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Este título recoñece 
iniciativas que 
promocionen o 
desenvolvemento 
sostible. Pax. 26

A Deputación 
será a anfitrioa  
da Copa Creativa
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Festa dos Coches
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Coches polo San Cristovo. Pax. 22

vilalba
Comeza a funcionar a nova 
zona azul en varias rúas do cen-
tro da vila. Pax. 3

a pastoriza
A Deputación investirá case 
medio millón de euros en varias 
actuacións. Pax. 12
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O Concello acollerá a primeira 
sesión do congreso de fotogra-
fía LEA o día 28. Pax. 16

deportes
Remata a tempada para os 
equipos de fútbol e fútbol sala 
con varios éxitos. Pax. 27 e 29

xermade
Un ano máis, o Concello convo-
cou o Premio de Investigación 
Xermade na Historia. Pax. 20

Posta a punto do verán
As instalacións de ocio volven abrir sen restricións, algunhas de 
estrea, como o Club Fluvial de Friol, remodelado completamente

Festa en Castro

As festas patronais volverán á normalida-
de tras dous anos sen festexos. Pax. 17
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NOVAS vilalba

Vilalba presenta os Seráns musicais 
polas rúas de Vilalba, unha progra-
mación cultural con diferentes ac-
tuacións musicais durante os meses 
de verán, entre o 8 de xullo e o 12 
de agosto, dándolle prioridade aos 
grupos locais.
O programa comeza o próximo 
venres 8 de xullo con Mestura de 
Nete ás 21:00 horas, conti nuando 
o seguinte venres 15 con Buxos Ver-
des á mesma hora. O venres 22 de 
xullo, A. C. Cerna de Árbol actuará 
en Vilalba ás 21:00. O 25 de xullo, 
Día de Galicia, o programa inclúe 
dúas actuacións: ás 11:30 horas, 
Entre Lusco e Fusco, e ás 13:00 ho-
ras o concerto da Banda Municipal 
de Música de Vilalba, nesta ocasión 
no parque Rosalía de Castro. Para 
pechar o mes, o venres 29 de xullo 
inclúe as actuacións de Os do fon-
do da barra (a través do Agadic) e 
da Charanga de Vilalba, ás 21:00. O 
mes de agosto traerá o día 5 á Ban-
da de Gaitas Mato Vizoso e o 12 de 
agosto será o concerto de A.C. An-
drade, ambas ás 21:00.
O peche dos Seráns Musicais polas 
rúas de Vilalba correrá a cargo do 
grupo Son da Rúa (Iescha), o 12 de 
agosto ás 22:30 horas no palco da 
música da praza da Consti tución.

ESPAZO XOVE. O Espazo Xove ini-
ciou a programación de verán que se 
desenvolverá de martes a domingo 
ata o 29 de xullo. As acti vidades pre-
tenden axudar na conciliación das 
familias ao tempo que se promove a 
adquisición e mellora de habilidades.
Estas están dirixidas a mozos e mozas 

a parti r dos 12 anos. Celebraranse de 
martes a venres de 11:00 a 13:00 ho-
ras, agás algunhas vesperti nas.
As acti vidades son gratuítas pero 
requiresn de inscrición previa que 
pode facerse a través de espa-
zoxovevilalba.xuventude@xunta.
gal ou no teléfono 982 82 83 40, 
ademais de persoalmente no Es-
pazo Xove.
Do 12 ao 15 de xullo falarase de reci-
claxe e repeti rase o taller de robóti ca 
e os das emocións, que tamén habe-
rá a seguinte semana, na que tamén 
contarán con xadrez creati vo.
Pecharán a programación con im-
provisación teatral con Paloma Luxil-
de e robóti ca.

Vilalba recupera os Seráns 
Musicais os venres de verán

O Concello de Vilalba dá un novo 
paso na súa aposta pola sostenibi-
lidade coa instalación de novo mo-
biliario urbano para o descanso dos 
veciños feito con material reciclado.
En concreto, instaláronse xa oito 
bancos na avenida Terra Chá reali-
zados con plásti co reciclado de alta 
calidade, 100% reciclables e ademais 
non necesitan mantemento.
Nas próximas datas colocaranse 
máis bancos e cadeiras realizados 

con este material, todos eles co cer-
ti fi cado alemán Blauer Engel para 
produtos e servizos respectuosos co 
medio ambiente.
“Dámoslle unha uti lidade a un resi-
duo como o plásti co con bancos de 
moita calidade para o descanso e o 
lecer dos nosos veciños, apostando 
pola economía circular e o respecto 
medioambiental”, afi rma Luis Fer-
nández, concelleiro de Infraestrutu-
ras.

A vila estrea mobiliario 
con plásti co reciclado

MILITANTE HISTÓRICO. Os socialistas de Vilalba celebraron o seu 
xantar anual no Restaurante Terra Chá, no que parti ciparon máis de 130 
persoas para homenaxar a César Novo Fernández coa entrega dunha placa. 
Con 98 anos, é un dos militantes históricos da provincia e foi un dos funda-
dores do parti do socialista nesta vila. 

A parroquia vilalbesa de Mouren-
ce acollerá este sábado, tras unha 
longa ausencia, unha noa edición 
da Romería da Madalena, que 
dará comezo co ofi cio relixioso e a 
procesión ás 13.00 horas na capela 
do mesmo nome.
Seguidamente terá lugar a sesión 
vermú, que estará ao cargo do 
dúo Manu y Alber para dar paso 
ao xantar popular no que pode-
rán parti cipar todos os veciños 
que o desexen aínda que teñen 
que apuntarse con anterioridade 
coa organización o no local Frutas 
Castelo.
O menú que se degustará consta 
de xamón cocido, polbo, churrasco 
con ensalada, pan, bebida, café e 

chupito por un importe de 26 eu-
ros para adultos e da metade para 
os pequenos entre 7 e 11 anos. 
Para os menores será gratuíto.
Na sobremesa faranse os sorteos 
das tradicionais diferentes cestas 
de produtos, doadas por empre-
sas da localidade.
A tarde tamén será para os 
poequenos que terán a súa festa 
propia a cargo de Picariños, con 
xogos populares, con merenda. 
Esta sesión prolongarase ata as 
20.00 horas.
A parti r das 18.00 a música farase 
protagonista da xornada ata a me-
dianoite con cargo ao trío Sintonía 
e o mesmo dúo que fi xo a sesión 
vermú.

Volve a Romaría da Madalena
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O premio de Poesía do Certame Lite-
rario do Concello de Vilalba conti núa 
mantendo unha alta parti cipación e, 
polo tanto, posicionándose como un 
dos galardóns de referencia da litera-
tura galega na súa 48ª edición. 
Co prazo de presentación das obras 
pechado, o Concello de Vilalba con-
tabilizou un total de 99 traballos, dos 
cales cumpren coas bases do concur-
so e acéptanse 92. Agora, o xurado 
será o encargado de decidir a obra 
gañadora.
O Certame Literario de Vilalba é un 
premio de poesía en galego con case 
50 anos de historia, cuxa entrega de 
premios celébrase tradicionalmente 
en agosto. Está dotado con 7.000 
euros en metálico e a publicación da 
obra premiada para o mellor poema-
rio inédito escrito en lingua galega.

Preto dun centenar 
de traballos 
presentáronse ao 
Certame de Poesía

Vén de poñerse en marcha este mes 
a zona azul en determinadas rúas do 
casco urbano, unha medida desti na-
da a dinamizar o estacionamento e o 
fl uxo de vehículos e persoas. A zona 
azul aplicarase na rúa da Pravia; rúa 
Placido Peña ata a intersección da 
rúa das Pontes de García Rodríguez; 
rúa Campo da Ponte ata Domingo 
Goás, e na rúa José María Chao Ledo 
ata a intersección coa rúa Guiti riz.
O horario da zona azul é de luns a sá-
bado de 9.00 a 14.00 horas, estando 
permiti do o estacionamento de xei-
to gratuíto nun período máximo de 
noventa minutos.
Tamén se regula o aparcadoiro sub-
terráneo da praza da Consti tución de 
luns a venres de 09:00 a 19:00 horas 
e os sábados de 09:00 a 14:00 horas, 
de xeito que os vehículos só pode-

rán estacionar neste lugar o máximo 
permiti do de noventa minutos. Non 
se implementará esta norma en Vi-
lalba nin os domingos nin os días de 
feira.
Para facilitar o bo funcionamento do 
servizo, o concello reparti rá reloxos 
para que os condutores e as condu-

toras indiquen a hora de chegada á 
praza de estacionamento. 
Os reloxos estarán a disposición das 
persoas interesadas nas dependen-
cias do concello, e poderán reti rarse 
un máximo de dous reloxos por per-
soa segundo as necesidades. O mes 
de xullo será de proba.

PP. A voceira do Grupo Municipal 
Popular, Sandra Vázquez, cualifi ca de 
“sen senti do” a forma de implanta-
ción da zona azul gratuíta en Vilalba 
porque “o goberno local non infor-
mou previamente aos veciños que 
seguen descoñecendo o seu funcio-
namento, nin onde consultalo, nin 
como facerse cos discos horarios nin 
cales son as posibles sancións, entre 
outras cuesti óns.

Comeza a funcionar a zona azul 
en varias rúas do centro da vila

O Concello rematou a instalación 
dos novos paneis con sinalización 
informati va no casco urbano, co 
obxecti vo de mellorar os servizos 
para os seus veciños e os visitantes 
que chegan ao municipio.
A alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, 
e o concelleiro de Infraestruturas, 
Luis Fernández, percorreron esta 
mañá as ubicacións onde se instalou 
a nova sinalización, moderna, adap-
tada ás necesidades actuais e que 
cumpre con todas as normati vas 
europeas.
As sinais recollen 160 indicacións en 
32 postes: 12 delas ao Parador; 18 
aos diferentes espazos de aparca-
doiro; 6 ao auditorio; 6 para indicar a 

saída do concello; 13 ao centro urba-
no; 13 á ofi cina de turismo, e 12 ao 
polígono industrial.

Hai instaladas outras 12 indicacións 
ao campo da Feira; 16 ao centro de 
saúde; 10 ao pavillón; 13 ás zonas 
escolares; 13 á Garda Civil; 2 para A 
Madalena; 8 á casa do Concello; 6 
aos museos do municipio, e 4 á esta-
ción de autobuses.
“Un paso máis para mellorar os ser-
vizos municipais e as comunicacións 
no casco urbano, neste caso no cas-
co cunha mellora na rede de sinali-
zación que benefi ciará tamén ás per-
soas que veñen a Vilalba por traballo 
ou turismo”, explica Elba Veleiro.
Falta aínda a instalación dalgunha 
sinal de reforzo e modifi caranse un 
par delas, que o concello devolverá a 
fábrica por algún erro puntual.

O casco urbano conta xa con 
novos paneis de sinalización 

O Goberno galego vai renovar o con-
venio de colaboración asinado co 
Concello de Vilalba para o fi nancia-
mento do servizo de comedor esco-
lar durante os próximos dous cursos 
2022/23 e 2023/24.
No caso concreto da Escola de Edu-
cación Infanti l de Vilalba benefi cia-
ranse 45 usuarios (tres menos).
No marco destes convenios de cola-
boración, a Consellería subvenciona-
rá os menús dos comensais durante 
todo o curso escolar. Pola súa banda, 
os concellos comprométense á con-
tratación da elaboración e servizo 
dos menús escolares, así como ao 
coidado e asistencia do alumnado 
durante as comidas.
A maior parte dos comedores esco-
lares están xesti onados por parte da 
propia consellería, cun total de 417 
que atenden 62.375 usuarios. 

A Xunta apoiará o 
servizo de comedor 
na Escola Infanti l

O Goberno local xa ten ubicación 
para o novo mural no municipio, 
que realizará o arti sta urbano Die-
go AS na rúa Plácido Peña número 
80.
No marco do proxecto do gober-
no local para impulsar este ti po de 
obras artí sti cas, o concello abriu un 
prazo para que os veciños puidesen 
propor espazos para Diego AS, reci-
bindo oito propostas.
“Agradecemos a colaboración da 
veciñanza e, de feito, algunha das 
propostas poderemos uti lizala nun 
futuro, pero nesta ocasión tanto o 
arti sta como o concello considera-
mos que a ubicación ideal é a do 
número 80 da rúa Plácido Peña”, 
explica o concelleiro Luis Fernán-

dez.
O Concello de Vilaba agarda que a 
obra estea rematada antes do mes 
de setembro. Diego As é un dos ar-
ti stas urbanos de referencia, autor 
do coñecido mural de Julio César 
en Lugo, estreado con moti vo do 
pasado Arde Lvcvs.

O novo mural de Diego As 
estará na rúa de Plácido Peña
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O Bloque Nacionalista Galego en-
tregou máis de 450 sinaturas para 
reclamar á Xunta a mellora do 
servizo no centro de saúde e PAC 
da localidade. No momento da 
entrega parti cipou a deputada no 
Parlamento de Galiza, Olalla Rodil, 
xunto coa responsábel local do 
BNG, Mónica García e membros 
da organización.
Estas sinaturas foron recollidas 
dentro da campaña pola recupe-
ración dos servizos sanitarios que 
o BNG desenvolveu a parti r do pa-
sado mes de marzo do 2022.

No formulario asinado solicítase 
á Consellería de Sanidade: a do-
tación total das prazas de persoal 
facultati vo coas que conta o cen-
tro de saúde e PAC de Vilalba, a 
resti tución urxente do servizo de 
pediatría e, por últi mo, a dotación 
de recursos materiais sufi cientes 
para garanti r o pleno funciona-
mento do centro de saúde e PAC 
de Vilalba.
Hai que destacar que este servizo 
sanitario tamén afecta aos conce-
llos de Xermade, Muras, Cospeito 
e Abadín.

O BNG entrega máis de 450 
sinaturas para reclamar melloras 
no centro de saúde e no PAC

Vilalba Aberta reclama a mellora 
das condicións laborais no Servizo 
de Axuda no Fogar. Así o anunciou 
o seu voceiro, Modesto Renda, á 
saída dunha reunión programada 
pola formación co fi n de “escoitar” 
o marco de reivindicacións das tra-
balladoras.
“As traballadoras do SAF levan loi-
tando moitos anos pola súa pro-
fesionalización”, lembrou un Mo-
desto Renda que chamou a “facer 
efecti vos os convenios do sector, co 
fi n de avanzar na mellora das con-
dicións laborais das traballadoras 
dun servizo esencial para a veci-
ñanza de vila e parroquias”.
Unha opinión comparti da pola 
membro da Coordinadora de VA, 
Tamara Rodríguez, que instou á 
Concelleira de Políti cas Sociais, 
Marta Rouco, a asumir as súas res-
ponsabilidades, coa “mellora da 
coordinación concello/empresa” 
e o “fi n da inefi ciente políti ca do 
servizo á carta”, como puntos de 
parti da.
Así, defendeu preponderancia dos 
“plans individuais de actuación”, 
como único xeito de compati bili-
zar a prestación dun servizo “digno 

para os usuarios” cunha “calidade 
de vida digna para as traballado-
ras.”

MONUMENTO DOS CAÍDOS. A 
responsable de Organización de 
VA, Mónica González, anunciou 
que a formación municipalista pe-
dirá explicacións ao goberno en re-
lación coa reparación do panteón 
que homenaxea aos Caídos, na pa-
rroquia de San Xoán de Alba.
Unha interpelación – denunciou – 
que chega “un ano e dous meses 
despois de que o goberno do PSOE 
anunciara a bombo e pratos a vin-
deira catalogación de elementos 
que incumpran a lexislación en ma-
teria de Memoria Histórica, paso 
previo para a súa reti rada.
Así, González censurou que o exe-
cuti vo socialista “non só non cum-
pra nin cos seus compromisos nin 
coa lexislación vixente”, se non 
que, aínda por riba, permita unha 
restauración “abertamente ilegal” 
que, por se fora pouco, “non con-
taría coas precepti vas autorización 
de Patrimonio e Camiño de Santi a-
go”, ámbalas dúas, obrigatorias e 
derivadas da súa ubicación.

Vilalba Aberta pide melloras 
para as traballadoras do SAF

DIGOCHOEU. O xurado dos primei-
ros premios #DígochoEu de Ouro 
da CRTVG  outorgaron un premio 
especial ao vídeo presentado polo 
IES Basanta Silva de Vilalba, que 
supón 200 euros e a emisión do 
seu vídeo. Nos premios, a CRTVG 
conta coa colaboración da Secre-
taría Xeral de Políti ca Lingüísti ca e 
de Gadis. 

SLG. O Sindicato Labrego Galego 
mantén aberta a inscrición para 
unha nova convocatoria do Curso 
de Elaboración de Queixos e outros 
Produtos Lácteos, imparti do polo 
mestre e afi nador queixeiro José 
Luís Martí n. Desta volta a formación 
terá lugar en Vilalba, na Escola Haba-
nera de Santaballa, os días 18 ao 22 
de xullo, en horario de mañá (10.00 
a 14.00) ou tarde (16.00 a 20.00). 
Poden acceder a esta formación per-
soas laboralmente acti vas: emprega-
das, autónomas e demandantes de 
emprego.

ESMUVI. A Escola de Música de Vi-
lalba presentou unha nova iniciati -
va na que se traballa conxuntamen-
te coa Banda de Música de Vilalba 
e para a que contan co apoio do 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica: a creación dunha Minibanda 
para a que a inscrición estará aberta 
durante os meses de xullo e agosto 
e para a que se necesitan músicos 
de vento madeira, vento metal ou 
percusión. Por outra parte, abriuse 
o proceso de inscrición para o curso 
2022-2023 do alumnado de novo 
ingreso.

HORARIO. Como todos os anos, o 
Concello de Vilalba mudou o hora-
rio dos edifi cios públicos debido ao 
comezo da tempada de verán. Este 
horario permanecerá así ata o 15 
de setembro. A ofi cina de turismo 
está aberta de martes a venres, de 
9.30 a 14 horas, e de 17 a 19. Os 
sábados o horario será de de 9.30 
a 13.30. Pola súa conta a biblioteca 
municipal funcionará de luns a ven-
res entre as 8.30 e as 14:30 horas. 
Así mesmo, a casa da cultura muda 
o seu horario de luns a venres, de 
10.30 a 13.30, e de 18 a 20 horas 
e os sábados será de 10.30 a 13.30 
horas.

EN BREVE

A voceira do Grupo Municipal Popu-
lar, Sandra Vázquez, urxe ao goberno 
local vilalbés a programar canto an-
tes actuacións de mellora nas pistas 
municipais ante o seu mal estado. 
“Nesta época do ano, ti ñan que estar 
xa en marcha as obras de mellora do 
pavimento aproveitando o bo tempo 
porque este ti po de actuacións dé-
bense realizar en condicións climato-
lóxicas favorables. Este é un exemplo 
máis da falta de previsión e xesti ón 
por parte deste goberno socialista”.
Os populares teñen xa adverti do do 
mal estado da rede viaria en nume-
rosas ocasións. No pleno celebrado 
a fi nais do mes de xaneiro, o Grupo 
Municipal Popular defendeu unha 
iniciati va dirixida a planifi car a repa-
ración e o mantemento das pistas 
que contou co voto en contra do 
grupo socialista. Ante a súa falta de 
actuación ao respecto, os populares 
volveron manifestar durante a sesión 
plenaria da corporación a necesida-
de de acometer traballos de mellora 
nas estradas; pero “fi xéronnos caso 
omiso. Se tomaran nota e se puxeran 
a traballar, agora podíanse estar a fa-
cer esas labores”.
O Grupo Municipal Popular volveu 

reiterar que “o Concello arranxe de 
maneira urxente as diferentes pistas 
das parroquias que se atopan nun 
estado lamentable”. 

