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NOVAS vilalba

O Concello ten listo un proxecto para 
a posta en valor, mellora e sinaliza-
ción do roteiro denominado Paseo 
Fluvial e Literario-Río Magdalena, así 
como para a recuperación da rede 
de sendeiros verdes do municipio e 
a realización dunha campaña de in-
formación e sensibilización sobre a 
Reserva da Biosfera Terras de Miño.
As tres iniciativas teñen un orzamen-
to conxunto de 94.581,27 euros e o 
Concello de Vilalba solicitou unha 
subvención á consellería de Medio 
Ambiente da Xunta de Galicia vin-
culada aos fondos Next Generation 
da UE. O proxecto ten que estar va-
lidado polo órgano rector da Reserva 
da Biosfera, a Deputación, situación 
que xa se deu. Agora o concello agar-
da a resolución da Xunta.
O roteiro fluvial discorre polo Río 

Madalena, forma parte da Rede Na-
tura 2000 e está catalogado como 
Zona de Especial Protección dos 
Valores Naturais en Zona de Espe-
cial Conservación (ZEC). Un singular 
percorrido no que natureza e arte 
mestúranse, conxugando a paisaxe 
co ‘Paseo dos Soños’, un camiño li-
terario composto por unha serie de 
hectómetros literarios dedicados a 
escritores e artistas ilustres da zona.
O itinerario está deseñado exclusi-
vamente para facerse a pé e a súa 
dificultade é baixa, duns tres quiló-
metros de lonxitude desde o Muíño 
do Rañego ata a ponte dos Freires.
Ao longo do camiño crúzase o río 
varias veces por distintas pontes 
de madeira e atópanse numerosas 
construcións típicas das zonas flu-
viais da Reserva da Biosfera Terras 

do Miño, como presas e muíños. O 
obxectivo é mellorar as infraestrutu-
ras e dotalos dun equipamento es-
pecífico para un uso público sostible 
por parte dos visitantes.
Polo que respecta á recuperación e 
posta en valor dos camiños verdes, 
o concello rematou recentemente 
o seu inventario de camiños mu-
nicipais. A partir dese documento, 
a idea é crear un entramado de 67 
quilómetros de sendeiros verdes 
para potenciar actividades sostibles 
como sendeirismo, campo a través, 
rutas en bicicleta ou trail-running, 
realizando ao mesmo tempo un in-
ventario de especies de flora e fau-
na, elementos arquitectónicos ou et-
nográficos para facer unha labor de 
divulgación do patrimonio natural co 
que contamos en Vilalba.

En marcha un proxecto para 
pór en valor a contorna do río

Arriba, o Rañego e, abaixo, a nova sinalización viaria

SINALIZACIÓN. Vanse renovar os pa-
neis con sinalización informativa do 
casco urbano, co obxectivo de mello-
rar os servizos para os seus veciños e 
os visitantes que chegan ao munici-
pio. Serán un total de 106 sinais de 
varias cores, algunhas individuais e 
outras dobres, que se ubicarán en 37 
postes de aluminio dun mínimo de 
tres metros de alto e un máximo de 
4,50 metros.

SEGURIDADE VIARIA. Instaláron-
se 16 novos sinais indicativos nos 
pasos de peóns como medida de 
seguridade. Son termoplásticas 

e antideslizantes, situáronse nas 
zonas escolares e poranse tamén 
nas rúas Chao Ledo, Plácido Peña 
e Campo da Ponte. Este sistema de 
sinalización termoplástica antidesli-
zante xa está en uso en numerosas 
cidades europeas, cumprindo todos 
os parámetros recomendados pola 
Dirección Xeral de Trafíco (DXT). 
Inclúen ademais pictogramas, facili-
tando a súa comprensión por parte 
dos nenos e das persoas con TEA.

ASFALTADOS. O Concello proce-
derá á renovación de dúas vías 
de titularidade municipal que dan 

acceso a parcelas agrícolas nas pa-
rroquias de Nete, Insua e A Torre, 
mediante a limpeza de noiros, a 
rexeneración da capa de rodadura 
e a colocación de sinais verticais.
En Nete, as obras serán no vial que 
parte dende a estrada autonómica 
LU-541 e atravesa os núcleos de O 
Caxigal e O Raño, ata rematar preto 
do núcleo de Doade. Ten un perco-
rrido de 2.610 metros.
Haberá tamén traballos no camiño 
que parte dende a estrada provin-
cial LU-P-6506 (P.K. 1+160) e disco-
rre en dirección norte atravesando 
o núcleo de Santalla ata rematar 

no núcleo de Marcelle, na estrada 
municipal 065_407. Ten un perco-
rrido de 1.680 metros. Tamén se 
procederá á renovación da capa 
de rodadura da rúa de Muras. Os 
traballos terán un orzamento de 
48.000 euros e servirán para me-
llorar o tráfico e a seguridade viaria 
na rúa, tanto dos vehículos como 
dos peóns.

ALUMEADO. Sae a licitación unhas 
obras para a renovación das insta-
lacións e o alumeado exterior nos 
núcleos de poboación de O Carrizo e 
Feiranova (parroquia de Santaballa) 

e As Campelas (Rioaveso).
Renovarase un total de 201 puntos 
de luz con tecnoloxía LED (87 en Bal-
neario O Carrizo, 48 en Feiranova e 
66 nas Campelas), mellorando desta 
forma a eficiencia enerxética e re-
baixando o consumo de enerxía e a 
contaminación lumínica.
O proxecto inclúe tamén a renova-
ción dos cadros e caixas, xa que o 
conxunto de instalacións que xestio-
nan o alumeado nestes núcleos está 
en mal estado. Tamén se substitui-
rán o cableado e os condutores da 
rede de distribución, tanto os subte-
rráneos como os aéreos.

Alumeados, alfaltados e sinalización do centro urbano
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O Concello presentou unha nova 
edición dos seus Campamentos de 
Verán, este ano con quendas máis 
longas para facilitar a conciliación de 
vida familiar e laboral. Haberá tamén 
as Vilaescolas de Verán, que se anun-
ciarán en breve.
Os campamentos son para nenos e 
nenas con idades comprendidas en-
tre os 5 os 12 anos (ambos inclusive) 
cumpridos a 31 de decembro, é dicir, 
un menor que cumpra os 5 anos no 
2022 pode asistir.
“Sabemos o importante que é para 
as familias poder conciliar na época 
estival, así que este ano ademáis de 
poder ofertar máis prazas debido á 
boa evolución da Covid, as quendas 
serán máis longas e extenderanse do 
4 de xullo o 26 de agosto”, explicou 
Antía Rama, concelleira de Infancia e 
Xuventude.
Este ano tamén se ampliará o hora-

rio, que será de 09:00 a 14:00 horas. 
As familias deberon sinalar unha 
das quendas como preferentes e, 
de quedar prazas libres na segunda 
opción, poder tamén acceder a ela. 
Cada quenda ten un máximo de 40 
prazas.

Amplían a estrutura 
dos campamentos para 
axudar na conciliaciónO Paseo dos Soños de Vilalba con-

tará cun novo Hectómetro Literario, 
o décimo sexto, por iniciativa da 
Asociación Xermolos e a Irmandade 
Manuel María.
Nesta ocasión estará dedicado a So-
nia Villapol, neurocientífica e mes-
tra no Instituto de investigación do 
Hospital Methodist de Houston.
Para este acto farase unha cami-
ñara polo Paseo dos Soños ata o 
hectómetro labrado por Fernando 
Villapol, acompañados polo gaiteiro 
Raúl Galego.
Este encontro de erección dun novo 
monolito será ás 12.00 horas no 
Muíño do Rañego e intervirán Al-
berto Avendaó, xornalista e poeta, 
Modesta Campo Valiña, mestra en 
ciencias, Sabela Corbelle, xornalis-

ta, Paco Martín, Premio Nacional 
de Literatura, María Xosé Porteiro, 
xornalista e escritora, Guillerme 
Rodríguez Ososrio, mestre e psico-
pedagogo, e Xulio Xiz, xornalista e 
escritor.

Ademais haberá unha intervención 
musical de Marina Oural Villapol, 
bailarina, poeta e artista, e de Ugía 
Pedreira, artista e escritora.
Por outra banda, farase un xantar 
ás 14.30 horas no hostal Terra Chá 
ao que para asistir hai que anotar-
se chamando ao teléfono 646 413 
890.
No Paseo dos Soños de Vilalba te-
ñen xa cadanseu Hectómetro Li-
terario Miguel Anxo Fernán Vello, 
Paco Martín, Manuel María, Agus-
tín Fernández Paz, Darío Xohán 
Cabana, Xabier P. Docampo, Xosé 
Manuel Carballo, Margarita Ledo, 
Helena Villar-Xesús Ràbade, Xosé 
Chao Rego, Ramón Luis Chao, Xulio 
Xiz, Mini e Mero, e Alfonso Blanco 
Torrado.

O Paseo dos Soños destina a Sonia 
Villapol un novo Hectómetro Literario

Vilalba conta cun novo mural artísti-
co dedicado a Agustín Fernández Paz 
e elaborado polo artista Mon Deva-
ne, na avenida de Terra Chá. 
A peza artística homenaxea ao escri-
tor vilalbés Agustín Fernández Paz, 
enxalzando a súa figura a través da 
arte urbana. Dende o Concello de Vi-
lalba agradeceron ao artista Mon De-
vane a creación desta obra de gran 
calidade que expresa con realismo a 
figura de Fernández Paz, cuxo rostro 
aparece acompañado dos libros que 
simbolizan a súa traxectoria.
Non obstante, alén do propio mural 
terminado, todo o proceso de pinta-
do foi un gran espectáculo en directo 
para a cidadanía de Vilalba. O mural 
tivo unha boa acollida entre os ve-
ciños e veciñas, que se achegaron 

tanto a seguir o proceso como a con-
templar a peza artística final. 
O novo mural, situado na avenida 
Terra Chá, súmanse aos catro que 
xa embelecen o casco urbano de 
Vilalba, na piscina municipal, de Iria 
Fafián; na rúa Carmiña Prieto Rouco, 
de Pablo Lage (Van-Kraft); na rúa do 
Cotarón, de Miguel Peralta (Cestola 
na Cachola); e na travesía dos Cas-
tros, de Lula Goce. Ademais, estes 
murais repercuten no obxectivo do 
goberno local de humanizar a vila 
mediante a arte urbana.
Por outra banda, o Concello de Vi-
lalba anuncia que o artista urbano 
Diego AS realizará un novo mural 
no municipio, no marco do proxecto 
do goberno local para impulsar este 
tipo de obras artísticas.

A cidadanía propuxo lugares para 
que Diego AS pinte o seu novo mural 
en Vilalba. O artista seleccionará en-
tre os lugares ofrecidos o que máis 
axeitado considere para o mural.

Remata o mural dedicado a Agustín 
Fernández Paz e prográmase outro

NOVO CIRCUÍTO VIAL. O CEIP Terra Chá rematou xa a construción do 
seu circuíto vial dentro do Plan Proxecta+. Así, realizáronse varias melloras 
no parque infantil do centro, entre as que figuran o pintado dun circuíto vial 
para infantil con simulacros estradas, señalización; a renovación de mobi-
liario de descanso (bancos, cadeiras); incorporación de zona axardinada, e 
incorporación dun kart e novas minimotos para o circuíto vial.
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Por Vanesa Lama
Na Asociación de Mulleres da pa-
rroquia vilalbesa de Insua, unha das 
máis coñecidas da comarca, levan 
catorce anos inmersas na tarefa de 
recuperar e divulgar o cultivo e os 
traballos tradicionais do liño. 
A súa creación no 2008 veu dada 
pola ansia dun grupo de veciñas de 
atoparen un lugar de encontro de 
seu: as mulleres non tiñan un sitio 
para xuntarse, como os homes na 
taberna, e tampouco había activida-
des para elas. “Durante ese primeiro 
ano”, explica Míriam Fernández Ote-
ro, historiadora de arte, tecelá e inte-
grante da asociación, “foi todo unha 
toma de contacto, de mirar cousiñas 
para facer”. Como a todas lles inte-
resaban a artesanía, ocorréuselles 
recuperar un oficio relacionado co 
téxtil e co cultivo do liño. 
Esta idea non saía da nada, senón 
que veu da memoria das veciñas de 
máis idade, que aínda lembraban os 
tempos en que o liño era un cultivo 
máis na parroquia e en que as mu-
lleres facían a maioría das prendas 
na casa, antes de que chegaran as 

facilidades para ir mercar roupa aos 
comercios. Así, da man das mulleres 
maiores, empezaron a sementar liño 
e obtiveron a primeira colleita no 
2009.
Toda práctica agrícola abrangue ase-
made un conxunto de ferramentas. 
Na asociación amañaron e rehabilita-
ron todos aqueles apeiros que foron 
atopando arrombados nos faiados 
e alpendres e incluso conseguiron 
reproducir algúns moi danados polo 
paso do tempo. Por desgraza, quei-
máranse moitos ao considerar os do-
nos que non facían falla e non contar 
con volver utilizalos, sobre todo os 
teares que avultaban moito e ocupa-
ban bastante espacio.
O proceso do liño, tal como se fa-
cía tradicionalmente, transcorre ao 
longo do ano. Seméntase en marzo 
ou abril, arríncase no verán, faise a 
tasca en outubro, fíase e branquéase 
no inverno. Cando se ten o liño listo 
para tecer, hai que volver plantalo. 
“En total serían sobre 36 pasos di-
ferentes (ripado, enlagado, aman-
tado, arrestrelado...), o que require 
un gran traballo comunal que recaía 

fundamentalmente nas mulleres, 
aínda que os homes tamén axuda-
ban algo”, sinala Míriam. A través 
destas etapas pódese contemplar 
como esta herba se vai convertendo 
paseniñamente nun prezado fío. 
Sen dúbida, o evento estrela organi-
zado pola asociación é a recreación 
anual nunha xornada dos traballos 
realizados nas antigas tascas do liño. 
Nestas reunións de carácter comu-
nitario procedíase a eliminar a codia 
que recobre a fibra no banco tascón 
e, como non, tampouco faltaba a 
foliada. Ademais destas demostra-
cións do proceso, organizan nese día 
diversas actividades culturais, como 
mesas redondas sobre temas rela-
cionados co liño ou co mundo rural, 
exposicións de traxes e ata un con-
curso de poesía para adultos e outro 
de debuxo para nenos. “Estes con-
cursos son outra maneira de impli-
car á xente da contorna no proceso, 
para dalo a coñecer sobre todo aos 
cativos. As bases están abertas para 
toda a provincia de Lugo”, comenta 
Míriam. A Tasca de Insua ten lugar 
no mes do outubro e conta tamén 
con actuacións musicais e incluso, 
como o ano pasado, actuacións para 
o público infantil, continuando a tra-
dición galega de unir traballo comu-
nitario e troula.
Unha vez obtido o fío, comeza a te-
cedura. As mulleres da asociación 
foron rehabilitando teares, antes 
moi comúns nas casas, e aprenden-
do a técnica grazas unha vez máis á 
memoria das compañeiras de máis 
idade ou ben a cursos de formación 
que foron buscando. Empezaron a 
traballar con outras fibras comple-
mentarias como a la e a recoller e 
conservar pezas téxtiles antigas. 
Outro aspecto interesante que se 
recuperou foi todo o léxico relacio-
nado con apeiros e tarefas, que va-
ría segundo a zona e que deixara de 

utilizarse ao non realizarse xa eses 
traballos. Neste patrimonio oral in-
clúense tamén refráns e cantigas. 
A evolución deste proxecto etnográ-
fico recóllese no libro  “As mulleres 
de Insua e o liño”, da mesma Míriam 
Fernández Otero en colaboración 
con Mario Outeiro e Xosé Felpeto 
Enríquez, publicado polo Instituto 
de Estudios Chairegos no 2019 para 
celebrar o décimo aniversario da 
asociación. A obra documenta todo 
o proceso do liño tal como se viña 
facendo na parroquia de Insua, am-
pliando o ámbito xeográfico a toda 
Galicia segundo se avanza na lectura. 
Permite tamén repasar a traxectoria 
da agrupación mediante unha serie 
de fotografías e recortes de prensa 
e contén unha recompilación da rica 
e variada cultura popular arredor do 
liño, dende contos e lendas ata un 
glosario que axuda a entender a am-
pla terminoloxía empregada.
Por outra banda, a asociación realiza 
unha excelente tarefa de divulgación 
desta tradición. Acoden a mostras e 
feiras de artesanía, a colexios, insti-
tutos e todo tipo de eventos cultu-
rais para facer demostracións destes 
traballos e promocionar a artesanía 
galega, o patrimonio e a transmisión 
da cultura do rural. Estiveron presen-
tes por exemplo na pasada Feira do 
Queixo de San Simón e asistirán á 
próxima Feira de Artesanía de Vilalba 
os días 7 e 8 de maio.
A maiores do proceso do liño, a aso-
ciación de mulleres leva a cabo dife-

rentes cursos de artesanía: cestería, 
pintura de vidro, patronaxe, todo 
aquilo que lles chame a atención e 
do que poidan conseguir formación. 
Tamén teñen o que elas chaman 
“talleres fixos”, nos que se poñen a 
fíar e tecen diversas prendas, utili-
zando moitas veces a fibra que elas 
mesmas cultivaron. Dispoñen para 
iso dun local na Casa Escola de Insua, 
con varios teares e outros apeiros 
necesarios. 
Na actualidade son máis dunha tr-
intena de socias, aínda que as máis 
activas son unhas quince. Xúntanse 
dúas veces por semana e durante os 
meses de confinamento botáronse 
moito de menos. Estas xuntanzas 
son un xeito moi efectivo de com-
bater o illamento no que en moitas 
ocasións se atopa a muller no rural. 
Entre elas creáronse fortes lazos 
de amizade despois de todos estes 
anos de compañeirismo. Veciñas de 
barrios alonxados ou de diferentes 
idades tiveron unha oportunidade 
de coñecerse e de ter relación que 
de outra maneira non se daría. 
A satisfacción polo traballo ben feito, 
o orgullo de recuperaren tradicións 
xa case esquecidas e de poñeren en 
valor un patrimonio tanto material 
como inmaterial inxustamente infra-
valorado e o reforzamento dos vín-
culos veciñais unen e animan a este 
grupo de mulleres a continuar coas 
súas actividades e fainas merecedo-
ras sen dúbida do respeto e agrade-
cemento do resto da sociedade. 

Asociación de Mulleres de Insua: 
14 anos de dinamización do rural

No local que utilizan na Casa Escola de Insua

Traballo no banco tascón
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Cando empezou a túa implicación 
na Asociación de Mulleres de In-
sua?   
Tiña 17 anos cando empezamos 
no 2008. No principio era un punto 
de información e formación para a 
muller no medio rural, porque os 
homes aínda se xuntaban no bar 
un pouco cos veciños e cos amigos, 
pero as mulleres non tiñan un sitio 
para xuntarse e non había tam-
pouco actividades. No rural ou hai 
algunha asociación que tire por iso 
ou hai pouquiñas cousas. E así foi 
cando miramos de facer unha aso-
ciación de mulleres, entre varias.
Como empezaches co liño?
Como a todas nos gustaba un pouco 
a artesanía e a tradición, ocorréuse-
nos o tema de recuperar un oficio 
relacionado co téxtil e a tradición do 
cultivo do liño. Algunhas das mulle-
res acordábanse, outras xa non por-
que xa as collera o cambio de deixar 
de cultivar o liño, pero sobre todo 
as máis maiores acordábanse e da 
man delas fomos empezando. No 

2009 tivemos a colleita inicial.
A partir da túa implicación coa aso-
ciación empezaches a  tecer.
Si, en realidade empezou miña nai 
antes. Como lle gustou moito o 
que faciamos na asociación, foise 
formar ao Centro de Artesanía e 
despois foime formando ela a min 
pouquiño a pouco. Antes na casa da 
miña avoa tamén houbera tecelás, 
sobre todo a súa tía, ían aprender 
con ela, tecía para fóra e todo iso. 
Entón intentamos recuperar un 
pouco a tradición familiar.
Conservábase aínda o tear da casa?
Por desgraza non, queimouse des-
de que xa non se utilizaba. Conser-
vamos algúns apeiros, como a vara 
de felpar e algúns peines. A que 
máis tecía era a tía da miña avoa da 
que falei antes, que quedara soltei-
ra. A miña avoa adicábase máis á 
agricultura, tecía tamén un pouco e 
cando o deixou, arrombáronse cou-
sas. Non se contaba con volver a iso 
e o tear avultaba moito, cunha urdi-
deira enorme que se enganchaba á 

viga do teito. Tiñan unha habitación 
específica para o tear, non todas as 
casas tiñan esa posibilidade de tela, 
moitas veces estaban en cuadras ou 
rochos porque como era unha acti-
vidade de mulleres non se aprecia-
ba. Non todas tiñan un sitio especí-
fico para tecer.
Con que materiais teces á parte do 
liño?
O liño cultivado, como dá moito tra-
ballo, ten outro custe, é para cousas 
especiais que che encargan saben-
do ao que van. Tamén compramos 
liño industrial e sobre todo traba-
llamos con fibras naturais: liño, la, 
algodón, seda, e despois con outras 
que son semi naturais, como o raión 
e tamén algunha sintética, pero so-
bre todo o que nos gusta traballar é 
con fibras naturais.
Fálanos un pouco do voso obradoi-
ro Fusaiola
Empezou miña nai no 2012. Cando 
acabei de estudiar xa me incorpe-
rei máis activamente, ata daquela 
ela estiveráme ensinando, eu esti-
vera aprendendo cousas, facendo 
cursos. Puxémoslle o nome de fu-
saiola, que fai referencia a unhas 
peciñas de forma circular que se 
poñen como contrapeso do fuso e 
permiten que xire para torcer o fío. 
No 2016 conseguimos a marca Ar-
tesanía de Galicia, que é un amparo 
da Xunta e axuda moito.
O obradoiro tédelo en Insua?
Si, nun rochiño que tiñamos que 
de feito era unha antiga cuadra, un 
alpendre que amañamos un pou-
quiño. Alí temos os teares, os fíos, 
todas as cousas para tecer. É peque-
niño e familiar.
Graduáchete en Historia da Arte 
pola USC, unha carreira moi rela-

cionada tamén co patrimonio.
Si, ao facer historia da arte xuntei 
as dúas cousas porque fago tamén 
investigación sobre o téxtil, repro-
ducións e actividades en museos... 
Puxen un pé en artesanía e unín a 
práctica coa teórica. 
Escribiches unha serie de artigos 
sobre o patrimonio chairego no 
Terracháxa, como valoras esa ex-
periencia?
Estiven sete anos colaborando co 
Terracháxa. Tiven que parar porque 
se me xuntaron cousas. Empecei 
pouco despois de acabar a carreira, 
propúxerallo ao daquela director 
para divulgar sobre todo cousiñas 
que están cerca e que non coñece-
mos e para poñer en valor a Chaira 
e o que temos aquí.
Que te levou a facer un máster en 
servizos culturais?
O de servizos culturaís é un pouco 
xestión do proxectos e actividades 
culturais. Como xa tivera a expe-
riencia da asociación e me gustaba 
toda esa organización de activida-
des, de difusión do patrimonio, de-

cidínme a facelo. 
Actualmente en que proxectos es-
tás traballando?
Ademáis do obraidoro Fusaiola, 
traballo en Clío Gestión Cultural, en 
temas relacionados ou non co téxtil. 
Actualmente estamos preparando 
unha exposición en Salamanca, por 
exemplo. Se che digo a verdade, é 
complicado vivir tanto da artesanía 
como da xestión cultural. Hai veces 
que fas máis ou menos ou traballas 
só uns meses para compensar o 
resto. Estou contenta porque estou 
facendo o que me gusta, pero cus-
toume moito chegar ata aquí. Hai 
que seguir loitando.
Participaches no vídeo que fixo este 
ano o Concello de Vilalba para con-
memorar o 8M.
Gustoume moito cando mo pro-
puxeron e decidínme para dar a 
coñecer a tecedura. Como era tema 
de mulleres antes non se lle daba o 
valor que merece, como a todos os 
oficios das mulleres en xeral. Expli-
quei un pouquiño o que fago. Que-
dei moi agradecida.

