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Un total de 18 praias mariñás en 8 
concellos terán este verán unha ban-
deira azul, distintivo co que cada ano 
a Asociación de educación ambiental 
e do consumidor (Adeac) recoñece 
a areais de todo o mundo en base 
a criterios de sustentabilidade e de 
servizos.
De todas as galardoadas nesta últi-
ma edición cómpre subliñar que a de 
Fontela Valea, en Barreiros, volve su-
marse á listaxe de areais galegos con 
esta distinción, despois de que o ano 
pasado non a recibira. E Foz volve ser 
o Concello lucense con máis areais 
galardoados, un total de 5; mentres 
que Barreiros, con 3; e Burela consi-
gue o recoñecemento de Adeac para 
3 das súas praias e 2 centros azuis.
Así, na Mariña as praias con bandeira 
zul son Fontela Valea, Coto e A Pasa-
da en Barreiros; A Marosa, O Portelo 
e Ril en Burela; O Torno en Cervo; A 
Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas e 
Peizás en Foz; Abrela e Xilloi no Vice-
do; As Catedrais e Os Castros-Illas en 

Ribadeo, Area en Viveiro e Esteiro en 
Xove.
Galicia concentra unha de cada cinco 
das bandeiras concedidas en 2022 
en todo o país, con 112 areais reco-
ñecidos que se estenden ao longo 
de 42,7 km. Deste xeito, consolida a 
súa posición entre as comunidades 
españolas que reciben cada ano un 
maior número de distintivos azuis 
para as súas praias, xunto á Comuni-
dade Valenciana e Andalucía.

Ademais, 11 portos deportivos ga-
legos tamén lucirán unha bandeira 
azul este verán; 14 instalacións de-
dicadas á educación ambiental e á 
atención aos visitantes terán a consi-
deración de centros azuis; e 29 rutas 
converteranse en sendeiros azuis.
Este balance, cun total de 166 dis-
tintivos concedidos a Galicia entre 
praias, instalacións portuarias, cen-
tros e sendeiros, supón un aumento 
de 11 respecto aos datos do ano pa-
sado, cando a cifra de areais galegos 
con bandeira azul foi de 111 —1 me-
nos que en 2022—. De igual xeito, a 
Comunidade tamén suma un novo 
centro azul, ao incorporarse por pri-
meira vez o centro de visitantes do 
Faro de Cabo Vilán, en Camariñas, 
e engade 9 sendeiros azuis á vinte-
na do pasado ano, mentres que o 
número de portos que lucirá este 
emblema se mantén sen cambios 
respecto a 2021.
Así mesmo e por primeira vez, Adeac 
concedeu en España 9 mencións 
especiais a municipios con bandeira 
azul que teñen demostrado un esfor-
zo notable por avanzar nalgunha des-
tas tres áreas: educación ambiental, 
socorrismo e praias inclusivas. Preci-
samente, cómpre subliñar que unha 
destas mencións recaeu no Concello 
lucense de Burela, en recoñecemen-
to ao labor que desenvolve no eido 
da educación ambiental.

Dezaoito bandeiras azuis 
para as praias da Comarca

Un total de 29 itinerarios galegos 
pertencentes a 19 municipios e 
cunha extensión total de máis de 
220 quilómetros terán este ano o 
recoñecemento internacional de 
sendeiro azul. No tocante á Ma-
riña lucense son 4 concellos os 

que repiten este ano Burela coa 
ruta do litoral burelés de 6,55 km, 
Cervo e o Sendeiro azul do Torno 
de 2,36 km, Foz co paseo ruta das 
praias de 14 km e a Ruta do Faro 
da Illa Pancha ás Aceas de Riba-
deo de 5,6 km.

Sendeiros con distintivo

A MARIÑA

Institutos de Mondoñedo, Burela e 
Foz acollen intervencións artísticas 
sobre Rosalía de Castro, da man da 
Deputación de Lugo.
A ilustradora Ana Santiso realizará, 
en distintos emprazamentos des-
tas localidades, un mural inspirado 
nos versos de A xustiza pola man, 
do libro Follas Novas. Trátase dun 
deseño composto por unha serie 
de escenas que ilustran distintos 
momentos do poema,  dos máis 
representativos do feminismo da 
obra de Rosalía.
Ana Santiso tomou como referen-
cia para o deseño  “interpretacións 
deste texto como a da escritora 
Marina Mayoral sosteñen que Ro-
salía creou unha situación ficticia 
para dar expresión ao seu resente-
mento, odio, e desexo de vengan-
za cara aqueles que a perseguiron, 
que se burlaron da súa condición 
de filla non recoñecida”. A obra 

realizarase con pintura acrílica.
As intervencións comezaron no 
IES San Rosendo de Mondoñedo, 
onde a muralista traballou ata o 24 
de maio.  Do 30 de maio ao 3 de 
xuño, estivo no IES Monte Castelo 
de Burela, e do 13 ao 17 de xuño, 
estará no IES de Foz.

Tres institutos contarán cun 
mural inspirado en Rosalía

A Plataforma Sanitaria vén de co-
municar que o Servizo de Saúde 
Mental da Mariña conta actual-
mente cunha soa profesional para 
atender a todo o distrito sanitario 
da Mariña, o que supón unha soa 
psiquiatra para unha poboación 
duns setenta mil habitantes. “Este 
servizo ten unha dotación de tres 
psiquiatras, máis desde hai un ano 
só conta con dous, ao trasladarse 
a terceira das profesionais a outra 
área, sen ser substituída en ningún 
momento desde a súa marcha. Hai 
dúas semanas outro psiquiatra está 
a desfrutar dun permiso de pater-
nidade que tampouco foi cuberto a 
día de hoxe”, din.

A Unidade de Saúde Mental (USM) 
organiza a súa actividade de xeito 
que dous psiquiatras atenden nas 
consultas e o terceiro reparte a súa 
xornada entre a atención en domi-
cilios en toda a comarca coa equipa 
de continuidade de coidados, xun-
to a unha enfermeira especialista e 
unha técnica en coidados  auxiliares 
de enfermería, e a atención ás resi-
decias sociosanitarias dos catorce 
concellos da Mariña.
O traslado dunha das psiquiatras 
en maio de 2021 sen ser cuberto 
obriga ao facultativo de continui-
dade a pasar á atención da consulta 
deixando esta equipa sen persoal 
facultativo.

A Plataforma Sanitaria di que 
o Servizo de Saúde Mental da 
Mariña conta só cun profesional



 3xuño 2022

A Mancomunidade de Concellos 
da Mariña Lucense, coa axuda da 
Axencia de Turismo de Galicia e 
da Deputación de Lugo para a súa 
promoción, organiza as IV Xorna-
das de Portas Abertas das Rutas de 
Artesanía, que nesta edición desen-
volveranse as fins de semana do 17 
ao 19 e do 23 ao 26 de xuño. Nesta 
ocasión, ademais, realizarase un sor-
teo entre as persoas que participen 
que consistirá en 4 premios de expe-
riencias, aloxamento e almorzos nas 
empresas participantes no proxecto 
Turismo Slow Norte de Galicia locali-
zadas na Mariña Lucense.
Desde a Mancomunidade o seu pre-
sidente, Fran Cajoto, lembra que “se 
trata dunhas xornadas con activida-
des gratuítas que se organizan por 

cuarto ano consecutivo da man dos 
artesáns da comarca que conforman 
o proxecto das Rutas de Artesanía da 
Mariña Lucense. 
As xornadas deste 2022 chegan con 
novidades: “ademais nesta edición 

contamos con dúas novidades. Unha 
nova xornada e ruta que discorrerá 
por Ribadeo ao entrar a participar 
no proxecto o Atelier Raíces Nóma-
das, onde Ezequiel Franchi elabora 
artesanalmente artigos de marro-
quinería fina e que a partir de agora 
estará dispoñible para recibir visitas 
no seu obradoiro. Así pasamos de 
6 a 7 Rutas de Artesanía que disco-
rren pola comarca. E, por outro lado, 
co obxectivo de promocionar esta 
iniciativa ponse en marcha un sor-
teo entre as persoas que participen 
como mínimo en 2 das xornadas – 
visita ao obradoiro artesán máis ac-
tividades – e qué mellor que facelo 
da man doutro proxecto promovido 
pola Mancomunidade, o Turismo 
Slow Norte de Galicia.

A Mancomunidade terá Portas 
Abertas das Rutas de Artesanía

Nos Concellos de Ribadeo e Ba-
rreiros continúa desenvolvéndose 
o obradoiro de emprego Territorio 
Vivo, un programa para persoas 
mozas cofinanciado no 91% polo 
Fondo Social Europeo e pola inicia-
tiva de emprego xuvenil e na por-
centaxe restante pola Consellería 
de Emprego e Industria. O alum-
nado ultima visitas interpretativas 
pola ría ribadense e pola praia de 
Altar e a posta en marcha dun cen-
tro de interpretación virtual  do pa-
trimonio natural destes concellos. 
Desde a Concellaría de Desenvol-
vemento Local de Ribadeo explican 
que “a especialidade de Interpre-

tación e Educación Ambiental, na 
que participan 8 rapaces e rapa-
zas, está a realizar os seguintes 
traballos: por unha banda, desde 
o mes de outubro a alumnado e a 
monitora puxeron en marcha unha 
horta ecolóxica no CEIP Gregorio 
Sanz, de Ribadeo, no que 220 ne-
nos e nenas están a participar no 
seu coidado e nas actividades de 
educación ambiental deseñadas 
e relacionadas coa citada horta. 
Esta actividade ten como obxectivo 
concienciar aos participantes sobre 
a importancia da sostenibilidade, 
educar en valores e estimular o tra-
ballo  cooperativo. 

O obradoiro de emprego 
Territorio Vivo prepara visitas 
interpretativas pola ría

A Xunta de Goberno da Deputación 
de Lugo acordou destinar máis de 
190.000 euros a tres festivais que se 
celebran na provincia de Lugo para 
apoialos e contribuír á súa financia-
ción. En concreto, aprobou colabora-
cións co Concello de Ourol e de Vi-
lalba para o festival Aturuxo e o FIV, 
respectivamente, e o patrocinio para 
o Resurrection Fest.
Por unha banda, a institución pro-
vincial aprobou un convenio co 
Concello de Ourol a través do que 
lle aporta 20.500 euros para a cele-

bración do Festival Aturuxo de Bra-
vos, que é “xa un referente da mú-
sica e da cultura galega”, pois cada 
edición reúne a grupos e artistas 
de referencia no panorama musical 
tradicional.
Na sesión, a Xunta de Goberno acor-
dou así mesmo a adxudicación do 
contrato de patrocinio do Resurrec-
tion Fest de Viveiro, a través do que 
a Deputación achega 150.000 euros 
para a celebración da cita, que terá 
lugar entre o 29 de xuño e o 3 de xu-
llo na cidade do Landro.

A Deputación destina máis 
de 170.000 euros aos festivais 
Aturuxo e Resurrection Fest

O grupo Tumba e Dálle, formado 
por mozos e mozas de San Miguel 
en Barreiros, Rinlo, Ribadeo, Traba-
da e Lourenzá, gañou o concurso 
Interritmos Sons do Rural celebrado 
no Naútico de San Vicente no Grove 
xunto co grupo Abril. Ao concurso 
enviaron una maqueta do seu tema 
Concha da Ialma polo que foi selec-
cionado entre os 6 finalistas e entre 
una lista de máis de 20 participantes.
As 6 propostas finalista por un xura-
do profesional actuaron nunha gala 

celebrada o sábado 4 de xuño, onde 
o mesmo xurado decidiu os dous ga-
ñadores finais.
“Para nós xa foi un premio estar en-
tre os seleccionados e tocamos no 
Grove con toda a ilusión e sen pre-
sión ningunha, coa idea de disfrutar 
ao máximo do momento”, aseguran 
dende o grupo.
Dende Tumba e Dálle , con máis xa 
de 10 anos de traxectoria artística, 
afirman que isto supón renovar a ilu-
sión por seguir ensaiando e tocando.

Tumba e Dálle, gañadores do 
Interritmos-Sons do rural

Augas de Galicia activou a situación 
de prealerta por seca hidrolóxica na 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa, pois, aínda que as reservas de 
auga nos encoros de abastecemento 
están en situación de normalidade, 
os caudais fluíntes son moi baixos e 
as achegas a estes encoros atópanse 
por debaixo da metade das medias 
para esta época do ano; ao cal se 
suma que na comarca da Mariña a 
época de maior demanda de auga 
prodúcese, precisamente, entre os 
meses de xuño e setembro.
Así, a recomendación de Augas de 
Galicia é a de adoptar as medidas 
necesarias para reducir o consumo 
urbano da auga naqueles usos pres-
cindibles ou accesorios, así como 
promover os mensaxes de aforro.

Augas de Galicia 
declara prealerta por 
seca hidrolóxica 
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A agrupación A Subela entregou á 
concelleira de Servizos Sociais, Ana 
Rojo, produtos para o Banco Local 
de Alimentos de Foz que foron reca-
dados nun festival infantil celebrado 
recentemente.
Esta iniciativa solidaria levada a 
cabo pola agrupación A Subela, de 
Foz, co Banco Local de Alimentos 
tiña a finalidade de recadar a maior 
cantidade de produtos alimenti-
cios, coa colaboración de todo o 
público asistente na Sala Bahía, de 
Foz, durante a celebración do XII 
Festival Infantil da Subela. A inten-
cionalidade deste evento era a de 
colaborar desinteresadamente co 

Concello e así poder achegar estes 
produtos ás familias máis vulne-
rables. A entrada era totalmente 
gratuíta, o único requisito que se 

pedía era que o público aportara 
alimentos e así quedaba exonera-
do do pago da entrada o espectá-
culo. A participación foi alta.

A Subela entregou produtos para 
o Banco Local de Alimentos

O PP denuncia que a falta de pro-
gramación das obras nas rúas por 
parte do goberno de Foz xera o 
caos no tráfico urbano. “É necesa-
rio mellorar as rúas e servizos, pero 
hai que facelo de maneira que as 
obras causen o menor número de 
molestias posible aos cidadáns”, 
di o portavoz do PP en Foz, Javier 
Castiñeira, que sinala que “unha 
vez máis temos que denunciar a 
falta de xestión e a desorganización 
absoluta do equipo de goberno do 
Concello de Foz, do bipartito, que é 
o equipo de goberno máis amplo e 
máis caro da historia deste conce-
llo”.

“O caro que sae o goberno munici-
pal aos veciños de Foz non redunda 
nunha mellor xestión”, engade Cas-
tiñeira, “o claro exemplo é o caos 
circulatorio, de tráfico, que estamos 
a vivir no centro urbano. Despois de 
anos sen facer nin unha obra, e te-
las todas retrasadas, co Plan Único 
de 2020 e 2021 sen completar, o 
equipo de goberno fainas todas ao 
mesmo tempo; que haxa obras é 
importante, pero hai que tratar de 
organizalas”.
O portavoz popular constata que 
“hai rúas troncais, accesos impor-
tantes á vila, que levan cortadas se-
manas e incluso varios meses”.

O PP denuncia caos no tráfico 
por non programar as obras

A festa chegará á parroquia de Vi-
laronte, no municipio de Foz, os 
días 18, 24 e 25 de xuño nos que 
celebrarán as súas patronais en 
honra a San Xoán.
O sábado 18 de xuño e a partir das 
20.30 horas será a lectura do pre-
gón a cargo da veciña Uxía Pedrei-
ra. Ao finalizar celebrarase unha 
gran churrascada popular.
A xornada do venres 24 comezará 
ás 13.00 horas coa misa solemne 
cantada pola Coral Polifónica de 
Foz, seguida de procesión. Ao fi-
nalizar os actos relixiosos, sesión 
vermú a cargo da orquestra Princi-
pal, formación que tamén ameni-
zará a verbena da noite acompa-
ñada polo dúo Son II.
O sábado 25, a última xornada fes-
tiva, comezará ás 13.00 horas coa 
celebración da misa solemne, se-
guida de procesión. A continuación 
terá lugar a sesión vermú a cargo do 
grupo Fusión e chegada a noite gran 
verbena a cargo do grupo citado an-
teriormente e o grupo Beatriz.

Vilaronte celebra as 
súas festas patronais 
dende o 18 ao 25

A Deputación de Lugo, a través da 
Área de Medio Rural, vén de aprobar 
a encarga a Tragsa para o aglomera-
do e pintado do estacionamento do 
cemiterio de Foz, na zona do Pico do 
Castro, e o arranxo e afirmado con 
zahorra do aparcadoiro do colexio 
público Fondo Nois.
O alcalde, Fran Cajoto, explica que 
“estes traballos parten dun conve-
nio asinado o pasado mes entre 
Concello de Foz e Deputación para 
o arranxo dun espazo de estaciona-
mento moi empregado polas veci-
ñas e veciños” e mostra o seu agra-
decemento á Deputación de Lugo 
“unha vez máis polo esforzo inversor 
que está a facer en Foz. Esta obra, 
orzamentada en case 40.000 euros, 
dos que a Deputación aporta máis 
do 90 por cento, permite completar 
as actuacións que estamos a execu-
tar para a urbanización completa de 
Costa do Castro”.
Fran Cajoto destaca que “son pasos 
dentro dun plan global que tamén 

implica ao Ministerio de Transpor-
tes, que está a redactar o Proxecto 
de Construción do Terceiro Acceso. 
Coa urbanización da Costa do Cas-
tro estamos conectando Marzán 
con Foz cun camiño peonil seguro e 
permitindo que a xente que accede 
a pé ao cemiterio o faga sen riscos. 
Co acondicionamento do estaciona-
mento dotaremos dun aparcadoi-
ro cómodo a todos aqueles que se 
acheguen en vehículos privados ao 

cemiterio e ao novo miradoiro sobre 
a Ría de Foz e o Cantábrico”. 
“Quero agradecer á Deputación de 
Lugo e neste caso á deputada de 
Medio Rural o apoio para poder 
adecuar os aparcadoiros. Sabemos 
que as obras son incómodas pero en 
Costa do Castro, onde se está proce-
dendo á colocación dos bordillos das 
novas beirarrúas, xa se empeza a ver 
cal será o resultado final. Seguimos 
traballando”, remata o alcalde.   

O Concello aproba a mellora do 
estacionamento no cemiterio 

SENDEIROS. A asociación Os Sendei-
ros de Foz organiza unha ruta circular 
polo monte Rebollín, en Salas (Astu-
rias), o día 12 de xuño. A saída será 
ás 7:00 horas de Foz e ás 7:15 h. de 
Ferreira. As persoas interesadas po-
den anotarse ata o 8 de xuño nos 
teléfonos 606 718 482 e 670 369 017 
ou en ossendeiros@yahoo.es. Os 
prezos son: 37 euros para os federa-
dos, 41 para os socios non federados 
e 45 euros para o socio temporal. 
Está incluído o xantar.

NOVA OBRA. O grupo de teatro O 
Centiño vén de retomar os esce-
narios cunha nova obra, A morte 
morrida. Nela abordan o tema da 
xubilación e da morte conxunta-
mente, para crear unha mestura que 
podería semellar macabra, pero que 
remata sendo divertida. Crispín vén 
de xubilarse no banco e está depri-
mido. Non soporta a inactividade da 
súa nova forma de vida e cre adivi-
ñar que así, sen estímulo para vivir, a 
morte virá buscalo axiña. Faille a vida 
imposible a Benilde, a súa muller. 
Menos mal que o seu amigo Reigosa 
tenta animalo.

EN BREVE
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Remataron as obras de mellora na 
estrada provincial que une Foz e 
Alfoz por San Acisclo, a LU-P-0210. 
Esta estrada sufriu obras de am-
pliación e acondicionamento que 
está estivo executando a Deputa-
ción de Lugo cun investimento de 
110.500 euros.
Os traballos, que se desenvolveron 
entre os puntos quilométricos 5,1 
e 5,3, consistiron na ampliación 
e acondicionamento da vía con 
aglomerado en quente, así como 
na dotación de iluminación e bei-
rarrúas. 
Estas actuacións resolveron un 
problema de seguridade e benefi-
cian a numerosos veciños e veci-
ñas ao tratarse dunha estrada que 

soporta moito tráfico ao ser unha 
das principais vías que une Foz 
con Alfoz, sendo o camiño máis 
corto para chegar á costa. Ade-
mais, dá servizo aos serradoiros 
de madeira da zona, que reciben 

un elevado número de vehículos 
cada día.
Con estas obras, complétase a  re-
novación desta vía na súa totalida-
de, que xa se atopa ensanchada e 
adecentada no resto de treitos.

Rematadas as obras na estrada 
que une Foz e Alfoz por San Acisclo

O Parlamento de Galicia aprobou 
a iniciativa socialista para cubrir as 
prazas de medicina de familia, en-
fermaría e odontoloxía no Centro 
de Saúde de Foz. Ocorreu, na Co-
misión de Sanidade do Parlamen-
to, onde o PSdeG defendeu unha 
iniciativa para incorporar persoal 
de diversas especialidades neste 
centro de saúde, cuxa votación se 
realizou por puntos e á que o PP se 
opuxo parcialmente.
“A Xunta fai oídos xordos e caso 
omiso ás demandas da veciñanza 
de Foz”, criticou a socialista, Patricia 
Otero, ao lamentar as “enormes ca-
rencias” en Atención Primaria que 
“se levan denunciando varios anos” 
en diversos concellos da Mariña, 
como Foz, A Pontenova, Ourol ou 
Viveiro. Así, lamentou a “inacción” 
do Executivo autonómico que con-
tinúa cunha “política errática en 
materia de persoal”. 
Neste sentido, Otero censurou que 
“dende hai moito tempo” están sen 

cubrir dúas das oito prazas de medi-
cina de familia que ten asignadas o 
centro, catro prazas de enfermería 
cuxos profesionais están de baixa 
e a praza de odontólogo, tamén de 
baixa, o que repercutiu de forma 
directa na calidade asistencial do 
centro.
Ademais, lamentou que “continúa 
sen cubrirse, despois de varios 
anos, a redución de xornada do 
pediatra”, tendo en conta que este 
servizo “presta atención non só aos 
nenos e nenas de Foz, senón tamén 
aos dos concellos de Alfoz e O Va-
ladouro”.
Doutra banda, o centro “segue sen 
ter matrona”, xa que “o Sergas ne-
gase a crear esta praza”, sinalou, un 
servizo que atende a atención ao 
embarazo, parto e puerperio, pero 
tamén os supostos de atención pre-
coz do cancro de cérvix, atención 
da saúde sexual e mesmo enfermi-
dades “invisibilizadas e minusvalo-
radas” como a endometriose.

Aprobada a iniciativa para cubrir 
prazas no centro de saúde local

O Concello de Foz anuncia o inicio 
dos traballos de construción do 
novo parque da rúa Uxío Novone-
yra, que contará con dúas pistas de 
petanca ademais de zona de ocio 
infantil. As obras foron adxudicadas 
por 57.233 euros a Oziona Solucio-
nes de Entretenimiento SL e son fi-
nanciadas con cargo ao Plan Único 
2021 da Deputación de Lugo.
O alcalde de Foz indica que “o 
proxecto inclúe a renovación total 
do parque da rúa Uxío Novoneyra, 
que contará coas dúas pistas de pe-
tanca, as primeiras da Mariña que 
contan con 15 metros de lonxitude 
e 4 de anchura, ademais dunha 
zona de ocio infantil con pavimen-
to de caucho continuo con varios 

xogos: estrutura con tobogán, ran-
deeira mixta con portabebé e dúas 
figuras de arrandear con resortes. 
O novo parque de Uxío Novone-
yra contará tamén con 8 bancos 
distribuídos na superficie do recin-
to, que estará conformado por un 
pavimento de formigón impreso.
Agardamos que estea rematado no 
mes de xuño, para que nenas, ne-
nos e maiores o podan desfrutar xa 
co bo tempo do verán”.
Cajoto engade que “a renovación 
deste parque era unha demanda 
veciñal ante o mal estado que pre-
sentaba e encádrase dentro dos 
traballos de mellora de espazos 
públicos que iniciou o goberno mu-
nicipal desde o inicio do mandato”.

O parque da rúa Uxío 
Novoneyra contará con 
dúas pistas de petanca

O Goberno local procedeu á rexe-
neración e posta en valor da fonte 
de Cabanas-A Barrosa, en Nois, un 
manantial natural moi empregado 
polas veciñas e veciños da zona.
O alcalde, Fran Cajoto, explica: 
“avisados polos veciños puidemos 
comprobar que a fonte deixara de 
surtir auga. Ao non ser posible a 
reparación da tubaxe existente 
procedemos ao tendido dunha 
nova canalización de polietile-
no desde a captación, situada a 
120 metros aproximadamente 
da fonte. Unha reparación que se 
demorou ata obter a autorización 

preceptiva de Augas de Galicia, 
xa que era preciso para facer os 
traballos de rexeneración cruzar o 
Rego Nois coa nova tubaxe”.
A actuación completa consistiu na 
reparación do depósito de capta-
ción, disposición de 120 metros 
de tubaxe de polietileno desde a 
captación á fonte, pavimentación 
do camiño de acceso á fonte en 
formigón de cor verde, colocación 
dunha nova varanda de protección 
de madeira, pintado e adecenta-
mento da propia fonte e a coloca-
ción dun novo banco.

O Concello rexenerou a fonte 
de Cabanas-A Barrosa, en Nois

Para conmemorar o día Mundial 
do Medio Ambiente e o Día Mun-
dial dos Océanos este mes de xuño 
abriu a exposición da Federación 
Galega pola Cultura Marítima e Flu-
vial. Esta mostra cedida polo Centro 
de Extensión Universitaria e Divul-
gación Ambiental de Galicia, pon de 
relevo os valores ambientais e patri-
moniais do mar. A exposición estará 
no Cenima entre ata o 17 de xuño.
O mar é algo máis que reserva de 
peixe ou vía de comunicación. Así, 
nas aceas, a auga déixase canalizar 
ata os rodicios para aproveitar as 
marés. O mar é lugar de tráfico, de 
intercambio, de comercio.
É tamén un espazo susceptible de 
balizar, de vixiar, de protexer. Da-
quela, foron levantadas fortalezas 
para defender a beiramar para 
eventuais agresores; fachos, luces e 
faros alumearon para clarear as sin-
graduras dos navíos. Existe, xa que 
logo, as que se deron en chamar 
“xentes do mar”, que abranguen 
todas as angueiras relacionadas co 
medio mariño.

O Cenima acolle 
unha exposición 
sobre Patrimonio 
Marítimo



 6 xuño 2022

viveiro

FESTAS DE SAN PEDRO. O municipio 
de Viveiro celebrará a festa na honra 
a San Pedro os días 1 e 2 de xullo. Os 
asistentes a estas xornadas poderán 
degustar churrasco gratis o venres 1 
animada polo grupo Élite. O sábado, 
trala misa solemne e procesión.ac-
tuará a orquestra Alabama e o gru-
po Epo-K animará a sesión vermú e 
chegada a noite tamén a verbena.
Haberá inchables, lanchiñas de ma-
deira e un toro mecánico gratis para 
poñer a nota divertida e desfrutar ao 
máximo deste festividade.