POLÍGONO.  Os populares urxen ta-
mén e ao goberno local a executar os 
acordos aprobados no últi mo pleno 
sobre o polígono industrial. “Non 
nos chega con aprobar as reivindica-
cións da Asociación de Empresarios 
Sete Pontes e que o propio Grupo 
Municipal Popular leva moito tem-
po reclamando. Queremos que o 
goberno execute o acordado. Non 
é difí cil porque non require unha 
gran dotación orzamentaria, senón 
xesti ón por parte do goberno local 
socialista. É cuesti ón de interese”.

O PP urxe actuar na 
mellora de pistas rurais

O grupo provincial do PP procede a 
executar o relevo previsto nas súas 
fi las en función do pacto alcanzado 
no seo do parti do ao principio do 
mandato. O portavoz popular na 
Deputación, Javier Casti ñeira, anun-
cia que “no día de onte, o deputa-
do provincial polo Parti do Popular 
Agustí n Baamonde presentou a súa 
renuncia no pazo de San Marcos”. 
Sinala: “A verdade é que os seus 
compañeiros, os membros do grupo 
provincial do PP non temos máis que  
palabras de afago e de agradece-
mento, por comparti r este tres anos. 
Agradecemento pola súa acti tude, 
polo seu carácter, polo seu respecto 

aos compañeiros e aos rivais políti -
cos, pola súa excelente capacidade 
oratoria e pola forma de plasmar a 
súa experiencia tanto no eido local 
como no eido autonómico”.

Agustí n Baamonde renuncia 
como deputado provincial do PP
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Remataron as obras de humani-
zación da Travesía dos Castros, un 
proxecto que lle da prioridade aos 
peóns sobre os vehículos, gañando 
espazo público para a cidadanía e 
mellorando a imaxe da zona, den-
de o seu cruce coa rúa do Calvario 
ata o cruce coa avenida da Terra 
Chá.
A actuación para mellorar o entorno 
incluiu a renovación do alumeado 
público con tecnoloxía LED, a instala-
ción de mobiliario urbano e un incre-
mento das zonas arboladas e verdes, 
antes inexistentes.
Para priorizar o espazo da travesía 
para os peóns, o concello transfor-
mou a actual calzada nun espazo de 
plataforma única, cun ancho de paso 
para os vehículos de 3,30 metros.
O sentido da circulación manten-
se dirección Avenida da Terra Cha 
hacia Rúa Calvario. O orzamento 
do proxecto foi de 142.000 euros e 
conlevou tamén a posta en marcha 
dunha nova rede de saneamento na 
Travesía dos Castros.
Todos os materiais da actuación son 
novedosos, cunha calzada en plata-
forma única con capa de rodadura 
de cor, zonas coreadas con pintura 
epoxi para exteriores, un espazo pú-
blico con solera de formigón armado 
con acabado de formigón lavado 
desactivado de grano fino color ver-

de, e xardineiras de formigón con 
taboleiros de madeira de pino.
Na travesía destaca o mural de Lula 
Goce.

FERRERÍA. O Concello sacou a lici-
tación as obras para renovar e hu-
manizar a travesía da Ferrería, que 
comunica e fai de eixe entre a rúa 
das Pedreiras e a rúa da Ferrería. O 
investimento nesta actuación supera 
os 120.000 euros.
A actuación consistirá en transfor-
mar a actual calzada nun espazo de 
plataforma única cun ancho medio 
de paso de vehículos de 3,30 me-
tros, continuando cunha dirección 
única na rúa.
Para mellorar a imaxe da rúa, utiliza-
rase adoquín de xunta verde no chan 
apto para o tráfico lixeiro, e adoquín 

convencional nas zonas máis próxi-
mas ás vivendas, creando unhas 
plataformas de zona limpa para o 
acceso ás mesmas.
Ademais, aproveitando os quiebros 
da rúa proxectaranse nas zonas máis 
abertas espazos de descanso coa 
incorporación de zonas verdes, ár-
bores e asentos. Á marxe das obras, 
executaranse na travesía da Ferrería 
novas instalacións de saneamento, 
alumeado, abastecemento, gas na-
tural e telecomunicacións.

SANTABALLA. Tamén saíron a lici-
tación as obras para ampliar a rede 
municipal de abastecemento de 
auga potable a diferentes núcleos da 
parroquia de Santaballa. O orzamen-
to dos traballos é de 161.268 euros.
O entronque á rede xeral municipal 

de abastecemento de auga se reali-
zará no barrio de O Castro e o barrio 
de Tufiade. A ampliación da rede 
realizarase tamén nos barrios de O 
Outeiro; Folgueira, Gunxar e O Apa-
xo; Vilasuso; O Castro; Carballido e 
Casela.
Será un proxecto con 95 entronques 
con cargo ao Fondo de Compensa-
ción Ambiental da Xunta. Beneficiará 
tamén á cooperativa de Santaballa.

ALUMEADO. Adxudicaronse as 
obras para a renovación das insta-
lacións e o alumeado exterior nos 
núcleos de poboación de O Carrizo 
e Feiranova (parroquia de Santaba-
lla) e As Campelas (Rioaveso). Os 
traballos estarán rematados en no-
vembro.
Con esta actuación, o concello re-

nova un total de 201 puntos de luz 
con tecnoloxía LED (87 en Balneario 
O Carrizo, 48 en Feiranova e 66 nas 
Campelas), mellorando desta forma 
a eficiencia enerxética e rebaixando 
o consumo de enerxía e a contami-
nación lumínica.
O proxecto inclúe tamén a renova-
ción dos cadros e caixas, xa que o 
conxunto de instalacións que xes-
tionan o alumeado nestes núcleos 
está en mal estado. Tamén se subs-
tituirán o cableado e os condutores 
da rede de distribución, tanto os 
subterráneos como os aéreos.
O orzamento da obra supera os 
200.000 euros, pero o concello con-
seguiu unha subvención do Institu-
to para a Diversificación e Aforro da 
Enerxía (IDAE), que aporta o 80% do 
investimento.

Rematan as obras nos Castros e licitan as da Ferrería
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O vicepresidente primeiro e conse-
lleiro de Economía, Industria e Inno-
vación, Francisco Conde, asegurou 
que a fábrica de papel ti sú que Ence 
proxecta no municipio converterá As 
Pontes no “centro dun polo de eco-
nomía circular” e benefi ciará a máis 
dun centenar de pequenas e media-
nas empresas.
Conde, que parti cipou, xunto co al-
calde, Valentí n González Formoso, e 
o conselleiro delegado da empresa, 
Ignacio Colmenares, na presenta-
ción do proxecto ás enti dades lo-
cais, destacou a “colaboración” das 
administracións e a fi rma para “dar 
resposta ás necesidades industriais 
da comarca de Ferrolterra, unha vez 
que se decidiu pechar a central tér-
mica”.
A planta supón, explicou o consellei-
ro, “unha iniciati va nova a nivel inter-
nacional” que permiti rá “desenvol-
ver unha tecnoloxía para recuperar 
papel e cartón” para producir ti sú. 
Pero, sobre todo, puxo en valor o rol 
de Ence como “empresa tractora” 
que terá un “impacto moi grande en 
pemes dedicadas á loxísti ca, o trans-
porte, o mantemento, a recollida de 
materia prima, etc”.
O conselleiro de Economía explicou 
que este proxecto súmase a outras 
que se presentaron a semana pasa-
da para a zona, como a planta de hi-
dróxeno verde que impulsa Regano-
sa ou a de pneumáti cos de Sentury, 
que, lembrou, “xa iniciaron a súa 
tramitación”.
“O máis importante é que as admi-
nistracións colaboremos”, incidiu 
Conde, que agradeceu a implicación 
do Concello das Pontes e do Gober-
no central a través dos fondos euro-
peos, así como o “compromiso de 

Ence con Galicia”. “Este proxecto é 
complementario, nunca alternati vo, 
a Lourizán e, de feito, nas Pontes vai 
uti lizar unha parte da produción que 
se xera en Lourizán”.
Pola súa banda, o alcalde das Pontes, 
Valentí n González Formoso, agrade-
ceu “o traballo de Xunta e empresa 
para que este proxecto sexa unha 
realidade” e adiantou que “aquí ato-

parán todas as facilidades do mundo 
para que o sexa e para recuperar e 
consolidar a vocación industrial das 
Pontes”.
“Hoxe é un día importante, porque, 
pese ao momento complexo e incer-
to que vive o municipio, a iniciati va 
de Ence permite poñer en valor As 
Pontes como emprazamento indus-
trial”, concluíu.

Xunta, Concello e Ence presentan  
o proxecto da nova papeleira

as pontes

O Concello ten previsto acometer a 
renovación da capa de rodadura dos 
camiños rurais de Alvarón, Casas Er-
mas e na parroquia de Marraxón.
As obras, cun orzamento de 
64.157,12 euros inclúen a limpeza 
xeral de cunetas e noiros en todo 
o percorrido dos tres viarios, a roza 
de maleza e vexetación existente en 
bordos así como o rebaixe das ac-

tuais beiravías.
Rematadas estas tarefas procedera-
se á extensión dunha nova capa de 
rodadura. Reforzarase, en primeiro 
lugar, o pavimento actual co reba-
cheo, limpeza e varrido da super-
fi cie, para seguidamente proceder 
ao rego asfálti co de aglomerado en 
quente. Así mesmo, excutarase un 
reforzo de bordos.

Mellora de tres camiños

O delegado do Goberno, José Miño-
nes, confi rmou que Endesa recibirá 
en breve o permiso defi niti vo de pe-
che da súa planta térmica das Pontes 
aínda que non quixo concretar os 
prazos do cesamento defi niti vo da 
acti vidade na central.
O delegado sinalou que a parti r dese 
momento comezará o proceso de 
desmantelamento das instalacións e 
destacou que eses traballos xerarán 
tamén emprego na zona. En princi-
pio, as tarefas de desmantelamento 
poderíanse prolongar durante un 
período de cinco anos.

CHEMINEA. O grupo de traballo lo-
cal por unha transición xunta esixe a 
convocatoria dunha reunión urxen-
te co presidente da Xunta, Alfonso 
Rueda, e co vicepresidente primeiro, 
Francisco Conde, ante o inicio dos 
trámites para declarar a cheminea 
da central térmica da vila como Ben 
de Interese Cultural (BIC), decisión 
adoptada de xeito unilateral polo 
executi vo autonómico.
Reclama ao goberno autonómico 
unha explicación sobre os moti vos 
polos cales se puxo en marcha este 

proceso administrati vo así como a 
súa afección a curto, medio e longo 
prazo en termos socioeconómicos.
Dada a cautelas propias dun ben 
protexido coas que contará a chemi-
nea de ser declarada BIC , o grupo de 
traballo local reclama a convocatoria 
inmediata desta reunión para aclarar 
e coñecer o impacto que podería 
ter, entre outras cuesti óns, o man-
temento da infraestrutura, as posi-
bles limitacións que existi rían para 
a implantación de novos proxectos 
industriais para a zona, o impacto so-
bre o proceso de desmantelamento 
así como no emprego vencellado.

Confi rmado o peche da 
planta pontesa de Endesa

A instancias da concelleira de Edu-
cación, Tania Pardo Cabarco, e a 
concelleira de Promoción Indus-
trial, Ana María Pena Purriños, 
o concello das Pontes organizou 
unha reunión entre os promotores 
da futura planta de produción de 
hidróxeno, Reganosa e EDPR, e os 
representantes do Departamento 
da Familia Química do IES Moncho 
Valcarce, onde se imparte o Ciclo 
Formati vo de Grao Superior de 
Laboratorio de Análise e Control 
de Calidade, en vistas a establecer 
unha colaboración.

O alumnado do ciclo fórmase para 
traballar en empresas ou laborato-
rios de calquera sector industrial, 
sendo un perfi l moi versáti l e tendo 
cabida dentro do departamento 
de control de calidade presente en 
todo proceso produti vo.
As partes instáronse a visitas e reu-
nións posteriores e deixaron aber-
tas diferentes vías de colaboración, 
que van dende a realización de ac-
ti vidades e determinacións orien-
tadas ao futuro proxecto, ata a aco-
llida do alumnado en prácti cas, xa 
sexa en réxime ordinario ou dual.

A planta de hidróxeno acollerá 
alumnos locais en prácti cas
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Nace A Vila do Mañá, un proxecto 
de parti cipación cidadá que recu-
pera as ideas propostas por Aldo 
Van Eyck, e as premisas e Frances-
co Tonucci , creador do programa 
A cidade dos nenos, co obxecti vo 
de que actúen como vangarda da 
recuperación do territorio para a 
cidadanía.
O obxecti vo é que a poboación más 
nova estea presente de forma acti -
va nos procesos de construción do 
espazo común (praza, barrio, vila) 
dotándoos das ferramentas preci-
sas para desenvolver a súa creati vi-
dade provocando o despertar dun-
ha nova mirada sobre os espazos 
nos que desenvolven a súa vida.
O proxecto que se desenvolverán 
desde o 11 ao 15 de xuño, en ho-
rario de 10:00 a 14:00 horas e de 

16:00 a 20:00 horas, está dirixido 
a nenos e nenas maiores de cinco 
anos e inclúe disti ntas acti vidades 
de urbanismo tácti co, en disti ntos 
espazos da vila, que permiti rá á 
adolescencia e infancia estar pre-
sente, de forma acti va, no proceso 
de de construción dos espazos co-
múns, dotándoos das ferramentas 
para desenvolver a súa creati vida-
de dende a arte e a arquitectura.

Comeza un proxecto para 
menores de parti cipación cidadá

ENTIDADES SOCIAIS. O Concello 
desti nará 170.00 euros ás achegas 
desti nadas ás enti dades sociais do 
municipio no ano 2022, un 6% más 
que o ano anterior.
Estas subvencións están dirixidas 
ás enti dades sociais, sen ánimo de 
lucro, inscritas no rexistro de asocia-
cións de Galicia, no rexistro de Aso-
ciacións do Concello das Pontes e 
que desenvolan as súas acti vidades 
no ámbito territorial do concello ou 
sobre temas de interés para o muni-
cipio das Pontes.
A través destas achegas as enti da-
des solicitantes poderán cubrir os 
gastos derivados das acti vidades 
que leven a cabo durante o ano 
2022. Así, serán subvencionales os 
gastos derivados da organización e 
realización das acti vidades; o ma-

terial funxible non inventariable 
relacionado directamente con ditas 
acti vidades, seguros de responsa-
bilidade civil e accidentes, retribu-
cións a persoal técnico e de monito-
res/as, os gastos correspondentes a 
voluntarios/as ou monitores/as que 
colaboren coa enti dade ou asocia-
ción imparti ndo algunha acti vida-
de, curso, etc, de forma esporádica, 
dereitos de arbitraxe, conferencian-
tes, entre outros.

ESCOLARES. Doutra banda, desti na-
rá 38.000 euros para a convocatoria 
de axudas ás familias para a escolari-
zación. O obxecti vo desta convocato-
ria de axudas desti nadas a material 
escolar é a promoción da igualdade 
no dereito á educación e compensar 
ás familias polos gastos derivados da 

escolarización no inicio do curso.
A contí a individual para cada persoa 
benefi ciaria segundo o seu curso é 
de 30 € para Educación Infanti l (de 0 
a 3 anos) e de 100 € para Educación 
Infanti l (de 3 a 6 anos) e Educación 
Primaria e Secundaria. No caso de 
cursar a FP Básica a axuda será de 
80 € e de 140€ para alumnado de 
Bacharelato ou Ciclos formati vos así 
como unha contí a de 40 euros para 
o alumnado de grao elemental do 
Conservatorio de Música Profesional 
das Pontes e de 60 euros no caso do 
alumnado de grao profesional.
O prazo para solicitar estas axudas 
remata o día 2 de agosto. Doutra 
banda, para todo aquel alumnado 
que por obrigación teña que forma-
lizar a matrícula en setembro, abri-
rase un prazo extraordinario do 19 

ao 30 de setembro de 2022.

ENTIDADES CULTURAIS. O Gober-
no local desti nará 180.000 euros ás 
achegas para as enti dades culturais 
do municipio no ano 2022, un 15% 
máis que o ano anterior.
Así, serán subvencionables os gas-
tos de persoal con contrato laboral 
coa enti dade, gastos de seguros de 
responsabilidade civil ou de cober-
tura de accidentes, gastos de trans-
porte para a realización de viaxes 
culturais, gastos de publicidade, de 
loxísti ca (megafonía, son, ilumina-
ción e infraestruturas imprescindi-
bles e necesarios para o desenvol-
vemento das acti vidades)
Tamén serán subvencionables os 
gastos xerados para o desenvolve-
mento de actuacións culturais.

Abren prazos para as axudas a colecti vos

A Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade adxudicou por 1.315.222 
euros a execución das obras de me-
llora do fi rme na AG-64, ao seu paso 
polo concello das Pontes.
A intervención comprende o acon-
dicionamento e rehabilitación do 
fi rme nos primeiros 40 quilómetros 
desta autovía que une Ferrol e Vilal-
ba, de cara a mellorar a seguridade 
viaria. Os traballos contan cun prazo 
de execución de seis meses.
Máis en concreto, actuarase no trei-
to da AG-64 comprendido entre os 
puntos quilométricos 0 e o 39+790. 
Os traballos centraranse na repara-
ción do fi rme que se atope en mal 
estado, coa mellora da capa de ro-
dadura, así como das condicións de 
adherencia.

Por outra banda, o Concello das Pon-
tes, tras acometer as obras na marxe 
esquerda da AC 564 ao seu paso por 
Goente, ten previsto conti nuar coa 
mellora deste viario coa execución 
dun proxecto de característi cas simi-
lares na súa marxe dereita.

O proxecto, cun orzamento de 
150.658 euro permiti rá á reposición 
dos actuais servizos de saneamento, 
abastecemento e iluminación así 
como a mellora da beirarrúa exis-
tentes, entre o punto quilométrico 
17,200 e o 17,800.

Realizan melloras na AG-64 e na 
marxe dereita da estrada a Goente

A Deputación da Coruña desen-
volverá durante os meses de xullo, 
agosto e setembro un novo proxecto 
de dinamización do comercio local 
con seis feiras en varios concellos, 
incluído As  Pontes.
A Deputación realizou un contrato 
para o desenvolvemento estas feo-
ras entre concellos con poboación 
entre 10.000 e 50.000 habitantes 
que conten con Asociación de co-
merciantes e con mesa de comercio 
propia ou mesa de comercio da De-
putación.
O fi n das mesmas é fundamental-
mente apoiar aos comerciantes e ar-
tesáns da provincia. As Pontes será a 
segunda, do 19 ao 21 de agosto.

As Pontes contará 
cunha nova feira 
de dinamización do 
comercio local
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outeiro de rei

O BNG de Outeiro de Rei volveu a 
realizar un acto reivindicati vo para 
reclamar o acondicionamento de 
pasos seguros para persoas na N-VI. 
Os nacionalistas instalaron un paso 
de peóns temporal e simbólico para 
demandar o que cualifi caron como 
“unha necesidade para todas as 
persoas que, a diario, teñen que xo-
garse a vida para cruzar a N-VI para 
ir dun lado ao outro da vila”. Duran-
te aproximadamente un cuarto de 
hora a estrada N-VI contou cun paso 
de peóns, cuesti ón que o BNG leva 
anos demandando dende hai anos a 
todas as administracións.