Miriam Fernández cun dos seus traballos

“Hoxe é complicado vivir da 
artesanía ou da xestión cultural”
Míriam Fernández é xestora cultural, tecelá e unha das integrantes da 
Asociación de Mulleres creada na parroquia vilalbesa de Insua

As mulleres de Insua promocionando a súa tradición
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Vilalba Aberta volve sacar ao paso do 
retraso no proceso de renovación do 
contrato de limpeza viaria e recollida 
domiciliaria de lixo. Un servizo públi-
co “fundamental para a veciñanza 
de vila e parroquias” do que, dende 
o ano 2000 é beneficiaria a empresa 
Urbaser e que, tal e como denunciou 
hoxe o voceiro municipal da forma-
ción, Modesto Renda, “suma 20 me-
ses fóra de contrato”.
Renda, que xunto á vicevoceira mu-
nicipal de Vilalba Aberta, Mª Xosé 

Fernández, foi o único voceiro mu-
nicipal que na presente lexislatura 
se reuniu co conxunto dos traballa-
dores/as; foi especialmente crítico 
co que cualificou de “abraiante inac-
ción” do equipo de goberno do PSOE 
local. “O 25 de Setembro de 2020 Vi-
lalba Aberta denunciou por primeira 
vez o retraso da licitación e dende o 
28 do mesmo mes, nada se sabe do 
proceso de renovación dun contrato, 
que non contempla prórroga e que 
calquera goberno responsable e pre-

visor tería xa hai meses listo en tem-
po e forma”, explicou.
Na mesma liña, e ao tempo que la-
mentou a “caos administrativo” e a 
“total desorganización interna” dun 
executivo municipal que “sempre 
chega tarde”, o voceiro volveu aler-
tar dos tres anos de parálise munici-
pal, tamén, en relación coa necesaria 
aprobación duns Orzamentos Muni-
cipais que definiu de “inaprazables”, 
en tanto que “dos mesmos depende 
a propia renovación do servizo”.

Vilalba Aberta di que a recollida de 
lixo leva 20 meses fóra de contrato

O Concello de Vilalba celebrou un 
pleno extraordinario no que se apro-
bou unha modificación de crédito de 
662.288,08 euros con cargo ao re-
manente de tesourería para acome-
ter diferentes obras e proxectos que 
mellorarán a vida dos veciños.
Esta partida incluirase nos orzamen-
tos para o proxecto de renovación 
integral e humanización da rúa da 
Pravia, impulsando a recuperación 
para a veciñanza dun dos principais 
espazos públicos da vila.
A obra é moi necesaria ademais de-
bido a que nestes últimos anos hou-
bo diversas roturas nas canalizacións 
de auga. Nesta rúa existen tuberías 
de fibrocemento que están prohibi-
das dende o ano 2003, polo que é 
unha prioridade realizar esta actua-
ción.

Una segunda obra que se poderá 
realizar co modificativo é a amplia-
ción da rede municipal de abaste-
cemento de auga na parroquia de 
Santaballa. O proxecto servirá para 
mellorar o servizo a 95 vivendas e 
explotacions gandeiras.
Tamén se renovará o pavimento da 
travesía da Ferrería. Esta obra xus-
tifícase para dar solución a esta rúa 
no que atinxe o abastecemento de 
auga, evacuación de residuais e ou-
tras instalacións (iluminación), xun-
to coa humanización da zona como 
continuidade da actuación na rúa 
das Pedreiras.
Por último, renovarase o alumea-
do exterior en O Carrizo, Feiranova 
(Santaballa) e As Campelas (Rioave-
so), con tecnoloxía LED para mellorar 
o servizo e reducir a contaminación.

O Pleno aproba unha renovación 
de crédito para obras de mellora

O PP de Vilalba deixou claro no úl-
timo pleno que a súa aposta é pola 
dobre dirección da rúa da Pravia e 
a mellora do seu abastecemento. 
Ademais, o Grupo Municipal Po-
pular pediu a votación por puntos, 
pois o Grupo Municipal Popular 
concorda coa realización das obras 
de renovación das instalacións e 
alumeado exterior no Carrizo, en 
Santaballa, e As Campelas, en Rio-
veso; así coma na  ampliación da 
rede municipal de abastecemento 
na parroquia de Santaballa e a re-
novación da Travesía da Ferrería, 
para as que a Xunta aportará preto 
de 200.000 euros.
Os populares apoian aquelas actua-
cións que melloren a calidade de 
vida dos veciños e, polo tanto, ta-
mén concordan coa realización das 
obras de renovación das instalacións 
de abastecemento de auga da prin-
cipal arteria de Vilalba. Con todo, a 
popular advertiu: “non conten co 
noso apoio para unha obra que vai 
en contra de todos, que costa máis 

de 1 millón de euros pero que non 
vai resolver o caos circulatorio de Vi-
lalba”, manifestou a popular. É que, 
“o posicionamento do Partido Popu-
lar de Vilalba é claro con respecto á 
rúa da Pravia:  estamos en contra da 
imposición da dirección única da Rúa 
da Pravia, unha decisión implantada 
pola porta de atrás, sen consenso 
cos veciños e comerciantes. A nosa 
alternativa é que sexa de dobra di-
rección”, insistiu.
A voceira popular subliña que “o ple-
no extraordinario urxente evidencia 
mala xestión, caótica organización e 

tamén supón un derroche de recur-
sos públicos”. A popular explica que 
“o motivo do pleno extraordinario é 
a aprobación dunha modificación de 
crédito para poder gastar 662.288,08 
euros por parte dun goberno en mi-
noría que goberna a través de de-
cretos de alcaldía e que é incapaz de 
elaborar un presuposto propio”.
Vázquez acusou ao goberno local 
socialista de abandonar o rural ao 
dirixir ao casco urbano o 86% da 
cantidade proposta e lamentou que 
presuman de aforrar cartos en obras 
coma a da carretera da Veiga.

O Partido Popular aposta pola 
dobre dirección da rúa da Pravia

Vilalba anunciou os gañadores da 
cuarta edición do seu concurso de 
microrrelatos. O certame, organiza-
do en colaboración con Culturalia Gz, 
busca conmemorar o Día do Libro 
2022 e fomentar a literatura entre a 
poboación.
Así, en categoría infantil, a gañadora 
é Paula Pérez Cendán co seu texto 
A historia de Daniil. O segundo pre-
mio é para Sabela Vidal Barreiro, por 
Libros Silenciosos e o terceiro para 
Emilia Manso Rodríguez, por O libro 
perdido.
En categoría xuvenil, Carlota Millor 
Prado logrou o primeiro premio coa 
obra Pensamento 22.139. A segunda 
praza é para Mariña Maceiras Sego-
via, por Procastinación vital, men-
tres que o terceiro premio recíbeo 
Fernanda del Carmen Moraes Vidal, 

por Perségueme un desexo, gardar 
o tempo. Na categoría de adultos, 
o mellor microrrelato foi Alumar de 
Óscar Reboiras Loureiro. A segunda 
praza é para Patricia Torrado Quei-
ruga, por A quen sobreviva, mentres 
que a terceira posición é para Raquel 
Fernández Fernández, por Chámo-
me Ismael.
Dende a organización do certame 
agradécese a ampla participación 
no concurso nas distintas categorías. 
As persoas participantes deberon 
entregar obras en galego que non 
superasen as 100 palabras.
Os gañadores recibirán como premio 
no caso dos adultos 300, 200 e 100 
euros para os tres premiados, men-
tres que na categoría infantil reparti-
ranse libros e material escolar. Na xu-
venil, recibirán unha tablet e libros.

Xa hai gañadores do certame 
de microrrelatos de Vilalba
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O Concello das Pontes, a través do 
Plan Único da Deputación da Coru-
ña, activa un proxecto de 569.608 
euros para reurbanizar a Praza de 
América debido ás eivas que ten 
como a falta de accesibilidade por 
mor dos desniveis xerados, así como 
a escasa funcionalidade que ten pola 
carencia de mobiliario urbano axei-
tado e a falta de zonas de resgardo 
fronte ao sol e á choiva. Por outra 
banda, o edificio da biblioteca muni-
cipal, situado no vértice sur baixo a 
praza, sofre constantes filtracións de 
auga procedentes da cuberta.
Por todo isto, o obxectivo principal 
da actuación, que está en proceso de 
licitación, é ordenar o ámbito en ter-
mos de funcionalidade, seguridade e 
accesibilidade atendendo a criterios 
de calidade ambiental, de eficiencia 
enerxética e de sustentabilidade.
Os eixes fundamentais da proposta 
para a Praza de América son, por 
unha banda, a recuperación dos va-
lores orixinais perdidos, como son 
o papel protagonista da escola ou a 
relación coas rúas perimetrais e o ca-
rácter de paseo do coñecido na vila 
como Paseo dos Americanos, e, pola 
outra, a creación de espazos útiles 
tanto para o uso diario como ámbito 
de lecer así como para a celebración 
de eventos.
Así, a estratexia que se formula 
para volver á configuración orixinal 
da praza pasa por proceder á de-
molición do edificio da biblioteca 
municipal. Unha vez suprimida esta 
barreira, a intención é que as vías 
perimetrais, recentemente urbani-
zadas, definan o relevo no interior 
da praza mediante a extensión das 
superficies, asimilando as súas pen-

dentes e establecendo unha plata-
forma á mesma cota.
No nivel da avenida da Coruña, crea-
rase un espazo diáfano de pavimen-
to duro, totalmente libre de obstácu-
los, configurado como área na que 
se acollan eventos. Unha aliñación 
de arborado de castiñeiros das indias 
definirá sutilmente o límite entre o 
espazo da rúa e o ámbito da praza.
Do outro lado do triángulo, o lateral 
leste, a área que xurde da prolonga-
ción do espazo público da rúa Caste-

lao concíbese como unha ampla la-
deira verde. No ámbito intermedio, 
vencellado coa rúa Ramón Cabani-
llas, proxéctase unha zona de paseo 
protexida do ruído e do tráfico na 
que se crearán recunchos de estan-
cia cun carácter máis intimista.
Por último, como medios para salvar 
o desnivel, faranse conexións pun-
tuais como escaleiras e unha rampla 
accesible que conectará a avenida da 
Coruña co novo paseo, disporanse 
farois en columnas.

Máis de medio millón para 
reurbanizar a praza de América

as pontes

O Consello da Xunta deu luz verde á 
firma dun convenio de colaboración 
ente o Goberno galego e o Conce-
llo para impulsar a construción dun 
centro loxístico neste municipio que 
contribúa ao crecemento económi-
co desta comarca da provincia.
O proxecto, impulsado desde a Vice-
presidencia primeira e Consellería de 
Economía, Industria e Innovación da 
Xunta de Galicia, contará cun investi-
mento total de preto dun millón de 
euros, dos que a Administración au-
tonómica achegará o 25%, ao redor 
de 250.000 euros. A infraestrutura 
localizarase nunha paracela de 9000 
metros cadrados do parque empre-
sarial Penapurreira e constará de 
dúas naves -unha para uso loxístico 
e outra para almacenaxe a granel, así 
como unha zona de oficinas cunha 
superfície construída de 2000 me-
tros cadrados. As instalacións com-
pletaranse cunha báscula de pesaxe 
de camións e áreas de manobra, car-

ga e descarga.
Deste xeito, preténdese paliar os im-
pactos negativos que neste Concello 
ten o peche da central térmica apro-
veitando a oferta que na zona hai de 
empresas e autónomos con vehícu-
los de mercadorías por estrada que 
nos últimos tempos viron reducida 
a súa actividade. O centro loxístico 
será ademais unha oportunidade 
para o mantemento e creación de 
emprego, así como para a revitaliza-
ción a nivel económico da comarca.
O convenio enmárcase no compro-
miso da Xunta de Galicia coa recu-
peración da actividade industrial en 
Ferrolterra, dentro do espírito do 
Pacto de Estado por Ferrol, Eume 
e Ortegal.  Unha folla de ruta pre-
sentada hai un ano que é froito do 
consenso entre todos os axentes en 
Galicia (administracións e entidades 
empresariais e sociais) pero na que 
falta por parte do Goberno central 
un compromiso claro.

A Xunta aproba a achega 
para o centro loxístico

PARQUE DO CAMPO DA FEIRA. Aprobado o expediente de licitación das 
obras de rehabilitación das zonas de xogo do parque do Campo da Feira. 
O proxecto inclúe a restauración e mantemento dos xogos existentes nas 
catro zonas de xogo así como o subministro de novos xogos, o saneamen-
to das zonas do pavimento de caucho e a retirada do valado perimetral.

O Concello ten previsto mellorar a 
pavimentación e os servizos na rúa 
Anduriñas así como proceder ao 
traslado da marquesiña á rúa Came-
lias, un proxecto cun orzamento de 
191.270 euros, con cargo á Deputa-
ción da Coruña.
Este proxecto permitirá á renovación 
da calzada e beirarrúas do viario co 
obxectivo de mellorar a súa accesibi-
lidade para o que será preciso unifi-
car a cota así como definir un único 
sentido de circulación, con espazo 
para aparcamento na marxe dereita 

do viario, en sentido da marcha.
As zonas de circulación diferéncianse 
mediante o emprego de distintos pa-
vimentos, seleccionándose as baldo-
sas de formigón prefabricado para as 
bandas laterais destinadas ao tránsi-
to de peóns e as lastras de formigón 
na calzada central destinadas ao trá-
fico rodado de vehículos.
Entre os traballos previstos tamén 
se inclúe a renovación da rede uni-
taria de saneamento a separativa, o 
alumeado  publico e a instalación de 
mobiliario urbano.

Mellorarán a pavimentación e 
servizos na rúa Anduriñas
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A Concellería de Cultura prepara un 
intenso programa cultural e de ocio 
para o verán no que destaca a volta, 
tras dous anos de parón provocado 
pola Covid19, a cuarta edición da 
Noite Meiga que se celebrará o ven-
res, 23 de xuño, a partir das 20:00 
horas, no Canal IV.

NOITE MEIGA. Entre as actividades 
programadas destacan un obradoiro 
infantil, para nenos e nenas de ata 12 
anos de caracterización de bruxos e 
meigas, pintacaras e xogos.
Así mesmo a veciñanza e as persoas 
visitantes poderán gozar do espec-
táculo de rúa itinerante e partici-
pativo, A noite das boas meigas no 
que se mesturarán disciplinas como 
a maxia, os malabares e o teatro, fa-
cendo ao público protagonista.
A celebración continuará cun primei-
ro pase do Grupo Assia, ata ás 23:30 
horas, momento no dará comezo un 
ritual para encender a fogueira de 
San Xoán. A partir das 00:30 horas 
volverá a música do Grupo Assia e a 
celebración rematará coa actuación 
do DJ Manu Chady.
Por outra banda, como en anos ante-
riores, a partir das 20:30 horas dará 
comezo unha sardiñada popular a un 
prezo de 10 euros por persoa.

BOCANOITE. O festival Sons da Bo-

canoite acaricia a normalidade na 
súa terceira edición de 2022. Progra-
mado para o día 2 de xullo, o festival 
esquecerase das cadeiras, os aforos 
e todas as restricións sanitarias con-
dicionadas pola pandemia nunha 
edición claramente orientada a gozar 
dun festival que naceu hai dous anos, 
en plena pandemia co obxectivo de 
manter a programación cultural e 
dinamizar o sector hostaleiro da vila.
Para mostra, algúns dos artistas que 
convocarán ás persoas amantes da 
música na nova ubicación, a Fraga de 
Dona Rita serán La Otra, Yoly Saa, El 
Jose, Té Canela ou Eme Dj. 

MÚSICA DE CÁMARA. O Concello 

acollerá durante a primeira quince-
na do mes de xullo a quinta edición 
do festival de música clásica Son As 
Pontes organizado polas Xuventudes 
Musicais da Coruña en colaboración 
co Conservatorio Profesional de Mú-
sica das Pontes.
Desde o 9 ao 14 de xullo, unha trinte-
na de alumnos e alumnas participan 
en clases maxistrais individuais, gru-
pais ou as dúas variantes, dependen-
do do tipo de matrícula, da man de 
reputados intérpretes procedentes 
de diversos ámbitos como pode ser 
o músico de orquestra, de cámara, 
solista ou docentes con gran expe-
riencia.
O alumnado, así mesmo, terá a po-

sibilidade de participar no ciclo de 
novas promesas e a Orquestra de 
Cámara Son As Pontes, compartin-
do escenario co corpo docente para 
achegar á veciñanza á música de cá-
mara de máis alto nivel con concer-
tos de vento, de guitarra, cuartetos 
con piano, dobre quinteto de vento e 
contrabaixo, pezas de Mozart, Bach, 
Beethoven ou Strauss,entre outros.
Este ano, como novidade, o Festival 
Son As Pontes celebrará o primeiro 
concurso internacional de música 
clásica que ten como obxectivo prio-
ritario fomentar a difusión da música 
clásica e incentivar a formación ca-
merística de novos intérpretes.
Poderán participar concursantes 

desde os 18 anos en diante, en 
grupos dun mínimo de dous instru-
mentistas. A idade media dos com-
poñentes das formacións de cámara 
non superará os 30 anos e poderán 
participar no concurso intérpretes 
de música clásica de todas as nacio-
nalidades.
O certame realizarase o xoves 14 de 
xullo, no Auditorio da Casa Dopeso.

ROMARÍA DAS MERENDAS. O grupo 
de música tradicional No Cómbaro, 
coa colaboración do Concello das 
Pontes, organiza a primeira Roma-
ría das Merendas. Un día enteiro de 
música e diversión, ambientado nos 
anos 50, na Fraga de Dona Rita, e na 
que se recuperará o esplendor dun-
ha romaría de sempre
Esta celebración está aberta a todos 
os públicos e só é preciso levar unha 
mantiña, unha cesta coa comida e 
moitas ganas de diversión. Será o sá-
bado 18 de xuño.
O programa arracará ás 13.00 cun-
ha sesión vermú que se prolongará 
ata as 15.00 horas. Continuará as 
merendas e de 7.00 a 22.00 horas 
haberá unha foliada estelar coa par-
ticipación de Os do Xalo, Batifoula, 
Pan.Sen.Fron, Airiños do Eume, 
Son d’Aquí, Aquí e Alá, Charanga 
Alxibeira, Maghúa, Canavella e No 
Cómbaro.