LANDROVE. Os veciños da parro-
quia de Landrove continúan o 12 
de xuño coas festas na honra a San 
Martín Castelo coa subida ao Mon-
te Castelo con saída desde o atrio 
da igrexa. Ás 13.30 horas celebra-
rase na capela de Monte Castelo 
a misa solemne cantada polo coro 
parroquial. Acto seguido será a ac-
tuación musical de Tania e o seu 
acordeón.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL. O 
Concello de Viveiro apela á respon-
sabilidade e conciencia medioam-
biental para evitar o depósito de 
enseres no exterior do punto limpo. 
Neste sentido, lembran que o punto 
limpo permanece aberto de luns a 
sábado, en horario de mañá e tar-
de. Ademais, préstase un servizo de 
recollida de enseres a domicilio, ta-
mén gratuíto, para o que é preciso 
anotarse previamente chamando ao 
concello.

RESUKIDS. Este ano regresa unha 
vez máis o ResuKids, a experiencia 
festivalera definitiva para os máis 
peques da casa. Como sempre, trá-
tase dun servizo para aqueles adul-
tos melómanos cuxas obrigacións e 
responsabilidades familiares impe-
diríanlles facer posible un dos seus 
maiores desexos, asistir ao Resu-
rrection Fest Estrela Galicia 2022, e 
que grazas ao ResuKids poden facelo 
posible mentres inculcan o seu amor 
pola música a pequenos. Así, nenos 
e nenas poderán realizar talleres moi 
especiais ligados ao mundo da mú-
sica e toda a xente que o compón e 
cear no propio recinto do festival. Os 
Resukids terán un sitio habilitado a 
menos de 1 quilómetro do recinto 
do festival, no antigo Centro Comar-
cal, que tamén servirá como punto 
de encontro coas familias.

PASEO FLUVIAL. Comezaron as 
obras de arranxo da pasarela de 
madeira do paseo fluvial de Xun-
queira, entre o pantalán e Porto-
chao. A realización destas obras ten 
unha duración prevista de quince 
días. Como consecuencia desta 
actuación, pecharase o acceso ao 
paseo naquela zona na que se estea 
traballando en cada momento.

BREVES

O Concello de Viveiro, en base ás 
necesidades existentes nas zonas 
dos paseos marítimos de Covas e 
Viveiro, atendendo á regulación es-
tablecida na normativa en materia 
de Costas e co fin de poder contar 
coa cesión da propiedade de varios 
terreos adxacentes a estes paseos, 
que hoxe en día forman parte do 
dominio público marítimo terrestre, 
procedeu á solicitude da regulari-
zación da liña interior de ribeira de 
mar nestes paseos, tendo en conta 
que perderon as súas características 
naturais de zona marítimo-terrestre.
Este trámite permite a declaración 
de innecesariedade previa á trami-
tación da desafectación e posterior 
cesión ao Concello.
Unha vez finalizada esta tramitación 
de modificación da liña interior de 
ribeira de mar e de innecesariadade, 
podería levarse a cabo a desafecta-
ción e cesión ao Concello de Viveiro. 
Con este fin, o Concello de Viveiro 
levará ao próximo pleno a solicitude 
de desafectación.
Os terreos que se pretenden obter 
permitirán solventar diversas nece-

sidades e levar a cabo actuacións de 
mellora mediante a reconstrución 
dalgunhas das rotondas existentes 
no municipio, como é a rotonda da 
Misericordia, na que é preciso reali-
zar unha ampliación para facilitar o 
tránsito do vehículos pesados.
Tamén contémplase a mellora da 
imaxe medioambiental dalgunhas 
zonas, como é a explanada da zona 
dos edificios da Variante, que ac-
tualmente se atopa en mal estado e 
sobre a que non se podía actuar; e a 
dotación de zonas de estacionamen-
to, así como a mellora de diversas 
zonas destinadas ao tránsito rodado 
ou a recuperación dunha parte do 
Parque Pernas Peón, que a día de 
hoxe é titularidade de Costas.

O Concello regularizará a liña 
interior de ribeira de mar dos 
paseos de Covas e Viveiro

A Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Lugo aprobou un conve-
nio de colaboración co Concello 
de Viveiro para a pavimentación 
e drenaxe dos exteriores do Cen-
tro Ocupacional de Aspanane 
(Asociación de Pais de Persoas 
con Discapacidade Intelectual de 
Viveiro).
Grazas ás xestións do Concello 
de Viveiro acometerase esta ac-
tuación, que terá un custe de 
preto de 50.000 euros, dos que 
a Deputación achega 44.242 eu-
ros, correspondendo o resto ao 
concello. 
“Deste xeito e grazas ao compro-

miso da Deputación, o Concello 
de Viveiro realizará nas naves do 
centro as obras necesarias para 
eliminar os problemas de filtra-
cións existentes”, explica a alcal-
desa de Viveiro, María Loureiro.
“O noso compromiso coa direc-
tiva e xerencia de Aspanane é 
absoluto, polo gran traballo que 
realizan e o seu esforzo diario”, 
engade.
“Continuamos por suposto coas 
xestións para conseguir crear 
a residencia de Aspanane, ben 
sexa na segunda planta do cen-
tro ou noutra ubicación”, remata 
a alcaldesa.

A Deputación mellorará 
o exterior de Aspanane

Remataron as obras de reposición 
da urbanización e mellora dos servi-
zos urbanos existentes na travesía da 
Igrexa, Covas.
Estes traballos de reposición da ur-
banización e mellora dos servizos 
urbanos existentes xa están remata-
dos, polo que en breve se vai proce-
der á súa recepción.
O obxectivo desta actuación era re-
poñer a pavimentación do vial en 
toda a súa lonxitude e mellorar os 
servizos urbanos existentes, reali-
zando unha reestruturación integral 
dos mesmos para garantir a súa fun-
cionalidade.
Con este fin, procedeuse á reposi-
ción do antigo pavimento, formado 
por unha soleira de formigón, subs-
tituíndoo por outro con pedra en 
todo o frente da Igrexa. Ademais, 
realizouse a reposición da rede de 
pluviais e das escaleiras existentes, a 
canalización do alumeado público e 
a dotación de novas barandas.
Esta actuación, cun custe de 78.045 
euros, inclúese dentro Plan Úni-
co de Cooperación cos Concellos 
2021 da Deputación Provincial de 

Lugo. Unha vez finalizada esta obra, 
o Concello vai proceder a dotar a 
zona da Igrexa dunha nova ilumi-
nación. Doutra banda, o Concello 
realizou as xestións oportunas coa 
Igrexa para o uso duns espazo duns 
50m2 para a ampliación do vial e a 
prestación de servizos para os veci-
ños.

CELEIRO. A alcaldesa de Viveiro, Ma-
ria Loureiro, reuniuse co secretario 
xeral para o Deporte, José Ramón 
Lete. Nesta xuntanza, os represen-
tantes municipais conseguiron o 
compromiso da Xunta para colabo-
rar na execución do proxecto para 
mellorar as instalacións deportivas 
de Celeiro. 
A Xunta de Galicia uniuse ao acordo 
adoptado entre a Área de Deportes 
da Deputación de Lugo e o Concello 
de Viveiro para levar a cabo estas ac-
tuacións, asumindo cada unha das 
administracións o 33,3 % do custe 
destas obras. Na reunión acordouse, 
asemade, que o Concello de Viveiro 
será o encargado de licitar o contra-
to para a súa execución.

Rematada a reforma na 
travesía da Igrexa de Covas

Varios membros do BNG participa-
ron no encontro Cóntallo ti a Míriam 
Bermúdez en Vieiro para escoitar e 
recoller propostas, demandas, ideas 
e queixas que a veciñanza quixo tras-
ladarlle á voceira.
Os veciños que acudiron ao encon-
tro, destacaron “o mal estado das 
estradas da parroquia de Vieiro en 
xeral e en particular o estado da es-
trada coñecida como Chousa Vella, 
no lugar do Outeiro, que serve de 
comunicación entre Vieiro e as Palla-
regas. Se todo Vieiro presenta falta 
de mantemento e atención, este tra-
mo en particular asusta” tal e como 
indicaron os veciños, con centos de 
fochancas onde xa se levantan as pe-
dras que serven de base para o asfal-
to”, din os nacionalistas viveirenses.
A concelleira do BNG Míriam Bermú-
dez indica “a herba é a principal pro-

tagonista en Vieiro, cubrindo case a 
totalidade das estradas municipais 
da parroquia. Ao non se dispoñer 
dun mantemendo programando e 
axendado, cando se decidan a rozar 
e amañar os firmes das estradas, os 
arranxos suporán unha cuantía moi-
to maior, incrementando en tempo 
e diñeiro os mantementos.”
Míriam recorda que “o BNG xa puxo 
a disposición do Concello un Plan 
de Mantemento de Estradas Muni-
cipais que inclúe mantemento, con-
servación e mellora das mesmas.” 
Rexeitouno o PSOE en pleno no seu 
día, pero Míriam Bermúdez invita á 
alcaldesa a “repensar a súa postura, 
abandonar a improvisación e acep-
tar que un mantemendo axeitado a 
tempo aforraría cartos ás arcas mu-
nicipais e permitiríanos gozar dun-
has estradas con xeito.”

A parroquia de Vieiro demanda 
mantementos nas estradas
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O PP reclama ao Concello a rehabili-
tación dos edificios da antiga escola 
de Covas e o acondicionamento da 
súa contorna. “Unha das obrigas 
dos gobernos, sexa cal sexa o seu 
ámbito, é a de manter en boas con-
dicións o patrimonio do que son 
responsables. No caso de Viveiro, 
o goberno xa ten demostrada a súa 
incapacidade para acometer con 
éxito tal tarefa. O lamentable esta-
do no que se atopa a antiga escola 
de Covas é un exemplo da desidia 
de Loureiro e do seu equipo para a 
conservación do patrimonio muni-

cipal”, di taxante o portavoz dos po-
pulares de Viveiro, Óscar Rodríguez, 
que anuncia que o seu grupo “leva-
rá unha iniciativa ao próximo pleno 
para que o equipo de goberno do 
Concello, presidido pola socialista 
María Loureiro, adopte as decisións 
necesarias para rehabilitar o edifi-
cio da antiga escola de Covas, que 
é un edificio que contemplou moita 
da vida social desta parroquia de Vi-
veiro e que nestes momentos está 
en estado deplorable”. Esta é unha 
iniciativa que responde ás deman-
das dos veciños expresadas aos PP.

O PP reclama a rehabilitación 
dos edificios da antiga escola 
de Covas e a súa contorna

As Festas Patronais de Viveiro, 
que se celebran a mediados do 
mes de agosto con motivo do 
San Roque, están xa en marcha e 
traballando na organización.
O concerto principal das festas 
deste ano será o ofrecido por 
Mikel Erentxun, un dos artistas 
máis consolidados no panora-
ma da música en España. O seu 
concerto será na Praza Maior de 
Viveiro o 15 de agosto.
“O noso propósito é recuperar 
este ano as festas de San Roque 
ao máximo, tras dous anos de li-
mitacións por mor da pandemia. 
Agardamos que a cidadanía e os 
visitantes gocen programación 
na que traballamos e que pron-

to anunciaremos ao completo”, 
sinala María Loureiro, alcaldesa 
de Viveiro.
Ademais, co obxectivo de apos-
tar pola música feita en Galicia, 

o sábado 13 de agosto, Viveiro 
acollerá o concerto de Xabier 
Díaz e as Adufeiras do Salitre. O 
evento será ademais un concer-
to inclusivo, coa posibilidade de 
que as persoas xordas empre-
guen mochilas vibratorias para 
gozar da cita musical. Tamén ha-
berá unha persoa para realizar a 
tradución a lingua de signos.
“A inclusión debe chegar a todos 
os ámbitos da sociedade, por iso, 
co programa Viveiro Inclúe bus-
camos que a cultura tamén sexa 
accesible para as persoas con 
diversidade funcional”, engade a 
concelleira de Cultura, Lara Fer-
nández Fernández-Noriega.

Mikel Erentxun e Xabier Díaz 
actuarán nas festas de San Roque

O Concello saca a licitación o contra-
to de arrendamento da Cantina do 
Parque Pernas Peón e informa que o 
prazo para a presentación de ofertas 
remata o vindeiro 20 de xuño.
Estas instalacións de titularidade 
municipal poden destinarse a algun-
ha das seguintes actividades: restau-
rante, bar ou cafetería. A duración 
do contrato de arrendamento fíxase 
en 15 anos, establecéndose unha 
posibilidade de prórroga por un pra-
zo máximo de 5 anos, por mutuo 
acordo entre as partes antes da fina-
lización do prazo máximo inicial es-
tablecido. Os licitadores, para a pre-
sentación das súas ofertas, durante 
o prazo de presentación, poderán 
poñerse en contacto co servizo de 
contratación do Concello de Viveiro 
(teléfono 982560128), para a inspec-
ción e comprobación da edificación.

O Concello saca a 
licitación a Cantina do 
Parque Pernas Peón A organización presentará nos próxi-

mos días a programación da Feira 
Renacentista, que terá lugar do 7 ao 
10 de xullo de 2022. Trátase dunha 
programación que ten como obxec-
tivo ambientar a vila con actividades 
culturais e musicais. 
O Concello de Viveiro adianta cer-
tos trámites relacionados coa feira, 
como o préstamo de mesas e cadei-
ras, alugueiro de traxes, solicitudes 
de postos de artesanía e de coloca-
ción de mesas para ceas e comidas 
na rúa.  
Con respecto á celebración de co-
midas e ceas na rúa durante a xor-
nada do sábado, todas as previsións 
apuntan ao incremento das comi-
das e ceas servidas polos locais de 
hostalería, ao que se suma que o 
material de titularidade municipal 
nunca alcanza para cubrir a deman-
da existente. Tendo en conta estas 
dúas situacións, nesta edición o Con-

cello adoptou a decisión de facilitar 
o préstamo de mesas e cadeiras uni-
camente para comidas e ceas que 
teñan lugar o sábado organizadas 
por particulares para o que é preciso 
que se presente unha solicitude por 
escrito, no rexistro municipal.
Consulta o resto da normativa en 
www.amariñaxa.com 

Comeza a organización da 
Feira Renacentista de xullo

O Goberno local pon en marcha un 
novo programa de promoción turís-
tica co obxectivo de dar a coñecer 
os espazos paisaxísticos, rutas, pa-
seos e lugares máis destacados do 
municipio. Baixo o nome Descubre 
Viveiro ofrecerase a veciños e visi-
tantes información  sobre paseos 
e rutas de sendeirismo, así como 
gran cantidade de material gráfico 
e audiovisual sobre distintos pun-
tos de interese.
De forma progresiva iranse dando 
a coñecer rutas e paseos virtuais, 
así como vídeos de zonas urbanas e 
de espazos naturais; ademais deste 
material, para cada unha das rutas 
ou paseos incluíranse folletos, tríp-
ticos ou tracks do percorrido.
O que se pretende con esta inicia-

tiva é dar a coñecer e promover os 
recursos turísticos do Concello de 
Viveiro, ofrecendo ao visitante a 
posibilidade de obter a través das 
redes sociais toda a información 
necesaria e, incluso, visualizar pre-
viamente o percorrido das distintas 
rutas e paseos que se propoñen.
Para isto, creáronse perfís en redes 
sociais ademais de difundir todo o 
material desta campaña.
Coa difusión desta iniciativa a tra-
vés destas cinco plataformas pre-
téndese chegar a perfís de usuarios 
diferentes, destacando neste senti-
do que todas elas estarán conecta-
das mediante enlaces que permiti-
rán acceder á restante información 
que se ofreza a través de cada unha 
delas.

En marcha un programa 
de promoción turística
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Este mércores produciuse unha 
xunta de portavoces no Concello 
de Burela, a petición do BNG, na 
que se debateron as demandas que 
fixo chegar a ACIA ós grupos políti-
cos. Segundo o voceiro nacionalista, 
Mario Pillado “fixemos a proposta 
de situar o mercado semanal nas 
prazas posto que nos parece, de 
ser factible a nivel técnico, a solu-
ción que se pode adaptar mellor a 
tódalas partes polo menos a nivel 
provisional ata que se atope unha 
situación definitiva”.
Pillado seguiu expresando que “nes-
te senso cremos que se o goberno 

local tivese aprobado un Plan de Ur-
banismo, Humanización e Mobilida-
de que desenvolva o PXOM, e se ti-
vese en consideración a localización 
do mercado no mesmo evitaríamos 
unha problemática que xa ven de ve-
llo. Non se pode deixar a ordenación 
dunha vila como Burela á improvi-
sación, como se ven facendo neste 
concello dende fai anos”.
Por outra banda, o voceiro do blo-
que sinalou que “é unha mágoa que 
se celebre unha xuntanza deste tipo 
entre os representantes públicos e 
sexa tan compricado chegar a acor-
dos.”

O BNG aconsella a creación 
dun Plan de Urbanismo

Alberto Eiroá Pérez atópase á fronte 
de Son Burela, un novo partido polí-
tico creado tras un debate por tentar 
“arranxar o mundo” nunha sobre-
mesa no 2020 por varios amigos.
Que destaca de Son Burela?
Son Burela nace cun único interese, 
Burela. Cada día atopámonos con 
mais persoas descontentas cos par-
tidos políticos convencionais, xa que 
cada vez agochan menos os seus 
intereses partidistas poñéndoos, 
en moitas ocasións, por riba dos 
intereses de Burela. Un dos piares 
fundamentais do noso proxecto é 
recuperar a relación coa xente, coas 
asociacións e coas institucións, xa 
que entendemos que se logramos 
que todos traballemos nunha mes-
ma dirección, Burela non seguirá va-
rada no tempo.
Hai espazo para un novo partido?
O obxectivo de Son Burela é traballar 
duro para presentar unha candida-
tura e un proxecto ilusiónante para 
a veciñanza, se logramos o obxectivo 
de ilusionar á xente co noso proxec-
to, poderemos atopar un espazo na 
vida política de Burela. Se non logra-
mos ilusionar á xente, non teremos 
ese espazo, así de sinxelo. Está nas 
nosas mans traballar para construír 
un proxecto que ilusione, xa que esa 
ilusión se pode transformar en apoio 
a través do voto nos próximos comi-
cios.

Burela conta cun novo 
partido político

Nos xardíns do CEIP Virxe do Car-
me comezarán a medrar pemen-
tos, calabacíns, leitugas e outros 
produtos. As monitoras da aula 
Gaia, dependente da delegación 
de Medio ambiente do Concello 
de Burela, prepararon unha zona 
como sementeiro no colexio e  
plantaron un pequeno horto xun-
to coas nenas e nenos de 5º de 
primaria.
Unha actividade con multitude de 
beneficios para os máis pequenos, 
unha proposta saudable alternati-
va que creará a futuro uns hábitos 
que pretenden combater o seden-
tarismo a través do desfrute e da 
conexión coa natureza. 
Os escolares foron plantando as 
distintas sementes guiados polas 

monitoras, unha motivación para 
formar parte do proceso de culti-
vo e coñecer os ciclos naturais da 
terra que lles permitirán observar 
como xermina o traballo. 
Desde a Aula Gaia sinalaron a 
repercusión positiva de poñer 
a horta cos nenos, unha activi-
dade que os vencella á nature-
za, na que comprenden o valor 
do autoconsumo e do consumo 
responsable e na que se van 
familiarizando cos alimentos e 
adquirindo hábitos saudables. 
Un lecer distinto que contribúe 
á socialización entre eles e á ad-
quisición de responsabilidades, 
aprendendo a cultivar e traballar 
a terra nun ambiente de respec-
to e coidado do medio.

Alumnos do Virxe do Carme 
plantan un pequeno horto

burela

Xa está aberto o prazo de inscrición 
para participar nos Xogos Castrexos 
e na Busca do Torques da IX Festa 
Castrexa Burela que terá lugar o 23, 
24 e 25 de xuño.
Para participar será necesario anotar 
ao clan participante mandando un 
correo electrónico a festacastrexa-
burela@gmail.com.

PROGRAMA FESTA CASTREXA. A 
noite do 23 de xuño dará comezo a 
festa temática burelesa cunha noite 
de lume na que haberá sardiñas e 
churrasco, pois celebrase tamén a 
fogueira de San Xóan fronte á praza 
do Concello.
As racións de churrasco serán a 10 
euros ou a 8 si se merca o ticket de 
maneira anticipada, e as sardiñas a 
8 ou. a 6 euros anticipadas. Os tic-
kets estarán á venda na óptica Alain 
Affleou e en Gráficas Arfe e pola noi-
te haberá música a cargo dun DJ.
A festa castrexa propiamente dará 

comezo a noite do día 24 cunha re-
presentación teatral de temática 
castrexa e queimada, o sábado 25 
haberá xogos castrexos na praia , se-
sión vermú con orquestra, Búsqueda 
do Torques e pola noite haberá ver-
bena.
Está previsto que haxa xantar nun-
has carpas instaladas na praza do 
Concello e os restaurantes da vila 
contarán con menús castrexos para 
levar e consumir na propia praza.

Aberta a inscrición para 
as distintas actividades 
da IX Festa Castrexa

O Grupo Municipal Popular conse-
guiu sacar adiante as mocións que 
presentara ao último pleno.
Os populares falaron da baixada de 
taxas. “Neste caso, o señor Llano co-
meteu un desliz ao recoñecer por fin 
que as taxas subiron. Casualmente 
as que están asociadas á actividade 
económica e que, dun xeito ou dou-
tro, inflúen na creación de emprego”.

Sobre a limpeza de rúas, “a percep-
ción da asociación de comerciantes e 
do conxunto da veciñanza é que non 
se mellorou en absoluto a pesar da 
adxudicación do contrato”.
O Grupo Municipal Popular volveu 
defender, en relación á modificación 
do mercado semanal dos venres, 
“que se dialogue coas partes afecta-
das para poder chegar a un consenso 

xusto e razoable para todos”.
Outra das mocións “foi a encami-
ñada a desatascar a problemática 
xurdida por parte de Costas que, 
cos informes negativos que emitiu, 
está a poñer en serio perigo tanto a 
execución dunha fábrica de salmón 
coma a nova EDAR”. Esta iniciativa 
foi aprobada pola unanimidade dos 
votos da corporación local.

Aprobadas as propostas do PP para 
solicitar a modificación da Lei de Costas

LETRAS GALEGAS. A Delegación Municipal de Cultura a través da Bi-
blioteca Pública Municipal de Burela organizou o Certame de Narración e 
Debuxo Infantil Letras Galegas 2022, na súa fase local e cos gañadores esco-
llidos, fixo a entrega de diplomas.
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A Sociedade Cultural Ledicia de 
Burela comunicou que xa está 
aberto o prazo para o concurso do 
cartel anunciador da XXXVI Feira 
do Bonito.
Esta nova edición que se celebra-
rá os días 6 e 7 de agosto, contará 
co apoio do Concello de Burela, 
empresas e institucións que ha-
bitualmente colaboran para levar 
adiante a Feira do Bonito.
O concurso conta con dúas cate-
gorías, A, ata 14 anos, e B, maiores 
de 14 anos. O encabezamento do 

traballo será XXXVI Feira do Boni-
to, e deben aparecer tamén o lu-
gar e data de celebración.
A técnica a empregar é libre, 
pero no caso de traballos que 
se presenten en soporte infor-
mático, deben acompañarse dun 
exemplar impreso. As medidas 
para os traballos son 15×20 cm 
para a categoría A, e 50×65 cm 
para a B.
Os orixinais poden entregarse ata 
o día 20 de xuño de 2022 no local 
social da Sociedade Cultural Ledi-

cia situada no rua do Ril número 
4,  de xeito persoal os luns entre 
as 21.00 e as 21.45 horas. Tamén 
poderase enviar por correo con-
tactando con algunha persoa da 
xunta directiva.
Premiarase un traballo por cate-
goría, así o gañador da categoría A 
será para o programa de man, e o 
da categoría B para o cartel anun-
ciador da Feira. Os premios con-
sistirán en obsequios representa-
tivos da Feira e serán entregados 
o propio día da celebración.

A SC Ledicia convoca o concurso 
do cartel da XXXVI Feira do Bonito

Merluza D& Burela desembarca en 
Barcelona disposta a conquistar o 
padal dos seus habitantes a base 
de calidade coa campaña campaña 
Merluza a Merluza, que desde me-
diados de maio adorna as traseiras 
e laterais dos  autobuses das liñas 
que levan aos principais mercados e 
peixarías da cidade  condal. 
O obxectivo desta nova campaña 
lanzada desde a Organización de  
Produtores Pesqueiros do Porto de 
Burela, que se desenvolve ata fi-
nais do  mes de xuño, é chegar aos 
puntos de compra máis tradicionais 
de Barcelona,  como as prazas de 
abastos e as peixarías toda a vida, a 
través dun circuíto de 20 autobuses 
que encherán a cidade con gráficas 
que reflicten as  bondades deste 
produto da lonxa de Burela. 

Algúns dos mercados máis relevan-
tes da cidade, entre eles a Boquería, 
Sant  Antoni e Santa Caterina, for-
man parte do roteiro, formado por 
un total de 23  prazas de abastos e 
mercados. 
Desde a Organización de Produtores 
do consideran que  “Barcelona é un 
dos principais mercados de interese 
na nosa estratexia de  comunicación 
e promoción nacional para seguir 
consolidando a imaxe de  marca de 
Merluza D& Burela”. 
Con esta nova campaña de pro-
moción da súa pescada do pincho, 
a OPP-7  Burela enxalza unha vez 
máis a calidade excepcional do 
produto, poñendo o  foco no tra-
ballo, esforzo e compromiso que 
hai detrás de cada peza  capturada 
artesanalmente.

A merluza de Burela 
conquista Barcelona

LETRAS DE BENVIDA. A 
rotonda de acceso ao porto 
de Burela xa loce as letras 
de benvida trala reforma da 
mesma. Así mesmo, xa ten 
sementado céspede e unha 
vez crezca poderase combi-
nar cun deseño de plantas 
ornamentais e arbustivas de 
tempada para darlle máis 
colorido. Estas letras estanse 
xeralizado en todos os pobos 
de Galicia, cada unha cun 
deseño peculiar e son xa un 
reclamo para as fotosgrafías.