PAZO DOS GAIOSO. A deputada Ola-
lla Rodil presentou no Parlamento 
unhas preguntas sobre a desapari-
ción das pedras da porta que estaba 
no Camiño Real, detrás do Pazo dos 

Gaioso, no propio centro da vila.
“Agora, despois de moitos séculos, 
esa porta xa no existe porque foi de-
rrubada e no seu lugar tan só queda 
unha morea de pedras, algunhas das 
cales poderían formar parte da porta 
orixinal”, dixo.
Para o BNG é fundamental que se 
paralice calquera actuación, inten-
tado evitar que “desaparezan” ou 

se deterioren aínda máis as pezas 
desta porta, e é por iso se presenta-
ron preguntas sobre se a Xunta era 
coñecedora do acontecido nas obras 
do centro de día, tamén preguntou 
se estaban catalogadas ou inventa-
riadas as portas, o valor patrimonial 
da mesma, así como as medidas a 
tomar para evitar que o alcalde faga 
desaparecer ditas pedras.

O BNG instalou, un ano máis, un 
paso de peóns provisional na N-VI

Santa Isabel contará con dúas pis-
cinas públicas e un centro BTT para 
bicicletas de montaña cun investi -
mento total previsto de máis de 1,1 
millóns de euros.
O obxecti vo da intervención será 
dotar ao municipio dunha nova 
área deporti va e recreati va que terá 
como elemento principal o comple-
xo acuáti co e os servizos comple-
mentarios asociados. O convenio de 
colaboración entre a Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Viven-
da e o Concello permiti rá acometer 
e incorporar ao patrimonio as obras 
resultantes xa está fi rmado.
O ámbito de intervención correspón-
dese cunha parcela que ten unha su-
perfi cie aproximada de 2.688 metros 
cadrados, localizada en Santa Isabel, 
preto da área recreati va 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 infanti l e a outra 
para adultos, que contarán con zo-
nas desti nadas a usos complementa-

rios así como para aseos e vesti arios 
de uso público e área de enfermería. 
A tal fi n, o proxecto inclúe a constru-
ción dunha edifi cación que albergue, 
ademais das instalacións para dar 
servizo ás piscinas, estancias aptas 
para outras acti vidades. En concreto, 
unha cafetería con espazo para alma-
cén, cociña e baños; 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.
No caso de Outeiro de Rei, o com-
promiso de fi nanciamento das obras 
para as anualidades de 2022, 2023 e 
2024 ascende a 1.101.955,82 euros, 
dos cales o 70% será achegado polo 
departamento galego e o 30% res-
tante polo Goberno municipal.
Ademais, a Consellería asumirá a 
contratación da execución e da di-
rección das obras, a xesti ón das 
mesmas ata que se completen os 
traballos conforme ao previsto, e a 
formalización dos actos de recep-
ción. Pola súa banda, o Concello en-
cargarase da redacción do proxecto 
no que se defi nan as actuacións a 
executar, e unha vez recepcionadas, 
da súa explotación, mantemento e 
conservación.

Santa Isabel contará con 
dúas piscinas públicas e 
un centro BTT

A asemblea do BNG escolleu pór 
á fronte da formación local a Lara 
Pita, veciña de Francos, que ten 35 
anos e é traballadora no Sergas.
A nova responsábel, Lara Pita, de-
clarou “é unha honra que as com-
pañeiras e compañeiros do BNG 
depositaran en min toda a confi an-
za para proxectar a organización”.
Lara Pita destacou os obxecti vos 
desta nova andaina “en Outeiro 
témolo claro, o BNG é a única ga-
rantí a para cambiar o rumbo do 
noso concello, polo que saímos a 
por todas para gañar a alcaldía nas 
vindeiras eleccións do 2023”.

Lara Pita pasa a 
encabezar o BNG

CONCURSO.  Con moti vo  da celebración da XIV Feira da Artesanía, 
ti vo lugar o segundo o campionato  de escultura con motoserra. O pri-
meiro premio, dotado con 200 euros, foi para a obra Tallando, de Iván 
Matos Recouso. O segundo, de 150, correspondeu a Marcos Escudiero 
Pérez por Coroza.
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friol

A Rede Museísti ca Provincial pre-
sentou no Museo de Lugo as ac-
ti vidades de verán, con disti ntos 
obradoiros e propostas didácti cas 
arredor dos recursos e coleccións 
dos museos pensadas para nenas e 
nenos de disti ntas idades.
As acti vidades desenvolveranse nos 
meses de xullo e agosto tamén en 
San Paio de Narla. Desde sesións 
para coñecer o traballo en escava-
cións arqueolóxica, dirixidas polo 
arqueólogo Enrique Alcorta, ata 
obradoiros de disti ntas disciplinas 
artí sti cas coa implicación de arti stas 
locais, convivencias interxenera-
cionais a redor da tradición oral e 
viaxes aos disti ntos museos provin-
cias.
A axenda de acti vidades pode con-
sultarse na plataforma multi canle 
da Rede Museísti ca Provincial, co-
munidadermpl.com, onde tamén 
se accede á solicitude de preinscri-
ción en cada unha das acti vidades.

San Paio de Narla 
contará con 
acti vidades de verán

O Club Fluvial de Friol reabrirá na 
súa totalidade o día 15 deste mes 
tras rematar o proceso de reforma 
das instalacións no que se investi -
ron 970.000 euros. Nun principio 
o orzamento era de 700.000 euros 
pero ampliouse debido ás necesida-
des que foron xurdindo. Grazas a un 
convenio de colaboración, o 70% do 
orzamento foi sufragado pola Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda.
O obxecto do proxecto é acometer 
unha serie de obras de edifi cación 
e urbanización na contorna do club 
fl uvial, unha instalación pública e 
aberta a toda a veciñanza que leva 
máis de 40 anos en funcionamento.
Concretamente, as obras en Friol 
consisti ron na edifi cación practi ca-

mente de novo do edifi cio central 
ademais das dúas piscinas exterio-
res, unha de adultos e outra infanti l, 
que ten o recinto. Tamén se execu-
taron traballos de urbanización e a 
creación de espazos axardinados. As 
piscinas remataron con anteriorida-
de xa que abriron xa as súas portas 

este verán, cuns días de retraso con 
relación a outros anos.
Por outra banda, a previsión é con-
ti nuar coa urbanización de parte da 
contorna da praia fl uvial, localizada 
nunha das marxes do río Narla coa 
renovación do paseo e a construción 
dunha ponte sobre o río.

O Club Fluvial reabre ao completo 
o día 15 trala reforma integral

O director xeral de Emerxencias e 
Interior, Santi ago Villanueva, fi xo 
entrega de cadanseu equipo de 
excarceración para tarefas de res-
cate e actuacións en emerxencias 
aos GES de Friol e Mos e ao servizo 
municipal de emerxencias de Noia. 
Os equipos de excarceración están 
desti nados a atender determina-
das intervencións como accidentes 
de tráfi co con persoas atrapadas, 
rescates en espazos confi nados 

ou outras estruturas colapsadas, 
así como calquera ti po de emer-
xencias de salvamento ou rescate 
onde sexa necesario empregar 
ferramentas hidráulicas de corte, 
separación, tracción e elevación.
Constan dos elementos necesa-
rios para a intervención en rescate 
como 1 bomba hidráulica, 2 man-
gueiras hidráulicas, 2 cizallas, un 
separador, un cilindro RAM sepa-
rador, 2 puntais de estabilización.

Entregan o equipo para 
rescate ao GES local

A comunidade do monte veciñal 
de Carballo celebrará a súa tradi-
cional Rapa das Bestas, o 31 de xu-
llo. Este ano recuperan unha cele-
bración casti gada pola pandemia, 
unha acti vidade que forma parte 
dun proxecto que naceu co orgullo 
de colaborar na recuperación do 
Cabalo Pura Raza Galega.
A celebración adoita comenzar 
coa subida das bestas ao curro a 
primeira hora da mañá. Para elo, 
xente a pé, cabaleiros e amazonas 
sairán na súa busca polo monte, 
para posteriormente conducilas 
ao curro. Separando os poldros, 
dará comezo o gran espectáculo 
da pelexa corpo a corpo entre aloi-
tadores e bestas, na que prima o 
bo trato aos animais e na que se 
aproveita a ocasión para realizar 

os axeitados tratamentos sanita-
rios. Rematará co recoñecemento 
aos aloitadores e cabaleiros que 
parti ciparon.
A tarde resérvase para as carreiras 
de galope, a intrépida xincana e a 
beleza técnica das carreiras de an-
dadura que darán fi n a xornada.

Volve a Rapa das Bestas á 
parroquia de Carballo

A portavoz nacional, Ana Pontón, 
visitou en Friol proxectos innovado-
res e sustentables no medio rural, 
promovidos por mulleres, que puxo 
como exemplos de que é posible un 
rural vivo e con futuro se se conta 
cunha boa políti ca de goberno.
“Queremos un medio rural vivo”, 
salientou, por iso o BNG propón un 

Plan estratéxico estruturado en dez 
liñas de actuación que ten como 
principal baza unha políti ca de dis-
criminación positi va en materia de 
servizos públicos, con medidas con-
cretas: manter os servizos educati -
vos, reverter os recortes sanitarios 
garanti r os servizos bancarios e re-
forzar todos os servizos sociais.

Pontón propuxo na localidade 
un plan de rescate do rural

O centro sociocultural de Friol aco-
llerá o sábado 23 de xullo a presen-
tación do libro Premios de investi ga-
ción histórica, cultural e etnográfi ca, 
organizado pola asociacion Carballo 
Vivo e o Concello de Friol.
A presentación terá lugar ás 17.00 
horas e intervirán na mesma re-
presentantes dos dous organismos 

convocantes así como dos coordina-
dores da obra. Ademais, está invita-
do a parti cipar Felipe Arias Vilas, ex 
director do Museo do Castro de Vi-
ladonga e actuará como moderador 
David Espiño.
Ás 19.00 horas terá lugar a actuación 
musical de Pandereteiras sen fron-
teiras.

Presentan o libro que recolle 
os premios de investi gación
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A Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade executou traballos de 
renovación do fi rme na estrada 
autonómica LU-934 ao seu paso 
polo núcleo urbano, nos que rea-
liza un investi mento de 70.000 
euros.
A actuación comprende un ámbi-
to de 770 metros de lonxitude na 
Avenida de Lugo, desde a entrada 
ata o centro da localidade -puntos 
quilométricos 00+000 a 00+770-
. Vaise renovar integramente a 
capa de rodadura con mestura de 
bituminosas en todo o treito, así 
como a sinalización horizontal.
Arias destacou que a reforma ache-
ga maior seguridade para a circu-
lación nunha zona urbana como 
esta, con moito tránsito de peóns. 
“A Xunta -afi rmou- realiza un tra-
ballo constante de mantemento 
e conservación nas estradas auto-
nómicas, para que estean en con-
dicións ópti mas e proporcionen o 
maior nivel posible de efi ciencia e 
confort ao tráfi co rodado e peonil”.

ESTRADA A LUGO. Por outra ban-
da, a Consellería de Infraestrutu-
ras e Mobilidade está a executar 
traballos de renovación do fi rme 

na estrada autonómica LU-234, en 
nove quilómetros entre os munici-
pios de Lugo e Friol, concretamen-
te no treito que une Ombreiro con 
Cotá, entre os puntos quilométri-
cos 04+000 e 12+660.
A Xunta de Galicia inviste 519.685 
euros nesta importante actuación 
que afecta a unha das vías de circu-
lación de máis circulación, ao seu 
paso polos municipios de Lugo e 
de Friol.
O delegado territorial da Xunta 
en Lugo, Javier Arias, comprobou 
hoxe a marcha das obras, que co-
mezaron o pasado día 20 e que 
rematarán , segundo as previsións, 
o vindeiro 1 de xullo. Esta actua-

ción comezou coa limpeza previa 
das cunetas e conti nuou co reforzo 
da capa de rodadura cunha mes-
tura bituminosa en quente nunha 
lonxitude de 8,66 quilómetros da 
estrada LU-234. Concretamente 
actuarase entre o punto quilomé-
trico 04+000 ao 08+570, polo mu-
nicipio de Lugo, e entre os puntos 
quilométricos 08+570 e o 12+660, 
no concello de Friol.
Unha vez rematadas as obras de 
reforzo do fi rme acometeranse 
o repintado da sinalización hori-
zontal en toda a estrada, entre os 
puntos quilométricos 00+000 e 
12+660, unha actuación que rema-
tará nos primeiros días de xullo.

Renovan o fi rme en dúas estradas 
ao seu paso polo centro urbano

A directora xeral de Xuventude, 
Parti cipación e Voluntariado, 
Cristi na Pichel, parti cipou na pre-
sentación do campo de volunta-
riado Friulio, que se desenvolve-
rá entre o 28 de agosto e o 9 de 
setembro na localidade lucense 
de Friol. O programa, desti nado 
a quince mozos de entre 18 e 30 
anos, forma parte da campaña de 
verán O verán que queres contar 
posta en marcha pola Xunta.
Este campo de voluntariado, de 
carácter etnográfi co, xira arredor 
do festi val que lle dá nome, Friu-
lio, celebrado desde 2017. A cele-
bración recrea a chegada dun des-
tacamento romano a un poboado 
castrexo e dá a coñecer o proceso 

de romanización que ti vo lugar no 
século II d.C.
Os parti cipantes neste campo de 
voluntariado poñerán en valor os 
restos arqueolóxicos que forman 
parte do festi val, realizarán tare-
fas de limpeza, de sinalización e 
de plantación de árbores, e for-
marán parte de obradoiros de 
cestería, pan, queixo e constru-
ción de pallozas. Ademais, tamén 
terán sesións de música e baile e 
visitas culturais a lugares destaca-
dos en Lugo capital, Sobrado dos 
Monxes ou o mesmo Friol. Os 
parti cipantes resumirán as acti vi-
dades do festi val nunha pequena 
peza audiovisual para as redes 
sociais.

Friol presenta un campo 
de voluntariado sobre o 
pasado castrexo da vila

O alcalde e o delegado da Xunta, supervisando as obras
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O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, anunciou na 
Pastoriza xunto ao alcalde deste mu-
nicipio, Primiti vo Iglesias, novos tra-
ballos de mellora que a insti tución 
vai acometer na avenida Principal 
cun investi mento de 363.000€. Uns 
traballos que xa se atopan en fase de 
licitación e que, previsiblemente, co-
mezarán en setembro.
Tomé Roca detallou que as actua-
cións contempladas nesta estrada 
provincial, a LU-P-4401, servirán 
para dotar de novas beirarrúas ás 
marxes da vía, rehabilitar o fi rme, 
instalar nova sinalización mediante 
marcas refl exivas brancas e mellorar 
na iluminación. As obras faranse no 
treito da Avenida comprendido en-
tre o seu inicio ata o punto quilomé-
trico 1,550.
O mandatario provincial tamén com-
probou o estado doutro proxecto 
que a Deputación está acometendo 
nesta mesma vía e que complemen-
tan os recén anunciados. Estase a 
arranxar, por tramos, o pavimento 
de preto de 11 quilómetros dende 
o punto quilométrico 0 ata o 10,9, e 

tamén se renova a pintura de toda a 
estrada por un importe de máis de 
300.000€, o que redundará na me-
llora da comodidade e seguridade.

ACCESIBILIDADE E ALUMEADO. 
Tomé Roca tamén asinou co alcalde 
un convenio de colaboración por un 
importe total de 135.000€ para me-
lloras de accesibilidade e instalación 
de alumeado en disti ntos puntos do 
concello chairego. José Tomé desta-
cou a importancia deste acordo, ao 
que a insti tución provincial achega 
preto de 108.000€, que benefi ciará á 

veciñanza de Bretoña, Fontao, Bidui-
do e Alvite, e aos usuarios da zona 
do Carrizal, onde confl úen tres vías 
provinciais que conectan A Pastoriza 
cos concellos de Abadín e Cospeito.
Entre as melloras que o Concello po-
derá realizar grazas á aportación da 
Deputación está a pavimentación 
da conexión de Bretoña coa estrada 
LU-125 con aglomerado en quente. 
Os traballos, cun orzamento total de 
43.200€, levaranse a cabo nuns 700 
metros da vía na contorna do núcleo 
de Fontao. Tamén se actuará en 300 
metros do fi rme do acceso a este nú-

cleo, cun investi mento de 12.500€, 
dos que a insti tución provincial ache-
ga máis de 10.000€.
Neste convenio inclúense unha ac-
tuación que benefi ciará aos veci-
ños e veciñas do núcleo de Alvite, 
mellorando o acceso coa dotación 
dun novo fi rme cun orzamento de 
22.000€. Por outro lado, levarase a 
cabo a rehabilitación de 300 metros 
da conexión do Biduido coa estrada 
LU-122, cunha achega provincial de 
10.300€ e un investi mento total de 
preto de 13.000€.
Por últi mo, levarase a cabo tamén a 
instalación dunha rede de alumea-
do público na zona do Carrizal, cun 
investi mento de 38.600€, dos que 
a Deputación achega 30.900€ para 
a súa execución. Estes traballos le-
varanse a cabo nun punto no que se 
encontran tres vías provinciais que 
conectan A Pastoriza cos concellos 
de Abadín e Cospeito. Instalaranse 
20 luminarias, 16 delas colocadas 
nos accesos á rotonda reparti das en 
catro grupos e, outras catro, no cen-
tro da rotonda orientadas a cada un 
dos accesos da mesma.

A Deputación investi rá case medio 
millón de euros en varias actuacións

a pastoriza

O Concello da Pastoriza ten aberto 
o prazo de solicitudes para os no-
vos ingresos no punto de atención 
a infancia ata o día 22 de xullo.
A inscrición para o curso que se 
inicia en setembro pode realizarse 
nas ofi cinas municipais previa cita 
telefónica, no rexistro electrónico 
do Conello ou a través do correo 
electrónico administracion@con-
cellodapastoriza.es.
Haberá que presentar ademais de 
fotocopias dos DNIs ou libro de 
familia, un certi fi cado de empa-
droamento, a declaración da ren-
da, a últi ma nómina, a certi fi cación 
do INEM, ou outros documentos 
acreditati vos.

Abre o prazo para o 
novo curso no PAI

A piscina da Pastoriza contará este ve-
rán cunha serie de acti vidades dirixi-
das a público infanti l de todas as ida-
des para os meses de xullo e agosto.
Así, por una banda, terá lugar un cam-
pus de mañás acti vas que se desen-
volverán de luns a venres, de 11.00 
a 13 horas con dúas horas de acti vi-
dade, unha hora na auga e outra no 
exterior ou na sala.
Tamén conti nuarán os cursos de na-
tación pero con otros horarios. Habe-
rá para menores de 3 anos os martes 
ás 17.00 horas e os xoves ás 16.00. 
Para os pequenos de 4 a 8 anos serán 

os luns, martes, mércores e venres ás 
16.00 horas e ata os 12 anos serán ás 
17.00 horas os luns, mércores, xoves 
e venres.
Así mesmo haberá zumba para pe-
quenos os venres ás 18.00 horas.
O prazo de inscrición xa está aberto e 
será necesario anotarse na recepción 
da piscina ou vía telefónica 982 332 
013.
Os cursos de natación e as acti vida-
des dirixidas a público infanti l que se 
veñen desenvolvendo na Piscina da 
Pastoriza terán a parti r de agora un 
parón nos meses de xullo e agosto.