As Pontes prepárase para un festivo verán
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O Concello logra, por segundo ano 
consecutivo, a bandeira azul para 
a praia do Lago, un distintivo que 
recoñece a calidade ambiental do 
areal pontés. Elena López, conce-
lleira de Turismo, amosa o orgullo 
que para o Concello das Pontes 
supón revalidar esta distinción 
xa que “era un reto ao que nos 
enfrontábamos tras acadar, por 
primeira vez, a bandeira azul no 
ano 2021. Implicaba cumplir cuns 
estrictos criterios ambientais, 
educativos, de seguridade e acce-
sibilidade e manter uns estánda-
res de calidade. Obter de novo a 
bandeira azul avala todo o traballo 
realizado desde diferentes áreas 
do concello para mantener esta 
distinción e facer da praia do lago 

un símbolo de calidade turística”.
A concelleira de Turismo, Elena Ló-
pez, participou onte nunha mesa re-
donda sobre a xestións dos concellos 
para a consecución do galardón me-
dio ambiental no primeiro congreso 
ibérico de bandeira azul celebrado 
en Mérida

O lago revalida a bandeira 
azul por segundo ano

Endesa construirá nas Pontes un 
novo edificio do laboratorio central 
do grupo, no que investirá 2,7 mi-
llóns de euros, que se manterá na lo-
calidade e non lonxe da localización 
actual. Con esta nova edificación, o 
seu obxectivo e ter separada a parte 
analítica do resto de dependencias e 
considera que se mellorará o alma-
cenamento de produtos químicos.
Segundo sinalou Endesa nun comu-
nicado, unha vez que a compañía 
dispoña da licenza municipal que xa 
solicitou, realizarase a obra que está 
previsto que dure uns nove meses
Este laboratorio, creado en 2008, 
naceu vinculado á actividade tér-
mica, e ten a súa sede na planta de 
carbón que se atopa en proceso de 
peche. Agora, sinalan, “coa irrupción 
das enerxías renovables“, cambiaron 
a orientación das tarefas, de modo 
que actualmente opera “con todas 
as tecnoloxías”, o que implica que 
realiza estudos tanto “para térmicas 
de gas e carbón como para nuclea-
res, solares, geotérmicas, hidráulicas 
e eólicas“.
Así mesmo, a empresa explicou que 
ao laboratorio central recorren todas 
aquelas plantas do grupo Enel que 
se atopan “cun evento inusual ao 
que non resulta sinxelo dar unha ex-
plicación”. Neste sentido, puxo como 
exemplo o caso de “parafusos que 
rompen aos poucos días da posta en 
servizo dun aeroxerador, aparición 
de substancias estrañas nos álabes 
dunha turbina ou nacemento de 
tubérculos no interior dunha tubaxe 
hidráulica”.
O equipo de investigadores do labo-
ratorio –formado por 18 profesionais 
de alta cualificación– recibe mostras 
das pezas anómalas e sométeas a di-
versos estudos ata dar coa causa da 
incidencia. En todo caso, engaden, 
trátase sempre de casos relevantes 

e complexos. Ademais, esta unida-
de dá soporte técnico ás centrais na 
análise de augas, de chans, de com-
bustibles, de aceites, de graxas, de 
calcarias, de fibras, de compoñentes 
metálicos, de plásticos e doutros ti-
pos de polímeros.
O obxectivo, indican, é coñecer as 
causas de acontecementos inespe-
rados, sustentar tecnicamente re-
clamacións por deficiencias, analizar 
posibles investimentos, desenvolver 

proxectos ambientais e optimizar o 
gasto operativo en procesos quími-
cos.
Por outra banda, cabe destacar que 
os seus servizos son demandados 
por calquera planta do grupo Enel. 
Por iso, o 45 % do seu traballo co-
rrespóndese con peticións de fóra 
de España. En concreto, confirmou 
a empresa, a maioría dos traballos 
de procedencia estranxeira veñen de 
Colombia, Arxentina, Perú e Italia.

Endesa construirá na vila o 
laboratorio central do grupo

Participación no congreso ibérico

O Pleno do Concello das Pontes 
aprobou o orzamento xeral para 
o ano 2022 así como as bases de 
execución do propio orzamento, o 
estado de previsión de movemen-
tos e a situación de débeda, o ane-
xo de persoal e o anexo de inves-
timentos a realizar polo concello 
durante o presente exercicio.
O orzamento municipal, que as-
cende a 15.500.906 euros está 
deseñado por e para a veciñanza e 
permitirá poñer en macha diferen-
tes accións que buscan mellorar 
a calidade de vida das pontesas 
e ponteses, mantendo saneada 
a economía municipal, ao tempo 
que cumpre coas normas de es-
tabilidade orzamentaria, períodos 
medios de pagamento e a norma-
tiva económica vixente

Así, o tenente alcalde, Antonio 
Alonso, incidiu en que se trata dun 
orzamento deseñado respectando 
o equilibrio entre ingresos e gas-
tos, e que “ten como obxectivo 
prioritario garantir o benestar so-
cial e o acceso a servizos, de calida-
de, de toda a veciñanza a través de 
diversas accións promovidas desde 
as diferentes concellerías”
O capítulo VI, de investimentos, 
ten consignada unha partida de 
preto de 1 millóns de euros para 
executar obras como a rehabilita-
ción da área de xogos do parque 
do Campo da Feria, mellorar os pa-
vimentos e servizos da rúa Roseira, 
adquirir un edificio para a seda da 
Entidade Pública de Conservación 
e a creación dun centro loxístico, 
entre outras.

Aprobado un orzamento 
de 15,5 millóns de euros

A central de Endesa nas Pontes 
prorrogou por dous meses máis 
os contratos dos traballadores 
que manteñen en activo a mes-
ma que está pendente de peche 
definitivo.
Fontes da compañía confirmaron 
que os contratos do persoal das 
empresas auxiliares e da propia 
central que se atopa desprazado 
dende finais do ano pasado foron 
estendidos ata finais de xullo.

Estes contratos vencían a finais 
do presente mes de maio e ago-
ra esténdense dous meses máis 
á espera da culminación dos trá-
mites para proceder ao peche e 
desmantelamento da planta.
Este trámite, que a compañía 
enerxética ha realizado xa en me-
dia ducia de ocasións, está orien-
tado a manter operativa a central 
mentres non chega a autorización 
para o peche definitivo.

Prórroga de dous meses 
na actividade da central
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O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, compartiu os actos do 
terceiro aniversario da apertura do 
Centro de Atención a Maiores cos 
residentes, traballadores e familiares 
desta residencia. “Estou encantado 
de facer esta visita de novo despois 
de tanto tempo no que a pandemia 
nos impediu xuntarnos, e poder fa-
celo ademais por un motivo tan bo, 
tan especial, como é a celebración 
do terceiro aniversario deste centro”, 
sinalou Tomé.
Durante toda unha semana, as 36 
persoas que residen no Centro de 
Atención a Maiores de Pol desfruta-
ron das diferentes actividades. Fíxo-

se entrega dunha figura de Gundivós 
a Antonio e Amandina, dous residen-
tes en representación do grupo de 
usuarios do centro e participaron  no 
programa da TVG Land Rober.
Tivo lugar tamén un obradoiro arte-
sanal e de cociña para a elaboración 
de gofres; xogos populares e unha vi-
sita das Mulleres Rurais de Pol. Cele-
braron o día grande cun pregón, co-
reografía, misa, sesión vermú, xantar 
con menú especial, concurso e cata 
de tartas, unha merenda amenizada 
pola asociación cultural Leña Verde 
e un baile con música de DJ Cristian. 
Non faltou a actividade Os Cinco 
Sentidos e un bingo.

A residencia celebra o 
seu terceiro aniversario

O Concello de Pol, en colabora-
ción coa APSX Sagrado Corazón 
e o club Emevé, organizan para 
os días 27, 28, 29 e 30 de xuño, 
así como 1 de xullo un campus de 
multideporte que se desenvolve-
rá  na área deportiva de Mosteiro.
Este está dirixido para nenos 
nados entre o 2010 e 2016. O 
campus será de 10 a 19.30 horas 
con almorzo, comida e merenda 
incluídos, e haberá servizo de 
transporte gratuíto.
Serán cinco campus a celebrar de 
maneira simultánea, de fútbol, 
fútbol sala, pádel, básket e baile 
moderno e a maiores haberá ac-
tividades conxuntas como excur-
sións, piscina, visitas de depor-
tistas profesionais, tiro con arco 
ou uso e manexo de drons, entre 
outros. Todos os monitores son 
titulados nas súas disciplinas, e 
en tempo libre e socorrismo.
A inscrición ten un prezo de 100 
euros, con desconto do 50% para 
os nenos empadroados en Pol, e 
60% para irmáns. Coa inscrición 
entregarase aos nenos un pack 
con roupa deportiva que inclúe 

dúas camisetas, dous pantalóns 
e unha gorra.
A folla de inscrición deberá ser 
entregada ao responsable de 
deportes de cada colexio ou club 
ou enviala a multicampusaxsc@
gmail.com antes do 10 de xuño.
Para máis información haberá 
que poñerse en contacto con 
Rubén ou Niky nos teléfonos 626 
765 574 e 645 807 708, respecti-
vamente.

Mosteiro volverá contar cun 
campus multideporte no verán

O Partido Popular refórzase en Pol 
nomeando a Nicole Grueira pre-
sidenta da xestora da agrupación 
local. Deste xeito, a dirección pro-
vincial continúa “buscando equipos 
que nos permitan ser a alternativa 
en concellos que, como este, preci-
san e demandan un cambio”.
Neste senso, a formación chairega, 
en coordinación coa provincial, dáse 
un prazo aproximado dun mes para 
configurar a nova estrutura de traba-
llo de cara aos comicios do vindeiro 
ano. 
O vínculo de Nicole Grueira co PP 
non é recente, pois forma parte 
tamén da dirección de Novas Xera-
cións Provincial. Ten 20 anos e estu-
da Ciencias Políticas na Universidade 
de Santiago de Compostela.
A nova presidenta da advirte do “es-
tado de abandono” no que se atopa 
a rede viaria municipal do municipio 
e, polo tanto, reclama ao goberno 
local socialista “unha mellora das es-
tradas que son titularidade do Con-
cello. É necesario investir no mante-
mento e arranxo das carreteras, para 
garantir  unha circulación segura”, 
sinala.

O PP nomea a Nicole 
Grueira presidenta 
da xestora local
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guitiriz

Teresa Ríos, Fran Fernández Da-
vila (por Tomo) e María Álvarez 
Landesa (por Malandesa), foron 
escollidos como os Premios Vila-
riñas 2022, na sua VI edición.
Os premiados foron comuni-
cados este 17 de maio, Día das 
Letras Galegas, e recibirán os 
galardóns no acto de clausura 
do II Festival de Poesía Guitirica 
conxuntamente coa entrega do 
Premio Díaz Castro de poesía, 
que terá lugar o próximo día 3 
de xullo na Casa Habanera de 
Guitiriz.
Todas as Vilariñas participantes 
encherán  este ano as farolas de 

Guitiriz como parte das activida-
des do Festival de Poesía Guiti-
rica.
Os  premiados recibirán  unha 
figura xa clásica da autoría da 
artista muxiá Viki Rivadulla que 
representa a unha muller galega 
cuns paxaros na cabeza. Cada 
unha das pezas é feita a man e 
ningunha é igual a outra, polo 
que cada peza é única.
As Vilariñas, consolidadas na 
sua sexta edición, constitúen 
unha orixinal mistura de micro 
poemas con imaxe que se están 
a convertir nunha especie de 
haikus á galega.

Xa hai premios Vilariñas 2022

O Concello de Guitiriz aprobou no 
pleno ordinario, por unanimidade, a 
aplicación da bonificación do Impos-
to sobre Construcións, Instalacións 
e Obras (ICIO) en tres proxectos de 
interese social.
Así, puideron beneficiarse desta 
bonificación: a obra de reparación, 
mantemento e actividade do bal-
neario e do campo de golf, a rehabi-
litación da casa de Xosé María Díaz 
Castro como espazo museístico por 
parte da Asociación Xermolos, e, por 
último, a ampliación dunha explota-
ción de vacún de leite.
O goberno local favorece así a exe-
cución destes tres proxectos que 
xerarán empregos, potenciarán o 
sector primario ou poñerán en valor 
o patrimonio do municipio. Este foi 
o obxectivo co que, no ano 2020, se 
modificara o ICIO, ampliando os su-

postos de bonificación co obxectivo 
de impulsar o sector primario e fo-
mentar o emprego.
Tamén se aprobou a modificación 
temporal do réxime de adicacións e 
retribucións da concelleira delegada 
de Turismo e do concelleiro dele-
gado de Xuventude e Deportes por 
baixa por maternidade da concellei-
ra de Medio Rural, Medio Ambiente 

e Réxime Interior. 
Tamén por unanimidade foron apro-
badas a modificación do inventario 
de bens municipais da porción de te-
rreo encravado en parcela municipal 
no lugar A Raposeira-Santa Leocadia 
e a modificación da ordenanza fiscal 
reguladora da taxa pola tramitación 
de expedientes e expedición de do-
cumentos administrativos. 

O Pleno aproba a bonificación 
do ICIO en tres proxectos sociais

As federacións da Construción 
de UGT e CIG piden á dirección 
da empresa Grupo Ingemar SL 
que tome nota “da contundente 
resposta da plantilla” aos des-
pedimentos levados a cabo e 
que  dea marcha atrás. O paro 
foi respaldado pola totalidade 
da plantilla “que amosou dese 
xeito a súa solidariedade e apoio 
aos 4 traballadores das serras e 
á traballadora das oficinas des-
pedidas”. De non ser así, os sin-
dicatos anuncian a convocatoria 
de novas xornadas de mobiliza-
cións .

Anuncian máis 
mobilizacións en 
Ingemar

O Concello de Guitiriz acaba de abrir 
o prazo para participar no seu pro-
grama de conciliación familiar para 
as vacacións de verán.
Esta actividade, que terá como pun-
to de encontro o CEIP Lagostelle, 
desenvolverase en catro quendas: 
a primeira do 1 ao 15 de xullo, a se-
gunda do 16 ao 31 de xullo, a terceira 
do 1 ao 15 de agosto e a cuarta do 
16 ao 31 de agosto. Establecéronse 
dous horarios diferentes, o ordinario 
será de 10 a 14 horas e está dirixido 
só a nenos e nenas nados entre o 
2013 e o 2018,e un extraordinario, 
que será a partir das 8:30 horas para 
todas aquelas familias que precisen 
unha xornada máis ampla.
O prazo para anotarse remata o 21 
de xuño.
Tamén abriu o prazo de inscrición 
para os campamentos deportivos 

que levará a cabo no mes de xullo e 
que están dirixidos a rapaces e rapa-
zas de entre 8 e 16 anos.
Este prazo está aberto só para em-
padroados e rematará o próximo 10 
de xuño. Hai diferentes opcións: o 8 
de xullo haberá rutas en bici co club 
Btteiros Cova da Serpe, o luns 11 de 
xullo unha visita ao parque acuático 
de Cerceda, o martes 12 de xullo surf 
+ kaiak en Barreiros, e, por último, o 
xoves 14 e o venres 15 organizarase 
unha saída ao Galipark de Padrón.

Abre o prazo para o Concilia 
Vacacións e os campamentos

José Antonio Quiroga, presidente 
da Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil (CHMS), e Marisol Moran-
deira, alcaldesa de Guitiriz, manti-
veron un encontro de traballo para 
abordar varios proxectos que com-
pleten a optimización do sistema 
xeral de saneamento e depuración 
do municipio.
As obras necesarias consisten na 
execución de distintas melloras a 
EDAR, como a instalación dun de-
sarenador que evite a chegada de 
áridos á planta e distintos cambios 
no pretratamento que melloren a 
segregación e a retirada dos mes-

mos, todo iso co ánimo de evitar o 
desgaste prematuro das bombas 
da planta e dos bombeos á rede, 
entre outros traballos.
En relación ao sistema de sanea-
mento, sería necesario o arranxo 
do colector da rúa Ferrocarril, de 
máis de 1 km de lonxitude, que 
presenta graves deficiencias e pro-
voca verteduras recorrentes ao 
leito.
Estas actuacións complementarían 
as xa comprometidas a través do 
convenio de colaboración asinado 
o pasado 18 de marzo entre ambas 
as administracións.

A Confederación estuda novas 
obras de depuración en Guitiriz
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O San Xoán de Guitiriz xa ten listo 
o seu programa de festas que este 
ano terán lugar entre o 23 e o 26 
de xuño cunha programación que 
organiza a asociación Ecce Homo 
en colaboracíon co Concello, a 
Comunidade de Montes San Xoán 
de Lagostelle e o colectivo empre-
sarial.
As festas iniciaranse polo tanto o 
día 23, xoves, coa celebración da 
I Festa da Xuventude, que xa tiña 
anunciada a organización para a 
noite da fogueiras. Os actos darán 
comezo cunha sardiñada gratuíta 
a partir das 21.00 horas para dar 
inicio á medianoite á festa que se 
celebra baixo o título Dance Gold 
Edition, coa mellor música dos 90 
e 2000 en macrodiscoteca.
Estarán DJ Frisco & Marcos Peón, 
DJ Celso Bayo e Hugo Leivas.
O venres 24, día grande da cele-
bración, terá lugar o pasarrúas ás 
10.30 horas co grupo Son’s de Al-
dea, grupoi municipal de Gaitas de 
Guitiriz, grupo da Uned Sénior e 
Charanga Os Trileros.
Ao mediodía, sobre as 14.45 horas 
será a sesión vermú co trío Jake 
deixando para a tarde a festa dos 
nenos, que terá as 18.00 horas, 
com momento do inicio.
Esta mesma noite Jake repetirá na 

verbena xunto á orquestra Costa 
Dorada. O sábado continuará a 
programación con máis pasarrúas 
a cargo novamente de Son’s da 
Aldea e o Os Trikleros para deixar 
a sesión vermú ao cargo de Salsa-
rena e a verbena co mesmo grupo 
máis Arizona.
A programación chegará ao seu 
final o domingo 26 con máis pa-
sarrúas deixando a sesión vermú 
ao cargo da banda de música do 
Concello de Guitiriz. No apartado 
musical tamén estará o dúo Eclipse 
para a sesión vermú e para dar ini-
cio á festa norctura ás 20.30 horas.
Finalizará a celebración cun gran 
fin de festa, de dúas horas e media 
de duración, co grupo Beatriz.

Volve o San Xoán  

O Concello de Guitiriz realizou o 
sorteo da tablet, valorada en 300 
euros, entre as persoas que com-
pletaron a primeira xincana turísti-
ca polas parroquias do municipio, 
resultando agraciada Sonia López 
Díaz.
Nesta acción, coa que se pretende 
promocionar os recursos patrimo-
niais e naturais de Guitiriz, parti-
ciparon ao redor de 10 persoas 
durante todo o mes de abril. Os 
requisitos para optar á tableta elec-
trónica eran sacarase un selfie nos 
oito espazos turísticos do municipio 

que se propoñían. Ademais, había a 
opción de entrar no sorteo do dous 
lotes larpeiros completando 5 das 8 
localizacións pero este agasallo que-
dou deserto ao completar todos os 
participantes as 8 localizacións.

Sonia López Díaz gaña a xincana 
turística polas parroquias

Ata o martes 21 de xuño, a Casa Ha-
banera acolle a exposición Auga. O 
sangue da terra, obra do fotógrafo 
Manuel Valcárcel e que chega a Gui-
tiriz da man dun convenio entre o 
Concello e Afundación.
A mostra, de entrada libre e gratuí-
ta, pódese visitar de luns a venres 
en horario de 10 a 14 horas e de 
luns a xoves tamén de 16 a 18 ho-
ras. Enmárcase na iniciativa Cultura 

por alimentos, que Afundación leva 
a cabo en colaboración con Festabal 
(Federación Española de Banco de 
Alimentos) e pola que se invita aos 
visitantes á exposición a que leven 
alimentos non perecedoiros que 
despois serán entregados a Cáritas.
Auga. O sangue da terra realiza un 
percorrido pola relación do ser hu-
mano coa auga mediante fotogra-
fías dos cinco continentes. 

A Casa Habanera acolle unha 
exposición de Manuel Valcárcel

O Concello decidiu desmantelar os 
cinco puntos de acopio e recollida 
de plásticos agrícolas dos que dis-
pón en Santa Cruz, Pígara, Mariz, Os 
Vilares e San Breixo. Tomou esta de-
cisión tras constatar o mal uso que 
se está a facer destas zonas, depo-
sitando de xeito reiterado todo tipo 
de residuos impropios.
A administración local informou 
desta decisión á veciñanza a través 
dun bando municipal asinado pola 
alcaldesa, Marisol Morandeira, no 
que tamén se avisa que queda pro-
hibido o depósito de calquera tipo 
de residuo nos mesmos. 
Comezaron xa a inhabilitarse os 
puntos de Santa Cruz e Pígara e, 
posteriormente, continuarase nos 
de Mariz, Os Vilares e San Breixo.
En caso de incumprimento da nor-
ma, amparada pola Lei 6/2021 do 
17 de febreiro de residuos e solos 
contaminados de Galicia, tramitara-
se a correspondente denuncia para 
atopar á persoa infractora. 
Desde o Concello de Guitiriz soli-
cítase a colaboración veciñal se se 
identifica algunha mala práctica 
neste sentido. “Rogamos que, se al-
guén ve a unha persoa depositando 
residuos nestes puntos, nos avise 
para así, entre todos, poder pro-
texer e coidar do noso medio”.

Desmantelan os 
puntos de recollida 
de plásticos agrícolas
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O alcalde de Friol, José Ángel San-
tos, foi designado polo novo pre-
sidente do PPdeG, Alfonso Rueda, 
como vicesecretario de Concellos 
do Rural do partido a nivel auto-
nómico.
“É unha alegría, é un orgullo que 
se conte cun alcalde do rural para 
esa Vicesecretaria e teño que agra-
decer a confianza que se deposita 
na miña persoa para ostentala”, 
exteriorizou, á vez que prometeu 
“envorcarse nas necesidades” do 
rural.

Santos afanouse en adiantar que 
“por falta de implicación e traballo 
non vai quedar”. “E imos tentar fa-
cer un bo labor desde ese posto, 
facer cousas positivas e boas para 
os concellos rurais”, engadiu.
En resumo, o alcalde de Friol avan-
zou que “se trata de ver as nece-
sidades” deste medio, da que os 
rexedores destas zonas son “co-
ñecedores”. “Trátase de darlle un 
impulso (ao rural) con medidas 
que estimulen o sector primario 
no rural”, dixo.