 10 xuño 2022

O Concello ven de abrir o prazo de 
inscrición para participar na sétima 
edición do Mercadiño de Ultramar 
e no novo espazo gastronómico, 
que se desenvolverán dentro do 
Ribadeo Indiano. 
O concelleiro de Turismo e Desen-
volvemento Local, Pablo Vizoso, 
sinalou que “un ano máis o Merca-
diño de Ultramar terá lugar dentro 
da VII edición do Ribadeo Indiano, 
que este ano estará dedicado ás 
mulleres,  tanto ás se foron como 
ás que quedaron. O Mercadiño de 
Ultramar desenvolvérase o sábado 
9 de xullo  e pretende traer unha 
recreación e mostra de  produtos 
e mercancías de ultramar así como 
de oficios de época. Terá horario 
continuo dende ás 11:00 da mañá 
ata a finalización do Festival de 
Habaneras, que será aproximada-
mente sobre as dez da noite”.
As persoas que desexen participar 
poderán presentar a súa solicitude 
ata o día 22 de xuño. Poderán par-
ticipar preferentemente as persoas 
físicas ou xurídicas que desenvol-
van algunha actividade relacionada 
coa cultura indiana ou da época (fi-
nais do S.XIX e principios do S.XX) 
tales como produtos da horta con 
especial incidencia nos produtos 
chegados das Américas: pataca, 

pemento, tomate, millo e outros 
relacionados, produtos latinos de 
alimentación, doces e pasteis típi-
cos, xoguetes, xeados, chocolates, 
antigüidades, oficios, etc. 
Como novidade este ano, dentro 
do Ribadeo Indiano, haberá un es-
pazo gastronómico con foodtrucks. 
Será os días 9 e 10 de xullo e estará 
localizado na contorna de Praza de 
Abastos co fin de ampliar as pro-
postas gastronómicas do evento. 
O prazo de inscrición tamén está 
aberto ata o 22 de xuño. 
As bases e os formularios para a 
inscrición estarán dispoñibles na 
sede electrónica do Concello de 
Ribadeo. 

O PP propón a apertura dos baños 
da praia das Catedrais “durante 
todo o ano, manter a contorna lim-
pa e conservada, aumentar o nú-
mero de papeleiras e, por supues-
to, planificar o aparcadoiro”.
Estas propostas foron trasladadas 
pola vicevoceira, Elena Sierra, ar-
gumentando que “a praia das Cate-
drais é unha das máis visitadas da 
nosa vila e o segundo monumento, 
despois da catedral de Santiago, 
máis visitado en Galicia por persoas 
de España e doutros países. Pero 
non só na época estival e en pon-
tes; senón todo o ano”, remarca.
A popular lamenta que “a este go-
berno do BNG parece que non se 
lle pasa nin pola cabeza” como de-
mostra o feito de que “todos os días 
éncheselles a boca falando dela e 
facéndose fotos, pero non teñen 

unha planificación para esta praia”.

AUDITORIO. A vicevoceira do Gru-
po Municipal Popular de Ribadeo, 
Elena Sierra, advirte da falta de con-
servación por parte do goberno lo-
cal do BNG do auditorio municipal 
que está cheo de humidades e pre-
senta graffitis no exterior e cristais 
rotos.Sierra explica que “levamos 
moito tempo pedindo unha conser-
vación do noso auditorio municipal. 

PAVILLÓN. Tito Suárez explica que 
“chove dentro do pavillón polide-
portivo da rúa Alfredo Deaño o que 
conleva dúas cousas: por unha ban-
da, que se está deteriorando o par-
qué da pista e, por outra, que é o 
máis importante, o risco que pode 
supoñer para a seguridade das ne-
nas e nenos”. 

O PP propón a apertura dos 
baños da praia das Catedrais 
e a limpeza do auditorio

ribadeo

O conselleiro de Sanidade, Julio Gar-
cía Comesaña, e o alcalde do con-
cello de Ribadeo, Fernando Suárez 
Barcia, asinaron un protocolo de co-
laboración para a cesión dos terreos 
nos que se construirá o futuro novo 
centro de saúde. A nova infraestru-
tura superará nun 30% a superficie 
do actual centro de saúde, ao tra-
tarse dunha edificación de máis de 
2.500 metros cadrados. 
Con este novo inmoble beneficiaran-
se os máis de 9.000 veciños deste 
municipio, así como os usuarios dos 
concellos próximos que acoden ao 
Punto de Atención Continuada.

O NOVO CENTRO DE SAÚDE. A nova 
infraestrutura sanitaria permitirá 
ampliar os espazos dos servizos de 
Fisioterapia e Radioloxía; e estará 
dotada con dúas novas salas de téc-
nicas para facer cirurxías menores, 

ecografías, espirometrías ou retino-
grafías. Así mesmo, tamén contará 
cunha sala polivalente, consultas 
para o programa da muller e unha 
consulta de hixiene dental. Do mes-
mo xeito, disporá dun espazo para o 
persoal do 061, contando con apar-
camento de ambulancia a cuberto, 
sala de estar e dous dormitorios. 
No referido ao Punto Atención Con-
tinuada, ademais de aumentar as 
consultas, tamén se poderá habilitar 
un circuíto propio de entrada e saída 
e unha área propia de admisión, que 
serán independentes dos de aten-
ción ordinaria.  No mesmo PAC, ha-
bilitarase unha sala de observación 
-con dous postos de padiola e aseo-, 
xunto cun box de críticos, unhas ins-
talacións coas que non se podía con-
tar no centro sanitario actual, debido 
á falta de espazo.
O novo centro de saúde tamén 

contará cunha sala de xuntas e un 
despacho de coordinación para os 
profesionais sanitarios, ademais de 
posuír dúas consultas de docencia 
para formar en Ribadeo, ao novo 
persoal de atención primaria. 
García Comesaña puxo en valor a 
actitude dialogante do concello de 
Ribadeo, agradecendo a súa cola-
boración á hora de planificar este 
proxecto. Neste senso, apuntou que 
“con planificación, previsión, diálogo 
e xenerosidade, os proxectos avan-
zan e as melloras fanse realidade.
Sobre a formación e a ampliación do 
persoal médico na localidade mari-
ñá, García Comesaña remarcou que 
o pasado mes de novembro, a Xun-
ta de Galicia remitiu ao Goberno de 
España a solicitude para acreditar 64 
novas prazas MIR para Galicia, e que, 
unha delas terá como destino previs-
to o PAC de Ribadeo.

O novo centro de saúde superará 
nun 30% a superficie do actual

 A Área de Deportes da Deputación 
de Lugo e o Concello de Ribadeo fi-
nanciarán o proxecto de mellora do 
campo de adestramento e xogo da 
Devesa. O investimento ascenderá 
a 50.000 euros. En datas próximas 
será asinado o convenio entre am-
bas administracións. 
Diferentes asociacións como o Ri-
badeo Fútbol Club, a Sociedade De-
portiva Ribadeo e os Veteranos do 
Ribadeo Fútbol Club fan uso intenso 
de todas as infraestruturas por iso 
dende o Goberno local din que “é 
necesario melloralas”.
O responsable da Área de De-
portes da Deputación de Lugo, 
Efrén Castro, contou que “o Con-
cello presentounos este proxecto 
de mellora destas instalacións e 
transmitiunos esa necesidade por-
que fixérase un esforzo no campo 
principal pero calquera que coñe-
za o deporte, como o coñezo eu, 
sabe que esa é só unha parte e hai 

moitos outros como os veteranos, 
as categorías inferiores ou outros 
equipos que necesitan instalacións 
dignas polo que hai que mello-
ralas. Polo tanto chegamos a un 
acordo e vanse facer estas obras, 
se todo sae ben, neste verán. Trá-
tase de seguir nese camiño que 
está a facer o Concello de Ribadeo 
para mellorar paso a paso todos 
os equipamentos deportivos. E a 
Deputación colaborar nesa promo-
ción do deporte que vén da man 
de mellorar as instalacións”. 
Pola súa banda o concelleiro de De-
portes, Jorge Díaz, engadiu que “can-
do este campo da Devesa estea ope-
rativo vai estar a disposición, como 
sempre, das tres entidades: Ribadeo 
FC, SD Ribadeo e Veteranos. O mon-
tante da obra rolda os 50.000 euros, 
un investimento da Deputación e do 
Concello, practicamente ao 50 por 
cento, aínda que pon un pouquiño 
máis a Deputación”.

A Deputación e o Concello 
acordan a mellora do campo 
de adestramento da Devesa

O Ribadeo Indiano suma 
este ano un Mercadiño de 
Ultramar e un novo espazo

O parque de San Francisco acollerá 
a celebración da 1ª Feira do Merca-
do Social o vindeiro 18 de xuño. Con 
esta feira o Concello súmase ao com-
promiso de afianzar na economía so-
cial, un modelo económico que ten 
en conta o medio ambiente, o equi-
librio e a equidade nas súas activida-
des e nas relacións económicas,  que 
busca establecer unhas condicións 
laborais dignas e xustas e fomentar 
a cooperación fronte á competencia.
A feira contará coa presenza de en-
tidades de economía social, que 
se achegarán cos seus produtos e 
proxectos para amosar máis de cerca 
a súa actividade a todas as persoas 
interesadas. A maiores, ao longo do 
día, persoas de todas as idades po-
derán gozar das actividades progra-
madas desde as 11 da mañá, hora 
de apertura da feira, ata as nove da 
tarde, que será cando se clausura-
rá. Haberá exposicións, mapa de 
solidariedade internacional sobre 
consumo, varios obradoiros e tamén 
haberá lugar para o lecer e o disfrute 
cunha sesión vermú ás 13.30 horas e 
con ludoteca e circo pola tarde. 

Primeira Feira do 
Mercado Social
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Os socialistas de Ribadeo demanda-
ron ao Concello, no pleno do mes 
de maio, que se habiliten a insta-
lación de puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos na vila. “Estamos 
vivindo un proceso de transforma-
ción dixital en tódolos ámbitos, e os 
vehículos eléctricos é un sector que 
esta medrando a pasos axiganta-
dos, tal e como comprobamos nos 
demais concellos. Por iso nos pa-
rece prioritario a instalación destes 
puntos de recarga, xa que entende-
mos que tamén é un aliciente máis 
para visitarnos e pernoctar na vila”, 
remarcou o concelleiro socialista, 
Francisco Torviso.
Nesta mesma sesión plenaria, a 
voceira socialista, Marta Rey instou 
ao Goberno Local a adecentar a 
praia dos Bloques, así como a que 
se proceda a apertura dos baños 
públicos. “Coa chegada do bo tem-
po recibimos queixas dos usuarios 
desta praia, que reclaman a limpeza 
deste areal que presenta moi male-
za e a apertura dos baños”, sinala.
A voceira interpelou ao alcalde sobre 

o futuro uso do edificio do antigo 
xulgado de paz. Hai que lembrar que 
o Concello solicitou unha axuda ao 
goberno do Estado para a rehabili-
tación deste edificio municipal que 
estivo a ser utilizado durante moitos 
anos como sede do xulgado de paz 
de Ribadeo. “Queremos estudar as 
posibilidades que existen neste edi-
ficio unha vez estea rehabilitado, e 
escoitar a tódolos colectivos para 
darlle un bo destino”, insistiu.
O grupo socialista de Ribadeo ta-
mén defendeu unha moción, nes-
te pleno, para instar á Xunta a que 
modifique o programa Coidados 
Porta a Porta, e garanta o acceso 
permanente ós servizos sociais para 
todos os veciños e veciñas do rural. 
“Presentamos esta proposta, que 
tamén foi aprobada na Deputación, 
porque nos parece esencial defen-
der a calidade e a universalidade 
dos servizos públicos no rural fron-
te ós continuos recortes aplicados 
pola Xunta, especialmente en Sani-
dade e Educación”, replican dende 
o PSdeG.

O PSOE reclama puntos de 
recarga para vehículos eléctricos

A nova edición do Ribadeo Ilustrado 
desenvolverase ata o domingo 12 
cunha programación variada, chea 
de actividades vencelladas á xente 
do mar coa figura do Marqués de 
Sargadelos, Antonio Raimundo Ibá-
ñez, como protagonista.
O venres haberá, ás 19.30 horas no 
salón de plenos da Casa do Con-
cello, unha conferencia a cargo de 
Pegerto Saavedra Fernández sobre 
Antonio Raimundo Ibáñez e Riba-
deo. A continuación, terá lugar a 
representación teatral Chegada á 
vila de Ribadeo do coronel do Rexe-
mento Provincial de Mondoñedo. E 
ás 21.00 horas Os Quinquilláns Tea-
tro ofrecerá a representación Riba-
deo Ilustrado.
O sábado 11 haberá dúas conferen-
cias. ás 11.30 horas o carpinteiro de 
ribeira Francisco Fra falará sobre A 
carpintería de ribeira e a navega-
ción a vela en tempos do Marqués e 
ás 12.30 o director do Museo Casa 
natal Marqués de Sargadelos, Iker 
Nogales Astudillo, ofrecerá a char-
la titulada As orixes do Marqués de 
Sargadelos e formas de vida na co-
marca de Oscos no século XVIII.
Ademais de 17.00 a 20.00 horas na 
Praza dos Catro Canos haberá unha 
demostración do traballo artesanal 
das redeiras e do traballo artesanal 
da tecelá María José Lois Vázquez. 
Tamén están programadas activida-
des para nenos.
E o domingo 12 rematarán cunha 
visita á capela de San Francisco.

O segundo Ribadeo 
Ilustrado será do 10 
ao 12 de xuño

O Concello de Ribadeo creará un 
aparcadoiro na esquina entre a rúa 
Nova e a rúa do Pipelo cun investi-
mento da Deputación de Lugo duns 
44.000 euros.
O proxecto, que contará con finan-
ciamento da Área de Medio Rural 
da Deputación de Lugo, permitirá 
habilitar 70 prazas de aparcamento a 
carón do centro histórico, a escasos 
metros do Pazo do Ibáñez.
O casco vello, como todos os conxun-
tos históricos teñen problemas para 
lograr aparcamentos de vehículos e 
por iso queren buscar solucións para 
facilitar o aparcamento tanto á veci-
ñanza coma os visitantes en xeral e 
reducir o tránsito de vehículos nas 
rúas do casco histórico. 
Na execución das obras contémpla-
se a limpeza e afirmado das parcelas, 
que teñen unha lixeira pendente, coa 
retirada da terra vexetal. A parte da 
superficie acondicionada pavimen-
tarase só con saburra (zahorra) para 
habilitar as prazas de aparcamento, 
en tres filas e corredores centrais.  
O proxecto permitirá habilitar 70 
prazas de aparcamento a carón do 
centro histórico e a escasos metros 
do Concello. Este novo servizo virá 
resolver  situacións de incomodida-
de para moitos veciños residentes 
facilitándolles un espazo de aparca-
mento próximo ás súas vivendas.

PASEO DAS ACEAS. O Concello de 
Ribadeo solicitou unha axuda á Rede 
Natura para seguir co proxecto de 
recuperación ambiental e mante-
mento iniciado hai anos no entor-
no da ría, no paseo das Aceas. O 
investimento ascenderá a máis de 
18.000 euros e a zona de actuación 
ten unha superficie de 10 hectáreas, 
segundo deu a coñecer o concelleiro 
de Medio Ambiente, Jorge Díaz.
O edil ribadense explicou que “hai 
uns días solicitamos unha axuda á 
Rede Natura para un proxecto de 
recuperación ambiental no entorno 
da ría de Ribadeo. Isto forma parte 
do proxecto Life que empezamos 
hai moitos anos para a recuperación 
medioambiental, co cal todo ese eu-
caliptal que rodeaba o entorno de 
A Vilavella e das Aceas converteuse 
nun paseo fermoso e que utiliza moi-
tas persoas, incluso xente de fóra”.
Díaz Freije sinalou que “adherímo-
nos a unha subvención para dúas 
anualidades, 2022 e 2023, que com-
prende varias actuacións: retirada e 
control de especies exóticas invaso-
ras, a adecuación e mantemento da 
senda peonil, a eliminación do lixo 
e de verteduras que poida haber e 
vanse instalar dous novos paneis 
informativos. Contará cun orzamen-
to de 18.150 euros e a superficie de 
actuación é de 10 hectáreas”.

Proxectan un novo aparcadoiro 
entre as rúa Nova e do Pipelo

A Aula CeMIT, do Concello de Riba-
deo, impartirá dous cursos presen-
ciais os días 15 e 16 de xuño. O día 
15 terá lugar o curso sobre Pagos en 
Internet. Falarase sobre como facer 
pagos a través da banca electrónica, 
pagos en comercios electrónicos, a 
través de PayPal, con exemplos de 
usos cotiáns.. Tamén se explicará a 
seguridade que hai que ter con estes  
sistemas así como recomendacións 
ou consellos para non caer en posi-
bles estafas.
E o día 16 será o curso sobre APP`s 
sobre relatos e audiolibros, que hoxe 

en día están acadando maior mer-
cado. Explicarase como descargar 
libros nos dispositivos e a procura de 
diferentes temáticas. Introducirase 
aos asistentes tamén ao mundo so-
bre relatos en chat e informarase do 
seu uso.
As prazas son limitadas. O prazo de 
inscricións estará aberto ata o último 
día dos cursos, sempre que non se 
esgoten as prazas. As persoas intere-
sadas en acudir a estes cursos poden 
anotarse no teléfono 982120732 e 
no correo electrónico cemit.riba-
deo@xunta.gal

A Aula CeMIT impartirá dous 
cursos presenciais o 15 e o 16
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a pontenova

O Partido Popular refórzase en A 
Pontenova, nomeando a Concep-
ción novo Mourelle presidenta da 
xestora da agrupación local. Deste 
xeito, a dirección provincial continúa 
“buscando equipos que nos permi-
tan ser a alternativa nas vindeiras 
eleccións”.
Neste senso, a formación mariñá, en 
coordinación coa provincial, configu-
rará proximamente a nova estrutura 
de traballo. O acordo adoptouse 
esta fin de semana, no marco dunha 
reunión que tanto a presidenta, Ele-
na Candia, como o secretario xeral, 
Javier Nodal, e o coordinador xeral, 
José Manuel Balseiro, mantiveron en 
dita localidade.
Candia, Nodal e Balseiro agradecen a 
disposición e o compromiso da nova 
dirixente, que, ademais, destacan, 
“é da Pontenova e viviu sempre na 
Pontenova”. 

Concepción Novo, 
nova presidenta da 
xestora do PP

Os días 11 e 12 de xuño poderase 
desfrutar dunha dobre xornada 
de ocio na mina Consuelo. Así, 
haberá unha cita inmersiva de 
música e espeleoloxía da man de 
Tirolina das Minas.
Con Mónica de Nut dá comezo un 
ciclo de intervencións artísticas 
deseñadas especialmente para o 
contexto da mina Consuelo e inte-
gradas no roteiro de sendeirismo 
coñecida como roteiro dos Fornos 
da Pontenova. Trátase de activi-
dades guiadas que combinan na-
tureza, historia e espeleoarte.
A duración total da experiencia 
desde que se sae ata o regreso é 
de 2,5 horas, das cales uns 40 mi-
nutos corresponden a actuacións 
musicais.
Para asisitir será necesario mer-
car as entradas e ten un aforo de 
30 persoas. O sábado 11 de xuño 
será ás 12.30 e ás 21.00 horas, e o 
domingo 12 ás 12.30 horas.
A Mina Consuelo é a segunda 
maior cavidade de Galicia e a úni-
ca galería mineira aberta ás visitas 
que existe na Comunidade galega. 

Comezou a explotarse a inicios 
de 1900 e leva case cen anos sen 
actividade mineira, polo que está 
completamente naturalizada. De 
titularidade municipal, foi inau-
gurada, xunto á maior tirolesa de 
Galicia, o pasado mes de febreiro.
Xesteco, a empresa que xestiona 
os roteiros guiados e as visitas á 
mina, decidiu dar un paso máis e 
ofrecer unha experiencia exclusi-
va que combina arte e natureza. 
“Pensamos que un lugar desta be-
leza merecía ofrecer tanto ás veci-
ñas e veciños da Pontenova como 
ás persoas que nos visitan algo 
especial. A idea das intervencións 
artísticas é algo que sempre tive-
mos en mente, entre outras cou-
sas porque nos parece importan-
te xerar innovación cultural desde 
contextos rurais. Por iso contacta-
mos coa comisaria Natalia Balsei-
ro, que nos axudou a darlle forma 
á idea. Foi ela a que propuxo a 
Mónica de Nut, que é unha artista 
versátil, afeita facer intervencións 
ao aire libre”, explica Celtia Trave-
sas, xerente de Xesteco.

Mónica de Nut abre un 
ciclo de intervencións 
artísticas na mina Consuelo A asociación musical A Chocolateira 

da Pontenova prepara para o 11 de 
xuño a súa V Foliada A Pontenova.  
Será na Praza dos Fornos durante 
todo o día. A xornada dará comezo 
ás 11.00 horas co obradoiro de canto 
e pandeireta a cargo de Blanca Villa-
res, para o que haberá que anotarse 
chamando ao 610 947 738.
Xa ás 13.00 horas será a sesión ver-
mú no que Catuxa Salom amenizará 
a festa con fusión de ritmos tribais 
latinoamericanos con música en ga-
lego.
Pola tarde, ás 16.30 horas, haberá 
un obradoiro de billarda para todas 
as idades a cargo do equipo ponte-
novés Troitas Bravas. Acto seguido, 
ás 17.30 horas será o espectáculo de 
Mircromina Títeres coa obra Vaca-
cións no mar.
Máis tarde será a homenaxe a Side-
rio de Vilarmide e Nela de Bres coa 
actuación dos grupos A Chocolateira 
e Nove Ferreñas de Meira. Xa pola 
noite, ás 21.00 horas, o grupo po-
lense Leña Verde pechará a xornada 
festiva.

ACEBRO. O lugar de Acebro ubicado 
na parroquia de Santo Estevo de Re-
cecende no Concello da Pontenova 

organiza as festas na honra de San 
Antonio os día 10 e 11 de xuño.
Pola noite do venres 10 haberá unha 
churrascada popular servida polo 
Bar Sarredo ás 22.00 horas para a 
que haberá que retirar os tickets de 
asistencia no hotel San Briz antes do 
martes 7 de xuño. Xa ás 23.30 horas 
será a verbena amenizada polo gru-
po Lume.
O sábado 11 haberá unha misa so-
lemne ás 13.30 horas, e despois 
unha sesión vermú coa orquestra 
Stereo.

A Chocolateira prepara a 
V Foliada da Pontenova

A Subida A Pontenova comeza a que-
cer motores cos preparativos desta 
tradicional proba deportiva que se 
celebrará os días 2 e 3 de xullo.
Como comezou o club?
No ano 2010 comezaron a xuntarse 
varios amigos que lles gustaba este 
mundo e que ían ver carreiras e ou-
tro tipo de probas a outras vilas. Así, 
tras esa xuntanza decidiuse crear a 
escudaría A Pontenova e despois ao 
ano seguinte, no 2011, foi cando de-
cidimos organizar a primeira Subida.
Cantos socios ten o club?
Agora mesmo seremos uns 20 socios 
aproximadamente e practicamente 
todos somos da Pontenova ou de 
concellos anexos. Ademais os nosos 
rangos de idade oscilan dende os 20 
anos ata os 63 de Manolo, que era o 
anterior presidente e un dos princi-
pais fundadores. Cabe destacar que 
neste última Subida comezou a par-
ticipar na escudaría máis xente nova.
Cales son os obxectivos do club?
Os obxectivos que perseguimos son 
o de estar unidos facendo unha ac-

tividade que nos gusta e finalmente 
a organización da Subida en si. Ade-
mais de facer unha actividade no 
noso pobo, darlle vida e facer A Pon-
tenova coñecida neste ámbito.
Había ganas de celebrar de novo 
esta proba tralo parón da pande-
mia?
Si claro, no 2020 vimos que era in-
viable facela e no 2021 aínda que o 
valoramos pareceunos que podía ser 
arriscado. Así que estamos desexan-
do facela e escoitar os ruxidos dos 
motores na Pontenova.
O parque seguirá na praza dos For-
nos?
Por suposto. A praza dos Fornos é un 
lugar magnífico para exhibir os co-
ches e para as xestións necesarias do 
parque de custodia.
Que particularidades ten esta pro-
ba?
É unha subida puntuable para o 
Campionato Galego de montaña 
que conta con 4.8 km de percorri-
do, e ten unha subida rápida con 
bo asfalto. Segundo dice a xente é 

un dos mellores percorridos para 
este tipo de carreiras. Ademais 
pódense ver vehículos moi espe-
ciais ou diferentes que están pre-
parados para este tipo de carreiras 
como son prototipos, barquetas, 
CM, car cross, etc. 
Este ano haberá cambios?
Pois este ano seguiremos coa mes-
ma liña de sempre, pois se algo fun-
ciona ás veces é mellor non cambiar 
moito. Tamén conteremos como 
sempre co bus da afección, aínda 
que agora é unha furgoneta, pois é 
máis manexable e máis pequena. Así 
os asistentes poden subir sen riscos 
e máis comodamente ata a meta e 
por suposto é gratuíto.
E novidades?
A Subida deste ano dedicámoslla 
este ano a un compañeiro e colabo-
rador noso que tristemente finou, 
Andrés Lombardía. Por outra banda, 
este ano organízase unha Subida 
virtual en simuladores dentro do 
campionato Copa Norte. Esta proba 
englóbase nunha das 5 probas da 

Copa Norte, as seguintes serán a de 
Montecalvo en xullo e La Manzana 
en agosto. Nela pódense anotar cal-
quera que teña un ordenador e será 
o  14 e 15 de xuño, ademais estamos 
pensando en traer uns simuladores 
para que os asistentes á Subida poi-
dan probar e participar in situ.
Xa está aberto o prazo de inscri-
ción?
Si. As inscricións abriron o día 3 e es-
tarán abertas ata o 27 de xuño. 
Cantos pilotos participan?
No 2019 foron 48 inscritos. Nese 
senso somos a Subida con menos 
inscricións pois moitos dos pilotos 
que seguen este campionato ou 
compiten neste tipo de carreiras 
son de Pontevedra ou Ourense, e 

é moito traxecto para desprazarse. 
En principio este ano contamos con 
4 membros da nosa escudaría que 
participarán na Subida, e tamén hai 
pilotos que non son da organización 
pero que participan baixo o noso 
nome.
Algunha lembranza en especial?
Pois lembro que por esta  Subida 
pasaron pilotos de moito nivel como 
foron Andrés Vilariño, campión de 
Europa, e José Antonio Zumbona 
que é un dos mellores.
Algún consello para os futuros pilo-
tos?
Que veñan ver como funciona para 
que coñezan este mundo e este de-
porte así como desfrutar da nosa 
zona e  do bo ambiente

“Estamos desexando escoitar os 
ruxidos dos motores pola vila“
Álex Lastra é o presidente da escudaría que organiza a subida á Pontenova
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David Fernández Abella, arqueólo-
go da Universidade de Santiago de 
Compostela, do grupo ECOPAST, e 
director da primeira intervención no 
Xacemento de San Tirso de Portoce-
lo en 2020, e Lucía Sánchez Meitín, 
responsable do Departamento de 
Investigación Social e Turismo do 
Concello de Xove, falan sobre os 
achádegos atopados.