A piscina presenta un programa 
de acti vidades de verán

O presidente da xestora do PP da 
Pastoriza, Marcos García Lombar-
dero, lamenta que o goberno local 
non solicitara tampouco este ano 
ante a Xunta a axuda para contra-
tar a unha brigada municipal de 
prevención e loita contra incendios 
forestais. “O goberno local deixa 
pasar a oportunidade de crear 
emprego, realizar tarefas de pre-
vención e contar con efecti vos que 
poidan actuar rapidamente, no 
caso de ser necesario”, manifesta.
O popular afi rma que o pasado 
verán do ano 2021 o Concello da 
Pastoriza tampouco solicitou esta 
axuda para conformar unha bri-
gada municipal. Tendo en conta 
que “o Concello debe dispoñer do 
servizo de brigada municipal de 
incendios con motobomba acti va, 
polo menos, durante o verán”; os 
populares rexistraron o pasado 12 
de maio a súa peti ción para que o 
goberno local a solicitara este ano. 
“É necesario dispoñer dela debido 
á gran canti dade de terreo forestal 
co que conta o noso municipio”.

O PP criti ca que 
o goberno local 
rexeitara unha brigada 
contra incendios

INTERCAMBIO.  56 escolares de entre 11 e 12 anos do CEIP O Salva-
dor da Pastoriza e do Centro Rural Agrupado Bajo Gállego de Zaragoza, 
de intercembio, foron recibidos polas autoridades. Ambos centros reci-
biron un premio do Ministerio de Educación polo seu proxecto conxunto 
Sustentabilidade, saúde e deporte no medio rural, e parti ciparon nun 
intercambio que se enmarca nese recoñecemento.



xullo 2022 13



14 xullo 2022

A Aula da Rede de Centros para a 
Modernización e Inclusión Tecno-
lóxica da Xunta de Galicia, Rede 
CeMIT, do concello de Guiti riz ce-
lebrará unha nova edición de Ve-
rán Dixital.
Co obxecti vo de introducir aos 
máis pequenos no mundo das 
novas tecnoloxías, de forma di-
verti da e prácti ca, irán adquirindo 
habilidade e experiencia no uso do 
ordenador e  familiarizaranse cos 
programas que máis se adecúan á 
súa idade e intereses.
Esta acti vidade da Aula CeMIT 
Guiti riz desenvolverase entre os 
meses de xullo e agosto, os luns 
e mércores de 10:30h a 12:00h, e 
está desti nada aos cati vos e cati -

vas de entre 9 a 12 anos de idade.
A acti vidade conta con prazas limi-
tadas. A inscrición realizarase na 
propia aula aula Cemit en horario 
de 10 a 12 horas. O prazo de ins-
crición é ata o 21 de xuño.

STEAM. Por outra banda, Agasol 
desenvolverá o Programa STEAM, 
no que, a través dos obradoiros de 
verán, procura moti var e favorecer 
un uso creati vo da tecnoloxía así 
como igualitario entre rapazas e 
rapaces, derrubando estereoti pos.
Serán de agosto, o 9 para a rapaza-
da de entre 8 e 11 anos en horario 
de 10:00 a 13:00, e o 11 de agos-
to para a rapazada de entre 9 a 12 
anos en horario de 10:00 a 13:00.

Verán na Aula CeMIT

guiti riz

A sexta edición do certame de poe-
sía Díaz Castro do Concello de Gui-
ti riz xa ten gañador: Manuel López 
Rodríguez, natural de Noia, coa súa 
obra Breve peza dramáti ca para fi -
gurantes Z.
O xurado, formado por Armando 
Requeixo, Ánxela Gracián e Miguel 
Anxo Fernán Vello, reuniuse hoxe 
pola tarde, vía telemáti ca, para 
valorar as 18 obras que se presen-
taron a esta edición do certame de 
poesía.
Finalmente foi Manuel López Ro-
dríguez o gañador dun premio 
dotado con 2.000 euros. O xurado 
destaca da súa obra Breve peza 
dramáti ca para fi gurantes Z “a ca-
lidade das súas imaxes, a forza da 
súa voz poéti ca, a complexidade 
do mundo recreado e, sobre todo, 
a súa orquestración paradramáti -
ca, na que alterna a voz principal 
con outras corais, compoñendo un 
irisado vitral que espella unha rea-
lidade en conti nua metamorfose, 
chea de luces e sombras e onde o 

eu lírico se afana en atopar o vieiro 
propio polo que camiñar”.
Manuel López Rodríguez xa conta 
cunha ampla traxectoria no mun-
do da poesía. É cofundador do Co-
lecti vo literario sacou, da AC Étea-
tro e da Asociación Audiovisual 
Paradiso. Ademais, previamente 
gañou outros certames como o 
Premio Suso Vaamonde de Poesía, 
o Eduardo Pondal, o do Concello 
de Carral e o López Ardeiro, entre 
outros. Ten publicado libros indi-
viduais así como outros poemas e 
poemarios.

Manuel López Rodríguez 
gaña o certame Díaz Castro

O Concello de Guitiriz organiza o 
domingo 17 de xullo, xunto coa 
Comunidade de Montes Veciñais 
Santo Estevo de Parga, a edi-
ción número vintesete da Feira 
de Cantería, Callos e Artesanía, 
que terá lugar na Carballeira de 
Parga.
A rexedora quixo agradecer “o 
esforzo que fai a comunidade de 
Montes para organizar esta fes-
ta xunto co Concello” e invitou “a 
todas e todos a que se acheguen 
o domingo á Carballeira de Parga, 
se dean unha volta pola mostra de 
artesanía, degusten os callos, bai-
len e parti cipen nos actos que se 
programaron”.
O presidente da Comunidade de 
Montes apuntou que “hai 15 can-
teiros confi rmados” e explicou que 
“colocaremos sobre 17 pedras para 
que cada un vaia escollendo a súa a 
medida que vaia chegando e poida 
traballar durante toda a mañá”. “A 
ración de callos estará en 6 euros”, 
afi rmou.

PROGRAMACIÓN. A xornada dará 
comezo ás 08:15 coa chegada dos 
canteiros e a elección de pedras. 
Ás 08:30 levarase a cabo o lanza-
mento de Bombas e apertura do 
XXIV Certame de Cantería, para 
posteriormente, ás 10:00, realizar 
a apertura da mostra de artesanía.
Ás 11:30 terá lugar a actuación da 
Charanga Os Trileiros e ás 12:30h 
será a quenda para o Grupo de gai-
tas Municipal de Guiti riz.
Xa cara as 12:30 dará comezo a 

venda dos callos na Carballeira e 
ás 14:00 realizarase o peche do 
certame de Cantería. Desde as 
16:00h ata as 19:00 haberá incha-
bles gratuítos para as crianzas. Ás 
17:30 revelarase o fallo do Xurado 
e realizarase a correspondente 
entrega de premios do certame 
de cantería. Ás 18:00 terá lugar 
o peche da mostra de artesanía 
e a conti nuación haberá un gran 
fi n de festa coa actuación do Dúo 
Caramelo.

Parga acollerá a XXVII Feira da 
Cantería, Callos e Artesanía o 17

O Goberno local abre o prazo para 
enviar as solicitudes para parti cipar 
durante o curso escolar 2022-2023 
en Guiti riz Concilia, o servizo de con-
ciliación municipal da vida laboral e 
familiar dirixido a crianzas de 3 a 12 
anos de idade (nados entre 2010 e 
2019).
Esta acti vidade levarase a cabo no 
CEIP Lagostelle e hai a opción de 
Guiti riz Madrugador de 8 a 9:30 ho-
ras para atender aos nenos e nenas 
antes da entrada na escola e Guiti riz 
Tardes de 16 a 19 horas para o ho-
rario posterior ao colexio. Nos meses 
de xuño e setembro polas tardes co-
mezará ás 15:15 horas.
Estableceuse unha taxa para todo 

o curso, que varía segundo a mo-
dalidade que se escolla. No caso de 
Guiti riz Madrugador se se anotan 3 
días ou máis por semana terá un cus-
te total de 75 euros, 1 ou 2 días por 
semana serán 50 euros e un máximo 
de 3 días ao mes será de 20 euros. 
Para o Guiti riz Tardes, máis de 3 días 
por semana suporá un total de 100 
euros, 1 ou 2 días por semana 75 eu-
ros e un máximo de 3 veces ao mes 
35 euros.
O prazo para presentar as solicitudes 
fi naliza o 25 de agosto. As familias 
interesadas poden presentar a docu-
mentación requirida a través da sede 
electrónica municipal ou de xeito 
presencial no Concello.

Abre o prazo para o programa  
Concilia Guiti riz do novo curso

Abre o prazo de inscrición para unha 
nova edición da Aula da Calma di-
rixida a nenos e nenas e adolescen-
tes que se desenvolverá durante o 
mes de agosto. Levarase a cabo do 
2 ao 30 de agosto todos os martes e 
xoves na Casa Barxa. Alí, os parti ci-
pantes practi carán mindfullness na 
natureza, ioga, xogos de atención, 
meditación guiada, ximmnasia ce-
rebral, e moito movemento.
O prazo para anotarse remata o 29 
de xullo e haberá dos grupos: de 
nenos e nenas de 6 a 11 anos (que 
comezarán ás 12 h.) e outro de 12 a 
16 anos (a parti r das 13 h.). A inscri-
ción poderase formalizar a través da 
sede electrónica ou de xeito presen-
cial pedindo cita previa no teléfono 
982 370 109.

Volve en agosto a 
Aula da Calma
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A Feria de Parga, a máis antiga de ca-
rácter privada que existe en Galicia e 
unha das máis fortes da zona, vén de 
dar un dobre xiro este ano. Por unha 
banda, cambiou a súa directiva, que 
muda cada 5 anos, rexíndose polos 
estatutos do ano 1927. Segue como 
presidente Xesús Anxo Barreiro 
Núñez e ocupa o cargo de Secretario 
Carlos Pereira Morandeira e tesou-
reiro Lorenzo Fernández Núñez.
A segunda decisión que se tomou 
foi ao respecto da súa xestión. A 
propia asamblea da Feira de Parga 
encargouse dela directamente os úl-
timos cinco anos, pero optaron por 
recuperar o sistema anterior e volver 
arrendala. O obxectivo non era ou-
tro que facilitar a xestión da mesma 
para os directivos. Anteriormente 
recuperaran a xestión xa que a feira 
levaba co mesmo xestor 34 anos.

O NOVO XESTOR. A persoa que se 
ocupará os próximos dous anos des-
ta tradicional feira é Daniel Pereira 
Méndez. A normativa explica que 
para a adxudicación da feira habería 
que facer unha poxa á saída de misa 
de 12.00 no adro da igrexa, entre as 
persoas interesadas no alugueiro, 
tendo prioridade os propitarios so-

bre o resto de interesados. As reu-
nións xa non se fan á saída de misa, 
pero si se mantén a tradición, polo 
que foi na asemblea onde se tomou 
a decisión. Finalmente nesta ocasión 
só Daniel Pereira fixo a súa oferta e 
ao entender que se cubrían os gas-
tos correntes da feira, como son luz, 
auga, xestoría, etc, a súa proposta foi 
aprobada. O cambio prodúxose na 
última asamblea tralo acordo dos 
participantes, que acadaron o quou-
rum regulamentario na súa reunión 
e tras cambiar a xunta directiva.

A HISTORIA. Esta feira de Parga non 
deixa de ser un exemplo de lonxe-
vidade. Funciona coma unha comi-
dade de propietarios e ríxese polo 
dereito xermánico, como as comuni-
dades de montes. É privada, a única 
que queda en Galicia e a propiedade 
é de 92 familias que foron herdando 
ao longo dos anos a súa porcentaxe.
A feira de Parga ten as súas orixes na 
idade media, nunha contorna rodea-
da do castelo, a torre e a igrexa. Parga 
tiña condición de vila, por concesión 
real, porque un dos requisitos para 
iso era que tivera feira ou mercado.
Mantívose con maior ou menor for-
tuna ata a chegada do ferrocarril, no 

ano 1875, cando a situación obriga a 
trasladar a feira de ubicación, situán-
dose no seu emprazamento actual, 
entre o río e a vía do tren.
Outro cambio importante prodúxo-
se no ano 1927, baixo o Goberno de 
Primo de Rivera, cando o concello de 
Trasparga intenta apropiarse da fei-
ra, porque xeraba ingresos moi ele-
vados. Foi nese momento cando as 
92 familias puxeron cada unha 1.000 
reais (o equivalente a 250 pesetas), 
que era máis do que valía unha vaca, 
para facerse coa propiedade. Moitos 
investiron aí os cartos procedentes 
da emigración e outros optaron por 
vender algunha das súas propieda-
des máis preciadas, como as vacas.
Ese diñeiro empregouse para avoga-
dos principalmente, para iniciar un 
proceso contra o Concello reclaman-
do a titularidade da feira. Soprende-
mente para aqueles tempos, en ple-
na dictadura, a sentenza xudicial dá 
a propietade aos veciños, conxunta 
para esas 92 familias, representadas 
cada unha pola vivenda existente na 
localidade. A importancia desta sen-
tenza quedou reflectida no feito de 
que decidiu conservarse no Reino de 
Galicia.
O terceiro cambio importante da fei-

ra foi no referente a súa celebración. 
Salvando a celebración do primeiro 
domingo de mes, esta tiña como 
data fixada o día 28 pero durante a 
década dos 80 as progresivas perdas 
de asistentes e feirantes cando coin-
cidía entre semana levaron a dividir 
aos propietarios en dous grupos, os 
que se negaban a cambiar de data e 
os que querían mudala para un do-
mingo. Finalmente e só por un voto 
a segunda opción foi a que tivo o 
respaldo da maioría e foi cando pa-
sou a celebrarse o último domingo 
de mes. Para moitos esta decisión 
salvou a feira.

A FEIRA, HOXE. Así continuou a xes-
tión ata os nosos días. Antes da pan-
demia e tras 34 anos co mesmo xes-
tor, a directiva anterior decidiu levar 
a xestión directamente, decisión que 

se tomou en votación. Pero, despois 
de 5 anos, ao final cun novo cambio 
de directiva, tamén mudou esta de-
cisión e por iso decidiron volver ao 
sistema anterior.
O novo propietario ten coma unha 
obriga no alugueiro facerse cargo 
dos baños, a xardinería, do coidado 
da carballeira centenaria na que está 
situada e da área recreativa do río. 
Deberá facer fronte aos gastos e re-
cibirá como compensación as taxas 
de ocupación da feira.
O que non pode facer o novo propie-
tario é poñer os prezos, estos póñen-
se en asemblea.
Pero esta cita co máis tradicional ga-
lego, a feira, non deixou atrás a mo-
dernidade, a conta coas súas redes 
sociais, remodelou os seus alpen-
dres e mantén un estrito coidado da 
súa ancestral contorna co obxectivo 
de seguir a ser un referente.

A Feira de Parga, tradición 
versus modernidade
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Como moitas outras acti vidades, 
o Congreso de fotografí a de longa 
exposición de Ares (LEA V), que veu 
organizando a Asociación Fotógrafa 
Ferrolterra, esti vo en suspenso ao 
longo dos últi mos dous anos. Pero, 
por fi n, este 2022 volve celebrarse, 
tal e como anunciaron Mikel Díaz e 
Marcos López, presidente e vicepre-
sidente da enti dade.
O colecti vo pon en marcha este ano 
a quinta edición dun congreso no 
que parti ciparán expertos en foto-
grafí a diúrna de longa exposición 
como Luís Cagiao, ou en paisaxe noc-
turna e estrelas como Julio Castro.
O congreso, que se desenvolverá do 
28 ao 30 de xullo no Mosteiro de 
Santa Catalina en Ares, levará a cabo 
a primeira xornada en Muras, unha 
das zonas starlight na que a asocia-
ción desenvolve moitas das acti vida-
des de astrofotografí a.

Julio Castro e Rafa Ruiz protagonizán 
unha master class de Fotografí a ade-
mais dunha exposición de astrofoto-
grafí a que se poderá visitar na casa 
do médico. A sesión, que se desen-
volverá durante a noite, leva incluída 
unha acampada libre e gratuíta no 
cámping de caravanas.
Os días 29 e 30 será o mosteiro are-

sano situado en Montefaro o lugar 
no que tamén estarán relatores da 
talla de Antonio M. Tomás, Paulino 
Gasalla, Frodo Álvarez ou Felicita 
Russo que achegarán aos asisten-
tes ás técnicas de astrofotografí a, 
Lightpainti ng e Darklight.
A inscrición xa está aberta a través 
deste enlace.

Muras acollerá a primeira sesión 
do congreso de fotografí a LEA

O Concello de Muras deu por fi nali-
zadas as obras de rehabilitación da 
ponte de Samil, sobre o río Eume. 
Trátase dunha ponte que se ato-
paba moi deteriorada polo uso e o 
paso do tempo e que é moi usada 
polos veciños da zona para acceder 
ás fi ncas e propiedades do outro 
lado do río.
O proxecto foi realizado polo estu-
do coruñés Barja Felpeto Arquitec-
tos e o contrati sta foi a ferrolana 

Cofragsa. O proxecto ti vo un custe 
fi nal de 46.653,50 euros.
A ponte nova refí xose en madeira 
pero cunha varanda para protexer 
de caída e vigas para darlle consis-
tencia á infraestrutura. Ten unha 
lonxitude de 12 metros e un ancho 
de 3,30.
Aínda que o seu uso é peonil, a 
nova estrutura podería permiti r o 
paso de vehículos nunha emerxen-
cia.

O Concello remata as obras da 
ponte de Samil sobre o Eume

Muras repite este ano a súa 
aposta pola conciliación polo 
que organizará este verán unha 
vez máis o campamento interxe-
racional dirixido tanto a meno-
res, de entre 3 e 16 anos, como 
a maiores, a parti r de 65 anos.
“Desde ou Concello vaise proce-
der a apertura dun espazo inter-
xeracional que facilitará a conci-
liación e consti tuirá unha forma 
de respiro familiar”, explican.
Neste campamento traballa-

ranse contidos como accións 
lúdicas, cognitivas, físicas e de 
corresponsabilidade.
Os campamentos celebraranse 
por quincenas nos meses de 
xullo, agosto e setembro e un 
mesmo usuario pode inscri-
birse en varios (4-15 de xullo, 
18-29 de xullo, 1-12 de agosto, 
15-31 de agosto). Estes cele-
braranse na Casa do Médico, o 
Local Social e a área recreativa 
da Veiga.

Volven celebrar este verán os 
campamentos interxeracionais

No prazo de 30 días outorgado pola 
Consellería de Infraestruturas e mo-
bilidade, no trámite de información 
pública do proxecto de mellora da 
capacidade e seguridade da estra-
da LU-540 (Viveiro -Cabreiros), o 
concello de Muras presentou va-
rias alegacións co obxecti vo de que 
realicen unha revisión das inter-
vencións propostas que antepoñen 
nun Concello gandeiro a mellora da 
capacidade en detrimento da segu-
ridade viaria.

Un exemplo é a creación dun carril 
central de adiantamento en ram-
pa entre os PK 27+900 e 27+000, 
que supón unha lonxitude real de 
adiantamento de 575 metros para 
mellorar a capacidade da vía. Este 
novo carril producirá unha situación 
de maior inseguridade ao ser unha 
lonxitude insufi ciente, e que ade-
mais coinciden dúas reincorpora-
cións ao carril desde as dúas marxes, 
creándose unha evidente situación 
de perigo.