O alcalde será o vicesecretario 
de Concellos do Rural

O Concello de Friol realizará as 
obras de dous proxectos para o seu 
rural. Un deles é Pavimentación 
de accesos aos núcleos de Cima-
devila, Montecelos, A Muraza, A 
Florida, Sixto, Anxeriz, As Fontes, 
A Cabana e O Cibreiro co que se 
pretende acondicionar os accesos 
aos núcleos de poboación referen-
ciados, pertencentes ás parroquias 
de Narla, Trasmonte, Miraz, Anxe-
riz, Nodar e Silvela. A realización de 
estas obras supón unha importan-
te inversión, superando os 180.000 
euros.
Os accesos referidos están en mal 
estado por diversos motivos como 
as condicións meteorolóxicas, o 
paso de vehículos e maquinaria pe-
sada, entre outras moitas, polo que a 
circulación normal de vehículos vese 
dificultada en determinadas zonas.
Outra actuación que se vai levar a 
cabo é a Mellora de viario municipal 
en Tralacorda, Seoane, Vilafiz, Gon-
ce, Macedo, Folgar, Espiñeira, Cerra-
cín, Vilapedre e Quintá, que perten-
ce ás parroquias de Seoane, Vilafiz, 
Condes, Xiá, Guldriz, Vilalvite, Santa-
lla de Devesa e Ousá. En estas obras 

farase unha inversión de outros case 
180.000 euros.
A necesidade pública a satisfacer 
con ambos proxectos é proceder á 
do viario mencionado, que presenta 
mal estado de conservación debido 
á súa antigüidade, uso e inclemen-
cias meteorolóxicas sufridas co paso 
do tempo, polo que precisa unha re-
habilitación.
Trátase de dous proxectos de mello-
ra que afectarán a uns 58 km de es-
tradas de titularidade municipal, nos 
que os traballos que se pretenden 
executar na maioría das estradas 
están destinados a limpar cunetas, 
sanear e drenar as zonas inundadas, 

regularizar o pavimento e por últi-
mo, tres regos asfáltico a todo tra-
zado, noutras estradas, actuarase do 
mesmo xeito, coa diferenza de que 
neste caso e dadas as características 
particulares desas vías en concreto, 
serán pavimentadas con aglomera-
do en quente.
Xa se están a levar a cabo numerosas 
actuacións de reparación e pavimen-
tación en diferentes estradas rurais, 
desde o punto de vista do alcalde 
insiste en levar a cabo este tipo de 
actuacións, que fan que os despra-
zamentos de vehículos e maquinaria 
poidan realizarse dun xeito mais có-
modo.

O Concello executa obras no rural 
por un valor de 360.000 euros

friol

A Xunta colaborará co Concello 
de Friol para dotar de sistema de 
abastecemento a parroquia de 
Seixón.
A conselleira de Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto 
co delegado territorial da Xunta en 
Lugo, Javier Arias, trasladoulle re-
centemente este compromiso ao 
alcalde de Friol, José Ángel Santos, 
nun encontro de traballo.
O obxectivo é habilitar o servizo de 
abastecemento nos núcleos desta 
parroquia, máis concretamente, 
en Seixón de Abaixo e Seixón de 
Arriba, O Vilar, Sucampo, A Lagoa, 
O Covelo, Cela e A Abelaira.

Esta rede, que constará dun orza-
mento de preto de 200.000 euros, 
prevé o subministro para 256 habi-
tantes destes lugares.
Ademais, a actuación tamén per-
mitirá dar servizo ás granxas e 
explotacións gandeiras situadas 
nesa contorna, cuxas actividades 
económicas pertencen maiorita-
riamente ao sector primario.
A Xunta continúa prestando o seu 
apoio técnico e económico aos 
concellos para que poidan exercer 
as súas competencias de sanea-
mento e abastecemento de xeito 
máis eficiente e prestar servizos de 
calidade aos seus veciños.

A Xunta colabora para dotar 
de abastecemento a Seixón

O Museo Fortaleza de San Paio de 
Narla, en Friol, afonda na incorpo-
ración da perspectiva de xénero e 
social ao seu relato museolóxico 
e museografía coa inauguración 
esta tarde do proxecto de conser-
vación, investigación e expositivo 
“Soterradas. A vida tralos mante-
los, da fortaleza ao Pazo”.
Distintos espazos e estancias do 
museo incorporan paneis infor-
mativos e fotográficos creando 
unha narrativa para visibilizar as 
desigualdades, de xénero e tamén 
de estamento ou clase, que sufri-

ron as mulleres da servidume que 
habitaron pazos, fortalezas e ou-
tros edificios de poder ao longo da 
historia e, por extensión, as mu-
lleres que ocupaban os escalofóns 
máis baixos na xerarquía social.
Así,o percorrido polo museo in-
corporan paneis con fotografía 
do arquivo de Walter Ebeling -o 
historiador alemán que retratou 
a vida no rural galego entre 1928 
e 1933-; documentos que acredi-
tan a subordinación das mulleres 
da servidume en todos os ámbi-
tos, incluída unha sentenza sobre 

unha agresión sexual reinterpre-
tada pola artista Luz Darriba; ou 
outros elementos como unha 
pezoeira, empregada polas mulle-
res que tiñan que amamantar as 
crianzas doutras.
A xerente da Rede Museística 
Provincial Encarna Lago explicou 
“con este proxecto poñemos o 
foco no poder dos museos como 
ferramenta de transformación 
social se se traballa o territorio, 
o patrimonio e coa comunidade, 
dende a raíz poñendo as persoas 
no centro”.

O  museo San Paio de Narla incorpora a 
perspectiva de xénero con Soterradas
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A Xunta e o Concello veñen de 
constatar avances nos procesos de 
reestruturación parcelaria abertos 
neste municipio lugués. Foi nun en-
contro que mantivo o conselleiro 
do Medio Rural en funcións, José 
González, acompañado pola di-
rectora da Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural, Inés Santé, e 
polo director xeral de Defensa do 
Monte, Manuel Rodríguez, co alcal-
de, Francisco J. Balado.
Así, na reunión confirmóuselle ao 
rexedor que nas próximas semanas 
se contratará a elaboración das ba-
ses no caso do proceso de Viladon-
ga, para identificar os propietarios  
e parcelas implicadas. Decretada o 
ano pasado, cabe sinalar que esta 
parcelaria abrangue unha superfi-
cie de 632 hectáreas. 
Canto á reestruturación de Triabá 
tamén activa, o conselleiro en fun-
cións apuntou que actualmente se 

está a traballar no proxecto da rede 
principal de camiños, para adecua-
lo ao estudo hidrolóxico solicitado 
pola Confederación Hidrográfica 
Miño Sil. Neste caso, a concentra-
ción afecta a unha superficie de 
1.163 hectáreas, distribuídas nun 
total de 3.144 parcelas de 555 pro-
pietarios.
No encontro, tamén se tratou a 
anticipación aos incendios forestais 
e a prioritaria colaboración entre 
a Consellería do Medio Rural e o 
Concello de Castro de Rei para pro-
texer as persoas e bens deste muni-
cipio lucense fronte ao lume. Nesa 
liña, cabe lembrar que o consisto-
rio está adherido desde o 2018 ao 
convenio de protección das aldeas 
subscrito entre a Xunta, a Federa-
ción galega de municipios e provin-
cias (Fegamp) e a empresa pública 
Seaga e ao que xa están incorpora-
dos un total de 273 galegos.

A Xunta e o Concello 
cotexan os procesos de 
reestruturación parcelaria

castro de rei

A Xunta comezou as obras para com-
pletar a renovación integral de beir-
arrúas en Castro Ribeiras de Lea, no 
municipio de Castro de Rei, que su-
poñen un investimento de 420.000 
euros.
Esta actuación permitirá actuar na 
travesía da estrada autonómica LU-
113 ao seu paso polo municipio, en 
preto dun quilómetro de lonxitude: 
desde o centro, á altura da praza de 
Galicia, ata a saída do núcleo urbano 
en sentido Abadín.
Os traballos contan cun prazo de 
execución de oito meses e teñen 
por obxectivo mellorar a seguridade 
para os peóns, especialmente nos 
puntos que presenten dificultade de 
paso para as persoas con mobilidade 
reducida ou carros de bebé, entre 
outros supostos.
Máis en detalle, as obras realiza-
ranse na travesía da LU-113, entre 
os puntos quilométricos 5+070 e 6, 

onde o tránsito peonil en ambas as 
marxes da travesía é moi intenso 
porque acolle numerosos servizos, 
comercios e equipamentos.
As novas beirarrúas construiranse 
cunha anchura igual ou superior a 
1,80 metros en toda a lonxitude. 
Regularizarase a superficie e esten-
derase unha nova capa de zahorra 
e outra de formigón, sobre a que se 

asentará a baldosa antideslizante.
Tamén se prevé nesta obra a amplia-
ción e traslado dos sumidoiros ás no-
vas zonas de ampliación e a mellora 
dos accesos aos garaxes.
Con esta nova intervención, a Xunta 
completa os traballos xa realizados 
no ano 2020, no tramo comprendi-
do entre o quilómetro 3+820, á altu-
ra do camposanto, preto de Duarría.

Comezan as obras para completar 
a renovación de beirarrúas

A biblioteca Poeta Crecente Vega de 
Castro de Rei prepara varias activi-
dades de dinamización da lectura 
enmarcadas no Programa Ler conta 
moito da Xunta de Galicia que se im-
partirán en maio, xuño e setembro.
A primeira delas xa tivo lugar e 
continuarán o día 20 de xuño coa 
actuación do mago Pedro Bugarín, 
tralo éxito acadado o ano pasado 
volve a Castro de Rei con un espec-

táculo novo titulado Galicia ilusiona 
coa maxia. Está dirixido a maiores 
de 6 anos.
Finalmente, o 15 de setembro terá 
lugar o contacontos  Amadeo e as 
historias do galiñeiro, de Javier Gó-
mez Lojo. Amadeo pasa o día ro-
deado de animais da granxa. Igual-
dade e amizade son os motores 
deste conto dirixido a nenos de 3 a 
7 anos.

A biblioteca inicia actividades de 
animación á lectura este mes Celebrouse no Concello os 110 anos 

do nacemento de Francisco Vega 
Ceide, Francisco de Fientosa, ao que 
os especialistas na súa obra conside-
ran o Lorca galego.
Con este motivo, o Colectivo Ege-
ria co apoio da Xunta de Galicia e o 
Concello de Castro de Rei presenta 
o libro Imos coller niños novos…, a 
poesía galega de Francisco de Fien-
tosa (1912-1936) nos cinco idiomas 
ibéricos: galego, castelán, vasco, ca-
talán e portugués. “Imos coller niños 

novos…” é o título e primeiro verso 
do primeiro dos seus poemas gale-
gos. A obra comprende un exhaus-
tivo estudo filolóxico e literario do 
profesor Xosé Otero Canto, poeta, 
catedrático xubilado de Literatu-
ra castelá, que naceu na Ponte de 
Outeiro (Castro de Rei), onde a súa 
traxectoria poética e vital se mer-
gulla coas de Francisco de Fientosa 
e o seu curmán, destacado escritor 
tamén, Xosé Crecente Vega.
O estudo de cada un dos poemas de 

Fientosa por parte de Otero Canto, 
foi publicado on line, e colleitados 
todos eles agora en libro para lem-
brar a obra galega deste grande es-
quecido escritor cando se cumpren 
86 anos da súa alevosa morte.

Preparan un libro sobre a 
obra de Francisco de Fientosa
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xermade

Medio Rural da Deputación de 
Lugo colabora coa cooperativa 
chairega Almoga SCG nunha cam-
paña de divulgación sobre o apro-
veitamento do chícharo da cova.
Préstase apoio económico á inicia-
tiva que está a desenvolver a coo-
perativa, dirixida a promover este 
cultivo como vía de diversificación 
produtiva das granxas e para inci-
dir na necesidade dunha sobera-
nía alimentaria real, tanto para a 

poboación como para os propios 
animais. O persoal técnico da coo-
perativa ofrece asesoramento aos 
gandeiros e gandeiras asociados/
as e a titulares de outras granxas 
que o demandan. O obxectivo da 
campaña é ofrecer alternativas 
que favorezan a rendabilidade 
das granxas nun contexto de crise, 
tanto polo aumento dos custes de 
produción como pola falta de rele-
vo xeracional no sector.

A cooperativa Almoga recibe 
unha axuda económica para o 
impulso do chícharo da cova

Cabreiros comezou en maio unha 
nova edición das Xornadas Inter-
xeracionais Rurais que chegan á 
súa XVIII edición.
Continuaron o sábado 4 de xuño 
para falar sobre modelos de viven-
das alternativas e colaborativas 
coa participación de catro exper-
tos e representantes doutras tan-
tas empresas e organizacións do 
territorio peninsular. Detinaron a 
tarde ás experiencias de empren-
demento no rural coa presenta-
ción do proxecto da granxa de ca-
balos Appaloosas Setepontes, de 
José María viveiro. 
A seguinte cita será o 11 de xuño 
coa primeira sesión dedicada á 
ssúade emocional, as pandemias, 
guerras e psicoloxía da resistencia: 
Estará ao cargo de Fernando Váz-
quez González, catedrático de psi-

coloxía clínica an USC. Rematarán 
a maña cun obradoiro de risotera-
pia con Araceli López Formigo.
Tralo xantar terá lugar unha actua-
ción de Mamá Cabra co espectá-
culo Paraíso Natural.

Continúan este mes en 
Cabreiros as Xornadas 
Interxeracionais Rurais

O xurado do VIII Premio de Investi-
gación Xermade na historia outor-
gou o primeiro premio á obra Cru-
ces e cruceiros do Camiño Real da 
Carba, presentado baixo o pseudó-
nimo Penitencia e que corresponde 
a Alberta Lorenzo Aspres, doutora 
en Arquitectura pola Universidade 
de A Coruña. Conforme coas bases 
do certame, o premio a conceder 
é de 2.000 euros. A gañadora xa se 
levou tamén un dos premios Hume 
do ano 2021.
O segundo correspondeu este ano a 
Xabier Moure Salgado, funcionario 
da Xunta e Licenciado en Xeografía 
a Historia. A obra premiado foi A 
morte no Concello de Xermade, pre-
sentada baixo o seudónimo Therion. 
Recibirá de premio 1.000 euros.
O xurado do Premio de Investiga-
ción Xermade na historia estivo 
composto por Roberto García Per-
nas, alcalde do concello de Xerma-
de como presidente; José Manuel 
Felpeto Carballeira, presidente da 
Asociación de veciños de Cabreiros; 
os profesores Pablo Cancelo López, 
Lela Castelo Santaballa e María Lui-
sa Barreiro Mejuto, presidenta dao 
Iescha, como especialistas. Actuou 
como secretaria Lucía Guizán Tras-
toy, educadora familiar do Concello.

Os premios Xermade 
na Historia 2022 xa 
teñen dono

O Partido Popular analiza a xes-
tión do goberno local de Xerma-
de e conclúe que dende a chega-
da do PSOE “nada mellorou”. E é 
que segundo apuntan, “o concello 
está moito máis abandonado e os 
veciños pagamos máis impostos: 
auga, lixo, IBI, etc”. Ademais, afir-
man, “seguimos sen axudas para 
os sectores afectados pola pande-
mia, a pesares de que o noso gru-
po pediuno en varios plenos”.
Para os populares existe unha 
clara deixadez de funcións do 
rexedor socialista. Proba delo, su-
braian, é que “das poucas obras 
que se fan, estas eternízanse no 
tempo”. Incluso, sinalan, algunhas 
como a depuradora do Empalme, 
en Cabreiros, leva sete anos de 
aprazamentos.

O PP xermadés 
afirma que co PSOE 
“nada mellorou”
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Pode facernos un balance deste 
mandato.
Para min o balance destes tres anos 
que van de mandato en xeral é po-
sitivo pois, a pesar da tremenda 
crise provocada pola panfemia do 
COVID-19, os diferentes departa-
mentos municipais seguiron fun-
cionando, aínda que nalgúns casos 
houbo que reconducir puntual-
mente algunhas actividades que, 
por sorte, a día de hoxe, xa volve-
ron á normalidade. Fóra disto, que 
non foi cousa menor, realizáronse 
os proxectos previstos de entre os 
que cabe salientar algún como o 
aglomerado da estrada que une 
Bretoña con Riotorto por Luxilde e 
Espasante de Arriba. Esta obra foi 
financiada pola Xunta de Galicia, 
conxuntamente para os dous con-
cellos, por un importe de máis de 
160.000 euros.  Hai pouco máis de 
dous anos púxose en marcha o Cen-
tro de Interpretación de Bretoña, 
que é un espazo onde se expón o 
pasado histórico da antiga diócese 
britoniense, os achados do castro 
de Sáa e unha colección de envases 
de gasosas e aparellos relacionados 
con esta industria, que creo que é 
única en Galicia. Nos últimos meses 
inaugurouse un parque infantil na 
praza de Bretoña que foi financiado 
pola Deputación de Lugo. Eviden-
temente continuouse cos traballos 
de reparación e mellora do viario 
municipal e a construción de obras 
de servizos como as balsas contra-
incendios e para usos gandeiros en 
Miñotelo, Fitoiro e Vián. No próxi-
mo ano acometerase a construción 
doutra nova balsa na parroquia de 
Corvelle. Tamén se acometeu a re-
habilitación dalgúns edificios públi-
cos e a súa contorna para mellorar a 
oferta de vivenda pública. 
De que proxecto se sente máis or-
gulloso?
Todos os proxectos, por pequenos 
que estes sexan, son importantes, 
sobre todo se axudan a mellorar 
a condición de vida dos veciños e 
veciñas. Pero, se teño que escoller 
un en concreto, diría que é o Cen-
tro de Interpretación de Bretoña 
(CIN), xa que penso que é un fito 
que marcará un antes e un despois 
no coñecemento do noso pasado e 

na proxección cultural e turística do 
noso concello. A isto hai que enga-
dir as escavacións do Castro de Sáa 
e a edición dun libro que analiza 
dende diferentes perspectivas o pa-
sado e presente da Pastoriza e que 
tivo unha excelente acollida. 
Qué quedaría por facer de cara a 
este ano?
Sempre quedan moitas cousas por 
facer, pero por desgraza, para a rea-
lización dalgúns proxectos que te-
mos previsto hai que contar cunha 
solvencia económica ós que por si 
só o concello non pode facer fronte. 
Se teño que enumerar algúns de-
les, que están a punto de iniciarse, 
citarei a construción dun Centro de 
Estudos do Alto Miño en Fonmiñá. 
Neste mes de xuño agardo que se 
inicien e se rematen as obras de 
acondicionamento da estrada LU-P-
4401, dende Muimenta á Pastoriza. 
Como continuación desta obra está 
en proceso de licitación a renova-
ción integral da avenida Constan-
tino Cabaneiro, cun traxecto de 
1,5Km., que atravesa todo o centro 
da capitalidade municipal. 

Un dos proxectos do que máis se 
fala as últimas semanas é o centro 
de día. Que perspectivas hai?
O centro de día é unha obra moi ne-
cesaria e moi demandada por todos 
os veciños e veciñas do noso con-
cello. Non quero ocultar que este 
proxecto sería algo así como poñer 
a guinda do pastel a este mandato, 
xa que a poboación da Pastoriza 
cada vez está máis envellecida e ne-
cesita –necesitamos– medios para 
atender, coidar, socializar e ter unha 
vellez digna tratanto de mellorar a 
calidade de vida daqueles que o 

precisen ou demanden.  Agora todo 
depende de que a Xunta de Galicia 
nos conceda a subvención que te-
mos solicitada, pois pola nosa parte 
temos os deberes feitos, é dicir, tras 
a adquisición do solar hai xa anos, 
presentouse toda a documentación 
necesaria incluido o anteproxecto. 
O meu desexo é que antes de rema-
tar este mandato as obras do Cen-
tro de Día estean en marcha. 
Continúa impulsándose o CIN de 
Bretoña? Que balance se fai destes 
dous anos e medio en funciona-
mento?
Non pode ser máis positivo. Primei-
ro porque está dando unha proxec-
ción turística e cultural á propia 
vila, ao Concello e, por extensión, 
a toda a Terra Chá; en segundo lu-
gar, porque é unha maneira moi 
interesante de fomentar o turismo 
de proximidade e dinamizar a nosa 
contorna. Por dar un dato: a día 
de hoxe temos rexistradas arredor 
dunhas 2000 visitas. 
Tamén hai un gran proxecto na 
zona de Fonmiñá. Fálenos un pou-
co do obxectivo que se persegue.
As obras do Centro de Estudos 
do Alto Miño en Fonmiñá están a 
punto de iniciarse. As expectativas 
son que para fin de ano estean re-
matadas, ou a piques de facelo.  O 
obxectivo principal do proxecto é 
darlle un especial impulso ao espa-
zo natural de Fonmiñá, que é, sen 
dúbida, un dos nosos emblemas 
paisaxísticos máis relevante, e sím-
bolo da importancia do pai dos ríos 
galegos, que aquí bota a andar, xa 
feito un mozo, atravesando Galicia 
enteira, camiño do océano. Natu-
ralmente é unha obra que nace coa 
finalidade de dar a coñecer a nosa 
riqueza hídrica e todo o relativo a 
flora e fauna que se desenvolve no 
entorno de Fonmiñá.  Potenciar a 
faceta turística, a promoción e crea-
ción de expectativas de progreso 
no noso territorio para animar á 
xente (sobre todo aos máis novos) a 
coñecer o noso concello e se cadra 
tamén para vivir nel. 
Traballouse no abastecemento de 
auga ás parroquias. Cales foros es-
tes traballos?
O abastecemento de auga na Pasto-
riza é complexo e moi custoso, pois 

estamos a falar dun concello cun-
ha enorme carga gandeira, o que 
require unha especial atención ó 
correcto funcionamento do servizo 
municipal de augas. A parte dalgúns 
investimentos na ampliación da 
rede municipal, como o de Paraxes, 
o máis gravoso son os arranxos de 
numerosas avarías. A isto hai que 
engadir o elevado custo das esta-
cións de bombeo, especialmente 
as do Carrizal e a de Fonmiñá.  Por 
outro lado, pouco a pouco, vaise 
mellorando o sistema de xestión e 
automatización dos 19 depósitos, 
co fin de que os operarios do servi-
zo de augas, dende o teléfono móbil 
poidan revisar o nivel de auga e ou-
tras incidencias varias. 
Culturalmente estanse a recuperar 
varias celebracións como as feiras, 
o Lugnasad ou mesmo a da Bola 
de liscos e as freces. Quere seguir 
nesa liña?
A idea é que a celebración de to-
dos estes eventos culturais volten á 
normalidade. Este ano volveuse  ce-
lebrar con notable éxito a Festa da 
Bola de Liscos e as Freces, as feiras e 
mercados volveron á normalidade, 
e o vindeiro 25 de xuño celebrar-
se o Festival da Chaira en Baltar. O 
meu desexo é que o Lugnasad volte 
a celebrarse no seu lugar de sem-
pre, como é o marabilloso Coto da 
Auruxeira. 
Que plan hai para o Castro de Sáa?
Recentemente instaláronse paneis 
informativos con código QR, que 
levan toda a información sobre o 
castro. Por suposto, que no próximo 
outono, está previsto continuar coa 

sétima fase de escavación e estudo. 
Qué outras necesidades ten o con-
cello a día de hoxe?
Sempre son moitas e os medios 
para cubrilas chegan a pouco. Al-
gunha destas necesidades xa que-
daron enumeradas, sendo para 
min a prioridade o centro de día así 
como seguir perseverando na me-
llora da amplia rede viaria do noso 
concello, como por exemplo a me-
llora e aglomerado da estrada pro-
vincial, que vai de Reigosa-Hermida-
Vián-Campo das Cruces-Paleira ata 
os límites co concello de Abadín, 
que actualmente presenta un esta-
do lamentable. 
Como definiaría o Concello?
Este concello foi definido como un 
mar verde. E coido que esa é unha 
definición moi acertada. A base 
principal da nosa economía é a gan-
daría e por iso temos que estar moi 
atentos a todos os servizos que axu-
den a facilitar a vida e o traballo dos 
nosos gandeiros e gandeiras. 
E a nivel industrial, cales son os 
plans?
Gustaríame ver realizados dous 
obxectivos fundamentalmente: a 
ampliación do polígono industrial e 
a instalación de pequenos proxec-
tos que contribúan a dinamizar o 
noso escaso tecido industrial. 
Un desexo para este ano.
O meu desexo para este ano e os 
que virán é que todos e todas vol-
vamos a unha situación de normali-
dade, despois da terrible pandemia 
que acabamos de padecer, e que, 
a pesar das dificultades, miremos 
sempre cara adiante con optimismo. 