As evidencias de que Xove se atopa-
ba habitado dende fai máis de 4.000 
anos son os numerosos monumen-
tos prehistóricos que se rexistran no 
seu territorio. Cales destacan?
L.S.M.: Segundo os arqueólogos as 
mámoas son a mostra máis antiga 
da presenza humana en Xove (entre 
os milenios V-III a.C) . Existen máis 
de vinte destes elementos funera-
rios ao longo de todo o territorio 
cunha ampla concentración na zona 
sur do municipio, chegando a con-
formar grandes necrópoles como a 
de Loureiro, onde se contan como 
mínimo catro delas. Neste aspecto, 
destaca polo seu tamaño e polo seu 
estado de conservación a Mámoa 
de Guilán, na parroquia de Xuances, 
que foi descuberta no ano 2017 pola 
asociación Mariña Patrimonio. Xa na 
Idade do Bronce (3000- s. IX a.C), os 
profesionais sitúan o petróglifo de 
Monte, é o Círculo Lítico ou Henge 
de Lavandeiras, dous xacementos 
que tamén debemos destacar. 

Que é o círculo lítico de Lavandeiras 
e a mámoa de Guilán?
L.S.M.: A Mámoa de Guilán pode 
remontarse, segundo os profesio-
nais, a 4.000 anos a.C. Cos seus 30 
metros de diámetro e 3 metros de 
altura, é unha das de maior tamaño 
da comarca. Era un lugar de enterra-
mento dos membros de toda unha 
comunidade, e o máis seguro é que 
non só tivera un carácter funerario 
e ritual, senón tamén como fito ou 
demarcación territorial. O Círculo Lí-
tico ou Henge de Lavandeiras, descu-
berto durante as obras da VAC Costa 
Norte, é situado polos arqueólogos 
na Idade do Bronce, entre o 3000 
e o s.IX a.C. Os seus oitenta metros 
de diámetro transfórmano nun dos 
maiores descubertos ata o de ago-
ra. Segundo Santiago Nogueira, o 
arqueólogo que dirixiu as sondaxes 
no xacemento, é posible que o lugar 
cumprira funcións de carácter ritual 
e social: festas, conclaves e tamén 
enterramentos, proba disto son as 
cinco foxas detectadas no seu inte-
rior.

Estes últimos achados consolidan o 

patrimonio xovense, non? 
L.S.M.: Absolutamente. O número, a 
antigüidade e a singularidade dos xa-
cementos do territorio xovense con-
solidan o patrimonio arqueolóxico 
non só como un elemento destaca-
ble para a nosa identidade cultural, 
senón como unha parte destacable 
daquilo que queremos mostrar a 
quen nos visita.  

Como se atopa o castro de San Tir-
so, ou en que fase?
D.F.A.: Agora o espazo arqueolóxico 
xa é na súa case totalidade de xestión 
municipal, e tras a súa adquisición, 
acometéronse unha fundamental 
primeira fase de limpeza, topografía 
e sondaxes arqueolóxicas avaliativas. 
Nas seguintes fases de actuación tra-
tarase de continuar investigándoo 
arqueolóxicamente, como xeito prin-
cipal de obter información histórica 
sobre este ben. Ademais de mellorar 
o noso coñecemento a través desas 
novas actuacións arqueolóxicas pre-
téndese acometer o antes posible 
unha posta en valor dos diferentes 
elementos da área arqueolóxica, 
coa conservación dos restos existen-
tes, que o caracterizan e o fan tan 
atractivo, e tamén dos que se vaian 
atopando nas intervencións arqueo-
lóxicas, para que poidan ser visitados 
e comprendidos por calquera que se 
achegue a Xove.

En que consistiu o traballo dos ar-
queólogos en San Tirso?
D.F.A.: O primeira fase de traballo en 
San Tirso foi unha primeira aproxi-
mación ao coñecemento do ben, 
que nunca fora intervido arqueoló-
xicamente. Pretendíase iniciar o seu 
estudo e comprobar o seu estado de 
conservación, ademais de exercer 
unha fundamental labor de divulga-
ción do xacemento entre a veciñan-
za do concello e xente da comarca. 
O obxectivo principal obtívose por 
medio da realización de dúas son-
daxes arqueolóxicas: con elas con-
seguiuse avaliar axeitadamente o 
xacemento, a súa potencialidade 
científica, funcións e cronoloxía. Esta 
primeira actuación permitirá dese-
ñar futuras fases de investigación e 
posta en valor.

Que se atopou nel? Ten interese 
científico?
D.F.A.: Atopáronse diversos restos 
arqueolóxicos mobles de interese, 
asociados a unha secuencia de ocu-
pación longa, de mais de 500 anos, 
entre os que destacou unha conta 
de vidro azul oculada, de tradición 
mediterránea. Localizouse unha 

necrópole altomedieval con cinco 
enterramentos, que se asocian ao 
posible mosteiro dúplice fundado 
polo diácono Rodrigo de Coimbra 
no século VIII. Ademais do contexto 
funerario, noutra sondaxe atopouse 
un contexto seguramente residen-
cial, con dúas estruturas de planta 
rectangular ou cadrada, e con esqui-
nas redondeadas. Estas atópanse en 
bo estado de conservación, e apun-
tan a unha densidade edilicia nota-
ble, e a existencia de planificación 
urbanística no deseño do poboado 
galaico romano. Aínda que coñece-
mos pouco, a teor dos resultados, o 
estado de conservación dos restos 
e a longa secuencia de ocupación, 
o interese científico é moi grande. 
Ademais non debemos esquecer 
que este espazo continúa en uso coa 
igrexa parroquial de San Tirso ata o 
primeiro cuarto do século XX, e ac-

tualmente en ruínas, o cal lle enga-
de un elemento máis de interese ao 
conxunto.

Hai máis castros no Concello?
L.S.M.: Son moi numerosos. En Xove 
hai rexistrados ata once castros, o 
que nos sitúa entre os concellos con 
maior número de toda a comarca. A 
maioría deles sitúanse na franxa cos-
teira do municipio: nas parroquias 
de Xuances, Portocelo e Morás.

Hai indicios de máis escavacións ou 
achados?
L.S.M.: Dende fai anos o Concello 
de Xove é consciente da importan-
cia dos seus recursos e aposta polo 
estudo dos mesmos. Primeiro facén-
dose cos terreos nos que se atopan 
e despois actuando sobre eles, es-
tudándoos, descubríndoos e dotán-
doos da importancia e o valor que 
sen dúbida teñen. Proximamente 

proxectamos a conservación da Ca-
pela de San Tirso, abandonada fai un 
século. É posible que a súa estrutura 
formara parte do mosteiro medieval 
do que temos novas grazas ao testa-
mento do diácono Rodrigo de Coim-
bra. O que queda da ermida leva 
sometida a máis de cen anos de in-
clemencias do tempo, ao abandono 
e ao espolio, e agora toca conservala 
e restaurar o que queda, na medida 
do posible. Neste sentido, agradece-
mos moito a doazón da capela que a 
Diócese de Mondoñedo-Ferrol fixo a 
todo o pobo de Xove. Ademais des-
ta actuación, temos prevista unha 
segunda fase de intervención no 
castro de San Tirso. Agora agarda-
mos poder realizar un estudo máis 
exhaustivo do que descubrimos no 
2020 e amplialo todo o posible. A 
idea é deixar ao descuberto algun-
has vivendas, creando un recurso 
cultural moi demandado e desexado 
pola veciñanza, ademais dun recurso 
turístico para aquelas persoas que 
nos visitan e queren ver aquilo que 
lles definimos nos carteis, na web, 
e nos boletíns informativos. Quere-
mos completar estas actuacións co 
estudo do potencial arqueolóxico de 
todo o municipio no seu conxunto, 
como facemos na publicación que 
está a punto de ver a luz. Ademais 
de continuar coas xornadas de vi-
sitas na compaña de arqueólogas e 
arqueólogos, como fixemos no Cír-
culo Lítico de Lavandeiras no 2019, 
e durante a primeira intervención 
no castro de San Tirso no 2020. Así 
mesmo, desexamos volver a reali-
zar outra xornada de conferencias 
para presentar os resultados desta 
primeira intervención en San Tirso, 
tal e como fixeramos co documental 
da Baleeira de Morás, e coa xornada 
de Arqueoloxía subacuática motiva-
da polo achado do pecio de Morás, 
unha nave flamenca afundida no 
século XVI.  A comunidade está moi 
implicada na aposta de Xove polos 
seus xacementos arqueolóxicos; cul-
turalmente, por todo o que aportan 
á nosa identidade e memoria como 
pobo, e turisticamente, como o que 
queremos compartir con quen nos 
visita, parte da nosa carta de presen-
tación, aquilo que nos aporta certa 
singularidade dentro da comarca da 
Mariña.

Existe moito turismo arqueolóxico?
L.S.M.: Segundo as nosas estatísti-

cas, a meirande parte das persoas 
que nos visitan están interesadas no 
turismo de natureza e na nosa gas-
tronomía. Ademais, as/os visitantes 
non veñen exclusivamente a Xove, 
senón que se moven por toda A Ma-
riña durante os 10-15 días de media 
que pasan na comarca. Sabendo isto 
e coñecendo a singularidade dalgúns 
dos nosos recursos arqueolóxicos, 
dende Xove parécenos boa idea 
fusionar ambas ideas natureza/ar-
queoloxía. Ás persoas encántannos 
as historias, e a arqueoloxía é unha 
marabillosa narradora da historia 
da paisaxe. Facendo que a natureza 
nos conte o seu pasado, dotaremos 
a paisaxe de Xove dun valor enga-
dido para aqueles que nos visitan. 
Ademais, dende este punto de vista 
pretendemos aportar un gran de 
area ao equilibrio da balanza a favor 
da desestacionalización e sustenta-
bilidade do turismo, dous obxectivos 
fundamentais do sector en Galicia e, 
sobre todo, na Mariña. Polo tanto a 
resposta é si, existe moito e potencial 
turismo arqueolóxico no concello de 
Xove e tamén no resto da Mariña. 

No 2020 facíanse visitas guiadas ás 
escavacións, retomáronse estas ac-
tividades ou hai outras?
L.S.M.: Si, retomaranse as visitas du-
rante os labores de conservación e 
restauración da capela de San Tirso. 
Tamén volveremos a organizar gru-
pos e horarios para a visita ao xace-
mento do castro de San Tirso cando 
comecemos a segunda fase da esca-
vación. Con respecto a isto, tamén 
temos en mente unha excursión po-
los cruceiros do municipio, organiza-
da dende o Concello con don Mario 
Saavedra, o autor do libro Cruceiros, 
Cristo e Cruces do Concello de Xove, 
recentemente editado e publicado 
polo Concello de Xove. E lembramos 
tamén que dende a Mancomunida-
de, con apoio da Xunta de Galicia e 
Deputación de Lugo, levan xa dous 
anos compartindo esta idea de mes-
tura de arqueoloxía e paisaxe coa or-
ganización do proxecto A Mariña en 
Ruta. Organizando a ruta que pasa 
por Xove co percorrido que une os 
diferentes castros costeiros do noso 
litoral, na compaña dun arqueólogo 
que fusiona unha historia de socie-
dades e vidas pasadas coa impresio-
nante paisaxe de altos e recortados 
cantís, faro, peiraos, miradoiros e 
praias. 

“Existe moito turismo arqueolóxico 
en Xove e no resto da Mariña”
Neste municipio hai rexistrados ata once castros, a maioría situados na costa
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A Asociación Cultural e Depor-
tiva Xove ten previsto celebrar 
o próximo domingo 12 de xuño 
a clausura da tempada e a ce-
lebración do seu vixésimo ani-
versario.
Será unha xornada de activida-
des dirixida tanto a pais como 
a rapaces e poderán desfrutar 
dunha andaina pola ruta dos 
Muíños, un xantar campestre 
na área recreativa da Ponte do 
Carro e animación musical.
Ademais contarán con xogos 
populares como son os zancos, 
carreiras de sacos, tiro á corda, 
chave, raniña… inchables para 
os máis pequenos, e xogos de-
portivos para todas as idades.
As inscricions están abertas e 
para máis información pódese 
chamar ao teléfono 618 976 
159 ou na web da asociación, 
www.acdxove.com.

ANPA CEIP XOVE. O anpa do 

colexio CEIP Plurilingüe Pedro 
Caselles Rollán de Xove prepa-
ran unha gran festa de fin de 
curso para o vindeiro día 22 de 
xuño.
Esta celebración, que será de 
16.30 a 19.30 horas, será para 
os membros da AMPA e para 
asistir será necesario anotarse 
antes do 17 de xuño.
Para máis información ou dú-
bidas haberá que poñerse en 
contacto chamando ao teléfo-
no 651 61 87 40 ou enviando 
un email a anpa.xove@gmail.
com.

A ACD Xove organiza unha 
festa polo seu aniversario

PUNTO LIMPO. O punto limpo vén 
de mudar o horario, así, os luns esta-
rá aberto de 8.00 a 14.30 e de 16.00 
a 19.00 horas, de martes a venres de 
8.00 a 15.00 horas e os sábados de 
10.00 a 13.00 horas. Conta cun ser-
vizo gratuito de recollida a domicilio 
de plásticos agrícolas, de materiais 
como mobles, electrodomésticos, 
colchóns, etc. chamando ao 618 661 
166. Así mesmo informan de que 
nos colectores de lixo que están na 
rúa está prohibido depositar herba 
cortada, restos de animais mortos, 
materiais de obra, pneumáticos.

ESCOLA DE NATACIÓN. A Escola Mu-
nicipal de Natación abre a inscrición 
para os cursos do segundo semestre. 
Para alumnos censados en Xove de-
berá facerse entre os días 7 e 8 de 
xuño en horario de 9.00 a 13.00 ho-
ras na aula municipal de formación 
fronte á residencia da 3ª Idade. A de 
alumnos de fóra será do 9 ao 10 de 
xuño. Haberá dous tupos de cursos, 
os intensivos de verán en sesións de 
mañá ou tarde, e os bimensuais de 
setembro e outubro ou de novem-
bro e decembro en sesión de tarde.

EN BREVE

O Lugar das Marías de Xove acolle 
para os meses de xuño e xullo o pro-
grama Contos na leira, no que pre-
sentaranse libros de autoras galegas 
con temáticas moi diversas.
Ditos libros tratan sobre a arte, a 
emigración, a arquitectura e a saúde 
mental mais cun fío condutor claro 
e preciso: dar voz a catro mulleres 
galegas que son referentes nos seus 
ámbitos.
Comezaron o 5 de xuño coa obra 
Colmeiro: cor e sentimento, da Fun-

dación Seoane e a cargo de Mónica 
Alonso.
Seguirá o 23 de xuño ás 19.30 hora 
co solpor literario de María Alonso 
e a obra Migrantas. A nova diáspo-
ra galega contada por mulleres. O 
domingo 3 de xullo volverá o solpor 
literario con María novas e Arquitec-
tura y género.
Xa por último, o vermú literio pecha-
rá o ciclo o día 30 de xullo ás 12.30 
horas con Antía Yáñez e Non penses 
nun elefante rosa.

Catro autoras galegas estarán 
nos Contos no Lugar das Marías

O Ministerio deu traslado da docu-
mentación recabada nesta fase de 
consultas previas á empresa pro-
motora da Central Hidroeléctrica do 
Xistral. “Chegados a este punto, a 
empresa tería que correxir o proxec-
to tendo en  conta todo o aportado 
ou desistir do mesmo.  Entendemos 
que é moi difícil que este proxecto, 
ou outro similar, sexa viable”, infor-
ma a Plataforma.  
“Agardamos nos próximos días 
resposta da empresa promotora e 
comunicación oficial  de que este 
proxecto finalmente non se vai le-
var a cabo, xa que como ben dixo o 
seu  representante publicamente, 
independentemente dos informes, 
nunca iría en contra  da veciñanza”, 
din dende a plataforma. Afirman 
que a veciñanza non quere a central 
“como xa quedou demostrado na 
manifestación de marzo”.

Entregan á empresa 
a documentación das 
consultas da central 
hidroeléctrica

o valadouro

O próximo 26 de xuño a com-
parsa Os Fandangueiros orga-
niza en colaboración cos con-
cellos de Alfoz e O Valadouro 
o III Descenso en kaiak polo río 
Ouro.
O itinerario previsto será con 
saída ás 10.30 horas da de-
puradora de Carballido, para 
trasladarse en bus a Centoi e 
entregar o material de inicio da 
actividade que inclúe a inscri-
ción os cascos, chalecos salva-
vidas, remos e kaiak.
Á chegada haberá unha entre-
ga de medallas, bocadillos e 
bebida para os participantes. 
Dende a organización lembran 
que haberá unha carpa para o 
xantar, aseos e vestiarios, así 
como, un servizo de bar con 
bocadillos quentes.
Para  participar será necesario 
inscribirse chamando a Laura 

ao 679 56 61 11 ou Natalia ao 
603 67 06 61. A sata límite de 
inscrición 23 de xuño.
Esta actividade é para maiores 
de 10 anos e os menores de 
idade deben ir acompañados 
dun adulto.

Os Fandangueiros organizan o 
III Descenso en kaiak polo Ouro

Un convenio coa Deptutación per-
mitiu consignar unha axuda excep-
cional por importe de 10.000 euros 
para a celebración a Feira de Razas 
Autóctonas do pasado 5 de Febreiro 
A deputada Mónica Freire destacou 
“o éxito de asistencia e participación 
durante toda a feira, tanto de gan-
deiros vencellados ao sector como 

de visitantes e turistas que se ache-
garon para coñecer esta cita festiva”. 
Salientou igualmente que “esta ini-
ciativa serviu para poñer en valor o 
sector e especialmente das criadoras 
e criadores que traballan pola con-
servación das razas autóctonas en 
ganderías dimensionadas e adapta-
das ao territorio no que se atopan”.

A Deputación ratifica o apoio 
á Feira de Razas Autóctonas



 16 xuño 2022

A cidade de Mondoñedo acolle os 
sábado 18 e 25 de xuño e o domin-
go 26 a XV edición das Xornadas do 
Peregrino Abrindo Camiño.
Os actos comezarán o sábado 18 de 
xuño ás 19.00 horas no auditorio 
Pascual Veiga coa Xornada sobre a 
historia e o patrimonio en Mon-
doñedo e o seu estudo e posta en 
valor. Tamén haberá un concerto 
conmemorativo polos 25 anos da 
creacións da Escola de Música O 
Pallarego.
Continuarán o seguinte sábado no 
mesmo lugar e hora coa a Xornada 
sobre a emigración e a tradición da 
peregrinación xacobea en América. 
Contará cun intermedio musical a 
cargo de Iria Estévez-Dúo.
Rematarán o domingo 26 pola mañá 
coa romaría na área recreativa de A 
Fervenza de Viloalle. Comezará co 

roteiro Leiras Pulpeiro ás 10.30 ho-
ras, seguirá coa misa na capela de 
San Ramón da ferrería de Viloalle, 
un concerto de música a cargo da 
banda municipal de Guntín de Pa-
llares, un xantar de confraternidade 
na área recreativa para a que será 
necesaria a previa inscrición e xa 
por último un torneo de chave por 
parellas.

Preparan as XV Xornadas do 
Peregrino Abrindo Camiño

Mondoñedo acollerá os días 1 e 2 
de xullo unha nova edición do curso 
de verán da Universidade de San-
tiago de Compostela baixo o título 
de II Encontro Álvaro Cunqueiro. 
Cunqueiro e familia. O curso, no 
que colabora tamén o Concello de 
Mondoñedo e a Casa-Museo Ál-
varo Cunqueiro, conta amais coa 
axuda do Vicerreitorado de Coordi-
nación do Campus de Lugo.
Este II EncontrosÁlvaro Cunqueiro 
terá lugar no Auditorio Pascual Vei-
ga, onde se reunirán ao longo de 
dúas xornadas unha trintena dos 
mellores especialistas na figura do 
grande escritor mindoniense.

Este II Encontro Álvaro Cunquei-
ro. Cunqueiro e familia, pretende 
vincular a figura de Cunqueiro con 
diversos escritores e artistas tanto 

galegos coma peninsulares e inter-
nacionais cos que o autor mindo-
niense amosa un forte vínculo. As 
conferencias e relatorios comple-
mentaranse con actividades como 
recitais ou presentacións de libros, 
que proxectarán o universo cun-
queirián na voz dos poetas e músi-
cos e nas obras que o iluminan.
O programa completo destas xor-
nadas pode descargarse no enlace 
anterior, e as persoas interesadas 
en anotarse poderán facelo na 
páxina oficial do Cursos de Verán 
da Universidade de Santiago de 
Compostela seguindo o seguinte 
vínculo.

Nova edición do curso de 
verán sobre Álvaro CunqueiroDesde este verán pódese realizar un 

novo tipo de visita á cova do Rei Cin-
tolo e a visita ao río, acompañados 
por dous guías expertos o que ofre-
ce un maior percorrido, duración e 
grao de dificultade.
A visita ao río faise nunha cova en 
estado natural e ten dificultade 
media-alta, polo que se solicita un 
bo estado físico. Ten un custo de 30 
euros por persoa, é guiada en gru-
pos reducidos e a idade mínima son 
18 anos. Con grupos de mínimo 5 
persoas e máximo 8 persoas.
Proporciónase casco con ilumina-
ción, luvas de vinilo, luvas de coiro, 
cobre-cabelo e un mono refugable 
con carapucha.
É necesario levar calzado pechado 

con fondo de goma para evitar es-
corregar e traelo aparte, para poñer 
no momento de equiparse antes de 
entrar en cova. É recomendable ter 
botas de montaña alta ou botas de 
goma que agarren o nocello.

A cova do Rei Cintolo conta 
cun novo tipo de visita guiada

A Dirección Xeral de Desenvolve-
mento Rural aprobou o acordo da 
zona de concentración parcelaria 
de Mondoñedo Norte que afecta 
as parroquias de Vilamor, Masma 
e Couboeira e segundo esta conse-
llería agora só queda pendente de 
aprobar a acta de reorganización, 
o que suporá o remate adminis-
trativo deste proceso que quedará 
finalmente rematado coa entrega 
dos títulos de propiedade.
O concelleiro do BNG, Eloi Cabanas, 
acompañou aos parlamentarios 
Daniel Castro e X. Luís Rivas Mini 
por distintas zonas da concentra-
ción parcelaria para comprobar as 
eivas que presenta e anuncian ac-
tuacións no Parlamento para que 
as Actas de Reorganización da Pro-
piedade non se entreguen mentres 
as actuacións de acondicionamen-
to e mellora das novas parcelas 
non estean rematadas. “Fincas sen 
acondicionar, sen entrada e estra-
das vellas asfaltadas dentro das 

novas fincas de substitución son 
exemplos da precariedade con que 
a consellería do medio rural preten-
de entregar os títulos de propieda-
de de varias parcelas.”
Eloi Cabanas apunta quea lei indica 
que, “unha vez aprobadas as ba-
ses de reestruturación parcelaria, 
a dirección xeral competente en 
materia de desenvolvemento rural, 
por proposta do servizo provincial 
correspondente, aprobará un plan 
de obras que reflectirá todas as ac-
tuacións en infraestruturas rurais 
colectivas indispensables para a 
reestruturación parcelaria”.
Estarán incluídas no plan as obras 
de acondicionamento a elimina-
ción de accidentes naturais ou arti-
ficiais que impidan ou dificulten o 
cultivo acaído dos predios de subs-
titución, o saneamento de terras, 
as nivelacións e outros traballos 
de conservación do solo e calquera 
actuación que mellore a viabilidade 
do predio para o seu cultivo.

O BNG propón que Medio 
Rural execute as obras de 
acondicionamento pendentes

SAN XOÁN. O barrio dos Muíños, na 
localidade de Mondoñedo, celebra-
rá o Foleón de San Xoán na xornada 
do xoves 23 de xuño. Os asistentes 
a este evento lúdico poderán gozar 
cos actos programados; colchonetas 
inchables a partir das 17.00 horas, 
unha cea ás 21.30 e despois a verbe-
na con música co dúo Epo- k e unha 
actuación dun DJ. Xa ás 00.00 horas 
será a quenda da esperada fogueira 
de San Xoán ou encendido do Fo-
león. Dende a organización informan 
de que se disporá de mesas e sillas 
para quen queira ir cear ou levar a 
cea.

MERCADO MEDIEVAL. Os organi-
zadores do Mercado Medieval de 
Mondoñedo, que este ano chega a 
súa trixésima edición, comezan a fa-
cer os preparativos do evento que se 
celebrará os días 12, 13 e 14 de agos-
to. Para elo están a promocionar as 
vodas medievais polo rito mozárabe 
ou a buscar participantes para ser 
merina ou merino no Mercado. Para 
participar ou recabar máis informa-
ción será necesario ser maior de 18 
anos e anotarse antes do domingo 
26 de xuño na oficina de turismo 
mindoniense. 

EN BREVE

O Concello de Mondoñedo, á vista de 
que o Ministerio de Transportes, Mo-
bilidade e Axenda Urbana “non aca-
ba de atender as súas demandas de 
melloras da N-634”, indica que “non 
descarta pedir o amparo da Valedora 
do Pobo, dado que o estado da estra-
da ocasiona situación de risco para o 
trafico rodado”.
O goberno local agarda as melloras 
precisas na citada vía dende 2017. 
Neste ano, a entón alcaldesa, Elena 
Candia, xa solicitara en xullo unha reu-
nión coa subdelegada do Goberno en 
Lugo para reivindicar unha actuación 

para mellorar o estado de conser-
vación da vía. Esta petición xa fora 
trasladada en anteriores ocasións e o 
Executivo local xa conseguira o com-
promiso do Goberno do Estado para 
levar a cabo o estudo do proxecto 
para a mellora da seguridade vial na 
N-634 en abril dese ano. A interven-
ción debía atender a substitución da 
capa de microaglomerado, mellora 
na sinalización, balizamento e defen-
sas; acondicionamento e mellora das 
interseccións e limpeza e perfilado de 
cunetas, así como o peche de zonas 
onde poidan aparecer animais soltos.

Mondoñedo levará á Valedora 
do Pobo o estado da N-634

O Concello convoca subvencións 
para o fomento da implantación 
empresarial en Mondoñedo. Tráta-
se de subvencións á compra de solo 
industrial durante o 2022. Diríxense 
a aqueles autónomos ou empresas 
legalmente constituídas que esta-
blezan unha actividade económica 
no Parque Empresarial de Mondo-

ñedo ou no ámbito comprendido 
na Ordenanza U4 do Plan Xeral de 
Ordenación Urbana do Concello de 
Mondoñedo definido como Áreas 
de Solo Industrial delimitadas nos 
planos de ordenación. A actividade 
deberá contar coas licenzas e per-
misos urbanísticos legalmente esixi-
dos polo Concello de Mondoñedo 

para o funcionamento da mesma e 
xerar, polo menos, un posto de tra-
ballo vinculado á actividade, enten-
déndose como tal o de promotor.
O importe máximo da subvención 
será o resultante de prorratear a 
cantidade máxima no ano 2022, de 
xeito proporcional entre as solicitu-
des presentadas.