O equipo de goberno mostra a súa 
disconformidade có proxecto pre-
sentado pola Xunta pois parte pola 
metade o Concello deixando as 
explotacións gandeiras illadas con 
fi ncas a un lado e outro da estrada 
e sen posibilidade de comunicación. 
Entre outras alegacións, o concello 
tamén reclamou a construción de 
tres pasos, dous inferiores e dun 
paso superior no lugar de Furco, na 
Xestosa todos eles para coches e ani-
mais.

Presentan alegacións contra o 
proxecto de mellora da LU-540

muras
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As Pontes celebrará a partir do 
15 de xullo as súas festas patro-
nais do Carme e da Fraga, dúas 
celebracións diferentes que se 
unen nun programa festivo que 
conta cunha ampla programa-
ción e que combina as activida-
des culturais coas deportivas.
A Concellería de Cultura ela-
borou un amplo programa con 
moitas actividades, pensadas 
para todas as idades, que aínda 
que oficialmente abrirá o día 
12 co pregón tivo xa a fin de 
semana previa varias activi-
dades que se incorporan ao 
programa dunha celebración 
que se prolongará ata o 25 de 
este mesmo mes, un luns que 
coincidirá festivo.
Así, previamente ao inicio ofi-
cial das festas celébrase o Fes-
tival Son As Pontes, sen dúbida 
unha cita cultural de obrigado 
cumprimento que abre boca 
para todo o programa que se 
desenvolverá a continuación. 
Trátase da quinta edición do 
festival de música clásica orga-
nizado polas Xuventudes Musi-
cais da Coruña en colaboración 
co Conservatorio Profesional de 
Música das Pontes.
Haberá concertos previstos 
ata o 14 de xullo xusto antes 
de que abra a programación 
oficial.
Xunto a este festival foi a fin 
de semana das citas deporti-
vas como o XXXII Gran premio 
Tutiro 200 platos Foso Olím-
pico, a XXV edición da Cacería 
do Zorro ou a Samurai Xtreme 
Race Lago das Pontes. A estas 

citas clásicas uniuse este ano a 
Primeira Clásica de Regularida-
de Vila das Pontes, organizada 
polo club ACAP.
Tamén este sábado haberá 
un documental co título 87, 
cuando fuimos los mejores pola 
noite na Casa Dopeso.
O 15 polo tanto abrirase a pro-
gramación co pregón, á 20.30 
horas na praza do Concello, 
amenizado por un grupo de 
mariachis. Nesta ocasións, 
quere renderse unha homenaxe 
a todos os colectivos que se 
mantiveron en activo e com-
prometidos durante o tempo 
de pandemia. Un novo pregón 
colectivo, habitual na organiza-
ción destas festas.
Catro grandes eixes marcan 
a programación, a infantil, os 
grandes concertos, a música 
tradicional e a volta das noites 
de verbena.
No primeiro apartado, os nenos 

terán as súas activididades 
polas tardes entre os días 
15 e 18 con parque infantil e 
actuacións de diversa índole, 
todas para as súas idades. No 
parque infantil poderán goazar 
de inchables, xogos e festa da 
escuma.
Entre os grandes concertos, 
tres citas importantes. O 
sábado 16 estará nas Pontes 
Travis Birds e Tu Otra Bonita na 
avenida 8 de Marzo, ás 21.30 
horas. Non poderían faltar as 
Tanxugueiras, tamén o sába-
do 16 a partir das 23.00. E o 
terceiro gran concerto estará 
a cargo da artista local Sabela, 
que as 22.00 horas do domingo 
17 volverá a encandilar coa súa 
voz.
No apartado de música tradi-
cional destacan os pasacalles 
de Cómbaro, Os Trevillas e 
Canavella os tres días principais 
de festas, agás o 17, cando o 

farán as bandas participantes 
no Certame que terá lugar ese 
mesmo día ás 19.30 horas no 
Cine Alovi. Completa o aparta-
do o Festival Internacional de 
Folclore, que será o luns a par-
tir das 20.30 horas. Un clásico 
como é a Banda das Pontes non 
podía faltar na programación, 
o sábado ás 13.00 horas no 
campo da feira.
Finalmente se recuperan 
sesións vermú e verbenas, 
das que se ocuparán grupos 
e orquestras como Olympus, 
Miramar, París de Noia, Foliada, 
Los Satélites e Claxxon.

FESTAS DA FRAGA. A seguinte 
fin de semana continuará a 
festa nas Pontes coas da Fraga, 
que este ano contan cunha pro-
gramación máis diferenciada e 
co seu propio cartel.
A música será a gran protago-
nista con concertos nos que a 

PROGRAMACIÓN

Organizadas este ano polo 
Concello, recuperan unha 
programación sen restricións 

As Festas do Carme e da Fraga están en marcha
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música folk e os grpos locais 
segue sendo protagonistas. O 23 
actuarán sucesivamente Andrés 
Penabad (22.00 horas), Muxare-
ga (23.30), Os d’abaixo (0.30) e 
repite Andrés Penabad en DJ Set 
(1.45). O domingo haberá pa-
sacalles ás 12.30 horas con Os 
Carapaus e A Ferriña Furtiva; e 
As 18.00 con Os Feroces da Gla-
geuria e No Cómbaro.
Abrirán os concertos Xabier 
Díaz e Aldufeiras do Salitre, ás 
19.30 horas, seguidas de Lilaina 
(22.30) e Xisco Feijoo (23.45). 
La Duendeneta pechará a xor-
nada ás 1.45 horas.
Finlamente o 25, día da Roma-
ría da Fraga haberá sesión ver-
mú ás 13.30 horas e verbena ás 
22.00 con La Ola, Durante o día 
haberá actuación na carballeira 
das charangas Louband, BB+, 
DGT e Celtas.

A MARCA DA FRAGA. Como é 
tradicional, os ponteses e as 
pontesas que participarán na 
Romaría da Fraga teñen un pri-
meiro labor, delimitar o terreo 
no que se instalarán as pandi-
llas a fin de semana do 25. 
Sen dúbida esta actividade non 
deixa de ser o pistoletazo de 
saída aos festexos. 

Esta acción xa tivo lugar polo 
que as pandillas das Pontes xa 
pasaron polo lugar o venres 
8 para deixar ocupado o seu 
lugar, no que comezarán a 
construír o se pendello.
Facía tres anos que esto non se 
facía polo que ninguén faltou 
á cita co metro. Algúns foron 
temprano para estar listos para 
o momento no que se abrira o 
tempo e outros tiveron sorte 
aínda que chegaron xustos. Pero, 
con terreo delimitado ou non a 
festa prevese multitudinaria.

MISAS. As celebracións litúr-
xicas non faltarán coa Novena 
entre os días 8 e 16 con horario 
de 7.40 e 19.30 horas. O 16, día 
de finalización da Novena, o 
horario muda ás 20.00 horas. A 
continuación, ás 21:30 solemne 
procesión de baixada da Virxe 
do Carme á igrexa parroquial.
O 17 de julio, solemne misa pa-
tronal ás 12:30 tamén na igrexa 
parroquial. A continuación, 
procesión de subida da Virxe 
á capela e ofrenda floral. O 18 
a misa será ás 12.30 horas na 
honra a Santa María Magdalena 
na capela para rematar o día 
25 de xullo co oficio ás 13.00 
horas na igrexa parroquial.

Ademais das Festas do Carme e a 
Fraga, o concello das Pontes conta 
cun importante programa cultural 
e gastronómico que se desenvolve 
durante todo o ano.  As máis desta-
cadas son:

FEIRA DO QUEIXO E DO MEL
No mes de outubro a parroquia de 
Goente celebra a Feira do Queixo e 
da Mel, unha festa de exaltación de 
dous dos produtos máis populares 
da gastronomía local. Unha vintena 
de artesáns participan no evento 
no que se poden adquirir produtos 
gastronómicos ou visitar as expo-
sicións de maquinaria ou moto-
cicletas antigas. Ao mediodía, os 
asistentes poden participar nunha 
comida. Tamén poden degustar un 
menú especial que inclúe requeixo, 
mel, freixós e queixo. E para o ocio 
dos máis pequenos, instálase unha 
zona con xogos e inchables.

FEIRA DE FUNGOS E COGOMELOS
En novembro é a tradicional Feira 
de Fungos e Cogomelos cun amplo 
programa de actividades que in-
clúen dende espectáculos musicais, 
exposicións a unha degustación 
gastronómica popular, que fai das 
Pontes o epicentro da gastronomía 
galega, cunha aposta pola calidade 

dun produto tan propio desta tem-
pada como os cogomelos.
A xornada adicada aos cogomelos 
arrinca co tradicional Certame de 
Cestas e o programa aposta pola 
promoción da gastronomía da 
bisbarra, con exposición e venda.

FEIRA DO GRELO
A Feira do Grelo, a primeira que se 
adicou en Galicia e este produto, 
celebrouse por primeira vez no ano. 
Dende aquela vén celebrándose 
con carácter anual, cada domingo 
de Entroido. Ao longo da xornada 
sucédense diversos actos entre os 
que destacan o concurso de grelos. 
Xa preto do mediodía pódese gozar 
da degustación elaborada con 
grelos e outros produtos da zona. 
Outro dos grandes atractivos desta 
feira son os freixós, que se cociñan 
nunha freixoeira de grandes dimen-
sións. Entre as actividades paralelas 
destaca a mostra de artesanía e un 
festival de comparsas. O entroido é 
unha tradición moi arraigada.

CITA COA HISTORIA DAS PONTES
A Cita coa Historia das Pontes 
percorre os períodos históricos 
máis importantes da historia da 
comarca do Eume, traendo ata o 
presente personaxes, costumes e 

tradicións doutras épocas pasadas. 
Dende os primeiros asentamentos 
dos pobos celtas ata o século XIV, 
no que García Rodríguez recibe o 
ducado de As Pontes. Este evento 
substitúe á tradicional feira medie-
val que se celebraba dende fai anos 
en setembro. A continuidade este 
ano non está aínda confirmada.

FESTA DO FREIXÓ
Un sábado do mes de abril, normal-
mente a primeiros, As Pontes ten 
unha cita gastronómica coa Festa 
do Freixó, que se leva a cabo na 
parroquia de San Xoán do Freixo e 
na que todos os asistentes poden 
degustar un menú composto de 
empanada, cocido, freixós con 
mel ou nata e requeixo. Durante 
a xornada, os asistentes tamén 
poden visitar unha Exposición de 
Artesanía e Produtos do País. 

FEIRA QUINCENAL
As orixes da feira da vila das Pontes 
remóntanse a tempos inmemoriais. 
Son e segue sendo feira franca de 
rango comarcal e celébrase os días 
1 e 15 de cada mes. Ese día chegan 
ao municipio veciños de todas as 
parroquias do contorno onde os 
foráneos e veciños pode adquirir 
produtos de todo tipo.

OUTRAS CITAS FESTIVAS DO ANO
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Que é o máis destacado das festas 
deste ano?
A novidade principal é volver á 
normalidade, despois de dous anos 
nos que fixemos actividades e pro-
postas para solventar a situación 
pandémica pero este ano volvemos 
ás festas patronais como as coñe-
cemos, todo en aberto e sen restri-
cións de público nin medidas, agás 
as dadas pola seguridade de even-
tos no exterior. Como novidades 
gustaríame destacar que ademais 
das orquestras tradicionais imos 
ter unha alternativa de concertos 
dunha entidade importante que se 
desenvolverán na rúa 8 de marzo, 
no Canal IV, cun escenario dunhas 
dimensións de maior relevancia 
para dar cabida a alternativas 
musicais que teñen un público 
máis amplo como Tanxugueiras, e 
mesmo alternativas dun público 
minoritario ou indie, como Travis 
Birds e Tu Otra bonita, ademais do 
concerto de Sabela Ramil.
Estes concertos non van ser simul-
táneos coas orquestras, xa que te-
rán horarios diferentes. Repartimos 
así tamén o movemento da xente 
para que non toda estea no mesmo 
lugar.

Recupérase a alfombra floral?

Vai haber alfombra floral. Farase 
unha alfombra na honra da Virxe 
do Carme, na praza que leva o seu 
nome, durante a madrugada do 
sábado ao domingo, quedando 
rematada a primeira hora da mañá 
e lista para a procesión diurna do 
Carme. Hai un grupo de personas 
que levan anos elaborando as al-
fombras florais, este ano continúan 
e como sempre, é un proxecto 
aberto á participación de toda a 
veciñanza.

Outra cita imprescindible que se 
recupera é a Romaría da Fraga.
Si, este ano recupérase tamén a 
Romaría da Fraga tal cual a coñece-
mos. Xa dende o 23, sábado, inicia-
remos as actividades. Ese día está 
reservado para grupos das Pontes 
que farán pasacalles dentro da 
carballeira e á noite tocará o noso 
arcordeonista, dos mellores do pa-
norama musical, Andrés Penabad. 

Tamén haberá un concerto do gru-
po histórico local Muxarega, acom-
pañados polo grupo Os d’ abaixo. 
O día 24 tamén haberá pasacalles 
pola carballeira con grupos tradi-
cionais como Carapaus e tamén 
formacións das Pontes. Inciarase o 
festival folk o domingo con Xabier 
Díaz e Adulfeiras do Salitre, Xisco 
Feijoo e Lilaina para rematar con La 
Duendeneta, con Cris DJ, que ten 
unha sesión exclusiva de música en 
galego feita por mulleres que é a 
nosa proposta este ano. E xa o día 
25 será a propia Romaría da Fraga 
coa sesión vermú e durante toda a 
tarde tocarán as charangas que nos 
últimos anos, durante a pandemia, 
trouxemos para dinamizar as rúas. 
Foron unhas charangas que deron 
moixo xogo e que encaixarán moi 
ben na Fraga. Rematarase co pase 
nocturno da orquestra La Ola.

Entón temos unha combinación de 

música moderna, música tradicio-
nal e orquestras?

A base deste ano é facer a maioría 
das actuacións con empresas gale-
gas e artistas galegos, retomando 
a senda do folk tradicional e eses 
grupos que son dos máis puntei-
ros na escena musical galega e 
combinándoos con orquestras e 
tamén outros grupos que son xa 
referentes da música de alto nivel. 
Este ano imos intentar diferenciar a 
Festa do Carme da Festa da Fraga. 
De feito, temos un cartel diferente 
para cada celebración.

Como se escolleu o pregoeiro?
Desde o Concello eramos conscien-
tes de que tiñamos unha débeda 
cos diferentes colectivos que vela-
ron pola nosa saúde e seguridade 
no peor da pandemia. Serán eles 
os encargados de levar a cabo o 
pregón, xente de Protección Civil, 

ENTREVISTA

“Despois da pandemia 
consideramos que tiñamos 
que asumir o compromiso 
de organizar as festas”

Vicente Roca, concelleiro de Cultura das Pontes

 “Recuperamos 
 algo que facía 

 tempo que non 
 tiñamos, que 

 son as sesións 
 vermú pero con 

 orquestra, que 
 se van ter 
 sábado e 

 domingo”



xullo 2022 5

sanitarios, Policía Local e outros 
servizos básicos, como a xente 
nos supermercados, por exemplo, 
eses colectivos que coidaron de 
nós. Estes pregóns colectivos levan 
anos facéndose nas Pontes, é algo 
habitual, sinal de identidade do 
noso alcalde.

Hai apartado tamén para depor-
tes?
Retómanse os eventos deportivos 
propios da festa, como os cam-
pionatos que se fan na Sociedade 
Deportiva Pena da Revolta, unha 
clásica de regularidade de coches 
clásicos, o Samurai Xtreme, torneo 
de tenis… os eventos tradicionais 
destas datas, que levan xa 25 
edicións, 32 noutros casos, e tamén 
unha concentración moteira. Al-
gúns destes actos teñen lugar a fin 
de semana anterior ou a posterior 
pero se integran tamén na progra-
mación das festas.

Por que se fai este ano cargo da or-
ganización das festas o Concello?
Durante moitos anos a comisión de 
festas, cun núcleo duro conforma-
do por Pablo, Fina e Ramón e que 
cada ano ía cambiando a xente 
para axudalos, fixeron este traballo 

de forma altruísta e xenerosa, un 
labor que me consta que é árduo 
e de moito traballo, ingrato tamén 
moitas veces porque non todo é do 
gusto de todo o mundo e sempre 
hai alguén desconteto. Despois de 
dous anos de pandemia, un deles 
cunha festa alternativa, considera-
mos que tiñamos que asumir nós 
ese compromiso porque, a día de 
hoxe, a nivel de espectáculos públi-
cos xa estaba ben de delegar nesa 
xente esa responsaibilidade. Non 
quita que o vindeiro ano non poda 
retormarse esa versión da comisión 
coa financiación do Concello pero 
nesta ocasión, sendo as primeiras 
despois de todo isto, consideramos 
que tiñamos que ser nós.

Nas festas non só está implicada a 
concellería de Cultura?
Parece que a organización das fes-
tas é só Cultura pero por exemplo o 
departamento de obras e servizos é 
fundamental e imprescindible. Sen 
eles non se pode levar a cabo nada 
disto. Non se lles ve pero se non es-
tán non se fai nada. Tamén dende 
Turismo, Elena foi copartícipe en 
todas e cada unha das actividades 
que se realizan. De feito sempre 
estamos man a man xa que a Cultu-

ra tamén é un dos motores para 
atraer turismo. Estas actividades 
son un reclamo para a veciñanza 
pero tamén para os foráneos. Na 
organización das festas pero tamén 
no resto das actividades e todo o 
ano imos man a man. En agosto 
haberá actividades tamén impor-
tantes no lago e todo sae das dúas 
concellerías.

As festas son  un reclamo para a 
contorna?
Sí, creo que son as festas máis po-
tentes a nivel comarcal, salvando a 
cidade de Ferrol e Narón pero creo 
que son dos reclamos máis impor-
tantes. Sempre se trouxeron o máis 
potente das orquestras galegas e 
alternativas musicais de primeira 
índole. Este ano, a evidencia é o 
prato forte, as Tanxugueiras. Os 
días grandes das festas buscamos 
o mellorciño como París de Noia, 
Panorama, Los Satélites. Ademais 
recuperamos algo que facía tempo 
que non tiñamos, que son as 
sesións vermú pero con orquestra, 
que se van ter sábado e domingo.

Tamén contades cun importante 
respaldo ao folclore.
Como todos os anos contamos 

co Festival Folclórico Internacio-
nal, unha tradición na nosa vila, 
que reúne grupos folclóricos de 
relevo que se achegan á nosa 
vila e que este ano retomamos 
no seu formato máis potente no 
pavillón municipal. Previamente 
dende hai tres anos temos tamén 
o festival Son as Pontes que se 
está convertindo na referencia a 
nivel comarcal na música clasica 
porque veñen do mellor e máis 
granado do panorama galego de 
concertistas, e tamén de xente de 
fóra das nosas fronteiras. Tamén 
estreamos un concurso internacio-
nal de música de cámara que se 
celebra na semana previa, do 9 ao 
14 de xullo, que leva xa tres anos 
con nós e está calando na vila e 
se achega xente de fóra porque é 
unha proposta de primeiro orde.

E para os máis pequenos?
Tamén teremos espectáculos itine-
rantes para os máis pequenos. Se 
nos acompaña o tempo faremos as 
cousas no exterior como no resto 
de actividades. Tamén teremos a 
exposición Unha foto e un poema, 
outro clásico, que recolle a historia 
de mulleres que fixeron das Pontes, 
será no xardín do campo da feira.