“O centro de día sería como poñer 
a guinda do pastel a este mandato”
O socialista Primitivo Iglesias é o alcalde da Pastoriza dende hai 15 anos

a pastoriza

“Gustaríame 
ver realizada a 
ampliación do 
polígono e a 

instalación de 
pequenos proxectos 

empresariais”
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A Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil (CHMS) e o Concello pres-
netaron o novo Centro de Informa-
ción do Alto Miño que se construirá 
en Fonmiñá.
No seu aspecto construtivo proce-
derase á reinterpretación de a arqui-
tectura tradicional da zona. Volume 
sinxelo de planta rectangular e cu-
berta a dúas augas, con cachotería 
de cuarcita en fachadas, estrutura de 
cuberta de madeira e acabado exte-
rior de lousa. Ademais, construirase 
unha sobre elevada para protexerse 
da auga, de madeira, similar ás pasa-
relas que abundan na zona.
Esta idea de deseño busca dous efec-
tos principais, por unha banda, servir 
de lugar de contemplación da Char-
ca Fonmiñana e a súa contorna, polo 
que se abre a esta zona verde, desde 
o interior, amplamente acristalado, 
e desde o exterior desde unha zona 

cuberta.
Por outra banda, o edificio trata de 
ser unha “barreira” con respecto da 
estrada inmediata que percorre este 
espazo en todo o seu linde, dándo-
lle as costas de maneira rotunda, e 
axudando a crear un espazo natural 
amable, funcional e tranquilo.
A edificación e o exterior foron 
proxectados evitando o impacto vi-

sual, primando e valorizando a rique-
za natural e paisaxística da contorna; 
pensando en edificacións sinxelas e 
construídas con materiais da zona.
En canto ao deseño interior, contém-
plase simple e intuitivo, e dotado de 
tecnoloxía adaptada aos novos tem-
pos, co ánimo de facelo atractivo 
para foráneos, visitantes e moi enfo-
cado á comunidade escolar.

Presentan o futuro Centro de 
Información do Alto Miño 

Tras dous anos de seca este verán 
volverá celebrarse o tradicional 
Festival da Chaira, que organiza 
a Asociación A Chaínza en Baltar, 
na contorna da área recreativa da 
praia fluvial da Riboira. Será o dia 
25 de xuño
Ademais de dar conta de que este 
ano volverá o festival, que acada 
a XVI edición, xa están as primei-
ra confirmacións, con Ruxe Ruxe, 
unha das referencias do rock ga-
lego, que ruxirá na Riboira co seu 
rock do país ateigado de actitude 
punk e folk. Tamén estará po gru-

po a ritmo de Celtic Punk Tecor 

Societario.

Primeiras confirmacións 
para o Festival da Chaira

Remtaron as obras na rúa José Yáñez 
García, que consistiron na renova-
ción dos servizos e a construción de 
beirarrúas. Os traballos leváronse a 
cabo en 70 metros de rúa e consis-
tiron no cambio da rede de servizos 
de abastemento de auga, telefonía, 
alumeado público e rede separativa 
de augas pluviais e fecais. Estas obras 
contaron cun orzamento de 60.000 
euros con cargo ao Plan Único.
Por outra banda, continúan cos la-

bores de mellora das instalacións e 
zonas públicas do termo municipal. 
Así, realizouse a limpeza e roza das 
ETAP de Fonmiñá e Carrizal; dos de-
pósitos da auga de Pastoriza; da car-
balleira na praia fluvial de Baltar, IES 
Fonmiñá, colexio de Bretoña, cam-
po da Aguarda, escolas de Úbeda e 
Vián, entre outras. Tamén se instala-
ron bandas rugosas na Pastoriza así 
como o pintado do cruce coa estrada 
de Baltar.

Remataron as obras na 
rúa José Yáñez García 

O Concello da Pastoriza continúa 
adiante co seu proxecto de cons-
trución dun centro de día no que 
podan atenderse unha media de 
40 persoas e que ten un orzamento 
de 750.000 euros.
Tras varias conversas negociacións, 
deu o seguinte paso, que consistiu 
na formación dunha solicitude á 
Xunta para unha subvención que 
permita sufragar boa parte deste 
proxecto.
Xa presentaron a documentación 
necesaria para optar a unha liña de 
axudas específica destinada á cons-
trución ou mellora de residencias 

de persoas maiores e centros de 
día ofertada por un acordo entre a 
Fegamp, a Xunta de Galicia e o Mi-
nisterio para a Transición Ecolóxica 
e o Reto Demográfico.
O Concello conta xa cos terreos 
para a futura edificación, trátase 
dunha parcela comprada para este 
fin en 2008 e que ten unha exten-
sión de 5.600 metros cadrados. 
Foi aprobado por unanimidade en 
pleno o concurso para buscar un te-
rreo. Está localizado e pleno centro 
urbano, na parte posterior da casa 
do concello e nas inmediacións do 
Punto de Atención á Infancia ( PAI).

Solicitan as axudas 
para o centro de día

O Concello da Pastoriza abriu o pra-
zo de soliciutde de alugueiro das seis 
vivendas que foron rehabilitadas nas 
antigas escolas unitarias de Álvare, 
Bretoña e Crecente. O prazo perma-
necerá aberto ata o 16 de xuño.
A duración do contrato de alugueiro 
será dun ano prorrogable a cinco e 
deberá constituírse como domicilio 
habitual e permanente da persoas 
seleccionada.
As vivendas arréndanse sen mobles, 
contando coa instalación de auga 
quente, sistema de calefacción me-
diante estufa de pellets, cociña equi-
pada con mobiliario baixo e electro-
domésticos.

Aberto o prazo para 
solicitar as vivendas 
das vellas escolas
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outeiro de rei

Tras a parénteses de dous anos obri-
gada pola pandemia, o Concello de 
Outeiro de Rei organiza a que será 
a décimo cuarta edición da súa tra-
dicional feira de artesanía que terá 
lugar o sábado 2 de xullo.
Un ano máis, as tradicionais sec-
cións de artesanía e de produtos de 
alimentación buscarán ofertar ao 
público unha ampla mostra de arti-
gos únicos de calidade de diferentes 
especialidades porque ao igual que 
nas edicións pasadas, o Concello de 
Outeiro de Rei tratará de dar cabida 
á maior variedade posible de oficios 

e de produtos artesanais.
A tal efecto, o Concello de Outeiro 
de Rei abriu o prazo de inscrición 
para participar na feira de artesanía 
polo que as persoas que desexen 
asistir como expositores poden so-
licitar a súa participación no Servizo 
de Emprego e Desenvolvemento 
Local ou nos teléfonos 982 393 382/ 
982 393 281, en horario de 9:00 h  a 
14:00 h.
O  Concello de Outeiro de Rei ofrece 
aos expositores  admitidos que non 
veñan co seu propio posto un espazo 
cuberto para expoñer (en jaimas ou 

similar e sen custo).
Á hora de obter posto valorase a 
dedicación profesional á actividade 
artesanal ou alimentaria. Neste sen-
tido, terán prioridade os talleres ar-
tesanais e  as persoas dadas de alta 
na Seguridade Social  e con carta de 
artesanía en vigor.
Igualmente, preténdese que na feira 
exista o maior número de oficios ar-
tesanais representados valorándose 
a calidade dos produtos, a presenta-
ción dos postos e a colaboración co 
Concello na realización de demostra-
cións e talleres.

Volve a Feira de Artesanía o día 2
O BNG de Outeiro presentara para o 
pleno municipal celebrado o pasado 
venres unha moción para que o con-
cello cumprira o que estipula a Lei 
de Transparencia e Bo Goberno,”e 
que neste momento non se está a 
cumprir”, e que tamén se incorpo-
rara aos portais de transparencia da 
Xunta e da Deputación, que son de 
balde e onde non está presente o 
concello de Outeiro.
Dende o BNG puxeron exemplos 
concretos destes incumprimentos, 
sobre os que destaca “a falta total de 
información sobre os contratos pú-
blicos, pois neste momento só figu-
ran cinco e todos con máis de dous 
anos de antigüidade. Ademais disto, 
o escurantismo é total en canto aos 

movementos económicos do equipo 
de goberno, pois tampouco se publi-
can as dietas que cobran os conce-
lleiros e concelleiras (última relación 
do 2016) ou a propia declaración de 
bens do alcalde, onde a última exis-
tente é do 2011. A lei esixe que estes 
aspectos se publiquen anualmente”.
Afirman que en canto aos aspectos 
normativos acontece o mesmo, pois 
os decretos que se presentan están 
obsoletos ou mesmamente deroga-
dos.
“Por se todo isto fora pouco, o pro-
pio portal está en inglés, cuestión 
que tamén contradí a normativa 
que obriga explicitamente que toda 
a información ten que ser facilmente 
accesible por toda a cidadanía.

O BNG reclama que se cumpra 
a Lei de Transparencia 

A CIG anunciou que presentou 
unha querela crimital contra a 
empresa Tegestacín, na súa fac-
toría de Outeiro de Rei, “polo seu 
fraude co desmantelamento das 
instalacións”. 
Durante o mes de abril dende a 
CIG denunciaron publicamente a 
situación de inicio de desgüace 
das instalacións “o que tivo como 
consecuencia a paralización da 
mesma ó que se sumou o intere-
se dun posible comprador”. 
“Sen embargo, o avanzado estado 
de desatención das instalacións, a 
retirada do material productivo 
conseguiu a perda de interese 
alomenos nesta fase. Lonxe de 
avanzar no procedemento con-
cursal a empresa vén de retomar 
nesta semana a desmontaxe da 
maquinaria nas instalacións coa 
idea da venda completa a empre-
sas de chatarra e sen garantías de 
repercutir os importes das opera-
cións sobre as débedas actuais”, 
indican. 

Por este motivo dende a CIG e 
con persoal afectado polos impa-
gos dos salarios e indemnizacións 
pendentes, instarase querela cri-
minal por insolvencia punible, 
“posto que hai evidencias sufi-
cientes do delito que están a per-
petrar os actuais administradores 
desta empresa”. Do mesmo xeito, 
realizouse denuncia no posto da 
demarcación correspondente da 
Garda Civil diante da actuación de 
persoal alleo á empresa nas insta-
lacións “no que está a supoñer 
unha clara operación en B desta 
empresa”. 
Dende a CIG instan a que dende 
a fiscalía se tomen medidas con-
tra a situación “de impunidade e 
descaro coa que están actuando 
as persoas con responsabilidade 
neste entramado de empresas, 
pois en consecuencia estarase 
actuando a prol dunhas mellores 
garantías para as persoas acredo-
ras, entre outros, o persoal des-
pedido”, conclúen. 

A CIG presenta unha querela 
criminal contra Tegestacín

Xunta e Concello de colaborarán na 
execución das obras de construción 
de dúas piscinas públicas e un centro 
BTT para bicicletas de montaña, cun 
investimento total previsto de máis 
de 1,1 millóns de euros. O obxectivo 
da intervención será dotar ao muni-
cipio dunha nova área deportiva e 
recreativa que terá como elemento 
principal o complexo acuático.
O Consello da Xunta autorizou a 
sinatura do convenio de colabora-
ción entre a Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda e o 
Concello que permitirá acometer e 
incorporar ao patrimonio municipal 
as obras resultantes.
O ámbito de intervención correspón-
dese cunha parcela que ten unha su-
perficie aproximada de 2.688 metros 
cadrados, localizada en Santa Isabel, 
preto da área recreativa do mesmo 
nome ao carón do Miño. O primeiro 
paso será a adecuación dos terreos 
nos que se proxecta o complexo, 
para de seguido acometer a cons-
trución das instalacións previstas e a 
urbanización do entorno.
A instalación central serán as dúas 
piscinas municipais ao aire libre, 
unha delas de uso infantil e a outra 

para adultos, que contarán con zo-
nas destinadas a usos complementa-
rios así como para aseos e vestiarios 
de uso público e área de enfermería.
A tal fin, o proxecto inclúe a cons-
trución dunha edificación que al-
bergue, ademais das instalacións 
necesarias para dar servizo ás pis-
cinas, estancias aptas para outras 
actividades. En concreto, unha cafe-
tería con espazo para almacén, coci-
ña e baños propios; e un centro BTT 
cunha zona taller para reparación 
das bicicletas, unha área exterior de 

lavado e aseos de uso exclusivo e in-
dependente para os seus usuarios.
O acordo autorizado hoxe enmárca-
se nos obxectivos do plan Hurbe, un 
programa impulsado pola Xunta no 
ano 2010 para axudar ás entidades 
locais a executar proxectos urbanís-
ticos destinados á creación, mellora 
e humanización de espazos e infraes-
truturas de uso público e colectivo 
mediante acordos nos que se regu-
lan as bases da colaboración técnica 
e económica entre Administración 
local e autonómica.

Autorizan a construción de 
dúas piscinas e un centro BTT
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muras

Muras acolleu unha reunión da ve-
ciñanza para informarlles sobre o 
proxecto A_Finca que pon en mar-
cha a Dirección Xeral do Catastro no 
concello. Muras é o único concello de 
Galicia seleccionado polo Ministerio 
de Facenda e Función Pública para 
desenvolver este proxecto pioneiro 
e ten como obxectivo reforzar a se-
guridade xurídica dos bens inmobles 
e facilitar o posterior investimento 
en territorios con problemas de des-
poboamento. Precisamente un dos 
criterios determinantes na elección 
de Muras para a posta en marcha do 
proxecto é a súa baixa densidade de 
poboación, pois ten 3,8 habitantes 
por quilómetro cadrado.
O proxecto enmárcase nun reforzo 
ao investimento no territorio rural 
actuando en cada municipio a tra-
vés de empresas, preferiblemente 
locais, para actualizar a información 
territorial co obxecto de crear un 
marco de seguridade xurídica para 
garantir o sostemento e a mellora da 
competitividade do sector agroali-
mentario, elementos para manter a 

poboación, o emprego e a activida-
de económica nas zonas rurais.
O obxectivo deste proxecto é do-
tar ao territorio rural da seguridade 
xurídica necesaria no ámbito in-
mobiliario para fomentar o desen-
volvemento sostible en municipios 
con problemas de despoboamento. 
Mediante actuacións para facilitar 
aos veciños a correcta descrición dos 
seus inmobles no Catastro e iniciar, 
no seu caso, os trámites para a ob-
tención dos títulos ante notario e a 

inscrición no Rexistro da Propiedade, 
coa súa xeorreferenciación. Trátase 
de axudar aos territorios rurais, que 
sofren o devastador efecto do des-
poboamento demográfico e a perda 
de bens e servizos, onde as propie-
dades se abandonan e esquecen. 
Nestes ámbitos rurais resulta de gran 
importancia actualizar o Catastro de 
forma coordinada co Rexistro da Pro-
piedade, garantindo entre ambas as 
institucións a actualización da deli-
mitación gráfica dos inmobles.

O proxecto catastral A_Finca 
presentouse aos veciños

Presentación do proxecto aos veciños de Muras

A Consellería de Infraestruturas e 
mobilidade vén de iniciar o trámite 
de información pública do proxecto 
de mellora da capacidade e segu-
ridade da estrada LU-540 (Viveiro 
-Cabreiros) por un prazo de 30 
días, documentación que se pode 
descargar na páxina web e tamén 
consultar no concello de Muras, 
coa lista de propietarios afectados.
O goberno local quedou “sorpren-
dido” ao comprobar como non se 
incorporaron as demandas, que 
non eran outras que a conexión co 
polígono Industrial e o paso subte-
rráneo nos Montes da Gañidoira, 
“propostas trasladadas previa á re-
dacción do proxecto polo Concello 
de Muras, e que non se viron cum-
pridas”, segundo explica o alcalde 
da localidade, Manuel Requeijo.
“Unha nova marxinación que de-
mostra o escaso interese que a 
Xunta ten co noso concello, e en 
concreto co futuro económico da 
zona, no que non parece ter moita 
fe despois de desmantelar a pouca 

industria que existe”, subliña.
Tamén lamentan que non incorpo-
ren o paso subterráneo na Gañidoi-
ra, “unha obra moi necesaria para 
mellorar a seguridade do tráfico 
tanto na celebración da Feira do 
Poldro, para evitar que os peóns 
e os animais teñan que cruzar a 
estrada coma para os gandeiros 
e gandeiras con parcelas a ambas 
marxes no Alto da Gañidoira e así 
facilitarlles o seu traballo, o mesmo 
acontece có paso en altura no lugar 
de Furco. Unhas demanda que xa 
foran postas en coñecemento da 
Xunta, antes de iniciar a redacción 
do proxecto, e que desbotaron sen 
dar alternativas a este problema”.
O equipo de goberno manifestou 
que na Xunta “sabían de sobra as 
cuestións a resolver na mellora da 
estrada, pero unha vez máis, infor-
marémoslle e alegaremos que o 
trazado proposto non é o máis axei-
tado para os nosos intereses, espe-
rando que resolvan estas cuestións 
canto antes”.

Queixas por non incluír un 
acceso ao futuro polígono na 
mellora da estrada LU-540
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Muimenta recuperou este ano a XIV 
Festa dos Xogos Tradicionais. Volve-
ron os xogos tradicionais e populares, 
que é o eixe da celebración pero o 
programa contou tamén con música, 
cetrería e unha exhibición con aves 
rapaces  ademais dunha representa-
ción teatral e o aberto de billarda.
Xosé Lombardero explica os inicios da 
asociación.
Cando naceu a asociación e que per-
corrido tivo nestes anos?
A asociación naceu no ano 2009, 
entre un grupo de veciños de Mui-
menta que queríamos recuperar os 
xogos dos nosos antepasados e dalos 
a coñecer ás novas xeracións. A este 
pequeno grupo fóronse unindo unha 
ducia de persoas que colaboran, ano 
tras ano, tanto na festa dos xogos que 
facemos en xuño como noutras ac-
tividades. Hoxe en día forman parte 
de Xotramu catro persoas da xunta 
directiva e outras oito colaboradoras.
Cal é o obxectivo da mesma? 
Esta asociación nace co obxectivo de 
recuperar xogos tradicionais, tanto da 
nosa zona como doutras, para logo 
mostralos ás novas xeracións ben 
sexa nos colexios aos que vamos ou 
nas distintas festas e  romarías.
Que actividades realizan?
Visitamos os centros escolares ou 
institutos para mostrar os xogos, co-
laboramos con anpas para o mesmo, 
acudimos a festas, feiras e romarías, 
organizamos excursións e outras acti-
vidades, facemos anualmente a festa 
dos xogos tradicionais, tamén recibi-
mos visitas tanto no Museo Pedagóxi-
co da Vella Escola de Muimenta como 
no Museo das Zocas. Ambos museos 
atópanse no campo da igrexa vella 
de Muimenta onde podemos atopar 
diferentes árbores senlleiras incluidas 
no Catálogo galego das mesmas.
Este local é un referente.
Xotramu firmou, fai xa uns cantos 
anos, unha cesión da igrexa vella co 
bispado para rehabilitala e facer uso 

dela con fins culturais. A raíz disto ta-
mén foi cando se abriu o museo pe-
dagóxico recreando a vella escola e, 
posteriormente, o museo das zocas.
Supoño que un dos eixes principais é 
a festa de primeiros de xuño, como 
xurde e que progresión tivo?
Efectivamente, é un eixe principal que 
non pode faltar. Dende 2009, celebra-
mos a festa dos xogos tradicionais na 
primeira fin de semana de xuño. Nos 
primeiros anos tiña como escenario o 
recinto feiral Manuel Vila e, nos últi-
mos anos, celebrouse no campo da 
igrexa vella. Nesta cita nunca faltan os 
xogos tradicionais, o aberto de billar-
da, música tradicional e moitas outras 
actividades relacionadas. Este ano, 
por exemplo, como se ve no cartel 
teremos unha mostra do voo de aves 
rapaces, títeres, etc.
Notaron un crecemento na afilia-
ción?
Non existe un proceso de afiliación, 
somos un grupo de persoas que co-
laboramos nas distintas actividades 
e que a veces se renova, cambiando 
uns por outros.
Que proxectos teñen?
Ademais de continuar coas activida-
des mencionadas, tamén estamos 
abertos a distintas propostas doutras 
entidades: ben sexa teatro, concer-
tos, presentación de libros… ou mes-
mo proxección dunha película como 
cando puxemos na sala de exposi-
cións da igrexa vella O que arde e pos-

teriormente fixemos un coloquio con 
Oliver Laxe. Temos programada unha 
excursión para finais de ano e tamén 
a proxección dunha obra de teatro 
feita polos veciños fai moitos anos.
Que supuxo e supón a covid?
Para a nosa asociación supuxo a per-
da de actividades de xeito presencial. 
De feito no ano 2020 celebramos a 
festa dos xogos virtualmente, a través 
das redes sociais. No ano 2021, que 
se fixo presencial, houbo que ter en 
conta o tema de aforo ademais das 
medidas sanitarias.
Contan con axuda para manter o 
club activo?
Contamos con subvencións destina-
das a asociacións como Xotramu para 
actividades culturais, para creación e 
mellora dos museos.
Que necesidades se lles plantexan?
Necesidades a nivel económico para 
seguir mellorando e poñendo en va-
lor o noso patrimonio lúdico.
Están tamén integrados nun colecti-
vo de ámbito maior. Que lles aporta?
Colaboramos con outras entidades, 
relacionadas co xogo tradicional, 
como é Patrimonio Lúdico Galego 
que se formou co obxectivo de recu-
perar os xogos tradicionais en Galicia. 
Responsables das diferentes asocia-
cións galegas deseñaron un proxecto 
que propoñer á Xunta de Galicia para 
que se promocionen os xogos tradi-
cionais nos distintos camiños da Ruta 
Xacobea durante este ano 2022.