Subvencionan o solo industrial
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Os socialistas de Riotorto avanza-
ron que recorrerán á Valedora do 
Pobo ante a falla de transparen-
cia do Alcalde. “Comprobamos 
diariamente o constante torpe-
deo do PP para poder exercer o 
noso traballo como oposición”, 
lamentaron os concelleiros do 
PSdeG.
Os socialistas explican que o pa-
sado 19 de agosto do 2021 pre-
sentaron un escrito no rexistro 
no Concello para poder revisar 
os expedientes de contratación 
da obra de ampliación da rede 
de saneamento dende Mundin 
a Hortovello. E o pasado 29 
de setembro do 2021, solicita-
mos coñecer o proxecto para a 
planta de residuos. “Pois ben, 9 
meses despois destas dúas so-

licitudes, concretamente o 10 
de maio, puidemos acceder a 
comprobar estas expedientes. 
Esta é a democracia do PP e do 
Alcalde de Riotorto”, critican os 
socialistas.
Por iso dende o PSdeG queren 
lembrar que tódolos membros 
das corporacións locais teñen de-
reito a obter do alcalde ou Presi-
dente ou da Comisión de Gober-
no cuantos antecedentes, datos 
ou informacións obren en poder 
dos servizos da Corporación e re-
sulten precisos para o desenvol-
vemento da súa función. A solici-
tude para o exercicio do dereito 
previsto deberá resolverse moti-
vadamente dentro dos cinco días 
naturais seguintes a aquel en que 
fose presentada.

O PSOE denuncia ante a 
Valedora ao Goberno por 
falta de transparencia

A conselleira de Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez, trasla-
dou o compromiso da Xunta de exe-
cutar a segunda fase das obras para 
completar o saneamento da parro-
quia de Galegos, que suporán un 
investimento autonómico próximo 
aos 50.000 euros. Vázquez Mourelle 
mantivo un encontro de traballo co 
rexedor lucense para abordar esta 
actuación hidráulica e concretoulle 
que Augas de Galicia asumirá a con-
tratación e a execución das obras.
O obxectivo da intervención é do-
tar de saneamento as vivendas de 
Galegos que carecen deste servizo, 
concretamente as que se atopan ao 
sur da igrexa, pois as restantes xa se 
conectaron nunha primeira fase.
As obras, que contarán cun prazo de 
execución de 4 meses aproximada-
mente, consistirán na construción 

dunha rede de colectores que canali-
zará as augas dos inmobles cara a un 
punto de vertido onde se situará o 
conxunto de depuración.
Os colectores discorrerán polas mar-
xes dos camiños e estradas do lugar 
e, na maior parte dos casos, debido 
á orografía e á dispersión das viven-
das, tamén se desenvolverán por 
fincas particulares para axustar o 
trazado.

Abre o proceso para 
a segunda fase do 
saneamento de Galegos

O colectivo cultural Avelino Díaz es-
trega o día 11 en Meira os premios 
aos gañadores da quinta edición do 
Certame de Debuxo e Poesía.
Entre os máis pequenos, en debuxo, 
o vecendor foi Iago Lóperz López, 
seguido de Aitana Salgado Reimon-
do e Natalia Val Sánchez, con Prima-
vera.
En poesía, na categoría de 9 a 12 
anos, o traballo de Luna Lorenzo 
Teijeiro foi a gañador á que acompa-
ñaron Alejandro Reigosa Ramallal, e 
Alicia Linares González; con accésit 
para Álvaro López Boutafala e Celia 
Blanco Picón. Na categoría C, de 13 
a 17 anos, o gañador foi Pablo Gon-
zález Varela, seguido de Candela 
Miguélez Buján e Raquel Miguélez 
González. Tamén houbo un accésit 
para Martín Barreiro Varela.
Entre os maiores de 17 anos, o 
primeiro premio foi para Martiño 
Maseda Lozano. Tamén gañaron 
Espranza Mariño Davila e Manuel 
Rancaño Míguez e deron un accésit 
tamén a Natalia Lema Otero.

Xa hai gañadores do 
certame Avelino Díaz

O Instituto de Educación Secundaria 
Plurilingüe San Rosendo de Mon-
doñedo é o referente na Mariña na 
especialización agroforestal da For-
mación Profesional. 
O centro imparte formación rela-
cionada co sector primario desde 
mediados do século XX, impartindo 
Ciclos Formativos de Formación Pro-
fesional, polo que conta cunhas ins-
talacións punteiras para desenvolver 
a actividade profesionalizadora. 
A oferta está composta polo Ciclo Su-
perior de Xestión Forestal e do me-
dio natural, o Ciclo Medio en réxime 
Dual e en réxime Ordinario de Apro-
veitamento e Conservación do me-
dio natural, e a FPBásica de Agroxar-
dinaría e composicións florais. 
Estes ciclos abranguen distintas rea-
lizacións como motoserrista, intér-
prete ambiental, axente medioam-
biental, especialista no manexo de 
procesadoras e autocargadores, 
viveirista, florista ou xardineiro, en-
tre outras. E para que a formación 
sexa de primeira calidade, conta con 
un simulador forestal Komatsu con 
asento integrado, o cal mostra de 
xeito virtual o entorno de aprendiza-
xe real. Esta formación é a necesaria 
e fundamental para a formación de 
operadores de maquinaria forestal 

con autocargador e procesadora, 
unha ferramenta excelente para 
apoiar o progreso do alumnado na 
contorna do aprendizaxe, sendo un 
pulo importante á hora de propor-
cionar saídas profesionais ao alum-
nado. Os alumnos destes ciclos rea-
lizan prácticas no simulador durante 
todo o curso. O alumnado de Grao 
Medio ten unha formación específi-
ca de 70 horas de simulador, tendo 
unha formación de calidade.
Nos períodos de traballo e prácticas 
en empresas, os mellores profesio-
nais levan a realidade empresarial 
aos nosos alumnos, complementan-
do a súa formación académica. 
Ademais realízanse cursos de forma-
ción complementaria relacionadas 
con actividades punteiras do sector 
agroforestal, Xornadas de Resina-
ción, Xornadas de prevención de 
riscos, de Traballos con Vimbio, de 
Inoculación de Setas e outras.
Durante o curso desenvólvense vi-
sitas formativas a viveiros forestais 
e ornamentais, repoboacións fores-
tais, áreas verdes, parques naturais, 
instalacións contra incendios, etc.
O alumando tamén participa no 
deseño na contorna de Mondoñe-
do de roteiros  de interpretación 
medioambiental e patrimonial, que 

nun futuro poden empregarse como 
base para proxectos de investigación 
da biodiversidade tanto dos ciclos 
formativos como  para os proxectos  
xa existentes  no IES Plurilingüe San 
Rosendo. Foron galardonados có 
Premio provincial Voz Natura, en re-
presentación do seu traballo.
O IES Plurilingüe San Rosendo ten 
actualmente convenios con diversas 
empresas Asturianas e galegas para 
o período de formación na empresa, 
como empresas do sector da primei-
ra transformación da madeira, vivei-
ros Forestais e Ornamentais, Tragsa, 
ENCE, Distritos forestais e Empresas 
de enxeñería forestal.
Pero isto non é todo, levamos anos 
participando no programa Lanza-
deiras coa miniempresa: Benestar 
Vexetal Biomondo, que naceu coa 
idea de adicarse á venda de plantas 
aromáticas, produtos derivados das 
mesmas con fins biosaudables, culi-
narios e fitosanitarios, así como ofre-
cer o servizo de tratamentos ecoló-
xicos para patoloxías de vexetais. 
Nestes anos ademais de establecer 
un xardín de plantas aromáticas no 
centro, criáronse xoaniñas para a 
loita biolóxica de pragas. Ademais 
continuamos cun novo proxecto 
que comenzou no curso pasado, O 

Bosque Comestible, polo que o IES 
San Rosendo foi galardoado con un 
premio de innovación educativa. Nel 
convínanse aproveitamentos de pe-
quenos froitos, cogomelos, plantas 
aromáticas, plantas comestibles, re-
sina, madeira...todo formando parte 
dun ecosistema cunha alta biodiver-
sidade e unha maior resiliencia fron-
te a pragas, enfermidades e cambio 
climático. Aprender a traballar con 
estes ecosistemas axúdanos a pla-
nificar os aproveitamentos no mon-
te nun contexto de crise climática e 
ecolóxica.

Un referente en canto a FPDual na 
Mariña e na Comunidade Autónoma
O IES Plurilingüe San Rosendo ven 
sendo dende fai anos o referente na 
provincia de Lugo da formación Dual 
do Sector agrario. Foi o primeiro cen-
tro de España no que se implantou 
o Ciclo Medio Dual de Aproveita-
mentos forestais e conservación do 
medio natural. Este ciclo conta coas 
mellores empresas do sector da pri-
meira transformación da madeira e 
este curso académico contamos con 
empresas do sector dos Viveiros fo-
restais e de servicios forestais. 

O IES San Rosendo, un referente 
na especialización agroforestal
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Volverá celebrarse este verán o 
campamento de verán de xullo 
e agosto para os máis cativos da 
casa. Así, durante quince días 
haberá unha diversidade de ac-
tividades educativas e lúdico-
deportivas que farán desfrutar 
aos rapaces dunhas mañás moi 
entretidas e divertidas.
Desenvolverase dende o 1 de 
xullo do 2022 ata o 31 de agosto 
do 2022, en quendas de 15 días 
naturais. A quenda 1 será do 1 ao 
15 de xullo, a quenda 2 do 16 ao 
31 de xullo, a quenda 3 do 1 ao 
15 de agosto e a quenda 4 do 16 
ao 31 de agosto do 2022.
o horario será de 9.30 a 13.30 
horas, e luns a venres. Para aque-
las familias que por motivo ex-
clusivo de conciliación precisen 
traer aos/ás seus/súas fillos/as 
antes do comezo do campamen-
to, amplíase o horario de entra-
da de 9.00 a 9.30, neste tempo 
as crianzas serán custodiadas e 
vixiadas pero non terán activida-
des.
A sede do campamento será o 
Pavillón Polideportivo Municipal 
de Barreiros, aínda que de forma 
puntual e atendendo ao requiri-
mento das actividades progra-
madas se fará uso doutros espa-
zos ou instalacións próximas a el.

Ofértase un total de 200 prazas 
repartidas en catro quendas de 
50 prazas cada unha e o prezo 
da quenda será de 10 euros por 
participante.
As persoas interesadas deberán 
achegar a folla de inscrición ás 
oficinas municipais, de 9.30 a 
15.00 , ou a través da sede elec-
trónica do Concello de Barreiros 
ata ás 15.00 horas do último 
día do prazo correspondente. 
A preinscrición remta o 15 de 
xuño, a lista oficial publicarase o 
16, as reclamacións poderán fa-
cerse o 17, a lista definitiva será o 
20 de xuño e a formalización das 
inscricións poderán facerse do 
21 ao 23 de xuño.

O Concello ofrecerá en xuño e 
agosto o campamento de verán

Vanse levar a cabo distintas melloras 
na planta de transferencia do Conce-
llo de Barreiros, ás que destinará un 
orzamento de 119.518,94 euros.
A fin de optimizar a operativa e 
prestacións desta instalación, aco-
meterase a construción dun novo 
aparcadoiro de contedores dotado 
con cinco prazas —o actual, que será 
demolido, conta con dúas—, das 
cales catro estarán cubertas, desti-
nándose estas a albergar contedores 
cheos, mentres que a praza restante 
reservarase para os baleiros. 
A obra contempla tamén a execu-
ción dunha nova rede de captación 
de augas residuais do aparcadoiro 
e outra de bombeo ata a EDAR da 
propia planta de transferencia, a 
drenaxe de augas pluviais, a chaira 
de manobras de contedores —cada 
un conta con capacidade para 43 
m3—, xunto coa instalación dunha 
barreira de seguridade no períme-
tro exterior da mesma, e a propia 
para o depósito do efluente depu-
rado. 

Inclúese tamén a execución dun 
novo punto de vertedura de augas 
pluviais mediante gabia drenante e 
a construción dunha nova escaleira 
metálica con varanda que comuni-
que a plataforma de descarga dos 
residuos coa zona de oficinas, opti-
mizando desta forma a accesibilida-
de aos diferentes puntos da infraes-
trutura.
O contrato, que saíu a licitación esta 
semana, estipula un prazo máximo 

de execución de 12 semanas e un 
mínimo de 7, abarca o desenvolve-
mento da obra a todos os niveis, a 
realización dos pertinentes estudos, 
controis de calidade e servizos, así 
como a subministración de todos os 
equipos, elementos e materiais ne-
cesarios para a correcta realización 
do traballo encomendado.
O prazo para a presentación de ofer-
tas a este concurso conclúe ás 14,00 
horas do próximo 10 de xuño.

Destinan a melloras da planta 
de transferencia 120.000 euros

SINALIZACIÓN TURÍSTICA. O Conce-
llo de Barreiros segue a traballar na 
restauración estética e actualización 
dos contidos dos paneis turísticos 
situados en puntos estratéxicos do 
territorio municipal tales como as 
praias de Arealonga e Altar, o Santo 
Estevo do Ermo ou o Camiño de San-
tiago, entre outros. 

PREMIO.  O CEIP San Miguel de Rei-
nante gañou o premio ao mellor tra-
ballo da categoría de terceiro e cuar-
to de Educación Primaria dentro do 
certame Cooperativismo no Ensino, 
que a Consellería de Promoción do 
Emprego e Igualdade vén de fallar.  O 
premio ao mellor traballo da catego-
ría de terceiro e cuarto de Educación 
Primaria recaeu en Cooperativa 3D 
do CEIP San Miguel de Reinante Ba-
rreiros.

PP. O voceiro do Grupo Popular, José 
Manuel Gómez Puente, esixe ao 
equipo de goberno local axilizar os 
traballos de roza e limpeza de beira-
rrúas no casco urbano de San Cosme 
ante “o seu estado de abandono: 
atópanse intransitables”. O popular 
advirte que “os veciños teñen que 
baixarse das beirarrúas e camiñar 
pola calzada en determinadas zonas 
como, por exemplo, enfronte á ga-
solineira.  Así mesmo advirte do ma-
lestar dos veciños e usuarios das vías 
provinciais LU-P-0601 e LU-P-0609 
ao seu paso polo municipio.

EN BREVE

O Goberno local obtivo unha sub-
vención para mellora do impacto 
paisaxístico do Instituto de Estudos 
do Territorio da Xunta de Galicia, 
para a rehabilitación do lavadoi-
ro do Santiño, situado a carón da 
N634 en San Cosme, cun fácil acce-
so ao mesmo.  
Dito lavadoiro ten a singularidade 
de contar cunha cuberta a catro 
augas que precisa de ser renovada 
completamente, ao estar os ele-
mentos estruturais nun avanzado 
estado de deterioro. Ademais, as 
actuacións contemplan a recupera-
ción dos muros de pedra, a limpeza 
das pías, a recuperación da fonte e 
a drenaxe e adecuación do terreo, 

xa que a humidade existente no 
chan do lavadoiro fai inviable un 
uso hixiénico do mesmo.

SANTO ESTEVO. Está a piques de 
finalizar a ampliación da fraga do 
Santo Estevo do Ermo coa planta-
ción de árbores autóctonas que 
incrementarán a superficie de bos-
que no que desfrutar deste espazo 
natural.  Os traballos consistiron 
no desbroce manual da parcela e 
adecuación do terreo. A plantación, 
que tamén se realizou de forma 
manual, non garda simetría regular 
e intercala especies que permiten 
a rexeneración regular da parcela, 
que conta con máis de 1.500 ha. 

Rehabilitan o lavadoiro 
do Santiño de San Cosme

Este mes de xuño volverá o Festi-
val Histórico Augas Santas de Santo 
Estevo do Ermo de Barreiros e que 
este ano chega a súa novena edición 
e celébrase o día 18. A festa come-
zará x apola mañá cun mercado de 
artesanía seguido por unha esceni-
ficación do Rei Silo e ás 13.00 horas 
será a misa solemne en honra a San-
to Estevo.
Despois será a quenda da actuación 
de O Arco da Vella e Sons do Ermo, 
máis tarde haberá un espectácu-
lo musical a cargo de Eventec que 
amenizará a xornada e dará paso 
ás vodas celtas e a queimada con 
conxuro. Tamén haberá un xantar no 
que haberá costela de porco á grella 
con salsa de guacamole, chourizos e 
touciño, pan, viño, cerveza, refres-
cos, sobremesa, café e chupitos, e 
todo elo por 20 euros por persoa. 
Ademais pola noite contarán con 
sardiñada e a queimada.

VILAMARTÍN PEQUENO. A parro-
quia de Vilamartin Pequeno de 
Barreiros está de festa o 17 e 18 
de xuño coas Festas na honra a San 
Xoán Degolado.
O 17 de xuño haberá unha gran 

gran verbena coa orquestra Blanco 
y Negro e o Combo Dominicano, 
ambas a partir das 22.30 horas.
Xa o día 18 ás 13.15 horas será a misa 
e a procesión, e despois haberá se-
sión vermú a cargo do grupo Lume. 
Ás 15.00 será o xantar popular no 
campo da festa e estará servido por 
cátering A Rochela de Vilalba. Pola 
noite será a quenda da verbena ás 
21.00 horas coas orquestras Lume 
e D’Vicio. Para completar a festa 
contarán con atraccións incluído un 
toro mecánico e con carpa por se o 
tempo non acompaña.

O Festival Histórico Augas 
Santas xa ten programa
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O termo municipal vén de realizar 
un investimento importante en ins-
talacións deportivas. Así, contará 
despois deste verán coas primeiras 
pistas de atletismo homologadas da 
Mariña, grazas á materialización do 
convenio de colaboración subscrito 
entre a administración local e a Xun-
ta, que cofinanciarán a renovación 
das existentes no complexo deporti-
vo da Veiga.
Así o anunciou o rexedor, Alfonso Vi-
llares, que tamén comunicou que foi 
aprobada en pleno ordinario unha 
modificación orzamentaria para 
facer fronte á renovación do com-
plexo, por un importe de 210.000 
euros, procedentes do Remanente 
Líquido de Tesourería “un investi-
mento ao que podemos facer fronte 
grazas á xestión responsable das ar-
cas municipais”.
O edil de Deportes, David Rodrí-
guez, explicou que está previsto 
que nos vindeiros meses comecen 
as obras de adecuación da instala-
ción que consistirán “na renova-
ción da pavimentación da pista con 
material sintético homologado, na 
mellora da rede de saneamento 
evacuación de augas e na adecua-
ción da infraestrutura para as pro-
bas de salto de pértega, carreiras de 
obstáculos, salto de altura, salto de 
lonxitude, triplo salto e lanzamento 
de peso”.

CANCHA DE VOLEI. Crearon unha 
cancha de volei praia no Torno, en 
San Cibrao, nna zona da ría.
Os traballos consistiron “na instala-
ción dos mastros que quedaron so-
terrados, no movemento e achanda-
do de area para darlle consistencia 
e forma á pista empregando a unha 
pala, na instalación dunha rede pro-
fesional de volei praia, e na delimi-
tación da cancha a través de cintas 
que quedarán instaladas de xeito 
permanente”.
Tal e como apuntou Rodríguez “a 
creación deste campo responde ao 
interese crecente que detectamos 
en Cervo por este deporte, xa que 
este último curso máis de 70 mozos 
e mozas practicaron volei no seo das 
Escolas Deportivas Municipais e ta-
mén a través do C.D. San Ciprián”.

PAVILLÓN DA VEIGA. O Concello ad-
quiriu e instalou un novo marcador 
electrónico inalámbrico e dous tem-
porizadores de precisión –un para 
cada fondo da pista- no pavillón mu-
nicipal da Veiga para facilitar a prác-
tica deportiva das diferentes discipli-
nas que acolle esta instalación.
Tal e como sinalou Villares “seguimos 
a investir no mantemento e mellora 
das nosas instalacións deportivas, 
para que as persoas que practican 
deporte no noso municipio o fagan 
na mellor das condicións”. 

O Concello suma novas 
instalacións deportivas

O Concello conseguiu unha subven-
ción de 20.000 euros, para pintar, re-
parar as humidades e selar as fendas 
e irregularidades da fachada da casa 
do Concello. A convocatoria das axu-
das, do Instituto de Estudos do Terri-
torio da Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda da Xunta 
de, estaba destinada á reparación de 
fachadas de edificios públicos. 
Con esta subvención que conseguiu 
o goberno municipal, levarase a 
cabo a reparación de fendas e aplica-
rase morteiro de cemento M-5 con 
acabado superficial rugoso, reforza-
do con malla de fibra de vidrio texi-
da, con impregnación de PVC. 
Posteriormente, en toda a fachada 
aplicarase un revestimento elástico 
impermeabilizante incoloro, a base 
de siloxanos en disolventes orgáni-
cos, e finalmente o revestimiento 

final con pintura plástica impermea-
ble en dúas cores, adaptando a tona-
lidade e a intensidade á “Guía de cor 
e materiais de Galicia, para a zona de 
A Mariña e o baixo Eo para edifica-
cións construídas ata 1960”, ao igual 
que fíxose na antiga escola de Traba-
da, na Cámara Agraria ou na escola 
de Vilapercide.

“Lamentamos a falta de lealdade ins-
titucional por parte da Xunta, posto 
que os representantes do PP de Tra-
bada facíanse eco nas redes sociais 
desta axuda concedida ao Concello e 
desde ese momento a Xunta tardou 
máis de dúas semanas en notificar a 
súa concesión ao Concello”, engade 
García Bermúdez.

Pintarán e repararán a fachada 
da casa consistorial cunha axuda

O Partido Popular de Trabada des-
tacou trala celebración do Pleno or-
dinario dúas mocións presentadas 
polo PSOE, unha delas referente aos 
Coidados Porta a Porta e outra refe-
rida á planta de fibras textis de Altri.
Na primeira referida ao programa 
Porta a Porta, os socialistas pedían 
que a Xunta de Galicia fixera per-
manente este servicio e propoñían 
algunhas idea a ter en conta pola ad-
ministración autonómica. “Nós pola 
nosa parte abstivemonos e explica-
mos os motivos polo que non apoia-
mos esa moción”, din os populares, 
“vemos en primeiro lugar que o ser-
vicio lles gusta e o ven interesante, 
por iso a Xunta está actuando como 
debe. Pero vemos incoherente dicir 
que queren este servicio permanen-
temente, e por outra banda criticalo 
dicindo que é caro e que non funcio-
na ben,algo que non entendemos”.
A outra moción facía referencia á 
planta de fibras textis de Altri, na 
que os populares votaron en contra 
pois “non podemos estar dacordo 
en culpar á Xunta da decisión que 
tomou de instalarse fóra da Mariña”.
“Baixo o noso punto de vista estase 
tentando crear malestar e non con-
tar a verdade. É moi irresponsable 
dicir que existen intereses ocultos 
para non instalar a fábrica na Mari-
ña, cando foi unha petición expre-
sa do Parlamento que tiña como 
primeira opción a Mariña, no caso 
que o proxecto fose tecnicamente 
viable”, din.

O PP afea dúas 
mocións presentadas 
polo PSOE no Pleno

trabada

O concelleiro de Deportes e Saúde 
de Trabada, Rubén García, recibiu 
á alumna da Universidade de Vigo 
que realizará durante tres meses 
prácticas no Concello. 
Trabada solicitou a participación 
no Programa ‘Campus Rural’ de 
prácticas universitarias no medio 
rural, unha iniciativa do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico, en colaboración co 
Ministerio de Universidades e as 
universidades públicas españolas. 
Este programa permite que os uni-
versitarios de calquera titulación 
oficial poidan levar a cabo prácticas 

académicas, curriculares e extracu-
rriculares en entornos rurais. 
O concelleiro Rubén García recibiu 
á alumna procedente da Universi-
dade de Vigo, que está a estudar 
Dirección e Xestión pública e vai 
realizar as prácticas no concello du-
rante tres meses. 
Durante este período, a alumna 
residirá na antiga escola de Vila-
percide, rehabilitada e equipada 
polo actual equipo de goberno, xa 
que un dos requisitos do Programa 
‘Campus Rural’ é que o alumnado 
debe residir no propio municipio 
donde realice as prácticas. 

Unha universitaria de Vigo 
realizará prácticas na vila co 
programa Campus Rural

ENCONTRO DOS MAIORES. O Concello acolleu o Encontro dos 
Maiores, coa presenza de máis de 180 persoas nunha emotiva xornada tras 
dous anos de parón obrigado pola pandemia do coronavirus. Este foi ade-
mais o primeiro ano no que participaron os residentes e tamén veciños do 
Centro de Atención aos Maiores de Trabada

CURSOS DA PISCINA. O Concello de Cervo despediu unha nova tem-
pada dos cursos da piscina olímpica municipal tanto na modalidade infantil 
como de adultos, con máis de 160 cursillistas. En concreto, durante o curso 
asistiron ás clases 70 nenos/as e 96 adultos.
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cervo

O Concello de Cervo é o lugar elixido 
para albergar un Punto de Encontro 
Familiar (PEF) que dará servizo ás fa-
milias de toda A Mariña, tal e como 
o anunciou a conselleira de Política 
Social, Fabiola García.
O novo recurso situarase no edificio 
do Ecomuseo, en Cervo (antiga Casa 
do Concello) que será cedido pola 
administración local para tal fin.
O alcalde de Cervo, Alfonso Villares, 
as concelleiras de Educación e Medio 
Ambiente, e o edil de Deportes, Do-
lores García Caramés, Mali Méndez, 
e David Rodríguez, respectivamente, 
acompañaron á conselleira na visita 
ás instalacións do edificio que será 
adecuado pola administración auto-
nómica para converterse no noveno 
Punto de Encontro Familiar de Ga-
licia –existe un en cada unha das 7 
grandes cidades e un punto comar-
cal na Barbanza-.

En palabras do rexedor “é unha gran 
nova para o noso Concello e para 
toda a comarca da Mariña” e quixo 
agradecer á Xunta de Galicia, á con-
selleira e a todo o equipo a elección 
de Cervo para a posta en marcha 
deste recurso “tan necesario na so-
ciedade actual” e que se prevé que 
estea en funcionamento no primeiro 

semestre de 2023.
Para elo cedemos unha instalación 
municipal –engadiu- moi simbólica 
para todos os cervenses porque foi 
a antiga Casa do Concello; un em-
prazamento que desde a conselle-
ría consideraron idóneo “pola súa 
situación e polas características do 
inmoble”.