 “Desde o 
 Concello eramos 
 conscientes de 
 que tiñamos 
 unha débeda 
 cos diferentes 
 colectivos que 
 velaron pola 
 nosa saúde 
 e seguridade 
 no peor da 
 pandemia” 
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Outra das tradicións máis antigas 
das festas do Carme é a realización 
da alfombra floral. O obxectivo 
da mesma é cubrir unha parte do 
percorrido da Virxe no seu camiño  
de volta a súa casa o domingo.
A noite anterior, a imaxe da Virxe 
deixa a súa Capela en procesión 
para subir ata a Igrexa. Durante a 
noite, un colectivo de fonda tradi-
ción e relixiosidade ocúpase ardua-
mente de elaborar unha alfombra 
floral, que será colocada pola noite 
para embelecer o retorno á capela, 
acopañada dos pequenos de comu-
ñón.
Este ano a tradición da alfombra re-
gresa tras dous anos sen celebrarse 
e faino coa mesma ansia de sempre. 
O principal, ter un tema a desenvol-
ver e traballar arreo durante toda 
a noite para conformar un debuxo 
orixinal que todos os anos leva á vila 
a miles de visitantes.
O colectivo que elabora as alfom-
bras florais leva xa tempo traballan-
do na confección, na recompilación 
das frores necesarias e todos os 
anos invita á veciñanza a sumarse 
a esta iniciativa que require dun 
traballo duro realizado a altas horas 
da noite e a madrugada. Non faltan 
veciños que colaboran nesta tradi-
ción ascentral que todos os anos 
busca un tema que dé pulo ao máis 
representativo da localidade. Aquí 
non hai idade límite para participar, 
nin por riba nin por baixo, polo que 
cada ano súmanse algún peque-
no á iniciativa, aínda que como 
lembran desde a organización, “son 

unhas horas un pouco complicadas 
para incentivar á xente a cola-
boarar”.
Os alfrombristas elaboran tamén 
diferentes panos para que non se 
pisen durante todo o día e podan 
ser admirados por veciños e visi-
tantes, unha mirada que adquire 
un valor impresionante a vista de 
paxaro.

BEN DE INTERESE
Os alfombristas galegos deron 
un paso á fronte ao solicitar á 
Xunta que se declaren as súas 
creacións florais como un ben de 
interese cultural, como xa pasou 
noutras comunidades autónomas. 
Nesta petición formal na que están 
asociacións de Ponteareas, Bueu, 
Moaña, Rianxo, Ames, Cela (Bueu), 

Redondela, Cangas, Burela, Miño 
e Pontevedra achégase un informe 
histórico e antropolóxico no que 
se recolle que a primeira alfombra 
feita en Galicia foi en Ourense, en 
1323, e máis tarde, en Pontevedra. 
Sen dúbida sería unha importante 
noticia para este colectivo que leva 
traballando máis de 30 anos na súa 
elaboración ano a ano.

TRADICIÓN

Os veciños das Pontes 
volverán elaborar este sinal 
de identidade das festas na 
noite do sábado

A alfombra floral volverá recibir á Virxe

DATOS

• Domingo 18 de 
xullo

• 12.30 horas

• Igrexa parroquial

• Acompañamento 
musical da Banda 
de Música das 
Pontes e Grupo 
Canabella.
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Queda lonxe aquel 
mes de marzo de 
2020, cando de 
maneira espontá-
nea e durante case 

dous meses, comezamos a saír 
ás xanelas e balcóns das nosas 
casas para aplaudir a todas 
aquelas persoas que, día tras 
día, daban o mellor de si para 
que ninguén quedase atrás, 
para que ningunha persoa que 
crese abandonada á súa sorte, 
para que ningunha persoa 
maior sentise soa, para que nas 
nosas casas non faltase a comi-
da ou para que as nosas fillas 
e fillos puidesen ter unha cele-
bración de aniversario especial 
aínda que non fose a soñada. 
A historia do ano 2020 estará 
marcada, sen dúbida, por unha 

crise sanitaria sen precedentes. 
Unha pandemia que cambiou 
a nosa forma de vivir e que nos 
ensinou a valorar o que real-
mente importa. 
A pandemia obrigounos ao 
distanciamento pero soubemos 
romper esa barreira e atopar-
nos, cada tarde, ás 20:00 horas 
para aplaudir á vida e para bus-
car a forza que necesitabamos 
para seguir adiante. 
A pandemia tróuxonos dor, 
sufrimento e soidade pero 
tamén trouxo a solidariedade e 
permitiunos recuperar valores 
esenciais, que tinguiron o noso 
espírito de esperanza e ilusión, 
sabendo que non estabamos sós 
e que centos de persoas velaban 
pola nosa vida. 
Agora chegou o momento de 

volver aplaudir e mostrar toda a 
nosa gratitude a aquelas mulle-
res e homes, veciñas e veciños 
do noso pobo que plantaron 
cara á pandemia, na primeira 
liña de batalla, nos momentos 
de maior incerteza. As Pon-
tes ten o deber e a obriga de 
recoñecer o seu traballo, o seu 
esforzo e o seu sacrificio. 
Elas e eles son os protagonis-
tas do pregón das nosas festas 
patronais. Mulleres e homes 
que dedicaron a súa vida para 
coidar doutras vidas e que leva-
ron a súa xenerosidade e o seu 
compromiso ata o extremo. 
Este é a nosa pequena mostra 
de gratitude e recoñecemento á 

forza, compromiso e valentía que 
durante aqueles meses mostra-
ron os traballadores e traba-
lladoras municipais do servizo 
de Obras, do departamento de 
Benestar Social, do Servizo de 
Axuda no Hogar, aos persoais 
da Policía Local e a Garda Civil 
e Bombeiros, ás voluntarias e 
voluntarios de Protección Civil, 
ao sector dos transportistas, ao 
tecido comercial do noso pobo, 
ao persoal das farmacias e ás sa-
nitarias e sanitarios das Pontes.
Quizá a historia non lembre os 
seus nomes, pero nós non os 
esqueceremos nunca. A elas e a 
eles debémoslles todo. 
Grazas por coidarnos! 

Este ano está dedicado 
ás mulleres e homes que 
plantaron cara á pandemia 
durante o ano 2020

A lectura do pregón abrirá as festas o día 15

 Será na praza 
 do Concello, 
 ás 20.30 horas 
 amenizado por 
 un grupo de 
 mariachis 
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martes 12

20:30h Festival de música clásica Son As Pontes, 
concerto Zoar Ensemble na Casa Dopeso.

mércores 13

22.30h Festival de música clásica Son As Pontes, 
ciclo Novos Intérpretes na Casa Dopeso.

xoves 14

16.30h Festival de música clásica Son As Pontes.
Concurso de Música de Cámara. Casa Dopeso.

venres 15

18:00h Parque@ctivo. Espectáculo Atemporal do 
Mago Charlangas. Xardíns Campo da Feira.

20:00h Misa na Capela do Carme. Ofrenda floral.

20:30h Pregón homenaxe a colectivos covid.
Actuación do grupo de Mariachis. Praza do Concello.

21:30h Actuación de Travis Birds e Tu otra bonita. 
Avenida 8 de Marzo.

00:15h Verbena coa Orquestra Olympus.  
Praza do Carme.

sábado 16

12:00h Pasacalles: No Cómbaro, Os Trevillas e 
Canavella.

13:00h Concerto da Banda de Música das Pontes.  
Xardíns do Campo da Feira.

13:30h Sesión vermú. Orquestra Miramar.  
Praza do Carme.

19:00h Parque@ctivo. Espectáculo itinerante A 
Danza dos Paxaros. Xardíns Campo da Feira.

20:00h Novena e misa na Capela do Carme. 

21:30h Procesión nocturna á igrexa parroquial, co 
acompañamento das Bandas de Música das Pon-
tes, e de Gaitas da Escola Municipal das Pontes.
Na praza do Hospital, espectáculo piro-musical 

na honra á Virxe do Carme.

23:00h Concerto: Tanxugueiras.
Avenida 8 de Marzo.

00:30h Verbena coas orquestras Miramar e París 
de Noia. Praza do Carme.

Realización da alfombra floral.

domingo 17

12:00h Pasacalles co grupo Os Trevillas.

12:30h Eucaristía na igrexa parroquial, cantada 
pola Agrupación Coral Endesa e procesión de 

subida da Virxe do Carme co acompañamento 
das Banda de Música Cultural e Recreativa de 
As Pontes e o Grupo Canavella. Ofrenda floral.

14:00h Sesión vermú coa orquestra Foliada. 
Praza do Carme.

18:00h  Parque@ctivo concerto infantil Magín 
Blanco e a Banda das Apertas.  

Xardíns Campo da Feira.

19:00h Pasacalles das bandas participantes no 
certame de bandas. 

19:30h XXIII Certame de bandas no Auditorio 
Cine Alovi. Asociación Musical Charamela 
de Pontedeume; Sons e Soños de Rábade, 
Begonte, Outeiro de Rei e Friol e Banda de 

Música Cultural e Recreativa de Pontedeume.

22:00h Actuación de Sabela.  
Avenida 8 de Marzo.

23:30h Verbena con Foliada e Coleguitas.  
Praza do Carme.

luns 18

11:30h Pasacalles cos grupos tradicionais:  
No Cómbaro, Os Trevillas e Canavella

12:30h Misa de Santa María Magdalena e procesión.
Capela do Carme.

12:30h Parque@ctivo La Troupe Malabo.  
Espectáculo Karpaty.

16:30h Parque infantil con inchables, xogos e festa da 
escuma. Xardíns Campo da Feira.

18:30h Pasacalles dos grupos folclóricos do Festival 
Internacional polas rúas do Concello.

20.30h Festival Internacional de Folclore.  
Avenida 8 de Marzo. 

22:00h Verbena coas orquestras Satelites e Claxxon. 
Praza do Carme.

martes 19

19.00h Parque@ctivo. Circo Chosco. Espectáculo 
Oh-pera.

mércores 20

19:00h Parque@ctivo. Pistacatro. Espectáculo Oh 
Olimpiadas.

+ info: www. aspontes.org  
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sábado 23

Festival Folk da Fraga

22:00h Concerto Andrés Penabad.

23:30h Concerto Muxarega.

00:30h Concerto Os D´abaixo.

01:45h Andrés Penabad Dj Set.

domingo 24

Festival Folk da Fraga

12:30h Pasacalles Os Carapaus e  A Ferriña Furtiva.

18.00h Pasacalles cos grupos tradicionais: Os Feroces 
da Galgueira e No Cómbaro.

19:30h Xabier Díaz e Aldufeiras do Salitre.

22:30h Lilaina.

23:45h Xisco Feijoo.

01:45h La Duendeneta, DJ Kris Set.

luns 25

Romaría da Fraga  
Festa declarada de Interese Turístico.

13:00h Misa de Santiago Apóstolo. 
Capela do Carme.

13:30h Sesión vermú coa orquestra La Ola.

Ao longo da xornada, na carballeira, actuación das 
charangas Louband, Bb+, Dgt e Celtas.

22.00h Actuación da orquestra La Ola.

outros eventos

Solemne novena na honra á virxe do Carme. Do venres 
8 ao sábado 15 de xullo ás 7:40h e 20:00h na carpa sita 

diante da Capela do Carme.

Exposición:  Mulleres que fixeron as pontes. Situada no 
Parque Municipal desde o 15 de xullo ao 15 de agosto. 

Exposición: Unha foto un poema. Data : do 14 ao 31  de 
xullo. Patio de Santa María. Exposición de fotografías de 

creación colectiva de fotógrafos e fotógrafas pontesas e do 
Grupo Poético Alalá.

Parque@ctivo. Desde o 16 ao 20  de xullo, en horario de 
mañá de 11.30 a 14.00 e de tarde de 17.30 a 20.30.  Nos 

xardíns Campo da Feira.

Campus Multideporte. Do 1 ao 14 de xullo de 9:30 a 14:30 
horas nos pavillóns A Magdalena, IES Castro da Uz e IES 
Moncho Valcarce. Entidade organizadora: Club Patín As 

Pontes.

XXV Torneo de Tenis Festas do Carme 2022. Do 24 ao 29 
de xullo a partir das 16:00 horas nas pistas municipais de 

tenis do Canal IV. Entidade organizadora: Club Tenis As 
Pontes.

Concentración Moteira Tribu Mohican Club. O sábado 6 
de agosto a partir das 10:00 horas na pista do CEIP Santa 

María. Entidade organizadora: Tribu Mohican Club.

+ info: www. aspontes.org  
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O Concello pon en marcha 
un intenso programa 
musical con propostas para 
todos os públicos

 TANXUGUEIRAS 

O Concello das Pontes anunciou 
a presenza do trío galego Tanxu-
gueiras nas festas patronais cun 
concerto o día 16 de xullo no 
Canal IV a partir das 23.00 horas.
Sabela Maneiro, Aida Tarrío e 
Olaia Maneiro son Tanxugueiras, 
tres cantareiras para unha nova 
década. Só elas son capaces de 
reinterpretar os sons dunha tra-
dición milenaria fusionándoa con 
ritmos urbanos, máis próximos 
ao trap ou á electrónica.
O trío recolle o legado das 
pandeireteiras, as mulleres que 
traballaron por manter viva a 
música tradicional galega, para 
revisionalo e lanzarllo de novo ao 
mundo nunha explosión de mo-
dernidade, contando cun estilo 
épico e unha forza ancestral que 
xa as fixo triunfar en escenarios 
de varios países. Aválanas éxitos 
como Midas, Figa, Averno (cola-
boración con Rayden) ou Terra, 
tema co que se alzaron como as 
favoritas do público no Benidorm 
Fest. Todo formará parte do seu 
novo disco, que verá a luz neste 
2022 e co que presentarán un 
potentísimo show. 

 TU OTRA BONITA 

Tu Otra Bonita é un grupo ecléc-
tico, cun son diferente, que
lles levou a países como Arxenti-
na, México ou EEUU. 
Está formado por Héctor Lacosta, 
cantande; Félix Vígara, guitarra, e 
Alberto Vallecillo, na percusión. 
E é unha das bandas máis sin-
gulares do panorama musical 
actual, que se gañou o recoñe-
cemento grazas á súa fusión de 
ritmos e cancións, desde a mesti-
zaxe indie ata a rumba, cancións 
ás que é imposible resistirse a 
cantar e bailar, pero tamén con 
letras que son poesía e caricias 
para a alma, moita constancia, 
traballo e fé en si mesmos. 

 SABELA 

O seu posto como finalista na 
edición de OT2018 permitiulle 
darse a coñecer no panorama 

musical.
Tras sacar á luz o seu primeiro EP
titulado Despedida en 2019 e
virar en formato acústico e 
trío por Galicia, Sabela decidiu 
emprender un novo camiño para 
facer un desenvolvemento máis 
profundo da súa carreira.
En 2020 o seu videoclip foi o 
máis visto en galego en Youtube.
Ao escoitala, o cruce de sons 
ambientais e doces da súa voz e
elementos electrónicos, serena a 
dureza das partes instrumentais
na que as guitarras eléctricas e a 
batería cobran especial impor-
tancia na creación de emocións 
máis intensas.

 TRAVIS BIRDS 

Travis Birds será parte da progra-
mación das Festas do Carme e 
da Fraga 2022, co concerto que 
ofrecerá sobre La Costa de los 
Mosquitos Tour, o venres 15 de 
xullo, ás 21.30 horas no Canal IV. 
En 2021, Travis Birds lanzaba La 
costa de los mosquitos, o seu 
segundo traballo discográfico.
Con este disco puidemos aso-
marnos á súa habitación, ao seu 
mundo interior; unha estancia 
chea de matices, de cores, de 
texturas...unha habitación que 
xerou un disco cheo de cancións
que che removen por dentro 
dunha forma que consegue 
erizarte a pel. Tras o éxito alcan-
zado con Coyotes, cabeceira da 
serie El Embarcadero, a marabi-
llosa versión xunto a Benjamín 

Prado de 19 días y 500 noches de 
Joaquín Sabina e formar parte da 
banda sonora de Sky Vermello 
-serie de Netflix- con Thelma e 
Louise, agora a artista madrileña 
lánzase á estrada coa xira de La 
costa de los mosquitos, na que 
leva ao directo todas esas emo-
cións para transmitir todo o que 
o imaxinario de Travis Birds ofre-
ce. Ademais, poderemos gozar 
dos novos singles que presen-
tará ao longo de 2022, cancións 
coas que logrará alcanzar unhas 
dimensións nunca antes vistas na 
súa carreira.

 KRIS SET 

A Duendeneta é unha furgoneta 
dotada con discoteca móbil que 
anima todas as festas que visita. 
Esta music truck está capitanea-
da por Carlos Crespo, DJ e críti-
co musical así como por e Kris 
K Dj, que será a encargada de 
animar a noite do domingo 24 
aos asistentes á Festa da Fraga. 
A furgoneta fará un percorrido por 
todos os xéneros da música gale-
ga, desde os pioneiros do pop ata 
a actualidade con especial aten-
ción á música feita por mulleres.

 XABIER DÍAZ E ADUFEIRAS   

É un músico e compositor que 
acumula unha exitosa traxectoria 
de máis de 30 anos en diferentes 
proxectos de música tradicional 
galega, cos que logrou nume-
rosos recoñecementos. Cola-
borou en discos e concertos de 
artistas como Kepa Junkera, Xosé 
Manuel Budiño, Amancio Prada, 
Luar na Lubre ou Uxía.
As Adufeiras de Salitre son once 
mulleres que se encargan da per-
cusión e as voces. Acompañan a 
Xabier Díaz desde o seu álbum 
de 2015 The Tambourine Man.

Dende o máis moderno...

 As festas 
 contan cun 

 surtido número 
 de grupos 

 procedentes das 
 Pontes de todos 

 os estilos  

MÚSICA PARA TODOS
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 OS TREVILLAS 

Este grupo formado por uns amigos 
das Pontes, aos que lles gustaba a 
música, comezaron a aprender a 
tocar a frauta alá polo ano 1993 no 
baixo dunha carpintería, da man do 
músico autodidacta Manuel Seijo. 
Logo ensinolles a tocala gaita, e co 
paso do tempo decidíronse a formar 
un grupo, que naceu no ano 1995.
O seu primeiro disco presentouse 
o 22 de outubro do 2005 no Cine 
Alovi das Pontes, e chamouse Dalle 
Dalle, está feito de pezas tradicio-
nais galegas, e tamén inclúen nel 
unha canción que lles ensinou o 
sacristán das Neves.

 NO CÓMBARO 

Este grupo de música galega for-
mouse no ano 2003, empezando 
a súa traxectoria como cuarteto 
tradicional con dúas gaitas, tambor 
é bombo. Co transcurso dos anos 
fóronse incorporando outros 
instrumentos como son a zanfoña, 
a frauta traveseira, o clarinete, 
acordeón e voz ata completar a 
formación actual composta por oito 
membros.
Os inicios das súas actuacións foron 
coas alboradas e os pasacalles, reco-
rrendo as comarcas do Eume, Terra 
Chá e Ferrolterra.
Participaron tamén en festivais na 
localidade e arredores. Con este 
pequeno proxecto, ademáis de 
desfrutar tentan divulgar, dignificar 
e manter viva a esencia da música 
tradicional, dándolle un xeito propio 
con pezas da súa propia creación 
pero tamén mantendo e conser-
vando o repertorio dos antigos 
gaiteiros.