“A asociación nace co obxectivo 
de recuperar xogos tradicionais”
Xosé Lombardero é o coordinador do colectivo Xotramu

begonte

COLOQUIO. O xoves día 9, ás 18.00 
horas, levarase a cabo na casa da 
cultura de Begonte unha charla-
coloquio sobre Emprendedoras 
no rural. Como poñentes, acudirán 
María Varela-Portas (Xerente de 
Pazo de Vilane) e Carmen Lence 
(conselleira Delegada de Río Gali-
cia), a súa vez conducidas por Ma-
ría Nieto.

OBRADOIRO. Impartirase tamén 

un obradoiro de manexo do estrés 
e a ansiedade dirixido á poboación 
en xeral, que terá lugar o luns 13 
de xuño na casa da cultura local 
entre as 16.30 e as 19.00 horas.

CAMPUS. O Concello de Begonte 
acollerá do 27 de xuño ao 8 de 
xullo unha nova edición do cam-
pamento de verán que contará 
tamén coa celebración do Campus 
Mixto de Fútbol Sala.

AS ACTIVIDADES DO MES

O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, trasladou á directiva do 
Cercud de Baamonde a posibilida-
de dunha nova colaboración para 
a recuperación e posta en valor do 
antigo muíño situado neste espazo 
natural de lecer.
O mandatario provincial supervisou 
as instalacións da zona recreativa 
acompañado por diferentes mem-
bros do colectivo, que manifestaron 
o seu interese por recuperar o anti-
go muíño, situado ao pé da zona de 
baño. Tomé Roca asegurou que a De-
putación estudará esa colaboración, 
para reparar o tellado do inmoble, 
unha axuda que condicionou a que o 

colectivo consiga os permisos nece-
sarios da Confederación Hidrográfica 
Miño-Sil e “de Medio Ambiente da 
Xunta, que xa levamos cerca de ca-
tro anos coa tramitación”, subliñaron 
dende a directiva.
A iniciativa pretende converter o an-
tigo muíño nun museo etnográfico 
do pan e completar así a recupera-
ción e potenciación desta zona coa 
que colaborou a institución pro-
vincial para mellorar o seu estado, 
reforzando as mesas e bancos coa 
instalación de chantos e colocando 
pasamáns no valado perimetral para 
xerar un acceso ao recinto a través 
de portas.

Tomé e o Cercud estudan 
a recuperación do muíño 



xuño 2022 23

cospeito

A Asociación Recreativa Cultural de 
San Martiño convoca unha nova 
edición do Certame de Debuxo 
Infantil A túa Caldaloba e do I Cer-
tame de Caligramas Constanza de 
Castro, ambos en colaboración con 
Culturalia GZ e Caldaloba.es co fin 
de reivindicar a relevancia histórica 
e cultural da Torre.
O Certame de Caligramas Constan-
za de Castro ten como obxectivo 
reivindicar a relevancia histórica e 
cultural deste emblema da Chaira, 
ademais de promover a creación 
artística. O obxectivo será crear 
debuxos con textos. Neste con-
curso poderán participar todas as 
persoas maiores de 12 anos cunha 
única obra que será en formato e 
temática libres. Para os menores de 
12 anos está previsto o I Certame 
de Debuxo Infantil A túa Caldaloba 
con formato e temática libres.
O prazo de presentación para am-
bos os dous rematará o 24 de se-
tembro e esta farase no correo 

electrónico asociacionpino@gmail.
com que se enviará en sobres res-
pectando o anonimato do concur-
sante.
O premio consistirá en senllos di-
plomas e 200 euros para o gañador 
e 100 para o segundo no caso dos 
caligramas e diploma e lote de ma-
terial de debuxo para os pequenos.
Os premios repartiranse durante a 
celebración dunha nova edición do 
Magosto Cal da Loba pero o fallo do 
xurado darase a coñecer con ante-
rioridade, o 8 de outubro.

Convocados un novo 
concurso de debuxo e 
outro de caligramas 

QUEDADA. O grupo BTT Lagoa de 
Cospeito celebrará o 12 de xuño 
a cuarta edición da súa quedada 
anual. A sesión terá lugar a partir das 
9.00 horas e haberá dúas rutas de 
percorrido, unha de 50 quilómetros 
con 900 metros de desnivel e outra 
de 40 con 700 de desnivel, ambas 
as dúas de dificultade media-baixa. 
Ademais, está organizada un xantar 
que será ás 15.00 horas.

BIBLIOTECA RURAL. A Asociación 
Recreativo Cultural San Martiño de 
Pino está a crear unha biblioteca ru-
ral na escola de Pino. Para poñer en 
marcha esta iniciativa, a asociación 
contou co doazón de libros por parte 
do CEIP Virxe do Monte. 

FESTA DO LUME NOVO. A Asocia-
ción San Martiño de Pino celebrará 
o vindeiro sábado 18 de xuño a fes-
ta de Lume Novo na Veiga de Porto. 
Esta xornada festiva dará comezo 
ás 13.30 horas cunha misa solemne 
seguida da sesión vermú amenizada 
co Dúo Estrellas. Xa pola tarde será a 
actuación do grupo de pandereteiras 
de Pino e os xogos tradicionais a car-
go de Xotramu, o acendido da cacha-
rela e porá a nota musical e o peche 
final da festa o Dúo Estrellas.

EN BREVE

A Vicepresidencia primeira e Conse-
llería de Economía, Industria e Inno-
vación vén de conceder ao Concello 
de Cospeito unha axuda de 240.000 
euros para crear un viveiro indus-
trial de empresas no municipio. O 
proxecto contempla a construción 
dunha nave cunha superficie útil de 
877,44 metros cadrados.
As novas instalacións albergarán 
unha zona de uso administrativo 
que contará cun bloque de oficinas 
e espazos de reunión; así como tres 
naves de uso industrial para alugar 
aos emprendedores interesados. O 
Goberno galego asume o 62% do in-
vestimento previsto, que ascende a 
358.700 euros.
A achega está enmarcada na con-
vocatoria para impulsar actuacións 
da construción, reforma ou equipa-
mento interior de naves industriais 
para crear viveiros de empresas 
nos concellos galegos, dotada cun 
orzamento de 1,5 millóns de euros. 
A Xunta financia ata o 80% do custo 
cun límite de 240.000 euros.

Con esta orde de axudas, a Xunta 
busca mellorar a competitividade 
da oferta de solo empresarial gale-
go como elemento dinamizador da 
economía e do emprego a través 
duns espazos físicos, os viveiros, que 
pretenden apoiar o nacemento de 
novas empresas de carácter indus-
trial. Estas instalacións axudan, ade-
mais, a dinamizar a economía dos 
concellos rurais, fixando emprego e 
poboación nestes territorios.

CENTRO DE DÍA. A Xunta de Gali-
cia porá a disposición dos maiores 
usuarios do centro de día de Cos-
peito un segundo vehículo para re-
forzar o servizo de transporte.  Con 
este segundo vehículo se atenderá 
mellor ás necesidades dos maiores 
que acoden ás instalacións, xa que 
dotarase ao servizo dunha maior 
flexibilidade para os desprazamento 
ás instalacións e o regreso aos seus 
domicilios. Así mesmo, explicou que 
este segundo vehículo dará resposta 
ao incremento de usuarios.

Achega para un viveiro 
de empresas e reforzo do 
transporte do centro de día
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riotorto

abadín

Os socialistas de Riotorto avanza-
ron que recorrerán á Valedora do 
Pobo ante a falla de transparencia 
do Alcalde. “Comprobamos diaria-
mente o constante torpedeo 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 sa-
neamento dende Mundin a Horto-
vello. E o pasado 29 de setembro 
do 2021, solicitamos coñecer o 
proxecto para a planta de residuos. 
“Pois ben, 9 meses despois destas 
dúas solicitudes, concretamente 
no dia de onte, martes 10 de maio, 
puidemos acceder a comprobar 
estas expedientes. Esta é a demo-

cracia do PP e do Alcalde de Riotor-
to”, critican os socialistas.
Por iso dende o PSdeG queremos 
lembrarlle a lexislación vixente 
sobre estas peticións. O artigo 14 
de Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico 
das entidades locais, puntualiza: 
tódolos membros das Corpora-
cións Locais teñen dereito a obter 
do Alcalde ou Presidente ou da 
Comisión de Goberno cuantos 
antecedentes, datos ou informa-
cións obren en poder dos servizos 
da Corporación e resulten preci-
sos para o desenvolvemento da 
súa función. A solicitude para o 
exercicio do dereito previsto de-
berá resolverse motivadamente 
dentro dos cinco días naturais 
seguintes a aquel en que fose pre-
sentada.

O PSOE denuncia ao 
Goberno á Valedora 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 en-
contro de traballo co rexedor lu-
cense para abordar esta actuación 
hidráulica e concretoulle que Augas 
de Galicia asumirá a contratación 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

meira

A asociación de Cabaleiros de 
Labrada celebrará o 11 de xuño 
unha nova edición da súa Ruta 
Cabalar ao San Antonio, en con-
creto  número IX, que dará co-
mezo ás 10.00 horas con saída 
do Campo da festa de San Anto-
nio de Labrada. Recupérase esta 
celebración tras dous anos sen 
facerse por mor da covid.
Como colofón da ruta celebrara-
se un xantar, ás 14.30, no cam-
po da festa servido por Herma-
nos Debasa deixando paso pola 
tarde a unha sesión musical a 

cargo do dúo Elixir. O prezo do 
xantar será de 25 euros.
Como en edicións anteriores 
haberá sorteos e agasallos para 
os participantes.
A asociación lembra que para 
acudir ao xantar non é necesa-
rio ir a cabalo pero si hai que 
anotarse previamente  nos te-
léfonos 650 171 426 e 699 024 
637.
A ruta non terá carácter com-
petitivo e cada participante de-
berá responsabilizarse do seu 
cabalo.

Regresa o 11 a ruta 
cabalar ao San Antonio

O colectivo cultural Avelino Díaz vén 
de facer público o resultado dos ga-
ñadores da quinta edición do Certa-
me de Debuxo e Poesía do mesmo 
nome, convocado por los concellos 
de Meira e Riotorto.
Entre os máis pequenos, en debuxo, 
o vecendor foi Iago Lóperz López, se-
guido de Aitana Salgado Reimondo e 
Natalia Val Sánchez, con Primavera.
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 González Varela, 
seguido de Candela Miguélez Buján 
e Raquel Miguélez González. Tamén 
houbo un accésit para Martín Barrei-
ro Varela.
Entre os maiores de 17 anos, o pri-
meiro premio foi para Martiño Ma-
seda Lozano. Tamén gañaron Espran-
za Mariño Davila e Manuel Rancaño 
Míguez con Na memoria. Deron un 
accésit tamén a Natalia Lema Otero.
Os premios entregaranse o sábado 
11 no centro sociocultural de Meira, 
a partir das 19.00 horas.

Xa hai gañadores do 
certame Avelino Díaz

Meira recuperará este verán a 
maior parte das súas citas anuais 
e comezarán por celebrar o día 19 
de xuño as tradicionais comuñóns 
e novamente volverá haber alfom-
bras florais para comemorar dito 
evento.
Os integrantes da confraría Nosa 
Señora do Pedregal de Meira, así 
como os pais dos pequenos da zona 
e máis voluntarios, colocarán as 
súas alfombras florais na praza do 
Concello e na praza do Convento.
Ademais, recupérase tamén este 

ano a celebración do San Xoán, na 
tarde noite do día 23.  A partir das 
20.00 horas os veciños da localida-
de están invigados a degustar unha 
sardiñada e unha torreznada que se 
celebrará na praza Maior, animados 
pola músioca do grupo Loubánd. As 
fogueiras serán novamente as pro-
tagonistas desta celebración.
O concelleiro de cultura de Meira, 
Agustín Méndez, anunciou que 
moitas das grandes celebracións 
do verán volverán, como a xira, as 
festas patronais e mesmo a carrei-

ra popular, programada esta para 
o día 13. Aínda están a traballar na 
listaxe de eventos que se celebrarán 
atendendo á seguridade sanitaria e 
ás limitacións económicas.

Cultura recupera as grandes citas co 
San Xoán, as comuñóns e a carreira
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EXPOSICIÓN. A Casa do Concello 
de Rábade acolle unha exposicón 
conxunta baixo o título Dúas Artes, 
con obras de Carlos Santos e José 
Luís Bibí. Durante un mes os veci-
ños da localidade poderán coñecer 
a obra do pintor Carlos Santos e do 
escultor José Luis Abeledo, máis 
coñecido como Bibí. Eles chegan á 
comarca desde as terras do Deza.

DOAZÓN. Como peche das activi-
dades financiadas a través do Pac-
to do Estado Contra a Violencia 
de Xénero realizadas (obradoiros 
de igualdade, Concerto de Roc-
keamos todas con Pakolas, entre 
outras) o Concello de Rábade rea-
lizou unha aportación de libros á 
biblioteca do Ceip Otero Pedrayo 
co fin de dar continuidade no cen-
tro a esta labor educativa enmar-
cada na educación para a igualda-
de. Mª Jose De Arriba Redondo, 
Concelleira de Servizos Sociais e 
Cultura do Concello de Rábade fai 
a entrega do material a Remedios 
González Cabarcos, directora do 
centro. Entre os exemplares en-
tregados incluense libros adapta-
dos para infantil e para primaria 
co fin de cubrir todas as idades do 
centro educativo. 

EN BREVE

O Concello organiza de novo este 
ano o programa Concilia en Rábade 
organizando varios campamentos e 
actividades que terán lugar nos me-
ses de verán. O programa desenvol-
verase cumplindo todalas garantías 
sanitarias e de seguridade que a 
situación actual esixe. Unha das pri-
meiras actividades será o campus de 
patinaxe, dirixido a nenos de entre 4 
e 15 anos en horario de luns a vernes 
de 9:00h a 14:00h e o prezo é de 20 
euros. Impartirase os días 27, 28, 29 
e 30 de xuño e o 1 de xullo.
Así mesmo, haberá un campamento 
urbano para os pequenos de 4 a 12 
anos que se prolongará entre o 1 e 
o 15 de xullo co mesmo horario de 
9.00 a 14.00 horas e con un prezo de 
20 euros. Para a mocidade de ESO e 
1º de BAC está previsto un campa-
mento multiaventuras que terá lugar 
en viveiro e que se celebrará os días 
22, 23 e 24 de xuño. Ten un prezo de 
70 euros.
O Concello de Rábade ten previsto 
outro campamento máis, nesta oca-
sión de verán, que se desenvolverá 
do 11 ao 15 de xullo, tamén de luns 
a venres en horario continuado de 

10.00 a 20.00 horas. Terá un prezo 
de 30 euros e poderán participar 
todos os nenos e nenas que cursen 
entre segundo e sexto de Primaria.
Completa a programación uns obra-
doiros de manualidades e creativida-
de que se desenvolverán os martes 
e os venres entre as 17.00 e as 18.00 
horas para nenos de 4 a 16 anos. 
Tamén de forma gratuíta, desenvol-
verase un taller que leva por título 
Coñecendo o Miño, a súa flora, a 
fauna… en piragua! Será os luns e 
mércores entre as 11.00 e as 12.00 
horas para nenos de 8 a 16 anos. A 
actividade será os luns e mércores.

Volven os campamentos 
infantís para este verán

O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, recibiu ao 
alcalde, Xosé Fernández Montes, e 
ao tenente de alcalde de Rábade, 
Alejandro Martínez, cos que man-
tivo un encontro para analizar as 
necesidades do municipio
Dentro desta liña de colaboración 
cos concellos, a Deputación desti-
nou preto de 600.000 euros. 
Así, neste ano 2022, a institución 
provincial destina máis de 195.000 
euros ao Concello a través do Plan 
Único para a mellora de infraestru-
turas, creación de emprego e ac-
tividades culturais. En concreto, a 
institución provincial destina preto 

de 150.000 euros á humanización 
da contorna da praza Castelao, 
unha actuación importante para 
o día a día da veciñanza. Estes fon-
dos do Plan Único tamén se desti-
nan ao funcionamento do Servizo 
de Axuda no Fogar con máis de 
20.000 euros, á creación de em-
prego con 17.500 euros ou a orga-
nización da cita cultural A Rabaca 
2022, con 9.000 euros.
Outras das actuacións que se fixe-
ron nos últimos meses foi arranxar 
a estrada LU-P-5102, na Rúa Mú-
sico Crisanto, cun orzamento de 
150.000 euros e a renovación da 
Rúa José Pardo Montenegro.

Tomé Roca reúnese co 
Goberno rabadense 
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DEPORTES

A final da liga trae cambios para os 
equipos do fútbol sala da comarca 
que logron subir de categoría. Así, 
o Outeiro de Rei logrou o ascenso a 
Terceira División tras vencer a domi-
cilio ao Ourol.
O conxunto chairego adiantouse ao 
final da liga unha semana para lograr 
o preciado ascenso, acompañando 
ao Korreo Guitiriz, que o conseguiu 
a semana anterior, o primeiro da co-
marca en asegurarse o ascenso. 
O Outeiro de Rei sumou 57 pun-
tos en 26 partidos, con 18 vitorias, 
tres empates e cinco derrotas, que 
o deixan no terceiro lugar da táboa 
clasificatoria. Colle esta praza xa que 
o Stellae, que é líder, non ascenderá.
O equipo de fútbol sala San Xoán 
de Guitiriz, O Korreo FS, logrou o 
ascenso a Terceira División dende o 
grupo de Preferente Norte e como 
segundo de grupo. O seu obxectivo 
acadouse coa competición aínda sen 
rematar e tras vencer ao Ourol no úl-
timo partido con 62 puntos en total, 
20 vitorias, 2 empates e 4 derrotas.

VILALBA. Fin de semana de clausura 
con dobre celebración para o Grupo 
Forma-T Vilalba, que logrou o ascen-

so do grupo B sénior a Preferente 
mentres que o A quedou campión 
galego na fase de ascenso a Segun-
da B.
A vitoria aplastante sobre o Outeiro 
de Rei B (10-3) deu matematicamen-
te o cambio de categoría ao equipo 
que dirixe Ismael Vázquez Villares no 
seu primeiro ano da súa creación. 
Pola súa conta, o Friol tamén fes-
texou o ascenso matemático tras 
vencer a outro chairego, o Korreo 
Guitiriz B. Houbo festa polo tanto 
para o conxunto friolense, que dirixe 
Dani Villar Iglesias. 
A dobre celebración do Vilalba foi 
por quedar o sénior A, que dirixe 
Quini, campión da fase de ascenso 

galega.
O equipo vilalbés rematou a liga 
regular a primeiros de maio como 
segundos tralo Lugo Sala, do que es-
taban separados por dez puntos. En-
trou nas eliminatorias para derrotar 
ao Sport Sala en semifinais e poste-
riormente ao Xove na fase final.
O Forma-T Vilalba aspira agora ao as-
censo á Segunda División Nacional, 
onde só está representada a provin-
cia polo Ribeira, grupo que engloba 
aos equipos de Asturias, Galicia e 
Castela e León.
O último pasiño dos vilalbeses da-
rase o día 11 de xuño co partido de 
ida contra o Arenas de Manzaneda 
en Vilalba e o 18 de xuño en Oviedo.

FSF CASTRO. O FSF Castro fixo histo-
ria un ano máis e logrou facerse co tí-
tulo de campión galego en tres cate-
gorías, a xuvenil e a alevín femininas 
o Día das Letras Galegas na última 
xornada e en cadetes ao finalizar o 
mes en liga regular. Gran actuación 
novamente do conxunto feminino, 
que representará a Galicia na com-
petición nacionaL.

DESPEDIDA. David Pena Roibás re-
matou o seu paso pola dirección do 
banco do equipo sénior do Concello 
de Begonte FS. O adestrador e ta-
mén coordinador do club xa comu-
nicara a súa decisión de abandonar 
o equipo sénior masculino antes de 
comezar esta temporada.
David volveu logo de que o equipo 
descendera a Preferente, conse-
guindo nesa mesma tempada que-
dar campión de liga e devolver ó 
Concello de Begonte FS á Terceira 
División e xogar os play off ao ano 
seguinte.
David deixa o sénior, pero non aban-
dona o Concello de Begonte Fútbol 
Sala xa que seguirá formando parte 
da base e manterá o seu posto de 
coordinador do club.