Cervo será o punto de encontro 
familiar para toda a Mariña

Convocan un ano máis o programa 
Cervo a carón do voluntariado V, 
dirixido á mocidade de entre 16 e 
30 anos.
O obxectivo xeral do proxecto de 
voluntariado xuvenil é poñer en 
práctica a implicación solidaria e o 
compromiso activo da comunida-
de moza coa sociedade a través do 
desenvolvemento cultural e social.
Ábrese a convocatoria para todos 
aqueles mozos e mozas que quei-
ran participar como voluntarios/
as nas diferentes actividades pre-
vistas durante todo o verán. As 
persoas interesadas poden recibir 
máis información no teléfono 691 
65 66 00 e deben presentar a súa 
solicitude na Casa da Cultura de 
San Cibrao.
O proxecto de Acción Voluntaria 
arrincará o 15 de xuño e prolon-
garase ata o 1 de outubro, de xeito 
que cada voluntario ou voluntaria 
colaborará nas iniciativas propos-
tas un máximo de 60 xornadas e 6 
horas en cada unha.¡
Entre as actividades nas que as 
persoas inscritas desenvolverán o 
voluntariado están o apoio ás noi-
tes alternativas de verán o apoio 
no Programa Concilia –dirixido ás 
crianzas e que se desenvolve du-
rante as vacacións de verán para 
favorecer a conciliación familiar-, 
a colaboración en diferentes activi-
dades nocturnas de carácter cultu-
ral ou a adecuación de espazos do 
termo municipal en zonas de lecer 
para a mocidade.

CONCILIA. O Concello programa 

unha nova edición de Cervo Conci-
lia, unha iniciativa municipal máis 
que consolidada que pretende ser 
“esa ferramenta de axuda á con-
ciliación das familias, en épocas 
nas que pode resultar complicado 
como é o verán”.
O programa está dirixido ás crian-
zas do municipio de entre 3 e 12 
anos e desenvolverase desde o 
27 de xuño ata o 7 de setembro 
“traballamos para buscar a fór-
mula que nos permitise cubrir o 
total das vacacións escolares, para 
beneficiar ao máximo ás familias e 
axudarlles na difícil tarefa de conci-
liar”, tal e como precisou o rexedor, 
Alfonso Villares.
Pola súa banda a edil de Educa-
ción, Dolores García Caramés, que 
coordina o programa, apuntou que 
xa está aberto o prazo de inscrición 
“que se poderá formalizar ata o 25 
de xuño na Casa do Concello o una 
Casa da Cultura”.

Regresan os programas 
de voluntariado e 
conciliación de verán

O BNG afirma que seguen producín-
dose verquidos ao mar de augas resi-
duais sen depurar na zona da Atalaia 
en San Cibrao.
A EDAR de Cuíña iniciou o seu fun-
cionamento en 2015 para recoller 
augas residuais de San Cibrao, Lieiro, 
Espiñeirido, Rio Covo, O Guioncho, 
Viladesuso, Gondrás e Galdín. “Su-
postamente debería resolver os pro-
blemas de contaminación por verti-
dos sen depurar ao mar. Pero non.
É coñecido en San Cibrao e vivendas 
da zona do Penal e o Porto quedaron 
sen conectar á rede”, din os naciona-
listas.
“O feito é que sete anos despois da 

posta en funcionamento da rede de 
saneamento, depuradora e emisa-
rio, os vertidos seguen producíndose 
sen que o Concello gobernado polo 
PP de Cervo fixera nada para solucio-
nalo”, engaden.
“Foron casi sete millóns de euros e 
algúns máis porque entre a finali-
zación do tanque de tormentas e a 
posta en funcionamento do siste-
ma algunha parte da infraestrutura 
fallou e foi necesario investir mais 
diñeiro público para reparala”, din 
dende o BNG de Cervo.
Por iso desde o grupo político re-
clámanlle ao Concello de Cervo so-
lucións aun problema “enquistado 
que provoca danos medioambien-

tais graves, malestar da veciñanza, 
e unha imaxe penosa do noso Con-
cello”.

BIBLIOTECA. O BNG carga contra os 
servizos bibliotecarios que ofrece 
o Concello pois non se axustan aos 
nacionais e internacionais. Un dos 
principais obxectivos das bibliotecas 
públicas reguladas por leis é un acce-
so guiado e igualitario á información 
e á cultura para toda a cidadanía. 
“Na propia web municipal aparecen 
recollidos os servizos bibliotecarios 
ofertados”, din dende o BNG, “o pro-
blema é que tales servizos non están 
dispoñibles e que a biblioteca se ato-
pa en situación de abandono total”.

O BNG di que seguen os verquidos de 
augas residuais sen depurar na Atalaia

25 ANOS DE HISTORIA. O rexedor Alfonso Villares e a edil de Servi-
zos Sociais, Pilar Armada, participaron na xuntaza e homenaxe da asociación 
de xubilados Terra-Mar de San Ciprián. Entre as homenaxeadas estiveron as 
veciñas Tonecha e Manolita, socias fundadoras da entidade.

O artesán Telmo Cao abre as portas 
do seu obradoiro, instalado na anti-
ga nave de fundición de Sargadelos, 
ás visitas guiadas, previa cita, e con 
fins didácticos. O artesán quixo des-
tacar que estas visitas nacen como 
un complemento á actividade princi-
pal que desempeña no obradoiro no 
que realiza pezas únicas previo en-
cargo. Para concertar unha visita gru-
pal ou para coñecer máis polo miúdo 
o seu labor pódese contactar con el 
a través da súa páxina web https://
www.obradoiroscao.com/.

Telmo Cao abre o 
seu obradoiro As delegacións de Xuventude 

e de Educación do Concello de 
Cervo, que dirixen Denise Ga-
lán e Dolores García Caramés, 
respectivamente, vén de abrir a 
convocatoria para un curso de 
monitor de tempo libre que se 
enmarca no programa Avívate 
en Cervo V,  dirixido a rapaces e 
rapazas de entre 18 e 35 anos.
Tal e como apuntaron as conce-
lleiras, o curso, que é de balde, 
tivo unha gran acollida en ante-
riores edicións polo que apos-
tamos por seguir ofrecéndolle á 
nosa mocidade esta ferramenta 

formativa “que contribúe a do-
talos da motivación e das habili-
dades precisas para o seu futuro, 
co obxectivo de contribuír a me-
llorar a súa empregabilidade nun 
mercado laboral cada vez máis 
competitivo”. 
As persoas interesadas en par-
ticipar deberán cubrir as inscri-
cións e entregalas antes do 18 
de xuño na Casa da Cultura ou 
no Concello. 
O curso comezará o 1 de xullo e 
prolongarase ata o 19 de agosto; 
será en horario de 9:00 a 15:00 
horas. As prazas son limitadas.

Convocado en xullo un curso 
de monitor de tempo libre
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Volven as carrilanas a Alfoz, un 
evento que consiste na proba e 
baixada polas estradas alfocegas 
de vehículos de inercia e que terá 
lugar o 17 de setembro de 2022.
A actividade está organizada pola 
Asociación Cultural e Xuvenil O 
Castelo, un club formado por 
veciños e amigos de Alfoz e esta 
celebración ten o dobre obxecti-
vo de reivindicar esta práctica e 
ao mesmo tempo traer turismo á 
zona e axudas aos negocios.
A provincia de Lugo xa conta con 
varias probas en diferentes con-
cellos, como no de Meira, que 
chega a terceira proba, Abadín, 
que acollerá a XIX edición do seu 
famoso descenso, e A Pontenova, 
Alfoz e Ribeira de Piquín que se-
rían as segundas edicións.

Regresan as carrilanas

Alfoz celebrou un Pleno onde os 
concelleiros de Vía Alfoz puntualiza-
ron e preguntaron diferentes cues-
tións sobre os orzamentos munici-
pais e presentaron dúas emendas, a 
primeira sobre a creación dun pro-
grama de axudas para autónomos 
e pemes dirixida a aumentar a súa 
competitividade, favorecer a recu-
peración trala pandemia e paliar os 
efectos do incremento dos custes 
enerxéticos. 
A segunda emenda presentada foi 
sobre a redacción dun plan especial 
para crear solo urbanizados desti-
nado a uso industrial.
“O noso grupo viuse obrigado a abs-
terse polas incoherencias do Gober-
no municipal na presentación dos 
orzamentos, dándolle prioridade a 
investir na cuberta da pista de pádel 
cando vemos moitas máis necesi-
dades no noso Concello”, indicaron 
dende Vía Alfoz.

Vía Alfoz reclamou a 
creación de axudas e 
o solo industrial

O Concello de Alfoz conta xa coa súa 
nova bandeira trala aprobación pola 
Comisión de Heráldica.
O encargado de elaborar os bocetos 
foi Eduardo Pardo de Guevara, presi-
dente do instituto de estudios Padre 
Sarmiento, que cos diferentes ele-
mentos característicos do Concello e 
que xa figuran no escudo municipal 
conseguiu plasmar a espíritu do mu-
nicipio.
Este novo pendón conta cun fondo 
verde que simboliza o val, a torre en 
blanco, sinal de identidade do Con-

cello de Alfoz, e os símbolos do es-
cudo de armas do mariscal Pardo de 
Cela en azul sobre un campo ama-
relo. Esta aprobación chega un ano 
despois de que o Concello aprobara 
e presentará o boceto ao Consello da 
Xunta.
Segundo explicou a directora xeral 
de Administración Local, os muni-
cipios e as demais entidades locais 
de Galicia poderán adoptar escudos 
heráldicos e bandeiras propios e pri-
vativos, modificar os xa existentes ou 
rehabilitar os que historicamente se 

empregasen, baseándose sempre 
en feitos históricos ou xeográficos 
característicos e peculiares do seu 
territorio e conforme ás normativas 
de heráldica.

A Comisión de Heráldica oficializa 
a nova bandeira do Concello

O Club de Lectura da Biblioteca 
Municipal de Alfoz realizará unha 
lectura conxunta da obra Algúns 
contos completos como homena-
xe a Domingo Villar, gran escritor 
que recentemente faleceu.
Como mostra de dor polo seu 
pasamento e de recoñecemento 
a súa obra e a súa persoa realiza-
rase esta actividade aberta a todo 
quen queira participar e acompa-
ñar ao Club na derradeira activida-
de antes das vacacións de verán.
Éste acto homenaxe será o xoves 
30 de xuño ás 18.00 horas no par-
que alcalde José Palmeiro.

O Club de Lectura fará 
unha homenaxe a 
Domingo Villar

Un ano máis o Concello de Alfoz 
organiza actividades para ne-
nas e nenos nados entre 2010 e 
2019, desde o 4 de xullo ata o 26 
de agosto.
Serán deporte, xogos, experi-
mentos, medio ambiente, pisci-
na, … sempre para fomentar a 
igualdade repartidos en 4 quen-
das das que podes elexir unha, 
varias ou todas para asitir en ho-
rario de luns a venres laborables 
de 10.00 a 13.00 horas ao CEIP 
Castro de Ouro.
Serán actividades de balde sub-
vencionadas polo propio de Con-
cello de Alfoz e pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de 
Galicia, o Ministerio de Igualda-
de e a Unión Europea.
Primeiro haberá unha reunión in-
formativa o vindeiro 15 de xuño 
ás 20.00 horas no salón de actos 

de cultura. E as inscricións pode-
rán facerse do 17 ao 14 de xuño.
Para máis información pódense 
consultar as bases de participa-
ción publicadas en www.conce-
llodealfoz.com e no taboleiro de 
anuncios da Sede Electrónica. 

Volven as actividades de verán

Presentanda a V edición da Roma-
xe Viquinga do Vicedo, un evento 
que xa ten o seu oco na programa-
ción turística da Mariña no verán. 
Este ano celebrarase os días 29 e 
30 de xullo na praia de San Román 
e o cartel anunciador é obra do 
ilustrador Cristian F. Caruncho.
Entre as novidades da programa-
ción haberá uns títeres viquingos 
a cargo de Marionetas Trécola e 
trátase da Saga de Flinn Havard. 
Ademais do desembarco, desfiles, 
música folk, espectáculos de lume, 
xustas, boda vikinga, etc.
A romaxe comezará o sábado 30 
de xullo a partir das 10.30 horas 
coa apertura dos campamentos, e 
inclúe a recreación do desembar-
co viquingo e da batalla, así como 
actuacións musicais, entre outras 
actividades. O venres 29 pronun-
ciará o pregón a xornalista Marta 
Darriba e a continuación haberá 
pasarrúas no casco urbano.
Dende a organización animan a 
participar neste evento no que a 
través dunha conmemoración his-
tórica permite aos asistentes coñe-
cer un dos recunchos máis fermo-
sos do norte da provincia.
Por outra banda fallouse o con-
curso de debuxo infantil no que os 
nenos e nenas de CEIP O Vicedo 
foron agasallados polos seus de-
buxos. As gañadoras foron Nora e 
Fátima na categoría de 1º a 3º cur-
so, e Alba e Martina en categoría 
de 4º a 6º curso. 

FESTAS DO CARME. A comisión or-
ganizadora das Festas do Carme do 
Vicedo prepara as festas na honra 
a Nosa Señora do Carme que serán 
entre o 18 e o 20 de xuño.
Esta celebración comezará o sába-
do 18 ás 12.00 horas coa misa, a 
procesión coa imaxe ata o campo 
da festa acompañada pola Bnada 
Naval de Viveiro. Acto seguido será 
a sesión vermú amenizada pola or-

questra Stéreo que volverá a ame-
nizar a verbena das 22.00 horas 
xunto con Fani Blanco Show.
Xa o domingo ás 12.00 horas repe-
tirase o oficio relixioso con proce-
sión e ofrenda floral polos náufra-
gos e mariñeiros defuntos, despois 
será a sesión coa orquestra CQC 
que amenizará de novo a verbena 
a partir das 21.30 horas xunto con 
Los Satélites. O luns tan só haberá 
festa pola noite, ás 20.00 horas, 
trasladando a imaxe da Virxe ata a 
igrexa parroquial e funeral por ma-
riñeiros, mariscadoras e defuntos.

FESTAS DE SAN ESTEVO. A comi-
sión de festas de San Estevo do Vi-
cedo está comezando a organizar 
as súas festas que se celebrarán os 
días 6 e 7 de agosto. A cita festiva 
contará o sábado 6 co grupo astu-
riano Da Silva que amenizarán a 
sesión vermú e noite do sábado. 
A este grupo únese o Duo D’Vicio 
que estará deleitando aos asisten-
tes o día da Xira de Xilloy, domingo 
7 de agosto. D’Vicio porá a nota 
musical á sesión vermú e á verbe-
na de pola noite. Levarán escena-
rio propio e “ganas de moita mar-
cha para facernos pasar un rato 
brutal como no Entroido”, dixeron 
dende a comisión de festas.

A V Romaxe Viquinga 
será o 29 e 30 de xullo

O Concello do Vicedo vén de 
informar de que o prazo de so-
licitude de subvencións a asocia-
cións do municipio para a reali-
zación de actividades culturais 
está aberto.
Así, ata o 14 de xuño poderanas 
solicitar todas aquelas asocia-
cións que estean inscritas no 
municipio e teñan repercusión 
ou influencia no Concello e os 

seus habitantes.
O requisito indispensable para 
solicitalas e figurar inscrito no 
rexistro municipal de asocia-
cións.
O modelo de solicitude será en-
tregado nas oficinas de Servizos 
Sociais do Concello do Vicedo 
onde tamén se informará de 
toda a documentación e o pro-
cedemento.

Abre a convocatoria para as 
subvencións a asociacións

o vicedo
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José Luís Pajón Camba leva den-
de o 2015 sendo o rexedor do 
Concello de Ourol, pero leva moi-
tos anos máis formando parte del 
na súa posición de concelleiro.

Pode facernos unha balance des-
ta lexislatura?
Desgraciadamente foi un ano 
complicado para todos pero nós 
desde o Concello tratamos de 
continuar día a día prestando to-
dos os servizos que se puideron. 
Aínda os comezos deste ano fo-
ron difíciles pois a pandemia es-
taba moi latente e houbo algún 
contaxio. O servizo a domicilio 
foi quizais o máis complicado xa 
que chegamos a un punto onde 
só estabamos atendendo aos 
dependentes e lles asignábamos 
unha coidadora individual para 
que non houbera contaxios. Pero 
no resto dos temas do Concello 
puidemos seguir e seguimos con 
obras do Plan Único 2020, Aga-
der, Fondo de Compensación, re-
collida de lixo, etc.

Que quedaría por facer de cara 
a este ano?
Estamos executando o  Plan Úni-
co da Deputación do 2021 no que 

son asfaltados e aglomerados en 
vías de case todas as parroquias. 
Tamén temos pendente que nos 
concedan a axuda do Fondo de 
Compensación que irá destinado 
a dúas obras, a primeira para a 
mellora do tellado e carpintería 
metálica da Escola de San Panta-
león e a outra para unha obra na 
captación de auga no río Xestosa. 
Esta última son arredor de 50.000 
euros e trátase da construción 
dos pozos filtrantes pois estamos 
a ter problemas cos sedimentos 
na depuradora de augas.

Cal é o maior proxecto que se 
levou a cabo no Concello dende 
que se atopa á fronte?
O maior proxecto e que aínda es-
tamos tratando de que poida ser 
unha realidade, sería a residencia 
de maiores. Pero se falamos de 
proxectos xa feitos, eu diría que 
o de mellorar a rede de subminis-
tro de auga pois as instalacións 
estaban un pouco abandonadas 
e desfasadas tecnoloxicamente 
falando. Os tempos evolucionan 
e agora tras facer importantes 
investimentos repuxéronse as 
tubaxes deterioradas, arquetas, 
mecanismos de corte, ventosas 

para o eliminado de aire, e tamén 
fixemos unha instalación de clo-
rificadores automáticos. Así mes-
mo instalamos unha aplicación 
informática para saber en todo 
momento a cantidade de cloro 
que ten a auga e o nivel que ten 
o depósito, así, en caso de avaría 
podemos cortar un tramo en con-
creto e así non desperdiciamos 
nin derramamos unha pinga.
Por outra banda, marcámonos 
o obxectivo de que todas estas 
antigas escolas rurais, que ago-
ra serven de centros sociais nas 
parroquias, sexan rehabilitadas 
na súa totalidade. Aínda non es-
tán todas rehabilitadas pero no 
fondo deste ano hai unha partida 
destinada á de San Pantaleón e 
para o ano tocará a de Bravos e 
cambiar o tellado á de Sixto, por-
que nesta xa actuamos facendo 
melloras na carpintería metálica.. 

Ourol conta con moito turismo?
Pois a verdade é que si, sobre 
todo no verán. O Aturuxo atrae 
moita xente e este ano chega a 
súa décima edición, contamos 
con área de autocaravanas que 
ten moita afluencia e no que 
prestamos un servizo completo 
de electricidade, saneamento, 
etc. Así como un bo servizo na 
piscina pública.

Contan con algún proxecto para 
incentivalo?
Estamos creando unha pequena 
ruta turística do patrimonio in-
diano en Ourol e seguramente en 
agosto poderémola botar a an-
dar. Sinalaremos unha vintena de 
casas e o cemiterio na parroquia 
de Xerdiz cunhas placas que te-
ñan un código QR que ao acceder 
contará a historia da vivenda, o 
ano da construción e datos curio-
sos. Tamén poñeremos en mar-
cha un percorrido durante as fins 
de semana polos sitios máis em-
blemáticos cun autobús clásico. É 
unha iniciativa que potenciará o 
atractivo turístico do municipio.

Prevese construír unha residen-
cia con centro de día, como se 
atopa este proxecto? 
Está todo bastante avanzado, moi 
definido e contamos cun informe 
técnico dun arquitecto confir-
mando a viabilidade urbanística. 
Xa está feito o anteproxecto pola 
Deputación e agora estamos re-
matando uns trámites para a par-
cela e cederllos para que eles xa 
se podan ocupar de todo.

Este centro farase á beira do 
edificio multiúsos e tivemos que 
mercar dúas parcelas anexas 
para poder urbanizar unha rúa 
que pasa por alí e para que se 
completara o solar edificable e 
que conte con zona verde, área 
de recreo e espazos libres ao pé 
do edificio. Previse que neste ano 
o proxecto este rematado e terá 
30 prazas de residencia e 16 de 
centro de día e conta cun investi-
mento de preto dos dous millóns 
de euros.

No 2020 implantaron un sistema 
de xeolocalización para emer-
xencias, como funciona este ser-
vizo? 
É un servizo que funciona moi 
ben pois somos un Concello moi 
grande e moi disperso no que 
vive moita xente maior, e cando 
as ambulancias ou os bombeiros 
teñen que vir poden facelos con 
total seguridade e chegar máis 
fácil e correctamente pois esta 
aplicación explícalle o ancho das 
vías, se poden pasar, cal é o cami-
ño máis corto, etc.

Houbo recentemente problemas 
no centro de saúde. Como se 
atopa agora mesmo?
O primeiro que hai que dicir é 
que máis do 50 % da nosa po-
boación son maiores de 65 anos 
e so contamos cun médico para 
todo á veciñanza. O tema foi que 
durante a semana previa a Se-
mana Santa o médico púxose de 
baixa e coa mala fortuna que a 

substituta que mandaron tivo un 
accidente e non puido vir dende 
o terceiro día. Chamei a Sanidade 
e ao Conselleiro e seguimos si ter 
unha solución nin unha respos-
ta convincente a esta situación. 
Ademais nun Concello rural é moi 
necesario este tipo de servizos 
para poder fixar poboación. E se-
guimos traballando para que este 
concello conte cun médico todos 
os días.

Outros dos grandes eixos do ano 
foron os peches das oficinas ban-
carias. Afectou a Ourol?
No Concello contamos cunha 
oficina que antes da pandemia 
abría de luns a venres, durante 
o confinamento por seguridade 
a oficina tan só abría os luns e 
xoves, e polo de agora seguimos 
igual e creo que seguirá así vis-
to o exemplo dos concellos de 
arredor. Cando comezou o tema 
de que había que prestar servizo 
aos maiores pois chamáronme da 
dirección provincial para dicirme 
que esta oficina non se ía pechar. 
E que isto debería considerarse 
un servizo esencial pois hoxe en 
día temos que negociar ou tratar 
cos bancos queiramos ou non.

Como se atopa o tema do lobo?
Pois houbo momentos moi com-
plicados o ano pasado pero agora 
non se está falando deste tema 
porque xa non están a atacar, 
como xa matou todas as ovellas 
preto das casas pois xa non te-
ñen que comer e vanse a outros 
lugares. Agora segue habendo 
algún dano pero non se están 
producindo preto das vivendas 
pero os gandeiros seguen tendo 
baixas e seguirán mentres non 
se tomen medidas de control de 
poboación.
 
Ten algún proxecto de cara ao 
futuro?
Temos a ilusión de recuperar o 
colexio Vicente Casabella  que 
pechou as súas portas no curso 
2014/2015. Agora mesmo hai 
o dobre de nenos que naque-
les anos así que solicitaremos a 
reapertura del. 

“Son necesarios este tipo de 
servizos para fixar poboación”
O rexedor ourolés, José Luis Pajón, ocupa o sillón municipal dende 2015

“Prevese que neste 
ano o proxecto esté 
rematado. Terá 30 

prazas de residencia 
e 16 de centro de 

día e conta cun 
investimento de preto 

dos dous millóns de 
euros”
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O club VespaFaba&Clásicos 
Lourenzá organiza unha aven-
tura sobre rodas que levará o 
nome do municipio ata terras 
de Noruega, concretamente a 
Nordkapp.
Dous aventureiros, Jorge Agui-
rre, de 70 anos e vecino de Or-
tiguera e do club de clásicos de 
Lourenzá, e Ceferino, de Xixón,  
emprenderon unha apaixo-
nante viaxe a bordo dun coche 
Dyane 6 e unha moto Vespa 
200 dende a Terra da Faba.
A saída dos protagonistas des-
ta aventura foi o 28 de maio 

dende o Cantón e tiveron que 
percorrer 5.133 kilómetros, 
por Alemania, Dinamarca ou 
Suecia, e terán que facer a via-
xe de volta por outra ruta que 
poderá ser  por Bielorrusia, Po-
lonia... cun total de 5.650 km.
Viaxan nun  Dyane 6 mono-
praza, perfectamente adap-
tado, con cama, praca solar, 
batería auxiliar, vertedoiro e 
preparado para facer para co-
mer.... explica o presidente do 
club, que lles dá apoio nesta 
viaxe no que investirán varias 
semanas.

Os dous aventureiros participantes de Lourenzá

lourenzá

De Lourenzá a Cabo Norte nun 
Dyane 6 e unha Vespa 200

A Asociación de Sendeirismo 
Terras de Lourenzá organiza o 
domingo 12 de xuño a ruta del 
Esqueicer por Santa Eulalia de 
Oscos.
Este roteiro terá saída ás 08.00 
horas do Cantón de Vilanova e 
serán 12 quilómetros de dificul-
tade baixa, que rematarán nun 
xantar nun restaurante Casa Pe-
dro.
A actividade ten un prezo de 30 
euros para socios e 35 para os 
non socios, e é necesario anotar-
se para participar, ben sexa por 
teléfono nos 647 067 054 ou 619 
828 784.
Lembran que é necesario levar 
botas e bastóns e respectaranse 
todas as medidas covid. Haberá 
que anotarse antes das 14.00 
horas do mércores 8 de xuño.

Terras de Lourenzá 
prepara un roteiro por 
Santa Eulalia de Oscos

vegadeo

Os Amigos de Vegadeo e o seu 
Concello vén de informar que o 
premio XXIV Vegadense do Ano xa 
ten dono e este ano recae sobre Al-
berto González Mesa.
O xurado do premio Vegadense 
do ano, integrado por Lilian de 
Campos, Víctor Manuel Morais Vi-
llanueva, José Antonio Fernández 
Risco, Ainara Bouza González e Pi-
lar Baldonedo Martínez, que actúa 
tamén como secretaria, concedeu-
lle este premio que se simboliza 
cun diploma e unha reprodución 
da Diadema de Vegadeo, xoia cas-
trexa prerromana.
O xurado destaca a súa meritoria 
cualificación técnica para o desem-
peño do seu labor profesional ao 
servizo da sociedade, así como por 
manter un alto rendemento depor-
tivo simultáneo á súa carreira pro-
fesional nun deporte moi pouco re-
coñecido e valorado en proporción 
ao sacrificio que supón.
O acto de entrega do premio cele-
brarase na primeira quincena de 
agosto de 2022 no Auditorio Félix 

Menéndez da Casa de Cultura de 
Vegadeo.
Alberto González, nado en Vega-
deo en 1981, é nadador de rescate 
e forma parte da tripulación do he-
licóptero de Salvamento Marítimo 
Helimer Cantábrico, con base no 
porto do Musel, en Xixón. É res-
catador nos helicópteros de salva-
mento marítimo e formou parte de 
tripulacións nas diferentes bases 
de ámbito nacional, e traballado 
tanto no Mediterráneo como no 
Cantábrico ou no océano Atlántico. 

Alberto González Mesa 
foi nomeado XXIV 
Vegadense do Ano

A alcaldesa de Lourenzá, Rocío 
López, e o concelleiro de Cultura, 
Manuel Arango, veñen de presen-
tar o cartel anunciador da III Festa 
Campesiña, que se celebrará o do-
mingo 19 de xuño no Campo dos 
Bolos.
Manuel Arango anuncia que “o 
programa, que se dará a coñe-
cer nos próximos días, incluirá 
actuacións de música e baile tra-
dicional, obradoiros, postos de 
artesanía e alimentación, sesión 
vermú e festa campestre, xantar 
e tasca, entre outras moitas cou-

sas. En todas estas actividades 
colaboran distintas asociacións do 
concello”.
A rexedora municipal invita “aos 
veciños e veciñas e a todas as 
persoas que se acheguen ese día 
a Lourenzá a que o fagan carac-
terizados de campesiños e cam-
pesiñas para acadar que a festa 
teña a aparencia das festas que se 
celebraban en Galicia hai un sécu-
lo”. Para abrir boca, o día anterior, 
sábado 18, ás 20:30 horas actuará 
na Praza do Conde Santo a Ronda-
lla Trovadores de Ares.