 MUXAREGA   

O grupo de folk Muxarega naceu en 
1995 como resultado da xuntanza 
dun grupo de amigos que tiñan a 
inquedanza de facer este tipo de 
música a partir de pezas tradicionais 
galegas. Estos amigos proviñan 
de varias asociacións musicais das 
Pontes de moi distintos estilos: do 
Grupo Xuvenil de Gaitas, da Ronda-
lla Vila de As Pontes e da Charanga 
Os Ponteses. Muxarega estreouse 
coma conxunto no Auditorio Cine 
Alovi o 5 de maio de 1995. Dende 

os seus inicios definiu o seu estilo 
apoiándose na música tradicional 
galega como base do mesmo, co-
llendo ós poucos retazos de músicas 
de culturas relativamente afíns 
como a portuguesa, bretona ou a 
irlandesa. Incluso algunha tarante-
la italiana chegou a soar no noso 
repertorio. Coa madurez do grupo, 
as voces, as pezas de composición 
propia (aínda que non moitas) 
tamén empezaron a agromar; e os 
arranxos de pezas tradicionais se 
empezaron a complicar e a volver 
máis esixentes. Nestes tempos a 
voz tamén é un elemento impor-
tante e case a metade do repertorio 
son pezas cantadas, dende coplas 
tradicionais ata algún clásico do 
rock`n´roll, pasando por pezas do 
repertorio popular galego.

 CORAL ENDESA 

Fundada en 1974 e formada case na 
súa totalidade por traballadores de 
Endesa estivo dirixida por Alfonso 
de la Torre Piñeiro desde a súa 
fundación ata 2001. Actualmente a 
súa directora é Miriam Fernández-
Parella Marín.
No seu extenso repertorio, con pre-
to de 100 obras, atópanse partituras 

de polifonía clásica, semiclásica, 
panxoliñas, habaneiras e cancións 
populares de toda a xeografía 
española.
Obtivo diversos galardóns entre os 
que figuran o Premio Especial de 
Polifonía Rexional no XXX e XXXI 
Certame de Habaneras e Polifonía 
de Torrevieja nos anos 1984 e 1985 
e participou nun ciclo de Música 
Nacional e Internacional durante a 
Expo ’92 en Sevilla.

 CANAVELLA   

Este grupo creouse con membros 
da Escola Municipal de Música Tra-
dicional das Pontes arredor do anos 
2009, e nos seus comenzos estaba 
formado por 3 gaitas, 2 tamborís e 1 
bombo. Actualmente está composto 
por 3 gaitas, 1 tamboril e 1 bombo 
pero o seu repertorio está formado 
por todo tipo de pezas tradicionais 
como son os pasodobres, as muiñei-
ras, as rumbas ou as xotas.

 ANDRÉS PENABAB  

É xa un acordeonista de traxectoria 
que recibiu varias Master Class co 
catedrático de acordeón de San 
Petesburgo Oleg Sharov, e dos 

concertistas Iñaqui Diéguez e Anxo 
Luís Castaño, ademais de cursar 
na Escola de Música Moderna 
Estudo de Compostela. Actualmen-
te imparte clases de acordeón na 
escola que leva o seu nome. Estivo 
nunha orquestra e no grupo de folk 
Muxarega, e despois axudoulles na 
produción do disco, 8 sueños. Co-
laborou na gravación do disco Xan 
e Sabela co grupo Folk Avelaiña de 
Pontevedra, no audio-libro de poe-
mas da escritora Gabriela Rodríguez 
de Betanzos.

 OS FEROCES DA GALGUEIRA  

Este é outra das formacións locais 
que amenizará as festas. Son unha 
agrupación de música tradicional 
das Pontes con moito ritmo forma-
do por sete rapaces, Marcos Freire, 
Carolina Leal e Sara López coas 
gaitas, Antonio Tuimil co acordeón, 
Ana Vilaboy coa pandeireta, Luis 
Pita e Miguel Ferreiro co bombo e 
platillo.  Este grupo comezou a súa 
andaina en maio do 2009 cando 
tocarón por primeira vez no Cine 
Alovi doce pezas moi elaboradas e 
matizadas. O seu nome provén da 
Galgueira, unha parte do monte que 
da cara As Pontes.

... a algo máis tradicional e local
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PATRIMONIO

A historia da vila pontesa 
pódese desfrutar en cómic

Coincidindo coa celebración 
das Letras Galegas, o Concello 
das Pontes presentou o cómic 
Venturas e desventuras do 
Cabaleiro García Rodríguez, o 
das Pontes 
Unha iniciativa posta en mar-
cha, co apoio da Deputación da 
Coruña, co obxectivo de divulgar 
a historia da vila con motivo do 
650º aniversario da doazón real 
das Pontes de Eume a García 
Rodríguez e narra a chegada de 
García Rodríguez á vila medieval 
das Pontes de Eume, á que ca-
baleiro dará nome, no período 
que vai de 1367 a 1371.  
A proposta  está deseñada para 
chegar a todos os públicos, en 
particular ao público xuve-
nil, para lograr que as novas 
xeracións coñezan dunha forma 
didáctica e amena unha parte 
importante da historia da Vila 
das Pontes.
A empresa local Cultureume 
foi a encargada de realizar os 
traballos  de documentación 
histórica, investigando as fontes 
bibliográficas e documentais 
para lograr que o cómic fose fiel 
á historia de García Rodríguez 
e que os ambientes debuxados 
estivesen ben recreado
No marco destes traballos 
pediuse a colaboración da Real 
Academia de la Historia que 
cedeu unha copia do documen-
to de doazón da Vila das Pontes 
feita por Luis de Salazar.
Coa documentación histórica 
na man fíxose unha adaptación 
a un guión didáctico a cargo de 
Ismael Blanco, Delio Rodrí-
guez e Lois Gómez e Delio foi 
o debuxante encargado de dar 

vida á Vila das Pontes do século 
XIV, recreando arquitecturas 
pontesas e ambientes dunha 
época moi complexa pero moi 
determinante na historia do 
noso país, clave para entender 
o noso pasado pero tamén para 
entender o noso presente. Todo 
o que aconteceu naquela época 
cambiou o devir dunha pequena 
vila aos pés do Eume. 

A HISTORIA DAS PONTES. En 
setembro de 2021 cumpriuse 
o 650 aniversario do acontece-
mento que dá orixe ao nome 
da vila das Pontes, un feito tan 
relevante como descoñecido. É 
preciso remontarse ata o ano 
1371 para comprender o motivo 
polo cal As Pontes é a única vila 
galega que posúe apelidos.
En setembro de 1371 o rei 
Henrique II convoca as Cortes 
na cidade zamorana de Toro. As 
Cortes son unha asemblea que 

preside o monarca asistido polo 
consello real e no que están 
representados os diferentes gru-
pos sociais da época: nobreza, 
clero e estamentos cidadáns 
(cidades e vilas).
As Cortes prolongáronse 
durante varios días e o 30 de 
setembro o rei asinou a doazón 
da Vila das Pontes de Eume 
ao cabaleiro García Rodríguez, 
como recoñecemento á lealda-
de mostrada.
O contexto desta lealdade hai 
que situalo no conflito acon-
tecido trala morte temperá de 
Afonso onceno, que será suce-
dido polo seu fillo Don Pedro 
(Pedro I) e a quen lle disputará 
o trono o seu irmán Henrique 
de Trastámara (Henrique II). En 
apoio de Don Henrique acudirá 
o nobre García Rodríguez, que 
participará na batalla de Nájera. 
Este é un importante episodio 
bélico no que participarán ingle-

ses e franceses, que xa estaban 
enfrontados nun longo conflito.
Nesta importante batalla Henri-
que de Trastámara é derrotado, 
pero consigue escapar, cuestión 
que será decisiva. García Rodrí-
guez é preso nesta batalla, polo 
que ten que pagar unha impor-
tante suma de diñeiro para ser 
liberado.  Un par de anos máis 
tarde, Henrique de Trastámara 
gañará a guerra contra o seu 
irmán e farase, de forma defini-
tiva, co trono de Castela e León. 
Co novo rei García Rodríguez 
recibirá a vila das Pontes de 
Eume e o seu couto, un enclave 
situado no norte do Condado de 
Trastámara.
O rei Don Henrique realiza unha 
doazón “pura y perpetua y non 
revocable” para García Rodrí-
guez e os seus descendentes, da 
vila das Pontes e do seu alfoz, 
con tódolos seus dereitos e 
rendas.
Ademais, xunto a esta doazón, 
o rei Henrique II  concede a 
García Rodríguez autoridade 
para nomear alcaldes e alguacil 
así como escribáns públicos e 
calquera outro oficio necesario 
para lograr o bo funcionamento 
da vila.
A carta de privilexio rodado da 
doazón das Pontes de Eume 
que se conserva é unha copia 
feita por Luís de Salazar (1658-
1734) do privilexio orixinal que 
estaba no Arquivo do Conde 
de Lemos. O privilexio rodado 
orixinal non se conserva e a 
copia consérvase na Colección 
Salazar y Castro da Real Acade-
mia de la Historia.
O privilexio rodado é nome que 
se lle dá aos documentos legais 
nos que un monarca outorga 
unha concesión ou un privilexio 
a unha persoa ou a un grupo, e 
o documento contén unha roda, 
signo do rei, que daba validez 
ao documento como auténti-
co. Está datado seguindo a Era 
Hispánica, que empeza no ano 
38 a.C. Por tanto á data do do-
cumento (era de 1409) hai que 
lle restar trinta e oito anos para 
o noso calendario actual. 

As Pontes, a única localidade galega con apelidos

 As orixes 
 do nome 

 do Concello 
 remóntanse 

 a cando o 
 cabaleiro García 

 Rodríguez 
 tomou posesión 
 das terras do val 
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José María López Ferro vén de ser 
distinguido como Cronista Oficial 
da localidade, unha figura que ten 
unha gran tradición no municipalis-
mo e que ten como principal labor 
a investigación histórica, folclórica 
e de recuperación e difusión das 
tradicións e costumes do patrimo-
nio local.
“Fai xa case un ano que xurdiu 
a idea de recuperar a figura do 
Cronista Oficial das Pontes, nese 
momento de procura da persoa 
que puidese representar a esa figu-
ra, todas as miradas e pensamen-
tos se dirixiron a quen, desde había 
décadas, xa estaba exercendo ese 
traballo, estudando, investigando 
e difundindo temas relaciona-
dos co noso municipio. Miles de 
horas empregadas en recuperar, 
preservar e difundir todo o noso 
patrimonio material e inmaterial e 
as que segue empregando en per-
petuar todo este inmenso legado” 
salientou Vicente Roca, concelleiro 
de Cultura, durante a exposición 
de motivos que levaron a esta 
elección.
José María López Ferro, nado en As 
Pontes en 1954, mestre e apaixo-
nado da etnografía galega, estudou 
Maxisterio na Escola Normal da Co-
ruña e tivo o seu primeiro destino 

no Cepo-Cumbraos, unha aldea de 
Sobrado dos Monxes, no ano 1976. 
Outros lugares nos que exerceu fo-
ron: O Ramo (Maniños), Barallobre 
(Fene), Mouriscos (A Fonsagrada), 
A Capela e As Pontes onde exerceu 
como docente dende o ano 1983 
até o 2015, no CPI Monte Caxado.
Foi neste centro pontés onde no 
curso 1984-1985 iniciou o proxecto 
do Museo Etnográfico Monte Caxa-
do, como ferramenta pedagóxica 
dirixida ao alumnado co fin de dar 
a coñecer o patrimonio cultural 
etnográfico galego. Ademais foi 
socio fundador da Asociación de 
Estudos Históricos e Sociais HUME 
das Pontes, á fronte da que estivo 
como presidente. Nas revistas des-
ta asociación publicou diferentes 
artigos relacionados co patrimonio 
e a etnografía das Pontes e a súa 
bisbarra.
Como etnógrafo e investigador co-
laborou na revista das festas locais 
ao longo dos anos con diferentes 
artigos relacionados co patri-
monio local (museo etnográfico, 
hórreos, reloxos de sol, cruceiros, 
expresións na fala…). Asemade 
ten publicado na revista Cátedra 
de Pontedeume un artigo no seu 
número 10 titulado Os reloxos de 
sol no concello de As Pontes de 

García Rodríguez.
No ano 2011 recibiu o primeiro 
premio Fero Caaveiro, do Mu-
seo Etnográfico da Capela, polo 
artigo Os hórreos do Concello de A 
Capela. No ano 2012 publicou dous 
artigos, un na revista EDUGA, Nº 
63 e outro, en Cadernos do Ateneo 
Eumés, de Pontedeume. Neste 
mesmo ano participou cunha 
semblanza sobre o cronista oficial 
das Pontes Enrique Rivera Rouco, 
nunha edición facsímile da súa 
obra Historia de Puentes de García 
Rodríguez.
No ano 2014 publicou o libro Don 
Enrique Rivera Rouco, a súa vida e 
a súa obra promovido polo Liceo 
Recreativo e Artístico das Pontes e 
o Concello. No ano 2019 recibiu o 
premio Pedra do Destiño da man 
da Asociación de Amigos dos Mu-
seos de Galicia, pola súa labor de 
defensa e salvagarda do patrimo-
nio cultural de Galicia no eido da 
etnografía.
Na actualidade é presidente da 
Fundación Museo Etnográfico 

Monte Caxado, xestionando a 
colección museística do CPI Monte 
Caxado e acompañando a cantos 
veciños e visitantes se achegan a 
ver este museo. Como parte do 
seu traballo na Fundación, inicia a 
publicación duns cadernos, dos ca-
les xa van tres edicións, o vindeiro 
venres presentará o número 4, coa 
finalidade de transmitir ás futuras 
xeracións o noso pasado a través 
das actividades que levaban a cabo 
os nosos antepasados
O concelleiro de cultura, Vicente 
Roca, durante a exposición de 
motivos que levaron a que estas 
tarefas recaian, a partir de agora 
en José María López, lembrou a 
Don Enrique Rivera Rouco, cronista 
oficial das Pontes desde o ano 
1981 ata o ano 2002 e “artífice da 
recuperación do noso pasado e 
de darnos identidade como pobo 
e comunidades, ensinándonos a 
valorar o pasado que nos rodea-
ba” e amosou a súa satisfacción, 
alegría e orgullo persoal por este 
nomeamento.

O investigador e mestre 
José María López Ferro é o 
novo cronista oficial

A salvagarda da historia local xa ten dono

 Miles de horas 
 empregadas 
 en recuperar, 
 preservar e 
 difundir todo 
 o patrimonio 
 material e 
 inmaterial 

MAN A MAN. As Pontes acolle 
una mostra Man a Man, un 
percorrido pola historia do noso 
territorio a través dos obxectos 
que mulleres e homes fabricaron 
ou usaron coas súas propias 
mans. Inicia a súa andaina hai 
aproximadamente oito mil anos 
con obxectos aparecidos en 
medoñas do noso concello, e vai 
camiñando ata achegarse aos 
vestixios deixados polas persoas 
que viviron na confluencia dos 
ríos Eume e Chamoselo a finais 
do Imperio Romano, hai aproxi-
madamente mil seiscentos anos.

O percorrido polas pezas está 
posto no contexto de diferentes 
etapas históricas: Neolítico (a 
Idade da Pedra Pulida), o Cal-
colítico (a Idade de Cobre), os 
Galaicos e Roma. A exposición 
está elaborada por Cultureume 
e está apoiada con ilustracións 
de Laura Decibreiro, que recrea 

coa súa mirada escenas cotiás 
das diversas épocas da nosa 
historia. A exposición estará 
aberta ata o 15 de outubro. É 
preciso concertar cita previa no 
número 673240434 ou a través 
do correo electrónico turismo@
aspontes.org.

MULLERES QUE FIXERON AS 
PONTES. Os xardíns municipais 
do Campo da Feira acollen este 
mes unha mostra sobre as mu-
lleres, anónimas moitas delas, 
que forxaron o pasado da vila. É 
unha viaxe a través de vellas fo-
tografías que abren unha xanela 
ao pasado máis recente, dende 
a que ollalas tempo atrás. Entre 
os paneis que o público visitan-
te poderá contemplar, atópanse 
rostros xa descoñecidos da nosa 
vila que marcaron un antes e un 
despois en eidos sociais como o 
deporte ou a cultura.

EXPOSICIÓNS HISTÓRICAS



14 xullo 2022

O 20 de agosto cúmprense 10 anos 
da inauguración do Lago das Pontes, 
un espazo que desde as súas orixes 
converteuse nun importante exem-
plo de restauración ambiental. 
Nas terras que hoxe ocupa o lago 
artificial de Europa antes, e durante 
seis décadas, estivo operativa 
a maior mina ao descuberto da 
Península Ibérica. Primeiro baixo a 
dirección de Encaso, que ata media-
dos dos 70, utilizou o lignito pardo 
pontés para combustibles e fertili-
zantes. A súa substitución foi para 
Endesa, que entre 1976 e o 2007, 
utilizou este material para alimentar 
as caldeiras da central térmica.
Rotopalas e apiladoras de grandes 
dimensións e un complexo sistema 
de cintas de transporte permitiron 
a extracción de máis de 260 millóns 
de toneladas de carbón e case 
700 millóns de metros cúbicos de 
material estéril, ao longo destes 
anos, ata que o 26 de decembro de 
2007 a mina botou o peche, debido 
á entrada en vigor, o 1 de xaneiro de 
2008, da Directiva europea sobre 
Grandes Instalacións de Combus-
tión, que imposibilitaba o emprego 
do lignito local debido ao seu conti-
do en xofre. 
Tras de si quedou un enorme oco de 
865 hectáreas, cunha profundidade 
de máis de 200 metros e 18 kms de 
perímetro, equivalente á superficie 
que ocupa a cidade da Coruña. 
Un espazo que volveu á vida coa 
creación do lago, outorgando ao oco 
ocupado antes pola mina unha solu-
ción económica, social e ambiental 
única.  
No ano 2008 arrinca o proceso de 
enchido con augas de choiva e de 
escorrentía ás que se sumaron as 
achegas dos ríos Eume, Meidelo 
e Illade. Tapízanse as paredes da 
antiga mina para evitar arrastres, e 
engádese cal para transformar un 

lago acedo nunha lámina azul, cun-
ha calidade da auga excelente. 
Tras catro anos de traballos, o 20 de 
agosto de 2012 ábrese ao público 
o que agora é un dos principais 
reclamos turísticos das Pontes; a 
praia do lago. 
O carbón deu paso á auga crisata-
lina, á vida e á biodiversidade. A 
paisaxe negra tornou en verde e 
azul e só as fotografías antigas per-
mítennos confirmar que o que hoxe 
en día é unha paraxe natural cun 
ecosistema propio no pasado foi un 
páramo ermo. 
Un areal de case medio quilómetro 
de lonxitude, custodiado por unha 
masa de 547 hectómetros cúbicos 
de auga. Un lago que pese a súa 
breve historia xa é un referente, 
en toda Europa, de recuperación 
paisaxística de espazos destinados 
á industria da minería e tamén nun 

exemplo de como a rehabilitación 
dun espazo reservado a unha 
única actividade pódese diversificar, 
converténdoo nunha contorna sosti-
ble centrada, no lecer, no medio 
ambiente e no deporte.
Nestes dez anos, o antigo xacemen-
to mineiro non só converteuse nun 
novo ecosistema para máis de 200 
especies de flora e fauna senón que 
tamén, ao amparo desta paisaxe 
natural, está a desenvolverse unha 
nova actividade económica grazas 
ao movemento que xeran en torno 
ao turismo e o deporte. 
E todo isto, desde o ano 2021 baixo 
o emblema da Bandeira Azul e que 
converteu ao Lago das Pontes no 
segundo espazo de augas conti-
nentais de Galicia e o primeiro na 
provincia da Coruña en recibir este 
galardón, outorgado pola Fundación 
Europea de Educación Ambiental 

(FEE) e que é o símbolo,  máis reco-
nocible e recoñecido polos millóns 
persoas usuarias de praias e portos, 
en case medio centenar de países, 
dun estándar mundial de ecocalidad 
turística.
Unha mina que vive a súa segun-
da vida e que deixa atrás o negro 
carbón que a fixo famosa no século 
XX, para ser todo un exemplo de 
rexeneración ambiental do século 
XXI, chamada a converterse un 
destino de excelencia turística.