Ascensos para o fútbol sala comarcal
O Outeiro de Rei, o Friol, o Vilalba FS e o Guitiriz xogarán o próximo ano na categoría superior

PORTAS ABERTAS. A maior parte 
dos clubs de fútbol e fútbol sala 
da provincia abriron os procesos 
de inscrición para o próximo cur-
so así como iniciaron as xornadas 
de portas abertas nas que se in-
vita a todos aqueles que queiran 
a coñecer ao equipo a achegarse 
ao club para coñocer o seu fun-
cionamento. Esto é así en dife-
rentes equipos como o Vilalbés e 
o SD Outeiro de fútbol ou o Con-
cello de Begonte, Lago DVSport, 
FSF Castro e Vilalba FS entre ou-
tros de fútbol sala. Hai que incri-
birse previamente contactando 
con cada club.

CAMPUS DE FÚTBOL. O Rácing 
Club Vilalbés celebrará este verán 
a sexta edición do seu campus, que 
terá lugar entre o 27 de xuño ao 1 de 
xullo no estadio Roca dirixido peque-
nos nados entre o 2008 e o 2018 e 
novamente apadrinado por Rober-
to Trashorras. O primeiro prazo de 
inscrición xa pechou e xa están na 
segunda quenda, ata o 19 de xuño. 
Esta pode facerse nas oficinas do 
club ou a través das redes sociais. 
O prezo será de 100 euros para xo-
gadores do club e de 120 para para 
foráneos. As prazas son limitadas 
polo que se recomenda a inscrición 
o antes posible.

EN BREVE

Ascenso tamén para o Vilalbés in-
fantil, que na última xornada fíxose 
coa única praza para a Liga Galega 
Infantil. O ascenso dos chairegos 
prodúxose nun final de liga agóni-
co empatados a puntos co Polvorín 
pero coa vantaxe dun gol na táboa. 
Polo tanto, os goles foron os que 
decidiron os ascenso finalmente xa 
que o Vilalbés avultou o resultado 
ata o 11-0 na Madalena, mentres 
que o Polvorín fixo o mesmo na 
Polvareira pero só acadou un 8-1 
que non foi suficiente para superar 
ao Vilalbés.
Esta boa nova contrasta co descen-
so do xuvenil dende a categoría de 
Liga Nacional á Galega o próximo 
ano, xa que este está último de 
grupo a falta dunha xornada.

RENOVACIÓNS. Os equipos de 
fútbol da comarca comezaron xa 
a notificar a continuidade do ades-
trador do equipo. Así, tres deles xa 
indicaron que a próxima tempada 

manterán aos mandos do equipo o 
mesmo míster que esta.
Así Simón Lamas volverá dirixir 
o destino do Rácing Vilalbés por 
quinto ano consecutivo na que 
será a tempada número 14 en 
Terceira División.
Un dos primeiros en anunciar a 
renovación foi o CD Castro, que 
manterá un ano máis a Juan Peón 
ao fronte do primeiro equipo, de 
Primeira Galicia. Juan Peón conti-
nuará como Adestrador do primei-
ro equipo e coordinador de ades-
tradores. Peón, o que foi segundo 
adestrados de Setién, disputou a 
tempada acompañado por Quique 
Prado e Abad.
Así mesmo, renovou a fronte do SD 
Muimenta o seu adestrador José 
Cendán Paredes, Basi, que seguirá 
aos mandos do equipo unha tem-
pada máis. Cendán fíxose cargo do 
equipo esta tempada tras unha au-
sencia pequena, acompañado no 
banco por Jesús Vigo.

O Vilalbés infantil xa é 
de Galega e o xuvenil 
de Nacional descende

O loitador vilalbés José Cuba fíxose 
esta fin de semana co título de cam-
pión de España de loita na categoría 
sénior. Esta é a décimo oitava vez 
que acada este distinción na súa ca-
rreira deportiva.
Tamén estivo presente no campio-
nato o rabadense Martín Vázquez 
Diéguez, que se fixo coa medalla de 
bronce en 72 quilos de libre olímpi-
ca. 
Por outra banda, o Club de Loita 
Vilalba acadou o primeiro posto na 
Liga Galega de Deporte de Base da 
Secrataría Xeral para o Deporte des-
pois de loitar a fase final que tivo lu-
gar no Pavillón Municipal de Oira en 
Ourense.

O loitador vilalbés 
José Cuba logra o 
decimoitavo título de 
campión de España

O equipo de atletismo do CPI Ló-
pez Suárez realizou a foto oficial do 
presente curso escolar, na que preto 
de 50 nenos e nenas de dito centro 
educativo tomaron parte en diversas 
competicións por toda a xeografía 
do ámbito provincial e autonómico.
O equipo, formado integramente 
por alumnos e alumnas do CPI Dr. 
López Suárez de Friol, estivo presen-
te ao longo deste curso escolar en di-
versas carreiras populares, así como 
en torneos de campo a través e, so-
bre todo, en eventos de pista, tanto 
de aire libre como de pista cuberta, 
onde tiveron numerosos éxitos tanto 

a nivel provincial como autonómico.

VILALBA. A asamblea extraordinaria 
do Club Atletismo Vilalba renovou a 
xunta directiva. Para esta sesión pre-
sentouse unha única candidatura, 
que foi elexida por aclamación. Esta 
nova xunta directiva está encabe-
zada por Antonio Luis Criado Rego, 
como presidente.
Forman parte Xosé Lois Paz Miraga-
ya, como vicepresidente; Senén Ro-
drigo Villarino Paz, secretario, Javier 
Cendán Martínez, tesoureiro, e como 
vogais Zelin Spencer Conçençao e 
María José Trastoy Díaz.

O Club Atletismo Friol presenta 
aos seus deportistas e renovan 
a directiva no de Vilalba
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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 europeosA 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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TELÉFONOS DE INTERESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

Teléfonos: www.terrachaxa.com+

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

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

TERRA CHÁ

A Asemblea Xeral da Asociación de 
Desenvolvemento Comarcal Terra 
Chá aprobou, entre outros, o infor-
me anual do Leader do ano 2021, as 
contas anuais e a memoria de activi-
dades do 2021.
Así mesmo, tamén se aprobou que 
a Asociación promova a realización 
dun Plan de Desenvolvento Turístico 
no territorio do GDR.
No ano 2021 o GDR, con fondos 
Leader, aprobouse a concesión de 
axudas a 13 proxectos: 8 produti-
vos, 4 non produtivos de entidades 
locais e 1 proxecto non produtivo 
de entitades sen ánimo de lucro. O 
importe total de investimentos é de 
1.300.000 euros, correspondéndo-
lles unha axuda de 638.000 euros.
O investimento dos proxectos pro-
dutivos é de 1.077.000 euros cunha 
axuda de 456.000 euros. Os proxec-
tos que recibiron axuda son a ade-
cuación dun local para fabricación 
artesanal de xogos tradicionais, 
rehabilitación dunha adega para si-
dra, a creación dunha empresa de 
servicios industriais con drones, a 
creación duns apartamentos turísti-

cos, creación dun hotel de 2 estre-
las, a construcción dunha nave para 
almacén de madeira e a ampliación 
dunha clínica veterinaria.
Respecto ós proxectos non pro-
dutivos de entidades locais o in-
vestimento foi de 145.000 euros 
correspondéndolles unha axuda de 
124.000 euros. Os proxectos non 
produtivos son o acondicionamento 
dunha vivenda social en Begonte, a 
reforma dunha antiga escola para te-
lecentro en Riotorto, a construcción 
de parques biosaudables en Castro 
de Rei e a ampliación do parque pe-

riurbano de Feira do Monte.
O proxecto non produtivo de entida-
des privadas ten un investimento de 
75.000 euros e conta unha axuda de 
58.000 e consiste na dixitalización e 
automatización dos procesos nunha 
residencia de maiores en Vilalba.
En tódalas convocatorias do Lea-
der 2014 -2020 subvencionáron-
se 73 proxectos o que implica un 
investimento de 7.956.000 euros 
correspondéndolles unha axuda de 
3.865.000. Supuxo a consolidación 
de 331 e a creación de 38 postos de 
traballo.

O GDR investiu 638.000 euros 
en axudas a 13 proxectos

Reunión dos alcaldes da comarca co GDR 

A Deputación investirá 363.000€ 
para continuar coas melloras da 
estrada provincial LU-P-4401, que 
conecta Pastoriza e Muimenta pola 
parroquia de Reigosa. A Xunta de 
Goberno vén de aprobar a licitación 
destes traballos, que comprenden o 
inicio da vía ata o punto quilométrico 
1,550. Unha vez iniciadas as obras, o 
prazo de execución é de 3 meses.
Esta actuación contempla a dota-
ción de novas beirarrúas, rehabilita-
ción do firme, sinalización mediante 
marcas reflexivas brancas e melloras 
na iluminación coa reposición de 
elementos. Estes traballos comple-
mentan os xa iniciados nesta vía para 
arranxar, por tramos, o pavimento 

de preto de 11 quilómetros e reno-
var a pintura de toda a estrada por 
un importe de máis de 300.000€, o 
que redundará na mellora da como-
didade e seguridade da vía.
O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, subliñou que esta é 
unha estrada “moi empregada pola 
veciñanza dos concellos da Pastoriza, 
Cospeito e Castro de Rei, pero tamén 
polas persoas que se desprazan pola 
comarca chairega”. Engadiu que esta 
actuación beneficiará tamén aos 
usuarios e usuarias das instalacións 
deportivas ás que dá servizo, como 
o polideportivo e as piscinas muni-
cipais da Pastoriza ou o campo de 
fútbol do Acebreiro.

Continuarán a obra na vía 
da Pastoriza a Muimenta
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O colectivo Patrimio dos Ancares, 
aínda que centraliza a súa actividade 
principal na Montaña, está a traballar 
nos últimos tempos por toda a pro-
vincia, tamén na zona da Terra Chá, 
onde teñen catalogados varios xace-
mentos arqueolóxicos, especialmen-
te en Friol. Así mesmo ten denuncia-
dos danos en distintos restos, como 
nos de Cospeito. Falamos con Xabier 
Moure, que nos conta como xurde e 
traballa este colectivo.
Cando se creou o colectivo e con que 
obxectivo?
O colectivo fundámolo no ano 2011 
co obxectivo de preservar e divulgar 
o patrimonio, tanto material como 
inmaterial, da comarca dos Ancares. 
Cando falamos da comarca, referí-
monos a cada un dos seus recunchos, 
non só a eses catro ou cinco sitios que 
sempre aparecen nas informacións, 
léase medios de comunicación, na 
rede, folletos...
Canta xente forma parte del?
Somos un grupo pequeno, cando a 
constitución acordamos que as per-
soas integrantes tiñan que involucrar-
se dunha forma activa. Nos seis con-
cellos da comarca contamos con 23 
persoas, e unha vintena de fóra. 
Malia o nome Patrimonio dos Anca-
res, teñen un espazo de traballo máis 
amplo. A que é debido?
Galicia é unha mina canto a patri-
monio pero, por distintas causas, hai 
concellos que foron menos estuda-
dos. O que facemos é tirar de mapa e 
mirar aquelas zonas onde os achados 
documentados son escasos ou inexis-
tentes, e alá imos. Nos últimos anos, 
avisados por persoas amantes da 
historia, incrementamos as visitas a 
distintos lugares, tanto para compro-
bar a existencia de novos xacementos 
como para asistir a atentados patri-
moniais que, por desgraza, continúan 
a ser frecuentes. 
Cales son os principais descubrimen-
tos que se fixeron?
Máis que descubrir, nós preferimos 
a palabra documentar. Produciunos 
moita ilusión cando documentamos 
os primeiros petróglifos da comarca 
no mes de agosto de 2013, ata ese 
momento críase que era unha zona 
erma. Dende aquelas levamos 27 gru-
pos, entre outros os sitiuados a maior 
altitude de Galicia (1.800 metros). A 
estes temos que sumarlle medio cen-
to de mámoas, unha ducia de castros, 
tres xacementos de época romana, 
un par de asentamentos medievais, 
restos de tres capelas das que existía 
tradición pero ignorábase a ubicaban, 
etc. Ata o presente tamén levamos 
recollidos máis de 1.200 nomes de 
penas (moitas con lenda asociada); 
aínda que un número importante 
desapareceron, temos localizadas un-
has 500. Canto ao patrimonio inmate-

rial, levamos recollidas máis de 1.500 
lendas e tradicións. Fóra da comarca 
dos Ancares, na provincia de Lugo, 
principalmente, e nas da Coruña e 
Ourense levamos documentados 
máis de 150 xacementos. Tamén al-
gún no Bierzo. 
Que cambios aportaron á historia da 
provincia?
No tocante á comarca dos Ancares, 
ata non hai moitos anos as referen-
cias ao patrimonio eran escasas, limi-
tándose case exclusivamente ao et-
nográfico, principalmente as pallozas, 
e o Camiño Francés de Santiago. Na 
actualidade, grazas ao traballo de di-
vulgación que realizamos a través dos 
medios de comunicación, internet, 
libros, andainas, visitas, xornadas, 
etc. o abano ampliouse considerable-
mente. Como exemplo podemos po-
ñer as moitas asociacións de fóra da 
comarca que se poñen en contacto 
con nós para visitala.
A principios do ano 2015 demos a 
coñecer unha variante do Camiño 
de Santiago que bautizamos como 
Vía de Künig, na honra dun monxe 
alsaciano que escribiu unha guía a 
Compostela no ano 1495 que, para 
evitar as nevaradas invernais, des-
viouse do camiño tradicional. Xunto 
coa asociación Val de Torés, das No-
gais, realizamos charlas e andainas e 
presentamos a proposta ante a Xunta 
de Galicia para o seu recoñecemento. 
Ademais de comunicarllo aos Con-
cellos por onde discorría, que desco-
ñecían totalmente a existencia desta 
guía, por medio do daquelas depu-
tado provincial Manuel Martínez, 
alcalde de Becerreá, presentamos a 
proposta na Deputación de Lugo para 
recibir o seu apoio, que se produciu. 
Pero catro anos despois, cando o al-
calde das Nogais viu que non lle pasa-
bamos o camiño pola capital munici-
pal moveu ceo e terra para levala por 
onde el quería a pesares de que nun 
primeiro momento, tanto o Xacobeo 
como a Confederación de alcaldes do 
Camiño Francés enviaron senllos co-
municados á prensa criticando dura-
mente ese proxecto composto tamén 
polos Concellos de Becerreá, Baralla, 
O Corgo e Lugo. Despois, cousas da 
política, mudaron o tono, ata o pun-
to que a Xunta de Galicia comezou a 
inxectarlle cartos para sinalizar “o seu 
camiño”, algo inaudito cando nin se-
quera está aprobado. É como se lle 
comunicas a Patrimonio a existencia 
dun castro e danche cartos para esca-
valo antes de que os seus arqueológos 
o comproben. Asunto, curiosamente, 
que ningún dos concellos cuestionou. 
Pero xa se sabe, neste país colectivos 
coma o noso pouco podemos facer 
contra certas manobras. É máis, sa-
bendo como saben que se nós non 
deramos a coñecer esta variante hoxe 

non terían nada, cóidanse ben de non 
nomearnos, non vaia ser que se lle 
caian as medallas.
E tamén en Cervantes...
Si. Tamén nos produciu moita satis-
facción a declaración como BIC do 
Castro de Santa María, en Cervantes, 
proposta que realizamos xunto coa 
Anpa do CPI, contando tamén coa 
desinteresada colaboración da veci-
ñanza da parroquia do Castro. Téñase 
en conta que dos preto de 1.300 cas-
tros existentes na provincia de Lugo, 
naquel momento só gozaban da 
máxima protección legal o de Fazouro 
e o de Viladonga. Cómpre aclarar que 
antes de facer a solicitude puxémo-
nos ao dispór do Concello de Cervan-
tes para que a presentara pero, por 
motivos que se nos escapan, rexei-
tou. Iso si, cando se produciu a decla-
ración o seu alcalde non tivo atrancos 
para aparecer nos medios e apro-
piarse o éxito sen citarnos para nada, 
tanto é así que tempo despois, cando 
a declaración como BIC foi publicada 
no Boletín Oficial do Estado, avisou 
aos medios para fachendear da “súa 
xestión” cando a publicación no BOE 
é un trámite administrativo obrigato-
rio que a Comunidade Autónoma lle 
ten que comunicar á Administración 
do Estado.  No 2019 solicitamos á 
Dirección General de Bellas Artes, do 
Ministerio de Cultura, a declaración 
como BIC da Ponte de Cruzul, en Be-
cerreá. Solicitámolo a este organismo 
porque, por discorrer por ela a antiga 
N-VI, pertence ao Estado, e aínda es-
tamos esperando contestación. 
Unha vez que se atopa algún ves-
tixio, como hai que actuar?
O primeiro que facemos é documen-
talo o mellor posible, logo comunicá-
molo xunto cun breve informe a Pa-
trimonio da Xunta de Galicia, que é a 
competente na materia, para que os 
seus técnicos comproben a súa exis-
tencia e procedan a catalogalo. A xen-
te que sospeite que está diante dun 
xacemento aconsellámoslle que non 
o dubide e o comunique a Patrimonio 
ou ao Seprona.
Estase a protexer o patrimonio?
En absoluto. Segundo a Lei do Patri-
monio Cultural de Galicia do 2016, os 
concellos teñen a obriga de velar por 
el e, no caso de agresión, comunicalo 
á Administración competente, neste 
caso á Xunta. Agás contadísimas ex-
cepcións a tónica xeral e mirar para 
outro lado. Por iso de non “molestar” 
ao veciño, non vaia ser... 
Hai moita destrución logo?
Sen dúbida. Colectivos, asociacións e 
persoas a xeito individual que en Ga-
licia nos movemos nisto alertamos á 
Administración correspondente ou 
ao Seprona con máis frecuencia da 
desexada, nomeadamente por agre-
sións ao patrimonio arqueolóxico. 

Malia isto, nos últimos tempos, ao 
menos na parte que nos toca, esta-
mos a comprobar que se está a pro-
ducir unha maior concienciación, de 
feito moitos propietarios de terreos 
avísannos antes de realizar calquera 
actuación cando cren que están dian-
te dun xacemento, ou pregúntannos 
como teñen que actuar cando saben 
que hai un.  Tamén se está a produ-
cir un fenómeno curioso. Moitas 
persoas que botaban chispas cando 
atopabamos un xacemento no seu 
terreo, agora, debido ao inzamento 
de éolicos proxectados na comarca, 
esas mesmas persoas pregúntannos 
se nas súas propiedades hai mámoas, 
petróglifos, castros ou calquera outro 
ben patrimonial para incluílos nas ale-
gacións e evitar así  os tendidos. 
Que debería cambiarse?
En xeral, o problema non é a xente 
de a pé, as responsables son as polí-
ticas que se levan a cabo. Só que as 
Administracións fixeran cumprir a Lei 
do Patrimonio Cultural, con todas as 
súas eivas, as agresións reduciríanse 
considerablemente. Pero claro, hai 
leis e leis, unhas para cumprir si ou si, 
e outras, como a do Patrimonio, para 
ignorar; será porque non dá votos. 
Pero sen dúbida, o problema maior é 
o da concienciación, e isto tamén está 
en mans dos que mandan, en tras-
ladar que un monumento por moi 
modesto que sexa é parte da nosa 
Historia. Mire, por poñer un exemplo. 
Cando se produce unha pintada nun 
muro da catedral de Santiago non hai 
político que non condene a agresión, 
como debe ser. Pero, cantos aparecen 
cando unha máquina fai desaparecer 
unha mámoa? Quen lea isto dirá que 
non se pode comparar a catedral cun 
simple enterramento. Pois si, a cate-
dral será máis grandiosa, máis chama-
tiva arquitectonicamente, pero non 
menos importante que esa sinxela 
tumba. 
Cales son as propostas do colectivo?
Nuns tempos en que todo se mide 
en termos económicos, apostar polas 
Humanidades é fundamental, non só 
válida para a Historia, a Filosofía, a 
Antropoloxía…, tamén aplicada a ou-
tras disciplinas como a Arquitectura, a 
Medicina, a Física… É unha forma de 
manter viva a tradición humanística 
europea. As Humanidades son funda-
mentais para formar unha cidadanía 
crítica, democrática e reflexiva para 
defenderse da “postverdade”, esa de-
formación premeditada da realidade 
tan presente na política pero que está 

a callar en moitos sectores da socie-
dade. Cómpre que os partidos demo-
cráticos, co asesoramento de espe-
cialistas nas distintas áreas, o tomen 
en serio e se poñan de acordo canto 
antes. Como estamos a ver noutras 
partes de Europa e do mundo, mañá 
pode ser tarde.  
Que plans de futuro teñen?
Para este ano xa temos feita a progra-
mación de actividades. En colabora-
ción coa Anpa do CPI de Cervantes e 
a Deputación Provincial de Lugo cele-
braremos as III Xornadas de Arqueo-
loxía e Historia que dedicaremos ao 
románico da comarca. Tamén, xunto 
coa Anpa de Cervantes e o Concello 
berciano de Valboa, realizaremos a 
terceira edición da Ruta dos Castelos 
entre as fortalezas de Doiras, Valboa 
e Veiga de Valcarce. Tamén celebrare-
mos os aniversarios da consecución 
do BIC para o castro de Santa María, 
no que realizaremos un bateo nun 
río para mostrar como se obtiña o 
ouro. Unha xornada dedicarémola a 
celebrar cunha andaina ata a Campa 
do Barreiro onde localizamos os pri-
meiros petróglifos da comarca. Te-
mos prevista unha serie de andainas 
pola Vía Romana XIX que en Galicia 
entraba polo concello de Cervantes e 
continuaba polos de Becerreá, Bara-
lla, Castroverde, O Corgo e Lugo. Rea-
lizaremos outro roteiro entre A Braña 
(Veiga de Valcarce) e Riamonte onde 
aínda se conservan en moi bo estado 
varias explotacións mineiras de época 
romana. Posiblemente, este ano nos 
dea tempo de publicar os tres libros 
nos que estamos a traballar: Historia 
do concello de Becerreá; Mámoas, 
petróglifos e castros da comarca dos 
Ancares; e outro sobre toponimia. 
Temos moi avanzado o estudo duns 
documentos inéditos sobre a repre-
sión fascista na comarca durante e 
despois de Guerra Civil, entre outros 
a relación de máis de setenta falanxis-
tas que realizaban “labores continuas 
de limpieza”. Todo isto sen deixar de 
lado co que máis desfrutamos: saír 
ao monte en busca de vestixios do 
pasado. Como excepción ao dito an-
teriormente, temos a Deputación 
Provincial de Lugo quen, por medio 
da Reserva da Biosfera dos Ancares 
Lucenses, está a involucarse na posta 
en valor dos bens patrimoniais que lle 
solicitamos, sexa na sinalización e lim-
peza de xacementos, en publicacións, 
na organización de xornadas, etc. Sen 
a súa axuda resultaría complicado le-
var a cabo moitas iniciativas. 