O municipio celebrará a III Festa 
Campesiña o 19 de xuño

O recinto feiral de Vegadeo aco-
llerá en xuño unha nova edición 
da Feira de mostras, que este ano 
chega a súa LVII edición.
Esta feira celebrarase os días 10, 
11 e 12 de xuño e previsiblemente 
contará con polbeiras, xogos para 
os máis pequenos e moitas activi-
dades para os asistentes así como 
os expositores.
Esta feira acollerá unha exposición 
de Pony Shetland, unha de cans 
raza mastín así como unha Mostra 

de Razas Autóctonas do Principa-
do de Asturias como son o Vacún 
Asturiana de los valles, equino As-
turcones, Cerdo Asturcelta, Oveya 
Xalda e Cabra Bermeya.
Así mesmo, para amenizar a feira 
as orquestras Alma Latina e Gru-
po Arizona deleitarán aos asisten-
tes coa súa música. Tamén esta-
rá o magnífico grupo de música 
tradicional Acibreira para alegrar 
todos os días de feira coas súas 
gaitas.

A LVII Feira de mostras terá 
lugar os días 11 e 12 de xuño

Este mes a música protagoniza boa 
parte das actividades da Casa de 
Cultura de Vegadeo con concertos 
que animarán á veciñanza.
Así, Akin & The Afrobeat Brothers 
actuaron xa o venres 3 e seguiu 
Chiki Lora o domingo 5 e Calea ac-
tuará o venres 17 ás 21.00 horas. 
Todos os concertos son con entra-
da gratuíta.
Calea nacen da unión de Silvia 
Quesada con L- R (Leticia Baselgas 

e Ruben Bada) coa intención de 
recuperar cantares e sons tradicio-
nais asturianos tamizados polo co-
ñecemento e a experiencia de tres 
grandes da música asturiana.

Concerto gratuíto de Calea na 
Casa da Cultura municipal

Os representantes do BNG no Con-
greso e o Parlamento, Néstor Rego 
e Daniel Castro, visitaron Lourenzá 
para coñecer de primeira man o es-
tado do mosteiro de San Salvador. 
Após a reunión mantida coa asocia-
ción Patrimonio Laurentino, o depu-
tado no Congreso comprométese a 
rexistrar iniciativas para coñecer o 
estado das accións que levará a cabo 
o Estado para evitar o deterioro des-
te e que foron anunciadas no Plan 
Turístico Xacobeo 2021-2020. 
O deputado lembra que a Ministra 
de Industria, Comercio e Turismo 
presentou hai un ano o Plan Turísti-
co Xacobeo 2021-2020 que recollía 
o compromiso de artellar o investi-
mento turístico do Estado, en cola-
boración coa Administración galega, 
en actuacións de gran relevancia 
económica no patrimonio cultural. 
Porén, segundo a información que 
se coñece até o de agora o intento 
de chegar a un convenio para a ce-
sión ao Concello da parte a reha-
bilitar, non chegou a efectivizarse 
despois de que o Ministerio negase 
a posibilidade de realizar o investi-
mento anunciado pola titularidade 
do ben.  “Non se entende que o 
Ministerio deixe de lado a negocia-
ción do convenio de cesión” subli-
ña Rego, “o executivo estatal debe 
atopar a posibilidade de achegar esa 
axuda económica”. 
Castro lembrou que a organización 
nacionalista presentou na cámara 
galega varias iniciativas “ante a pa-
sividade das administracións” para 
conservar este Ben.

BNG leva ao Congreso 
a intervención 
comprometida no 
mosteiro
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DEPUTACIÓN

A Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Lugo aprobou a concesión 
das subvencións convocadas pola 
institución provincial a través do 
Programa para a Dotación e Mello-
ra de Servizos Comunitarios por un 
importe total de 300.000€. Esta liña 
de axudas de concorrencia compe-
titiva estaba dirixida a entidades 
asociativas da provincia para a exe-
cución de obras destinadas a mello-
rar a calidade de vida da veciñanza 
do rural.
As achegas provinciais -que oscilan 
entre os 1.000 e os 6.000€- están 
dirixidas a entidades asociativas, ta-
les como asociacións e agrupacións 
de veciños e veciñas, comunidades 
de usuarios e usuarias de augas, 
comunidades de montes ou asocia-
cións de gandeiros, agricultores ou 
produtores forestais de toda a pro-
vincia “para realizar investimentos 
en inmobles ou para equipamentos 

que melloren a calidade de vida da 
xente, e fomenten e dinamicen o 
asociacionismo veciñal”, explicou 
García Porto.
Son un total de 55 entidades aso-
ciativas de toda a provincia as 
beneficiarias destas subvencións, 
grazas ás que realizarán actuacións 
como a mellora, adecuación do fir-
me ou sinalización de vías públicas 
comunais; obras de acondiciona-
mento, reforma e ampliación dos 
locais nos que desenvolven a súa 
actividade; adquisición de equipa-
mentos que resulten necesarios 
para o seu funcionamento; obras 
de mellora, reforma e reparación 
das infraestruturas e instalacións 
das traídas de auga comunitarias; 
construción de depósitos de auga 
comunitarios ou acondicionamen-
to e recuperación dos existentes, e 
tamén as súas captacións, canaliza-
cións e acometidas. 

Conceden axudas para 
a dotación e mellora 
de servizos no rural Nace o programa Feminino Rural. 

Donas do Rural. Donas de Si, unha 
nova iniciativa que dará apoio, for-
mación e asesoramento de maneira 
gratuíta a mulleres empresarias e 
emprendedoras do rural para que 
melloren o seu negocio ou poidan 
poñer en marcha con garantías a súa 
idea emprendedora.
José Tomé anunciou que a institu-
ción provincial financia este proxecto 
integramente cunha achega econó-
mica de 40.000€ a través dun conve-
nio de colaboración que asinará nos 
vindeiros días coa Asociación de Mu-
lleres Empresarias de Lugo (AELU), a 
entidade que desenvolverá as distin-
tas accións.
Co obxectivo de chegar ao maior nú-
mero de mulleres posible e facilitar 
a súa participación, todas as accións 
do proxecto faranse de maneira des-
localizada, nas distintas comarcas.
O programa Feminino Rural. Donas 
do Rural. Donas de si arrancará nas 
vindeiras semanas e prolongarase 

ata finais de ano. Nunha primeira 
fase, organizaranse almorzos de tra-
ballo conxunto nos que participarán 
175 mulleres nas 7 comarcas. En 
cada comarca habilitaranse 25 pra-
zas co obxectivo de “crear sinerxías 
entre os establecementos de cada 
zona, fomentando o intercambio 
de coñecementos e de experiencias 
entre empresarias e emprendedoras 
que beneficien ós proxectos indivi-
duais de cada unha”, detallou Tomé.
Despois, haberá unha segunda fase 

onde participe unha selección de 5 
empresarias e emprendedoras por 
comarca que sairán das reunións de 
traballo. Polo tanto, un total de 35 
persoas recibirán unha formación 
e un asesoramento personalizados, 
que irán  dirixidos a mellorar o fun-
cionamento, gañar competitividade 
e abrir novos mercados no caso das 
empresarias que teñan os negocios 
en marcha, e para constituír e arran-
car a empresa no caso das empren-
dedoras participantes.

Lanza un programa de apoio 
ao emprendemento feminino

O Pleno da Deputación aprobou na 
sesión ordinaria do mes de maio un 
Plan de Medidas Antifraude (PMA), 
dando así cumprimento a un requi-
sito imprescindible para concorrer e 
executar Fondos Europeos do Plan 
de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia (PRTR). Un paquete de 
medidas -que saíu adiante cos votos 
a favor do PSdeG e do BNG e coa 
abstención PPdeG- que terá unha 
duración indefinida, será revisado de 
xeito bianual e estará integrado por 
un código de conducta, un comité 
independente e responsable e unha 
avaliación anual de riscos.
Entre os obxectivos do PMA está o 
de instaurar na Deputación de Lugo 
unha cultura antifraude e de “tole-
rancia cero” que dará lugar á forma-
ción de todo o seu persoal adecua-
damente e permitirá previr, detectar, 
corrixir e perseguir calquera conduc-
ta que poida constituír fraude, con-
flito de intereses, corrupción, dobre 
financiamento ou irregularidade.
Os destinatarios deste Plan serán 
todos os empregados e empregadas 
da Deputación, altos cargos e auto-
ridades, pero tamén toda persoa ou 
entidade que participe nos proce-

dementos abertos pola institución 
e nos que se executen fondos do 
PRTR.
Tal e como explicou o Deputado de 
Promoción Económica, este paquete 
de medidas terá unha duración inde-
finida, será revisado cada dous anos 
e estará integrado por un código de 
conducta, un comité independen-
te e responsable e unha avaliación 
anual de riscos onde serán obxecto 
de avaliación 129 cuestións que te-
ñen que ver con subvencións, con-
tratacións, convenios ou encargos a 
medios propios.

PORTA A PORTA. Por outra banda, 
a Deputación urxe á Xunta a modi-
ficar o programa Coidados porta a 
porta “e que se poña a traballar para 
garantir o acceso permanente aos 
servizos sociosanitarios para toda a 
veciñanza do rural da provincia”. 
A Deputada de Economía, Reca-
dación, Facenda e Contas, Mayra 
García Bermúdez, cualificou este 
programa “dunha nova operación 
propagandística na que o único que 
interesa é ter 8 autobuses preelec-
torais en ruta de aquí ao 2023 por 
Galicia”. 

O Pleno aproba un Plan de 
Medidas Antifraude para 
xestionar fondos europeos

A Sala de Exposicións do Pazo de 
San Marcos acolleu o acto de en-
trega de premios do II Certame 
Escolar de Ilustración Ilustrar-
NÓS, convocado pola Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo.
Hugo Moirón Martínez do CEIP 
Fondo Nois de Foz, Aya Lafou 
Bouftini do IES Pedregal de Irimia 
de Meira,  Ánxela Maneiro Pérez 
do CPI Dr. López Suárez de Friol 
e Claudia Pérez Barrientos do IES 
Río Cabe de Monforte foron as 
gañadoras e gañador do certame 
nas categorías 5 e 6 de Primaria, 
, 1 e 2 da ESO, 3 e 4 da ESO e 
Bacharelato e Ciclos, respectiva-
mente.

Os seus traballos foron elixidos 
entre os 252 deseños remitidos 
á área de Cultura da Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo 
desde centros de toda a provin-
cia, creacións ao redo do lema 
proposto nesta segunda edición 
do certame “Contra o cambio 
climático, actúo”, que convidaba 
a representar graficamente esa 
idea, visibilizando solucións fron-
te á emerxencia climática.
As autoras das obras gañadoras 
foron agasalladas cun Ipad con 
aplicacións de deseño gráfico e 
cun lote das máis recentes pu-
blicacións en galego de álbum, 
banda deseñada e novela gráfica.

52 rapaces participaron 
este ano no IlustrarNÓS

A Deputación de Lugo reclámalle á 
Xunta de Galicia un plan de recupe-
ración integral, sinalización e promo-
ción do Camiño Real na provincia de 
Lugo. Unha petición que foi acorda-
da por unanimidade no Pleno ordi-
nario de maio, ao aprobarse unha 
moción defendida polo PSdeG.
A voceira socialista, Pilar García Por-
to, pediu que o plan se aplique á 
totalidade dos concellos polos que 
transcorre o trazado , “e non de xeito 
parcial como se fixo nos traballos do 
2017”. Ademais, a proposta recolle 
que a Xunta de Galicia, tendo en con-
ta as achegas das administracións lo-
cais, deseñe accións de promoción 
do Camiño Real como atractivo cul-
tural e turístico, ligado á promoción 
xeral das diferentes rutas do Xaco-
beo na provincia de Lugo.
Este itinerario entra na provincia por 
Pedrafita do Cebreiro, percorre os 
concellos de Triacastela, As Nogais, 
Becerreá, Láncara, O Corgo, Lugo, 
Outeiro de Rei, Rábade e Begonte, e 
sae da provincia de Lugo por Guitiriz 
cara a provincia da Coruña. “A pesar 
das reclamacións, o Camiño Real de 
Lugo non ten acadado das autorida-
des da Xunta de Galicia a protección 
e a posta en valor que merece a súa 
importancia histórica”, subliñou.

Reclaman á Xunta un 
plan de recuperación 
do Camiño Real
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DEPORTES

O Concello de Viveiro, a través da 
concellería de Muller, propón o 
proxecto O deporte non ten xéne-
ro, en colaboración co Centro de 
Información á Muller. A iniciativa, 
dirixida á mocidade, busca achegar 
ás mulleres a distintos deportes, a 
través de charlas e clases deporti-
vas gratuítas. 
A primeira cita será sobre o surf, 
con Viveiro Surf Escola. Así, o mér-
cores 22 de xuño organizarase 
unha charla sobre A muller e o surf, 
na sala multiusos do Concello de 
Viveiro. A cita será ás 20.00 e con-
tará coa participación das deportis-
tas Claudia Prieto e Lucía Martínez. 

Ao día seguinte, o xoves 23 de 
xuño, ofrecerase unha clase de 
surf, dirixida a todas as mulleres 
que desexen participar. A forma-
ción será gratuíta, pero as prazas 
son limitadas, polo que cómpre 
reservar no teléfono 982 550 421. 
A concelleira de Muller, Lara Fer-
nández Fernández-Noriega sinala 
que a iniciativa busca “sensibilizar 
e divulgar sobre a presenza femi-
nina no deporte, rachando así cos 
estereotipos asociados ao deporte 
feminino. Agardamos que as mu-
lleres se sumen a esta actividade 
e coñezan ademais deportes dis-
tintos”.

Programa de charlas en 
Viveiro para visibilizar á 
muller no deporte

O 17 de xullo disputarase en Vivei-
ro a segunda Copa de Tiro Olímpi-
co Deputación de Lugo, organizada 
polo Club de Tiro San Roque coa 
colaboración da área de Deportes.
A proba consistirá en tiradas de 150 
platos máis unha final olímpica na 
que participarán os oito mellores ti-
radores. As incricións, que teñen un 
prezo de 50 euros, a están abertas 
a través de Whatsapp ao 616 933 
646 ata o xoves 14 de xullo ás 19.00 
horas. A organización estima que 
o torneo reunirá en Viveiro uns 60 
participantes de Galicia e do Occi-
dente asturiano.
O ano pasado fixeronse obras de 
mellora no campo de tiro viveiren-
se, unha infraestrutura singular xa 

que é a única da provincia que dis-
pón de foso olímpico e das poucas 
do noroeste peninsular que dispón 
de dúas canchas para competicións 
federadas.
As obras, que se executaron en dúas 
fases, incluíron a substitución da cu-
berta do foso olímpico e no acondi-
cionamento do local social. Ademais, 
reformouse a entrada ao recinto 
para mellorar a súa accesibilidade.

O 17 de xullo disputarase a II 
edición Copa de Tiro Olímpico

O sábado 25 de xuño o Praias de 
Barreiros CD organiza a tradicional 
cea baile no restaurante A Ribeira 
de Barreiros ás 21.30 horas.
O menú estará composto por uns 
entrantes variados, fideos con 
ameixas, carrilleras de porco asa-
das e postre, incluidos viño café e 
chupito. O prezo da entrada son 25 
euros para os adultos e 12 euros 
para os menores de 10 anos.
Para amenizar a velada contarán 
coa presenza da discomovil Even-
TeC que seguro que fará bailar aos 
asistentes.
Os tickets poden conseguirse no 
Restaurante A Ribeira, no Cafe Cafe 
II, con calquera membro da directi-
va ou no pavillón Municipal.

PONTENOVA. O Sporting Ponte-
nova organiza unha cea gala para o 
venres 17 de xuño no local das socie-
dades con motivo do fin de tempada 
2021/2022.
A festa comezará ás 22:30 horas e 
constará dun menú para adultos con 
empanadas, arroz caldoso, carne 
asada, sobremesa e café; e un menú 
infantil con entremeses, tortilla, piz-
za, e sobremesa infantil.
Tamén haberá inchables gratuítos 
para os máis cativos e sesión vermú 
antes de cear a partir das 21.30 ho-
ras.
Para reservar hai que mercar os vales 
no Lar de Balbina e teñen un prezo 
de 12 euros infantil e 20 adulto antes 
do mércores 15 de xuño á noite.

O Praias de Barreiros 
e o Pontenova 
organizan as súas  
tradicionais ceas baile

Chegan organizadas polo Pescados 
Rubén Burela as xornadas de portas 
abertas onde as persoas que teñan 
interese pola práctica do Fútbol sala 
poderán resolver as súas dúbidas 
antes de apuntarse. Desde catego-
ría biberón ata xuvenil, comprenden 
estas xornadas, nas cales están com-
prendidas todos os rangos de idades 
posibles. Os nenos e nenas que se 
inscriban poderán participar nos 
adestramentos habituais.
Este evento comezará a partir do 
próximo día 1 de xuño ata o día 17 
ambos os incluídos. As persoas in-
teresadas terán que apuntarse na 
través de páxina web e unha vez 
tramitada o neno poderase incorpo-
rar aos adestramentos da categoría 
correspondente, segundo os hora-
rios indicados na ligazón picando nel 
poderán atopar toda a información.

O Burela FS prepara 
unhas xornadas de 
portas abertas

As pistas de atletismo de Lugo 
acolleron a final provincial de atle-
tismo en pista Xogade. O Club At-
letismo Ría de Foz  clasificou para 
esta final case 50 atletas.
Todos os participantes deron o 
mellor de si e realizaron un gran-
dísimo papel. Así, dende o club 
focego sinalan os resultados máis 
destacados obtidos polos seus at-

letas.
“Excelente campionato o realiza-
do polos nosos atletas das cate-
gorías inferiores, tanto os que ti-
veron a fortuna de subir ao podio 
como aos que non. Desfrutaron, 
aprenderon e competiron. Que 
máis se pode pedir? Parabéns a 
todos eles”, indicaban dende a di-
rectiva do club.

O Ría de Foz clasificouse para a 
final provincial de atletismo

CAMPIÓN GALEGO. O equipo preinfantil masculino do Burela procla-
mouse campión galego desta tempada nun partido xogado contra o Básquet 
Coruña. O burela conseguiu levarse o título autonómico tralo partido de se-
mifinais contra o Narón no que se impuxeron 58-32, o que lles concedeu o 
pase á final para enfrontarse ao equipo coruñés. O resultado tralo enorme 
sacrificio na defensa e sendo dominantes durante case todo o partido nos 
rebotes permitiulles gañar o partido e coroarse campións galegos.

O conxunto infantil do Club Ximna-
sia Viveiro fíxose en Ourense coa 
medalla de bronce no Campionato 
Galego. As ximnastas Icía Mariño, 
Ángela Martínez, Martina Collazo, 
Icía Lage e Ángela García comeza-
ron a súa actuación con algún erro 
provocado polo nerviosismo inicial, 
pero a partir da metade do exerci-
cio lograron repoñerse e puideron 
remontar, conseguindo alcanzar o 
terceiro posto do caixón. As vivei-
renses superaron as campioas pro-
vinciais de Lugo, pertencentes ao 
Club Violeta, que finalmente que-
daron quintoS.
O bronce conseguido no evento da 
capital ourensá fai que regresen ao 

nivel “Base”, o que provoca que se 
lles abran as portas para participar 
de novo no Campionato de España, 
tal e como conseguiron xa no ano 
2019 cando acudiron a Pamplona e 
competiron na categoría benxamín.

CAMPUS. Volve o Campus de ve-
rán do Club Ximnasia Viveiro para 
pequenos a partir dos 4 anos e que 
practiquen ou non ximnasia rítmica. 
Este será do 4 ao 29 de xullo en ho-
rario de de luns a venres de 10 a 14 
horas no pavillón Municipal, parque 
Pernas Peón e praia de Covas e terá 
prezo por semanas e desconto por 
irmáns. Tamén haberá servizo gratui-
to de madrugadores de 9 a 10 horas.

Bronce das infantís do Ximnasia 
Viveiro no Campionato Galego

Do 24 ao 26 de xuño terá lugar en 
Burela o VI Torneo Marosa Cup de 
fútbol, que reunirá a equipos da 
provincia e estase consagrando 
como un dos grandes referentes 
dos torneos de fútbol que se fan en 
toda a provincia de Lugo, e incluso 
en Galicia.
O torneo comezará coas categorías 
infantil e cadete o 24 de xuño, se-
guirá con benxamíns e alevíns o 25 
de xuño, e rematará con biberón e 
prebenxamín o domingo 26.

Esta cita deportiva está organizada 
polo SD Burela e participarán o CD 
Lugo e o Deportivo da Coruña.

Volve a final de mes o VI Torneo 
Marosa Cup de fútbol a Burela
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BURELA BONITA. Xa está aberto o 
prazo de inscrición para participar 
na sexta edición da carreira popular 
Burela Bonita, que se celebrará o día 
30 de xullo. O único percorrido será 
de 5 quilómetros e o número máxi-
mo de participantes de 300. 
A partir das 19.00 horas e sobre un 
circuíto de 100 metros para pícaros, 
650 para benxamíns, 1.200 alevíns, 
1.799 infantís e cadetes e 5.000 para 
a competición para a categoría ab-
soluta.
A proba disputarase sobre un per-
corrido moi rápido de 5.000 metros, 
totalmente urbanos, polas rúas de 
Burela, con saída e meta na praza 
da Mariña, Burela. O tempo máximo 
para percorrer os 5.000 m será de 50 
minutos.
A inscrición estará limitada a 300 
corredores para a carreira absoluta, 
100 corredores para a carreira Píca-
ros, 100 corredores para a carreira 
benxamíns, 100 corredores para a 
carreira alevín, 100 corredores para 
a carreira infantil e cadete. As ins-
cricións xa están abertas e poderán 
realizarse en liña ata o mércores 27 
de xullo ás 23.59 horas.
Haberá trofeos aos tres primeiros 
clasificados masculino e feminino de 
todas as categorías excepto para os 
pícaros que levarán medallas. Ade-
mais todos os corredores levarán de 
agasallo unha camiseta conmemo-
rativa e avituallamento ao finalaizar 
a proba.

IV RINLO RIBADEO. A cuarta edición 
da carreira nocturna Rinlo-Ribadeo, 
programada para o día 22 de agos-
to do 2020 e que foi suspendida por 
mor da covid-19, retomarase o 20 de 
agosto de 2022.
O Club Altletismo Ribadeo anuncia 
que “xa está de volta a carreira noc-
turna, a  proba onde poderás desfru-
tar dunha emoción en cada metro, 
por un percorrido sen igual, nunha 
noite de verán e a carón do mar Can-
tábrico”.
As carreiras de menores desputaran-
se a partires das 20.00 horas na con-
torna do Parque de San Francisco e a 
Casa do Concello, agás as categorías 
Infantil e Cadete que terán a súa saí-
da no Faro de Illa Pancha.
A absoluta farao ás 21.45 horas a vila 
de Rinlo e a meta diante da Casa do 
Concello da vila de Ribadeo, pechán-
dose a entrada en meta as 23:00 e 

un percorrido dúns 9 kms. Nesta 
categoría será obrigatorio o uso de 
frontal de luz e aconsellable o uso de 
reflectores.
A saída absoluta terá lugar no Porto 
da vila de Rinlo e discurrirá pola es-
trada entorno á costa ata a vila de Ri-
badeo, pasando antes pola Illa Pan-
cha, Cargadoiro e entrará na vila pola 
Avenida Calvo Sotelo, Rúa Rodríguez 
Murias e Vilafranca do Bierzo, rema-
tando diante da Casa do Concello. 
As inscricións xa están abertas e pe-
charanse o 17 de agosto e haberá 
un límite de 700 participantes. Para 
máis información pódese consultar a 
web www.championchipnorte.com.

RUN FOZ RUN. A Run Foz Run vol-
ve organizar o seu campamento de 
verán. Esta cita estival está dirixido 
a todos os nenos, de entre 5 e 16 
anos, interesados en desfutar desta 
tempada ao máximo.
O fío condutor do campus será o 
deporte, concretamente o atletis-
mo, pero haberá tempo para moitas 
máis actividades: kayak, surf, rutas 
polo monte, xincanas, xogos, cine, 
concursos, cine… E moitas máis sor-
presas.
Será os luns, martes e mércores de 
xullo e agosto de 9.30 a 13.00 ho-
ras e haberá límite de aforo para os 
grupos. Xa está aberto o prazo de 
inscrición e para máis información e 
anotarse haberá que chamar ao 659 
996 670.

Continúan as carreiras da Mariña

O alcalde de Cervo, Alfonso Villa-
res, e o edil de Deportes, David 
Rodríguez, recibiron esta tarde na 
Casa do Concello ao equipo e cor-
po técnico do C.D. San Ciprián que 
volve a Primeira Galicia logo de 
“callar unha fase de ascenso case 
perfecta, na que apenas sufriron 
unha derrota, colleitando catro 
triunfos e un empate nos últimos 
cinco partidos”.
O rexedor e o edil quixeron feli-
citar a toda a familia do C.D. San 
Ciprián por esta xesta que ma-
terializaron no Campo da Veiga, 
vencendo ao Muimenta por 3 a 
0 e fixéronlles entrega dunha fi-

gura de cerámica de Sargadelos 
como felicitación polo ascenso 
“desexándolles moita sorte na 
vindeira tempada” na que milita-
rán nunha categoría que coñecen 
ben e que recuperan logo do des-
censo sufrido no 2019.
Villares e Rodríguez quixeron ta-
mén aplaudir o gran traballo feito 
polo outro club local a S.D. Cande-
laria “que asinou unha tempada 
excepcional e que pelexou ata o 
último día por ese mesmo obxec-
tivo, chegando a vencer na casa 
ante o Meira, no derradeiro parti-
do; “todo un orgullo para o noso 
Concello”, precisaron.

O CD San Ciprián logra o 
ascenso a Primeira

Presentouse unha nova edición da 
Copa Deputación de Piragüismo, 
unha liga provincial de seis regatas 
que se celebrarán en Portomarín, 
Ribadeo, San Cibrao, Viveiro, Lugo e 
Foz entre maio e setembro.
A competición organízase no marco 
da colaboración que a Deputación 
de Lugo mantén coa Federación 
Galega de Piraguismo para a promo-
ción deste deporte, ofrecendo aos 
clubs da provincia a posibilidade de 
participar en competicións federa-
das nas súas comarcas.  
Un aliciente que os representantes 
dos clubs reunidos en Foz -Jesús Fer-
nández do Club de Piragüismo Ur-
ban Hotel Viveiro, Iván González do 
Club de Piraguismo San Ciprián, José 
Ángel Fernández do Club Altruán de 
Ribadeo, Nacho Romillo do Club Ka-
yak de Foz e Domingo Fernández do 
Cidade de Lugo- coincidiron en sina-
lar como fundamental para a conti-
nuidade na práctica deste deporte e, 
polo tanto, a consolidación da base.
Cada regata é organizada por un 
club, facilitando así que a actividade 
deportiva pero tamén económica e 
social que xeneran as probas, que 
reúnen unha media de 200 palistas, 
se distribúa por toda a provincia, 
especialmente, na comarca da Ma-
riña, onde se concentran catro das 
probas.
Xa se celebraron dúas, o 22 de maio 
en Portomarín e o 5 de xuño en Ri-
badeo. As seguintes serán o 23 de 
xullo en San Cibrao, o 15 de agosto 
en Viveiro, o 17 de setembro nas Sa-
amasas en Lugo e por último o 25 de 
setembro en Foz.

A nova Copa 
Deputación de 
Piragüismo consta 
de seis regatas

O Toxiza Clube de Montaña de Mon-
doñedo organiza para o día 19 de 
xuño a Toxiza Bike Memorial Marcial 
Blanco. Esta proba terá unha distan-
cia de 38 quilómetros cun desnivel 
de 1400 metros.
As inscricións realizaranse a través 
da plataforma de Galitimig ata o día 
12 de xuño de 2022 ás 23.59 horas. 
Con todo por motivos organizativos, 
existe un límite de prazas de 300 ci-
clistas, no que unha vez alcanzado 
pecharanse inscricións.
O prezo da inscrición será 18 euros e 
12 máis se se desexa quedar a comer
Os dorsais poderán ser retirados o 
sábado de 18.00 a 20.30 ou o do-
mingo desde 8.00 da mañá ata 15 
minutos antes da saída. A saída rea-
lizarase desde a praza da Catedral de 
Mondoñedo ás 9.30 e a praza é o lu-
gar escollido para a chegada.

A Toxiza Bike de 
Mondoñedo será o 
Memorial Marcial 
Blanco

FER VALLINES. O laurentino Fer Vallines defendeu a Galicia no Campio-
nato de España xuvenil ao aire libre que se disputou o sábado 4 de xuño 
en Valladolid. O atleta do Maderas Barcia Lourenzá quedou cuarto en lanza-
mento de peso e a súa mellor marca foi de 15.80 metros.

O Concello de Barreiros e o de Mon-
doñedo acollerán sendos Campus de 
Verán da Fundación Celta que terán 
lugar en Barreiros do 1 ao 3 de agos-
to agosto no campo das Valgas en 
San Miguel e, o 4 e 5 no campo do 
Cascabeiro en San Cosme, e no Cam-
po Viñas da Veiga de Mondoñedo 
entre os días 11 e 15 de xullo.
O campus está dirixido a crianzas 
de 4 a 16 anos do municipio ou de 
fóra del que poderán mellorar a súa 
formación futbolísticas empregan-
do metodoloxías lúdico-educativas 
de adestramento da canteira do RC 
Celta. Todo acompañado de apren-
dizaxes referentes á educación inte-
gral, aos valores de compañeirismo e 
superación. O campus terá un coste 
de participación de 137 euros in-
cluíndo o equipamento completo de 
adestramento. Con todo, o Concello 
de Barreiros habilita un prezo reduci-
do de 105 euros para todas as nenas 
e menos empadroados en Barreiros 
a data do 01/01/2022.
Ademais todos os rexistrados antes 
do 6 de xuño recibirán de agasallo 
unha botella de aluminio -de 600 ml 
para a auga-, conmemorativo do 25 
aniversario da Fundación Celta.
As inscricións xa están abertas, xun-
to con toda a información na web 
www.rccelta.es.

Barreiros e 
Mondoñedo volven 
ter un campus da 
Fundación Celta

A Real Federación de Fútbol Sala de 
España deu a coñecer a sede que 
albergará a fase final da Copa de Es-
paña Xuvenil de Fútbol sala. O cam-
pionato, que se disputará entre os 
días 10, 11 e 12 de xuño será acolli-
do a partir da rolda de cuartos de fi-
nal polo pavillón de Vista Alegre de 
Burela. De aí sairá o campión que 
releve ao AE Bellsport, que se pro-

clamou vencedor na pasada edición 
celebrada en Torrexón de Ardoz.
Antes diso, os primeiros e segundos 
equipos mellor clasificados de cada 
grupo deberán afrontar a rolda 
previa de oitavos de final sorteada 
onte, na cal os clubs se medirán aos 
primeiros e segundos doutros gru-
pos a partido único para conseguir 
unha praza na fase final do torneo.

Burela  acolle a Copa de 
España Xuvenil de Fútbol Sala
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O CD  San Ciprián contan cunha 
sección de tenis de mesa que re-
centemente ascendeu a Terceira 
Nacional. Falamos con Fernando 
Fernández, directivo do CD San Ci-
prián,  e con Eugenio Alonso, ades-
trador e xogador.
Como comezou o club e a sección 
de tenis de mesa?
F.F.: O club foi fundado no ano 
1982 e nun principio contaba con 
varias seccións nas que destaca-
ban as de balonmán e baloncesto 
tanto de rapaces como de rapa-
zas. Naqueles tempos non había 
sección de fútbol pois non existía 
o campo pero co paso dos anos 
foron creándose máis seccións.
A sección de tenis de mesa do CD 
San Ciprián comezou a participar 
en torneos no ano 1993, logo dun 
longo parón, retomouse a compe-
tición no ano 2018 aproveitando 
que había xogadores nos conce-
llos de Burela e Viveiro e xunto 
cos nosos, puidemos volver a for-
mar o club chegando a acadar ese 
ascenso a Terceira Nacional nesta 
tempada. 
Cantos xogadores ten o club?
F.F.: Pois o equipo sénior está for-
mado por 8 xogadores e agora 
estamos comezando a adestrar a 

nenos de 6 a 12 anos e serán sobre 
uns 13 ou 14 nenos. Estes cativos 
aínda non competiron, farano o 
ano que ven.
Entón están a formar canteira?
F.F.: Si. O que intentamos e forma-
los e adestralos para que a sección 
de tenis de mesa non desapareza 
outra vez. Se ao final non hai ne-
nos que xoguen non hai relevo 
xeracional. O que pasa que o te-
nis de mesa é un deporte co que 
desfrutan e o pasan moi ben can-
do son pequenos e ademais custa 
moito aprender porque non hai 
categorías para competir xa que é 
por divisións.
Entón o tenis de mesa non conta 
con categorías?
F.F.: No tenis de mesa federado 
xógase por clubs pero para os ca-
tivos existe o programa Xogade no 
que si que se xoga por categorías.
Cales son os obxectivos do club?
F.F.: No tocante aos nenos os no-
sos obxectivos son os de inculcar-
lles valores no deporte así como 
comezar a competir o vindeiro 
ano no programa Xogade. Eu creo 
que polo menos con cinco ou seis 
nenos poderemos arrincar na vin-
deira tempada 2023. O tenis de 
mesa require moita práctica pois 

son moitos movementos repetiti-
vos, non podes xogar un partido 
se non sabes sacar nin pasar a 
bóla. Hai certos golpes que son 
fundamentais neste deporte para 
ter un mínimo nivel.
A Mariña conta con máis clubs na 
categoría de Terceira Nacional?
F.F.: Na comarca tan só estamos 
o Ribadeo, que se mantivo polos 
pelos na categoría, e nós. Despois 
nas outras comarcas están Vilalba, 
Dez Portas e Milagrosa, que este 
último xogou este ano o play off 
de ascenso a Superliga.
Que particularidades ten este de-
porte?
F.F.: As bólas pesan moi pouco 
e practicamente hai que rozalas 
para golpealas e que collan efec-
to. Hai xogadores que xogan con 
diferentes pas, diferentes gomas 
para que amortecen máis ou que 
teñen picos para darlle efecto á 
pelota.
Recentemente ascenderon a 
Terceira Nacional, como se vive 
ese momento?
E.A.: Pois estamos moi contentos 
a verdade. O noso obxectivo du-
rante toda a tempada era ascen-
der, e a falta de tres xornadas xa 
eramos campións de liga. Foi un 

gran logro porque gañamos os 18 
partidos da tempada.
Como será a competición a partir 
de agora?
E.A.: Pois en principio xogaremos 
no grupo Norte con equipos de Fe-
rrol, Narón, Zas, etc. Pero cada ano 
cambian un pouco a división dos 
tres grupos Norte, Centro e Sur, 
así que cando comece a tempada 
veremos.
Algún campionato ou algún parti-
do en especial?
E.A.: Quizais o que máis lembro 
son os dous partidos que xogamos 
nesta tempada contra o Breogán 
Oleiros, que eran os nosos rivais di-
rectos. Foron partidos importantes 
e o último, no que xogabamos polo 
ascenso foi contra eles facendo un 
4-0.
Como son os adestramentos?
E.A.: Pois adestramos 3 días á se-
mana durante 1 hora e media cada 
día, e o primeiro que facemos é un 
pouco de quentamentos previo 

por parellas, un pouco de peloteo 
básico para comezar e despois al-
gún exercicio máis específico e xa 
enfocado á mellora dos puntos fra-
cos de cada xogador.
Ping pong ou tenis de mesa?
E.A.: O ping pong é o que se refire 
ao que antigamente se practicaba 
como un xogo de lecer, mentres 
que o tenis de mesa é o deporte en 
si. Pero unha cousa é pasar un rato 
xogando ao ping pong e outra moi 
diferente e xogar ao tenis de mesa 
onde xa tes que facer golpes e ter 
técnica.
Algún consello para os futuros  xo-
gadores?
E.A.: O noso consello é que se 
acheguen a probar o tenis de mesa 
pois é un deporte moi descoñeci-
do. Tamén lles dicimos que somos 
un club moi familiar e que poden 
achegarse a ver e desfrutar dalgún 
partido pois son gratuítos e xógan-
se, no noso caso, os domingos ás 
11.00 horas.

“Foi un gran logro gañar todos 
os partidos da tempada“
Fernando Fernández e Eugenio Alonso, do CD San Ciprián de tenis de mesa

TELÉFONOS DE INTERESE

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

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

FOZ
Concello:                 982 14 00 27
Policía Local:              982 13 36 40
Garda Civil:  982 14 04 44
Centro de Saúde (cita previa): 982 13 23 85
Agencia Tributaria:  982 13 35 12

CERVO
Concello:                  982 55 77 77
Policía Local:              615 52 10 52
Garda Civil:  982 58 57 05
Centro de Saúde (cita previa): 982 55 75 25

XOVE
Concello:                 982 59 20 01
Centro de Saúde (cita previa): 982 59 24 24

VICEDO, O
Concello:                 982 59 00 02
Garda Civil:  982 59 01 81
Centro de Saúde (cita previa): 982 59 03 51

RIBADEO
Concello:   982 12 86 50
Policía Local:  982 12 86 50
Garda Civil:  982 12 80 48
Centro de Saúde (cita previa): 982 13 01 43

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

VIVEIRO
Concello:   982 56 01 28
Policía Local:  982 56 29 22
Policía Nacional  982 56 17 11
Policía Nacional cita DNI         060/ 982 57 06 62
Centro de Saúde (cita previa): 982 56 12 01

MONDOÑEDO
Concello:   982 52 40 03
Policía Local:  982 50 70 40
Garda Civil :  982 52 19 05
Centro de Saúde (cita previa): 982 50 74 52

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

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

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

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

ALFOZ
Concello:   982 55 80 01
Garda Civil:  982 57 40 30
Centro de Saúde:  982 55 86 97

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

www.amariñaxa.com

BURELA
Concello:                  982 58 60 00
Policía Local:              982 58 62 11
Garda Civil:  982 58 57 05
Centro de Saúde (cita previa): 982 58 51 29
Hospital da Costa (centraliña): 982 58 99 00
Capitanía Marítima:  982 57 51 53 

Recepción do club no Concello tralo seu ascenso
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E xisten, son reais. Non 
abundan, pero cando 
coñeces a algún ou 
algunha, cégate con  
tanta xenialidade. 

Hai uns días estiven no concerto 
que ofreceu a cantautora cata-
lana, Silvia Pérez Cruz  (Pala-
frugell, Girona, 1983), no Pazo 
da Ópera da Coruña. Aí vai, un 
claro exemplo de “ser de  luz” 
de pés a cabeza! É compositora 
ademais de cantante, e fala a 
linguaxe da música dende  que 
ten uso de razón: creceu entre 
cancións populares ibéricas e 
latinoamericanas, educouse no  
clásico e no jazz. Contaxiada 
polo flamenco a través dunha 
conexión que parece sobrenatu-
ral,  canta dunha forma que só é 
súa, realmente estremece... 
Sería imposible encadrar a mú-
sica de Silvia nun só estilo. É 
versátil e  inconfundiblemente 
persoal, dúas calidades que ra-
ramente coinciden e en cambio 

a ela  defínena. Así mesmo, é 
fiel aos diferentes estilos que 
aborda sen deixar de ser, en 
ningún  momento, ela mesma. 
Sen dúbida, todo o que fai ten 
un selo propio moi forte que fai 
da súa  arte unha experiencia 
única. Basta con dicirvos que 
o título do seu último traballo 
é “Farsa  (género imposible)”, 
acaso non é unha combinación 
deliciosa? 
Un ser de luz irradiando músi-
ca luminosa sería un enuncia-
do perfecto. No “universo  dos 
pentagramas” existe unha gran 
cantidade de música chea de 
luz. Música evocadora e  sen-
sual que nos teletransporta a 
imaxinarios infinitos onde a 
fantasía é a raíña indiscutible. 
Para  min unha das obras musi-
cais que mellor exemplifica esa 
idea é “Daphnis et Chloé” do  
compositor francés Maurice Ra-
vel (1875-1937). Ballet definido 
polo propio compositor como  
unha “symphonie choréographi-
que” (sinfonía coreográfica). 
O guión foi adaptado por Mi-
chel Fokine a partir dunha nove-
la homónima do escritor  grego 

Longo (finais do s.II-comezos do 
s.III d.C.). A historia fala do des-
cubrimento do amor  na boca de 
dous mozos, un cabreiro e unha 
pastora, expostos no seu nace-
mento e criados por  dúas fami-

lias campesiñas. Ravel comezou 
a traballar na partitura en 1909 
por encargo de  Serguéi Diágui-
lev e o ballet estreouse no Théa-
tre du Châtelet de París da man 
dos “Ballets  Rusos” en xuño de 
1912 baixo a dirección de Pierre 

Monteux, con coreografía de 
Michel  Fokine e escenografía 
de León Bakst. 
O ballet consta dun só acto con 
tres escenas e a música, chea de 
paixón, está considerada  como 

unha das creacións máis desta-
cadas de Ravel: harmonías ex-
traordinariamente  exuberantes 
e ritmos moi elaborados. Sen 
dúbida, unha peza de referencia 
dentro da corrente  artística que 
coñecemos como “Impresio-

nismo”. Posteriormente, Ravel 
seleccionou varios  fragmentos 
do ballet para crear dúas “sui-
tes orquestrais”, a segunda das 
cales é particularmente  popu-
lar. De feito, cando escoitas o 
inicio do primeiro movemento, 
“Amencer”, podes visualizar  
unha especie de paraíso oníri-
co onde a natureza parece fluír 
nunha espiral atemporal. Non 
existen bordes angulosos, nin 
arriba nin abaixo. A liña do es-
pazo-tempo vaise perdendo nun  
mar en calma. 
Resulta moi complexo intentar 
verbalizar as sensacións pero, á 
vez, produce un estraño  pracer 
darlles forma na mente. É como 
un proceso de inmersión profun-
da durante o cal a  consciencia 
dálle paso á inconsciencia sen 
estridencia ningunha. 
Agora mesmo só podo pensar 
nesa música tan embriagadora 
que me cegou dende a  primei-
ra vez que a escoitei. Só quero 
mergullarme nesa sonoridade 
e viaxar por un universo de  luz 
perpetua. 
Grazas señor Ravel. 

Rebeca Maseda

Seres de luz 

De tales carballos, ta-
les estacas. Foi unha 
desas leccións da ta-
berna, probablemen-
te os meus artigos no 

único que consiga que se aseme-
llen aos de Jabois sexa na ausen-
cia de opinión e nisto tampouco 
teño unha base sólida que fun-
damente un discurso. Canto nos 
condiciona de onde vimos á hora 
de chegar a ser quenes somos? É 
decisiva a educación para forxar 
o carácter? Estamos predestina-
dos pola casa na que nacemos? 
Xoga un papel crucial a predis-
posición xenética? Ata que punto 
somos o que se esperaba de nós?
Este é tema de debate a miúdo 
para a miña familia. B. é firme 
defensora do si como resposta 
a esas misivas, pero sempre hai 
quen lle leve a contra de xeito for-
te. Pola Academia teñen pasado 

xemelgos e mesmo mellizos. Per-
soas que compartiron entrañas e 
deduzo que educación e entorno, 
algúns tan diferentes que me cus-
ta crer que compartan algo máis 
ca sangue. Tiven un caso extre-
mo, a nena era esperta, extrover-
tida, tomaba parte en todas as 
causas perdidas, reivindicativa e 
partícipe de cada conto nos cam-
bios de clase. Sumamente educa-
da e respetuosa para/con todos 
os que compartimos espazo con 
ela. E el, pola súa contra, pois era 
moi el. Teimudo, obstinado, todo 
lle cheiraba e nada estaba xamáis 
a gusto del. Eran coma a noite e o 
día, ela sempre vía o ceo aberto e 
el as portas pechadas con chave. 
Agora ela estuda para Mestra, e 
el segue a buscar o seu camiño 
neste mundo de ritmo acelerado 
mentras para en esquinas nas 
que non debera facer tratos ata 
co mesmo diaño. Coido que nese 
caso, crucial non foi a educación 
que recibiron ou polo menos, non 
escoitaron a mesma parte das 
riñas dunha nai preocupada que 

sempre os tratou por un igual. 
M. acostuma a contestarnos con-
tundente cada vez que un dos no-
viños da familia subimos o tono 
para dirixirnos a algún dos máis 
maiores: “Cala, ou quen te ergueu 
a ti dos pés de diante? Para el non 
hai dúbidas, somos o que somos, 
polos que estaban antes. Pero 
eu tamén penso nos que viñeron 
despois. Estas semanas Míriam 
e máis eu rematamos malladas 
e no canto de compartir versos, 
compartimos audios, queixándo-
nos, queixándonos moito; porque 
poida que sexa das persoas que 
malia a distancia que nos sepa-

ra, máis e mellor me entende cos 
problemas da Academia, pode 
que porque nos adicamos ao 
mesmo. Ou non, pode que se tra-
te simplemente de saber escoitar. 
Enfrascada nun deses audios, 
díxome algo sobre o que quedei 
un anaco a pensar: “Como teño 
un grupo de adolescentes que 
son tan irresponsables, falei cos 
pais, e aí cercioreime da causa da 
irresponsabilidade.” Eu coido que 
si, que botamos raíces na casa, 
pero só para deixarnos voar. Pen-
so que a eduación, o entorno, as 
amizades, as viaxes, os ligues, os 
primeiros bicos, e os segundos; a 

vida, nos vai moldeando, na me-
dida que nos deixamos influir. So-
mos dúctiles e maleables, coma 
metais de transición, pero poida 
que a medida na que cambiamos 
ou na que nos cambian si que 
está condicionada polo forte ou 
feble dunha personalidade que 
nos axudaron a formar na casa. 
Nunha realidade utópica, tamén 
somos o que lemos, e o que nos 
ensinaron na escola, a xente que 
atopamos no camiño e os bares 
nos que paramos os xoves na 
rúa do Franco. O Gadis di que ta-
mén somos o que comemos, pero 
eu desprendo dozura sen pro-
bar o azucre, así que lles atopei 
contraexemplo para rebater os 
anuncios. Eu que sempre rene-
guei desa frase do avó que había 
que saber de que xente eran os 
meus amigos, agora sorpéndome 
preguntándolles aos meus alum-
nos “e ti de quen vés sendo?” 
Sen agarralos do papo, palabra. 
Así que supoño que o que somos 
agora, tampouco ten moito que 
ver co que imos a ser despois.

Noelia Castro Yáñez

Metais de transición
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE

CULTURA E MÚSICA

COLABORACIÓNS
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A s administracións 
educativas, desde 
hai xa décadas, to-
maron una deriva 
burocrática que fai 

que en moitas ocasións chegue-
mos a cuestionarnos que tipo de 
educación estamos a darlle ao 
noso alumnado si realmente os 
estamos a preparar para afron-
tar os desafíos que un mundo la-
boral tan competitivo e cada vez 
más dixitalizado  lles vai  esixir, 
ou simplemente somos un ofici-
nista máis na engranaxe do noso 
centro educativo.
“ Se non se rexistra, non ocurre”, 
parece que o único que impor-
ta e que se vexa reflexado nun 
documento. Un exceso de pa-
peis, aplicacións, formularios, 
planillas, trámites, actas, docu-
mentos, comunicados, proxec-
tos curriculares, de innovación, 
educativos…que como xa dixen, 
imos incrementando o tempo 
que os docentes adicamos “ós 
papeis” e procesos administrati-
vos co fin de asegurar unha falsa 
calidade educativa que transpa-
rente, como si iso fose preciso, a 
labor docente en detrimento dun 
bo labor educativo.   
Os docentes debemos cumpli-
mentar e desenvolver ao longo 
de todo un curso unha inxente 
cantidade de documentos admi-
nistrativos que detraen o tempo 
da atención directa do alumna-
do, a preparación específica das 
clases e aos proxectos innova-
dores, sen que o docente teña 
constancia da súa utilidade para 
mellorar a calidade do proceso 
educativo. 
Nós queremos dar clase, e aten-
der o mellor posible os nosos 
alumnos/as e non pasar “media 
vida” xestionando e revisan-
do documentos do que deben e 
debemos facer. Cantas veces se 
cubren só con fins estadísticos, 
cantas veces enchemos cuestio-
narios, formularios, planillas que 
ninguen le nin supervisa. Todo o 
que se fai entorno a aula debe 
ser controlado pero, a maior 
parte das veces non se leva a 
cabo co fin de mellorar o proceso 
de ensinanza-aprendizaxe senón 
cun afán fiscalizador que nada 
aporta a un ensino de calidade.  
A deriva burocrática na que 
caeu a educación convérte-
se nun problema que ameaza 
ser irresoluble, que ten em-
peñadas ás administracións 
educativas en transformar os 
docentes en oficinistas e admi-

nistrativos que xeren inxentes 
cantidades de datos que apro-
veitan para presentar estadís-
ticas coas que poder demostrar 
mediante gráficos, diagramas, 
pictogramas,documentos, dos-
siers…a efectividade da súa xes-
tión e que a nós, como docentes, 
nada nos aporta na nosa capa-
cidade de transmitir coñecemen-
tos e valores que é a tarefa que 
a sociedade nos encomendou, 
facéndonos caer na impotencia 
e no desalento de vernos día tras 
día máis sobrecargados, saben-
do que diso non depende o éxito 
ou fracaso educativo dos/as no-
sos/as alumnos/as.
Na escola burocrática, o proce-
demento é un fin en si mesmo. 
O bo docente xa non é o que 
ben sabe ou ben ensina, é o que 
mellor cumpre o proceso admi-
nistrativo establecido.  QUE MÁ-
GOA!!
Debemos rematar XA esta “pan-
demia burocrática”, analizando 
as razóns polas que o sistema 

educativo naufragou neste mar 
de documentos e impresos al-
canzando as desproporcionadas 
dimensións que sepultan os do-
centes nun sinsentido de xestións 
e tramitacións que o apartan da 
fin educadora que a sociedade 
nos outorgou.  
Precisamos, con urxencia un 
cambio radical das nosas admi-
nistracións que nos garantan 
que a nosa función principal é 
a docencia, deixando as tarefas 
administrativas para persoal es-
pecializado nesas funcións.  
É imprescindible que non vexamos 
cercenada a nosa insustituible 
labor de ensinar, co aumento im-
parable de tediosas tarefas admi-
nistrativas que constitúen a máis 
prexudicial agresión que se lle 
pode facer ao sistema educativo.
Gustaríame rematar cuhna frase 
de Carlos Castillo Peraza, escri-
tor e periodista, que dícía:
“A burocracia é a arte de conver-
tir o fácil en difícil por medio do 
inútil”.  

Consulta os eventos en:
www.amariñaxa.com

PASATEMPOS
Fácil

Difícil

Fácil Difícil

SOLUCIÓNS
O RECUNCHO DE CANELINA

Julio Díaz

Somos docentes, non burócratas
O PUPITRE
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O paseo marítimo de Foz é unha 
das alternativas para os visitantes 
que acoden ao Concello e á comar-
ca e desexan facer un roteiro non 
moi longo. Non é unha simple vía 
peonil turística, senón que com-
bina tramos urbanizados, areais e 
carreiros; mentres bordea o litoral 
costeiro da localidade.
Saíndo desde o porto polo paseo 
marítimo haberá que dirixirse polo 
camiño sinalizado cara á praia da 
Rapadoira, a cal deberemos cruzar 
para enlazar cunha pequena pis-
ta que nos levará á parte alta dos 
cantís. 
A praia da Rapadoira é unha praia 
urbana de area fina e branca e, 
que ademais, está protexida. Este 
é un dos motivos que a converten 
nun lugar ideal para ir en familia 
con nenos. Esta protección con-
siste nun espigón no que se for-
ma unha piscina natural onde os 
nenos poden bañarse sen temor, 
xa que nesta as ondas non teñen 
cabida.
O paseo continuará polo litoral 
seguindo a  siñalética e pasando 
por puntos de interese como son 
Punta  Tamaniña, a praia de  Peizás 
e de  Sarrido. O castro de Fazouro 

será outra das paradas que habe-
rá que facer tanto para visitar os 
restos do poboado  castrexo como 
para poder contemplar as fermo-
sas vistas sobre Area Longa.
O camiño pasa polo miradoiro Pun-
ta do corno, que se chama así por 
ser un promontorio rochoso con 
forma de corno. Achega unha par-
ticular estampa á paisaxe costeira 
e debaixo hai unha cala que non 
conta con acceso de baixada. 
Tamén pasa polo Ollo  do Mar, 
un foxo en forma de corredor no 
mar no que a auga entra e sae gol-
peando as rocas creando un son e 
un cheiro peculiares, con sabor a 
mar. 
O trazado que inicialmente se ex-
pón como un percorrido de algo 
máis de dez quilómetros, pode 
adaptarse ás posibilidades de cada 
persoa; ofrecendo varias alternati-
vas para acurtar o percorrido.

Foz: Paseo marítimo
Un roteiro de máis de tres quilómetros con vistas ás praias máis destacadas do municipio seguindo todo o litoral

DATOS

42 min.

3,325 km.

Dificultade
baixa

DE RUTA EN RUTA