“Nos últimos tempos estase a 
producir maior concienciación” 
Xabier Moure, voceiro do colectivo Patrimonio dos Ancares
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COLABORACIÓNS

Nesta mesma columna 
témonos referidos a 
persoeiros falecidos, 
os cales deixaron 
unha importante pe-

gada na nosa bisbarra; homes e 
mulleres que naceron aquí, que 
marcharían fóra para formarse e 
gañar un futuro, que retornaron 
algúns, pero sempre fixeron patria 
alá onde estivesen.
Aquí temos falado do crego Xosé 
Manuel Carballo, do profesor Ber-
nardo García Cendán e de escrito-
res por todos coñecidos e recoñe-
cidos, como Manuel María, Díaz 
Castro,Trapero Pardo, Chao Rego 
ou Darío Xohán Cabana. 

Servidor, desde a humilidade e a 
distancia, víase na obriga de dedi-
carlle unhas palabras a quen nos 
acababa de deixar recentemen-
te, pero tamén a aqueles que xa 
había un tempo que non estaban 
con nosoutros. Obrigada lem-
branza para todos eles, porque  
suscitaban admiración, xa que en 
tempos moi difíciles foron quen de 
comprometerse coa lingua e a cul-
tura, co País e coa súa xente, un 
compromiso que podía traer con-
secuencias negativas.
Os citados son un exemplo dese 
repetido talento chairego, que 
é motivo de orgullo e satisfac-
ción, como dicía aquel que saía 
a falar nas noites boas e que veu 
dar unha volta hai uns días por 
Sanxenxo. 
Pero tamén neste mesmo medio, 
non aforrramos palabras para 

aqueles que afortunadamente es-
tán vivos, os cales tamén forman 
parte dese talento ao que nos re-
feriamos. Aquí dedicámoslle algún 
artigo á muller dos Vilares, Pas 
Veres, polo seu magnífico traballo 
recopilado en Lareira de Soños,a 
Xosé Manuel Felpeto, de Cabrei-
ros, pola súa primeira novela, O 
Pau de Ferro, a Alfonso Blanco –
un dos imprescindibles- e a alguén 

máis que coas súas iniciativas en 
diversos campos, contribúen a 
darlle un valor engadido á nosa 
Terra Chá. Incluso, ata un se per-
mitiu o luxo, sen caer na vanidade 
e fóra de toda soberbia, de falar 
da súa propia creación. Porque é 
a memoria viva, a representada 
polos que foron, pero tamén polos 
son e acreditan méritos de abon-
do para ser valorados en vida.
E un grandísimo exemplo dos que 
están é, sen ningún xénero de 
dúbidas, Xesús Rábade Paredes. 
De Seixas (Cospeito), lugar onde 
naceu no ano corenta e nove, 
tivo que ir á capital como moitos 
outros centos de rapaces para es-
tudar e acadar un mellor porvir. 
En plena ditadura, onde o idioma 
propio tiña que quedar na porta 
do instituto e calquera actuación 
que se saíse do establecido podía 

ter importantes consecuencias 
para quen as levase a cabo, sendo 
a rebeldía era unha  actividade de 
risco elevado. Como moitos outros 
galegos, coñeceu a emigración, 
no seu caso, en Suiza. E posterior-
mente, desenvolveu a súa labor 
profesional como profesor. A vida 
levouno a atoparse nos Ancares 
con outra grande, Helena Villar 
Janeiro, a que sería a súa perenne 
compañeira. Rábade Paredes é un 
dos grandes da literatura galega; 
cultivou a poesía, a narrativa, o 
ensaio e ata as traduccións, sen 
esquecer que conxuntamente coa 
súa muller realizou importantes 
traballos, sendo galardonado en 
destacados premios literarios.
En definitiva, un dos expoñentes 
do que denominamos memoria 
viva, que foron, pero que aínda 
son e por suposto, serán. Sempre.

Pablo Veiga

Memoria Viva

As Letras Galegas están 
de loito este ano. Foise 
Mincho. Falar de Do-
mingo Villar, finado o 
pasado 18 de maio aos 

51 anos debido a unha hemorraxia 
cerebral fulminante, é falar da ría 
de Vigo e da novela negra como xé-
nero literario, por nacemento e por 
vocación. Namorado da cidade olí-
vica que o viu nacer en 1971, o seu 
vencello coa urbe non foi só por fa-
milia, senón tamén por propia elec-
ción, como escenario de enredos e 
intrigas. Domingo exerceu sempre 
de “vigués universal”, navegando 
aos catro ventos e reivindicando 
con paixón o setentrión xeográfi-
co e magnético. Unha lamentable 
perda, pois era unha gran persoa e 
deixa unha fonda pegada entre os 
que tivemos a sorte de coñecelo. 
A pesar da súa curta traxectoria li-
teraria, foi autor dunha triloxía de 
éxito, que comezou en 2006, can-
do publicou o seu primeiro traballo 
‘Ollos de auga’. Mais foi realmente 
co segundo, ‘A praia dos afogados’ 
(2009) cando se consagrou no pano-
rama estatal e internacional da no-
vela negra, acadando sona mundial 
cun gran recoñecemento da crítica 
e superando con creces os obxecti-

vos de vendas da súa editorial. Tras 
un parón voluntario de varios anos, 
asociado fundamentalmente ao pa-
samento do seu pai, en 2019 saíu do 
prelo ‘O último barco’, título da súa 
derradeira novela publicada. “Un li-
bro de maduración tardía. Levoume 
dez anos escribilo porque non me 
convencía demasiado o primeiro 
que fixen”, dixo en certa ocasión.
Nesta obra definitiva recupera a fi-
gura do inspector Leo Caldas como 
protagonista, un personaxe que 
-ademais da súa profesión de poli-
cía- tamén amosaba a súa paixón 
polo viño albariño e polo mundo da 
radio. Coa nocturnidade, habitual 
característica mentres resolvía os 
seus casos, como ten que ser. Non 
era difícil adiviñar o paralelismo au-
tobiográfico co autor da novela. Á 
marxe das tres obras de referencia, 
Villar deixounos tamén ‘Algúns con-
tos completos’, cos que pretendía 
“celebrar a vida e a amizade nun 
encontro, como nas nosas reunións 

de amigos”, segundo confesaba. 
Domingo -Mincho para os achega-
dos- foi un dos nomes máis impor-
tantes do país neste xénero e un 
auténtico supervendas. E non só 
dentro do territorio nacional, pois 
tanto ‘Ollos de auga’ como ‘A praia 
dos afogados’ foron traducidas a 
máis de quince idiomas, levando as 
rúas da súa prezada Vigo natal máis 
aló das nosas fronteiras. En 2014 
realizouse a adaptación ao cinema 
de ‘A praia dos afogados’, dirixida 
por Gerardo Herrero, que contou 
con localizacións en Vigo, Nigrán 
e A Garda, así como cun amplo re-
parto de actores no que atopamos 
a Carmelo Gómez, Tamar Novás, 
Celso Bugallo, Celia Freijeiro, Marta 
Larralde, Luis Zahera, Carlos Blanco, 
Ernesto Chao, Belén Constenla ou 
Fran Peleteiro, entre outros.
Celtista de corazón, Domingo au-
todefiníase como “un pesimista 
alegre”. Grazas ás súas obras, reco-
lleu un gran número de recoñece-
mentos, como o Novelpol en dúas 
ocasións, o Antón Losada Diéguez, 
o Premio Sintagma, o Premio Bri-
gada 21, o Frei Martín Sarmiento 
ou o Libro do Ano da Federación de 
Libreiros de Galicia. Tamén foi fina-
lista doutros importantes galardóns 
coma os Crime Thriller Awards e Da-
gger International no Reino Unido, 
do premio Le Point du Polar Euro-
péen en Francia e do premio Martin 
Beck da Academia Sueca de Novela 

Negra.
Paradoxos da vida, hai tres meses 
Domingo Villar recibía na súa cida-
de natal o título de Vigués Distingui-
do por parte do Concello, en home-
naxe a unha traxectoria literaria na 
que Vigo sempre estivo nun lugar 
moi especial; mais a súa recompen-
sa máis doada foi, sen dúbida, a súa 

lexión de lectores -entre os que me 
inclúo- e o gran éxito co que con-
quistou ao público como autor. Un 
grande das nosas letras que nos 
deixou sen previo aviso. A túa mesa 
da taberna Eligio queda triste e soa, 
coma o pazo de Fonseca. Descansa 
en paz, Mincho. Ata sempre e boa 
singradura!!!

Moncho Paz

O derradeiro barco de Mincho
DE FOLIADA EN REIGADA

COA NOSA VOZ

O RECUNCHO DE CANELINA



xuño 2022 31

Correspondencia entre Manuel María 
e Gabriel Aresti (I)

Con permiso do sufrido 
lector e da Dirección 
deste periódico, quixera 
dar a coñecer, mediante 
este artigo e outros tres 

mais, como empezou a amizade e 
a relación epistolar entre estes dous 
grandes poetas. Sinto non haber co-
ñecido ao poeta vasco, pero si tiven 
a sorte de coñecer e tratar ao poeta 
chairego. Trouxémolo moitas veces a 
Euskal Herria, á que sempre estaba 
disposto a vir e na que tiña grandes 
amigos, como o cantautor Mikel La-
boa, Gabriel Celaya e a súa compa-
ñeira Amparitxu; o escritor Koldo Iza-
guirre, o historiador quirogués Xosé 
Estévez e o gran poeta éuscaro Ga-
briel Aresti Segurola, con quen tivo 
unha corta pero interesante corres-
pondencia e unha grande amizade.
Dicíame, cando chegou a tecnoloxía 
dixital, os correos electrónicos e as 
redes sociais, que todo iso remataba 
con unha fonte historiográfica moi 
importante, como son as cartas reci-
bidas e enviadas polo correo postal. 
Tenme falado, nas nosas conversas á 
veira da ría do Nervión, que soubera 
de Gabriel por medio do estudante 
monfortino Suso Buxan quen lle dixo 
que en Euskadi había un poeta moi 
bo e que lle deixara o primeiro libro 
da Trioloxía da Pedra, Harri eta herri 
(Pedra e pobo), que supuxo un xiro 
definitivo nas letras vascas e tamén 
afirmou isto nunha conferencia o 13 
de decembro de 1985, organizada 
pola Asociación Cultural Rosalía Cas-
tro de Barakaldo, co gallo do décimo 
aniversario do pasamento do seu 
amigo. 
Sen embargo na primeira carta a 
Aresti, do 3 de maio de 1969, di que 
llo enviou “un amigo Maxistrado que 
ten na Audiencia de San Sebastián e 
que xa lle oíra falar da súa poesía a 
Xesús Alonso Montero”. Sexa como 
fose, o libro causoulle unha gran im-
presión e decidiu escribirlle esa car-
ta e enviarlle por correo postal, esa 
mesma mañá,  “algúns libros que xa 
non se atopaban no mercado: Ad-
vento, Documentos personais e Mar 
maior, ademais de Cancións para 
un agromar branco i azul,  de Lois 
Diéguez e Inquedo latexar, de Neira 
Vilas. Dille que teñen en prensa Terra 

de Ningures, de Celso Emilio Ferreiro 
e que non lle pode mandar un disco 
cos seus poemas propios, editado 
por EDISA, de Barcelona porque so 
ten un á man”.
Dille que “HARRI ETA HERRI, é para 
min, un libro realmente impresio-
nante. Creo que vostede é un dos 
mellores poetas peninsulares, xunto 
con Salvador Espriu e co noso Celso 
Emilio Ferreiro” e remata dicindo 
que  “Agradeceríalle me tivera ao co-
rrente do que editan vostedes. E cele-
braría moito poder coñecelo persoa-
lmente para falar largo e tendido”.
A resposta de Aresti non se fixo agar-
dar e o 7 do mesmo mes contéstalle 
deste xeito: “Meu querido amigo: 
¿Permíteme que o trate así? Teño 
que recoñecerlle vivamente as cari-
ñosas frases que fai na súa carta á 
miña poesía, das cales me considero 
inmerecido, pero de todos modos é  
para min un gran alento que lle haxa 
gustado o meu libro. Tamén quero 
agradecerlle a súa delicadeza ao en-
viarme os seus libros, os cales lin con 
fruición.
Para responder á súa delicadeza per-
mítome enviarlle varios libros meus: 
os dous de poesía bilingüe, un dos 
cales xa ten, así como as dúas miñas 
traducións do Catecismo do Labrego 
(vasca e castelán) e a edición cuadri-
lingüe do Meabe. Tamén lle mando, 
para que as garde na súa biblioteca, 
varias comedias. Gustaríame cola-
borar con vostedes máis amplamen-
te” e, entre outras cousas, remata 
despedíndose: “Na espera dunha 
amizade máis profunda e coa segu-
ridade dunha colaboración fecunda 
para os nosos dous pobos, reciba os 
máis sinceros saúdos”.
A relación epistolar non foi moi lon-
ga, pero si bastante intensa, pois o 
18 de maio de 1969 Manuel maría 
contéstalle acusando recibo da súa 
carta e dos libros, polo que lle queda 
moi agradecido e que o día anterior 

lle mandara un disco cos seus poe-
mas.
Dille que “me encantou LA PIEDRA 
VASCA. É un libro moi valente e moi 
fermoso. Do resto dos libros que me 
enviou lin, na súa versión galega, o 
de Meabe. No seu idioma orixinal 
ten que ser unha marabilla. A pre-
sentación é moi fermosa. En canto 
ao Catecismo do Labrego atopo moi 
ben ese tipo de edición. Lin a tradu-
ción castelán que, en dous lugares lle 
saltaron liñas. É unha pena…
O 21 saio para Porto (Portugal), en 
cuxa ASSOCIAÇAO DE HOMENS DE 
LETRAS E JORNALISTAS pronunciarei 
unha conferencia sobre a poesía ga-
lega actual. Volverei o día 26”.
Logo promételle que “Cando volva 
de Portugal enviareille o libriño de 
Celso Emilio Ferreiro que editamos 
en Monforte, TERRA DE NINGURES.
De min pouco lle podo dicir. Teño 
na censura poemas para facer un 
segundo disco coa miña voz. E en 
Adonais desde fai tempo, unha anto-
loxía que fixo Basilio Losada Castro, 
profesor de Galego da Universidade 
de Barcelona. E isto é todo ou case 
todo. So me resta engadir que ando 
a voltas con un recurso de reposi-
ción dunha multa que me puxeron 
en xaneiro por un recital que dei na 
Facultade de Ciencias políticas e Eco-
nómicas de Madrid. A contía da mul-
ta e de 75.000 ptas. Fixen o recurso 
de súplica, de alzada e agora so me 
queda o de reposición”.
Antes xa fora multado con 600.000 
ptas. polo poema Acuso a crase me-
dia, que non tivo que pagar, pero 
desta non se librou, e foi precisamen-
te Gabriel Aresti, xunto con Salvador 
Espriu e o cantante Raimon, os que 
o apoiaron economicamente para 
satisfacela.    
Remata a carta dicíndolle: “Non dei-
xe de escribirme contándome cou-
sas. Reciba un forte y fraternal abra-
zo de seu bo e agradecido amigo”.

Raul Río

FAÍSCAS QUE ESPALLA O VENTO

As 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 afrontar 
os desafíos que un mundo laboral 
tan competitivo e cada vez más 
dixitalizado  lles vai  esixir, ou sim-
plemente somos un oficinista máis 
na engranaxe do noso centro edu-
cativo.
“ 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, proxectos 
curriculares, de innovación, edu-
cativos…que como xa dixen, imos 
incrementando o tempo que os 
docentes adicamos “ós papeis” 
e procesos administrativos co fin 
de asegurar unha falsa calidade 
educativa que transparente, como 
si iso fose preciso, a labor docente 
en detrimento dun bo labor edu-
cativo.   
Os docentes debemos cumplimen-
tar e desenvolver ao longo de todo 
un curso unha inxente cantidade 
de documentos administrativos 
que detraen o tempo da atención 
directa do alumnado, a prepara-
ción específica das clases e aos 
proxectos innovadores, sen que o 
docente teña constancia da súa 
utilidade para mellorar a calidade 
do proceso educativo. 
Nós queremos dar clase, e atender 
o mellor posible os nosos alum-
nos/as e non pasar “media vida” 
xestionando e revisando docu-
mentos do que deben e debemos 
facer. Cantas veces se cubren só 
con fins estadísticos, cantas veces 
enchemos cuestionarios, formula-
rios, planillas que ninguen le nin 
supervisa. Todo o que se fai en-
torno 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 cali-
dade.  
A deriva burocrática na que caeu 
a educación convértese nun 
problema que ameaza ser irre-
soluble, que ten empeñadas ás 
administracións educativas en 
transformar os docentes en ofici-
nistas e administrativos que xeren 
inxentes cantidades de datos que 
aproveitan para presentar esta-
dísticas coas que poder demos-
trar mediante gráficos, diagra-
mas, pictogramas,documentos, 
dossiers…a efectividade da súa 
xestión e que a nós, como do-
centes, nada nos aporta na nosa 
capacidade de transmitir coñece-
mentos 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, sabendo 
que diso non depende o éxito ou 
fracaso educativo dos/as nosos/
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 administrativo 
establecido.  QUE MÁGOA!!
Debemos rematar XA esta “pan-
demia burocrática”, analizando as 
razóns polas que o sistema educa-
tivo naufragou neste mar de do-
cumentos e impresos alcanzando 
as desproporcionadas dimensións 
que sepultan os docentes nun sin-
sentido de xestións e tramitacións 
que o apartan da fin educadora 
que a sociedade nos outorgou.  
Precisamos, con urxencia un cam-
bio radical das nosas administra-
cións que nos garantan que a nosa 
función principal é a docencia, 
deixando as tarefas administra-
tivas para persoal especializado 
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, escritor 
e periodista, que dícía:
“A burocracia é a arte de convertir 
o fácil en difícil por medio do in-
útil”.  

Julio Díaz

Somos docentes,
non burócratas
O PUPITRE
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Conta a lenda que baixo 
as augas da Lagoa de 
Cospeito hai un pobo 
chamado Valcárcel que 
foi anegado por man-

dato divino. Uns din que aínda se 
escoita o tanxer das campás da 
igrexa, outros aseguran ter visto 
os tellados das casas cando baixa 
o nivel do pantano.
Sexa como sexa, as protagonis-
tas deste sendeiro son as lagoas 
que ocupan este territorio chan 
declarado Reserva da Biosfera 
Terras do Miño. A primeira que 
atopamos é a Lagoa de Cospei-
to na que o itinerario intérnase 
para contemplar a asombrosa 
vida que nela existe. Despois, na 
metade do percorrido, a Lagoa de 
Carballosa.
É un sendeiro lineal, preto do ini-
cio rodearase a lagoa por un ca-
miño creado para a observación 
ornitolóxica, camiñando sixilosa-
mente, dende as torres de obser-
vación, poderemos ver e escoitar 
centos de aves acuáticas que uti-
lizan a lagoa como refuxio.
Logo a senda penetra no bosque 
seguindo as antigas vereas que 
rodean a Feira do Monte. Tras 

cruzar a estrada internarémonos 
na auténtica Terra Chá onde as 
longas rectas, horizontes distan-
tes e chans darannos a sensación 
de atoparnos nunha Galicia dis-
tinta.
Intercalando paisaxes agrícolas e 
forestais, pasarase pola Lagoa de 
Carballosa e ata o final avanzara-
se  facilmente por un terreo sen 
desniveis. Remata na igrexa de 
San Martiño de Lamas, alí pode-
remos ver un cruceiro con moti-
vos da paixón labrados no fuste. 

LAGOA DE COSPEITO. A lagoa 
de Cospeito conta con máis de 
5 hectáreas de extensión e está 
considerada un dos humidais 
máis importantes de Galicia. 
Precisamente as súas augas pro-
ceden do río Guisande, afluente 
do Miño. Tamén pertence á Rede 
Natura 2000, e ao LIC Parga-La-
dra-Támoga o que dá fe do seu 
gran valor natural.
É un espazo de especial protec-
ción, onde se refuxian diversas 
especies de aves como  anátidas,  
ardeidas,  coraciformes,  limíco-
las e rapaces. De aí, os diferentes 
paneis informativos que advirten 
que hai que manter silencio.
Para poder gozar das aves, conta 
con cinco observatorios ornitoló-
xicos, algún deles, non apto para 
persoas de mobilidade reducida.
En definitiva, trátase dun fantás-
tico e sinxelo paseo, apto para 
realizar en bicicleta e con nenos, 
onde gozaremos de numerosas 
especies autóctonas como  car-
ballos, amieiros, salgueiros, bi-
dueiros, freixos… Unha escapada 
perfecta para os amantes da na-
tureza.

Cospeito: Ruta das lagoas
A tradición, a lenda e a natureza no seu estado máis puro conxúganse neste roteiro apto para todos os públicos

DATOS

4 horas

14,5 km.

Dificultade
baixa

DE RUTA EN RUTA