BANDEIRA AZUL. O Concello logrou, 
por segundo ano consecutivo, a 
bandeira azul para a praia do Lago, 
un distintivo que concede cada ano 
a Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (Adeac) e que 
recoñece, novamente, a calidade 
ambiental do areal pontés.
Elena López, concelleira de Turismo, 
amosa o orgullo que para o Concello 
das Pontes supón revalidar esta dis-
tinción xa que “era un reto ao que 
nos enfrontábamos tras acadar, por 
primeira vez, a bandeira azul no ano 
2021. Implicaba cumplir cuns estric-
tos criterios ambientais, educativos, 
de seguridade e accesibilidade e 
manter uns estándares 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 tamén fixo fincapé en 
que “esta bandeira azul, de novo, 
nos sitúa no mapa internacional do 
turismo, converténdonos nunha das 
sete praias de augas continentais en 
toda España que este ano reciben o 
galardón e sendo a única da provin-
cia da Coruña”.

PAISAXE

Unha mina reinventada  
nunha solución económica, 
social e ambiental única 
con bandeira azul

O lago cumpre dez anos como centro de ocio

 O 20 de agosto 
 de 2012 abriuse 

 ao público o 
 que agora é un 

 dos principais 
 reclamos 

 turísticos das 
 Pontes 

Comezou a elaboración do 
inventario ambiental do lago co 
obxectivo de coñecer, conservar e 
protexer a biodiversidade existen-
te na zona e a súa contorna.
O inventario incluirá a recollida 
de información sobre as comuni-
dades faunísticas, de vexetación 
e hábitats naturais, focalizado en 
especies e grupos faunísticos co 
obxectivo de determinar as áreas 
sensibles (zonas de reprodución, 
alimentación ou descanso de 
aves acuáticas, charcas naturais 
de importancia para anfibios, …) 
existentes no lago das Pontes.
Os traballos postos en marcha 
permitirá realizar unha mostraxe 
ambiental, de ciclo anual, con 
visitas quincenais, a través de tres 

estacións de observación de aves 
acuáticas e rapaces, localizadas 
en distintos sectores do lago, co 
obxectivo de identificar e facer 
un cálculo das especies existentes 
para o que se empregarán telesco-
pios e prismáticos.
A mostraxe completarase con 
catro transeptos a pé de 500 
metros cada un deles, tamén en 
diferentes sectores do Lago, para a 
observación, directo ou de ouvido, 
e cálculo de aves de pequeno 
tamaño.
Tamén se realizará un inventa-
rio dos peixes e invertebrados 
existentes no lago a través da 
observación directa e a mostraxe 
dos diferentes hábitats da área de 
estudo.

INVENTARIO AMBIENTAL
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O Concello consolidou a súa aposta 
cultural durante o ano 2021, con 
máis de 70 actividades que lograron 
congregar a máis de 8.500 persoas 
espectadoras.
O concelleiro de Cultura, Vicente 
Roca, amosa a súa satisfación co 
balance do ano 2021 “a pesar da 
incerteza dun ano marcado pola 
pandemia da covid19 e as restrición 
dos aforos que nos levou a apostar 
por outros formatos e outros espa-
zos para seguir garantindo o acceso 
a unha programación cultural de 
calidade a toda a veciñanza”
A oferta cultural incluíu un amplo 
programa de actividades entre as 
que destacaron as representacións 
teatrais, os concertos, os espectácu-
los de maxia e de danza, axustadas 
a todos os gustos, pensadas para 
o público de todas as idades con 
prezos alcanzables co obxectivo de 
facilitar á veciñanza o acceso a unha 
programación de calidade, estable 
e variada.
O espectáculo Magic Dreams foi a 
actividade que logrou atraer a un 
maior número de persoas espec-
tadoras. Foron 694 as persoas que 
acudiron ás duas sesións progra-
madas. Outro espectáculo que 
gozou do favor do público, con 459 
espectadores enchendo o patio do 
Colexio Santa María,  foi Orballo 
Cultural, un ciclo de concertos de 
recoñecidos artistas galegos e na-
cionais, pero con oco tamén para a 
música local. A estrea do espectá-
culo de danza, Credo, da compañía 
Nova Galega de Danza liderada por 
Jaime Pablo Díaz, director da escola 
municipal de baile de As Pontes, 
congreou a máis de 400 persoas.
O Concello durante o ano 2021 
continuou apostando polo teatro 
galego coa representación das obras 
Despois das Ondas, Dreaming Juliet, 
a Lingua das Bolboretas ou Curva 
España, dirixidas e interpretadas 
por figuras destacadas do panorama 
teatral da nosa comunidade autó-
noma. O teatro dirixido ao público 
infantil ocupou un lugar destacado 
dentro da programación cultural 
con obras como Ris Ras, Os tres 
porquiños ou Carapuchiña Vermella 
que lograron atraer a 475 persoas.
Os concertos tiveron un importan-
te poder de convocatoria. Preto 

de 4.600 persoas asistiron ás 30 
actuacións musicais programadas 
durante o ano 2021, entre as que 
destacaron as de Leilía, Malevaje, 
María José Llergo, De Vacas, Pedro 
Pastor, Mr. Kilombo Carmen Boza, 
León Benavente, La Porteña Tango, 
Técanela ou as orquestras Marbella 
e Los Satélites con Sito Sedes.
Por outra banda, os espectáculo de 
maxia de Jorge Blass e de Dani Polo 
foron dous dos grandes triunfado-
res da tempada con máis de 338 
espectadores e 250 asistentes, 
respectivamente.

ALMANAQUE HISTÓRICO. Nove 
meses despois de terse iniciado o 
proceso de participación veciñal, o 
Concello presentou o Almanaque 
histórico e comunitario 2022, com-
posto por preto de medio millar de 
acontecementos locais en temas tan 
diversos como a cultura, o deporte, 
a industria, a política, a relixión, o 

asociacionismo, o medio ambiente, 
o ensino, a ciencia, a saúde ou curio-
sidades do universo local.
No acto, a concelleira de medios lo-
cais, Lorena Tenreiro, resaltou que 
“para a elaboración do almanaque, 
foron fundamentais as aportacións 
veciñais a través de encontros e en-
trevistas coas asociacións e persoais 
a título particular, que facilitaron os 
feitos que consideraron de maior in-
terese e impacto para as súas vidas. 
A todas elas queremos agradecer o 
seu tempo e dedicación, sentindo 
moito que non todas as súas ache-
gas poidan estar incluídas no alma-
naque, principalmente por motivos 
de falta de espazo”.
Na presentación lembrouse que o 

almanaque é unha iniciativa muni-
cipal, que xurde como proxecto cul-
tural pensado para divulgar doutro 
xeito a historia local e a activa vida 
social e sociolóxica dos habitantes 
das Pontes. Recóllense en cada un 
dos 365 días do ano, un feito acon-
tecido no municipio dende o século 
XIII ata o ano 2021, producidos o 
mesmo día pero en anos anteriores.
O calendario está deseñado non só 
é para ler, se non tamén para des-
frutar das fotografías históricas que 
ilustran cada mensualidade. As trece 
imaxes, forman parte do álbum mu-
nicipal Daquela As Pontes, é reflicten 
escenas dunha sociedade en conti-
nua transformación e moi diferente 
á actual.

CULTURA

O departamento pechou 
o 2021 con preto de 8.500 
espectadores en 70 citas

As actividades recuperan presenza e público

 A oferta cultural 
 durante todo o 
 ano é moi ampla 
 e inclúe teatro, 
 os concertos, os 
 espectáculos de 
 maxia, danza  ou 
 contacontos 

CASIÑAS DE LIBROS. Co obxectivo de conti-
nuar fomentando a lectura entre a veciñanza 
instalárons de instalar 16 novas casiñas de li-
bros no municipio. Un proxecto a través do que 
o goberno local quere promover o intercambio 
de libros mediante o sistema coñecido como 
“bookcrossing”, unha práctica que consiste en 
liberar libros para que poidan ser atopados 
e leídos pola veciñanza. As casiñas, instala-
das nas proximidades dos locais sociais das 
Asociacións Veciñais das parroquias pontesas 
e no Lago das Pontes, recibirán, nos próximos 
días, libros pertencentes ao fondo da Biblioteca 
Municipal Rivera Rouco. Obras de literatura 
infantil, xuvenil, novelas, libros de poesía, arte, 

ensaios ou clásicos da literatura que serán 
liberados para que calquera veciño ou veciña 
poida botar man deles, leelos, quedar con eles 
ou a liberalos, deixándoos nas casiñas de libros 
para que poidan ser lidos por outras persoas.

XOVES NA BIBLIO. Durante o ano 2021 os 
ponteses participaron nesta iniciativa para 
fomentar a lectura e achegar á cultura ao 
público infantil do municipio. Desde a súa 
posta en marcha ofreceu á poboación máis 
nova da vila espectáculos de contacontos, 
de títeres, obradoiros, concertos, activida-
des de divulgación científica, orientados a 
promover o gusto pola lectura, prestando 

especial atención á promoción da lingua e 
da literatura galega, ofrecendo, ao mesmo 
tempo, actividades con perspectiva de xé-
nero e promovendo os valores da igualdade 
e  do respecto ao medio ambiente.

RETO LECTOR. A través da Biblioteca Munici-
pal Enrique Rivera Rouco, púxose en marcha 
O Reto Lector destinada a fomentar a lectura 
entre os usuarios de Biblioteca e entre toda 
a veciñanza. Os veciños que desexen unirse a 
esta iniciativa, deberán ler, no caso do público 
infantil, 12 títulos mentres que o público adul-
to deberán ler 14 libros do catálogo de fondos 
bibliográficos. 

PROMOCIÓN DA LECTURA
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FRAGAS DA RIBEIRA E O LOSTEGAL. 
Este roteiro é ideal para facelo 
en verán ou en outono e é un 
itinerario circular de percorrido 
esixente que conta con desniveis 
pronunciados e unha lonxitude 
de 19 km, polo que é máis ade-
cuado para un sendeirista habi-
tual que conte cun nivel mínimo 
de destreza, especialmente en 
inverno.
Pode percorrerse en calquera 
sentido, pero se se comeza en 
sentido contrario ás agullas do 
reloxo afrontarase a máxima 
pendente ao inicio e con pleni-
tude de forzas.
Comezando no Parque da Fra-
ga subirase ata o monte Alto da 
Carballeira, a 667 metros, den-

de onde pode divisarse unha 
magnífica paisaxe da vila e do 
recentemente formado lago das 
Pontes.
Xa no descenso, a verea pene-
tra na Fraga do Lostegal e unha 
densa mata de carballos, acivros 
e loureiros que acompañarán a 
fermosa ruta ata o encoro.
Dende aquí, a paisaxe silencio-
sa alcanza o seu apoxeo xunto 
ás ruínas anegadas do lugar de 
Chao do Habanero. Despois, 
atravesarase a exuberante na-
tureza da Fraga da Ribeira, con 
húmidos recunchos plenos de 
verdor todo o ano.
Resalta que a seguridade do sen-
deiro varía segundo a época do 
ano e das condicións meteoro-

lóxicas xa que co chan mollado 
as superficies de rocha son moi 
escorregadizas sendo necesario 
extremar as precaucións.

RIBEIRA. A senda arrinca xunto 
á emblemática Ponte de Gar-
cía Rodríguez, que data do ano 
1376, tamén coñecida como 
Ponte Vella ou Ponte dos Ferros. 
Esta construción recibe o nome 
do cabaleiro García Rodríguez 
de Valcárcel, o señor destas te-
rras, que a mandou levantar en 
agradecemento á axuda presta-
da na guerra contra o seu medio 
irmán, o rei Pedro I de Castela, O 
Cruel. Tras cruzar un pasadizo, o 
roteiro transcorre por un paseo 
de madeira xunto ao río Eume e 
á igrexa de Santa María do sécu-
lo XVI. 
Ao chegar á ponte de Isabel II, 
construída en 1862, o carreiro 
cruza o río por unha ponte me-
tálica e continúa pola marxe es-
querda, ascendendo augas arri-
ba, ata situarse debaixo do muro 
da presa.
Unha curta subida en zigzag al-
canzará a área recreativa da 

Ribeira, o lugar máis alto do 
roteiro. Logo crúzase a presa e 
descéndese por un paseo peo-
nil, xunto á área recreativa da 
Ribeira Nova. O percorrido en-
tra na vila novamente a través 
do Parque do Eume, pasando 
previamente xunto ao muíño da 
Ribeira. Xa chegando ao final do 
traxecto pódese admirar o muí-
ño de Alende, do ano 1805.
Este itinerario ten un trazado fá-
cil e atractivo que enlaza varias 
veces co carreiro PR-G 147.

RUTA DE SENDEIRISMO

Impulso aos roteiros, nos 
que calquera estación é boa 
para facer sendeirismo polo 
concello das Pontes

As sendas da Ribeira e as Fragas do Lostegal

 Durante 
 o  outono e 
 a primavera 
 destacan o 
 contraste 
 de cores e as 
 temperaturas 
 apracibles  
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castro de rei

Castro Ribeiras de Lea prepara xa as 
súas festas patronais que volverán á 
normalidade tras dous anos sen fes-
texos trala incidencia da covid. Estas 
terán lugar a primeira fi n de semana 
de agosto, que nesta ocasión corres-
ponden aos días 5, 6, 7, e 8.
Novamente a localidade contará con 
algunhas das orquestras máis desta-
cadas do panorama musical. Abrirá 
o venres coa actuación de Furia Jo-
ven, de Canarias e DJ David Expósito 
de Radio Líder. O sábado será a vez 
das orquestras Miramar e Trébol 
deixando para o domingo a actua-
ción de Panorama xunto á orquestra 
Stereo Music-Show.
Pechará a programación musical Ala-
bama Show e Combo Dominicano o 
luns. O pregón, que se lerá o domin-
go despois de misa, estará a cargo do 
periodista Xoán Carlos Vidal e tamén 
haberá sesións de pirotecnia.

CASTRO DE REI. Tamén está lista a 
programación das festas de Castro 
de Rei, na honra de San Xoán, que 

terán lugar a parti r do 15.
A programación comezará o venres 
cunha chrurrascada popular ame-
nizada polo dúo Os Adrianos, que 
arrancará ás 22.30 horas.
O sábado destará a actuación de M3 
en dobre sesión á que se sumará á 
noite de novo Os Adrianos. O do-
mingo haberá tamén dobre cita mu-
sical coa orquestra Galaxia nas dúas 
ocasións. Tanto sábado como do-
mingo haberá misa solemne seguida 
de procesión ás 13.30 horas.

Castro Ribeiras de Lea e 
Castro de Rei preparan 
as súas festas patronais O Real Aeroclub de Lugo recu-

pera este ano a celebración do 
Criterium Aeronáuti co de Ga-
licia e a Volta Aérea a Galicia, 
que terá lugar durante os días 
22, 23 e 24 de xullo. Trátase de 
dous eventos aeronáuti cos nos 
que se darán cita no aeródromo 
de Rozas unha multi tude de ae-
ronaves, pilotos e curiosos.
O Criterium Aeronáuti co, que 
se consolidouse como un dos 
eventos aéreos máis importan-
tes no panorama nacional, nace 
fai 15 edicións co obxecti vo de 
achegar o mundo aeronáuti co 
a todo aquel que queira ver as 
disti ntas exposicións ou a par-
ti cipar nas diversas acti vidades. 
Como sempre, haberá paracai-
dismo (imprescindible reservar 
praza), os voos de introdución, 
avións acrobáti cos, simulador 
de voo e todo ti po de exposi-
ción de aeronaves (históricas, 
contemporáneas, insti tucio-
nais, drons, RPAS e un longo 
etcétera).
A Volta Aérea a Galicia alcanza 

este ano a súa edición número 
37, tradicional rallye aéreo ga-
laico-portugués onde todos os 
pilotos que queiran parti cipar 
poderán medir as súas habilida-
des aos mandos das súas aero-
naves. Trátase dunha proba in-
cluída no calendario deporti vo 
de 2022 da CTNULM, aprobado 
pola Real Federación Aeronáu-
ti ca Española. A inscrición está 
aberta e pode facerse no Real 
Aeroclub de Lugo.

Volve en xullo a Rozas o 
Criterium Aeronáuti co

O Castro de Viladonga organiza este 
verán un campamento para nenos 
de 6 a 12 anos desti nado a favorecer 
a conciliación das familias desde un 
enfoque de igualdade entre mulleres 
e homes. Denomínase campamento 
castrexo, é totalmente gratuíto.
O prazo de inscrición é dende o 4 ao 
15 de xullo e hai tres quendas, do 18 
ao 29 de xullo, do 1 ao 12 de agosto 
e do 15 ao 26 de agosto.
O horario será de mañás, de 9.30 a 
14.00 horas, e realizaranse acti vida-
des moi interesantes e diverti das 
ao tempo que culturais para coñe-
cemento do pasado como coñece-
mento do museo e do xacemento, 
obradoiros de natureza e ocio, vi-
sitas culturais, xogos, contso e len-
das, etc.
Por outra banda, o Concello de Cas-
tro está a realizar este mes un cam-
pamento urbano de conciliación con 
grupos en Castro de Rei e en Castro 
Ribeiras de Lea. Hai dúas quendas, 
do 1 ao 15 e do 18 ao 31 en horario 
de mañá para nenos de 3 a 14 anos. 
O prazo de inscrición xa rematou.

O Castro de 
Viladonga organiza 
un campamento 
orientado á 
igualdade
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rábade

Esta semana, e pechando as ac-
tividades financiadas a través do 
Pacto do Estado Contra a Violen-
cia de Xénero realizadas (obra-
doiros de igualdade, Concerto de 
Rockeamos todas con Pakolas, en-
tre outras) o Concello de Rábade 
realizou unha aportación de libros 
á biblioteca do Ceip Otero Pe-
drayo co fin de dar continuidade 
no centro a esta labor educativa 
enmarcada na educación para a 
igualdade.
Mª Jose De Arriba Redondo, Con-
celleira de Servizos Sociais e Cul-
tura do Concello de Rábade fai a 
entrega do material a Remedios 
González Cabarcos, directora do 
centro.
Entre os exemplares entregados 
incluense libros adaptados para 
infantil e para primaria co fin de 
cubrir todas as idades do centro 
educativo. As historias e os contos 
son unha excelente ferramenta 
para o traballo dende o profesora-
do así como para que o alumnado 
descubra e asente valores dun xei-
to lúdico e atractivo.

Doazón ao colexio de 
libros sobre educación 
en igualdade

O sol e as altas temperaturas 
foron as protagonistas este sá-
bado do XIV Certame de Pintura 
Rápida organizado polo Conce-
llo de Rábade e no que o ma-
drileño Andrés Gabarri Cagiao 
fíxose co primeiro premio, do-
tado con 1.200 euros ofrecidos 
polo Concello.
O segundo, dotado con 800 eu-
ros patrocinados por Finsa, foi 
para Raúl Gil Burés, de Tarago-
ña. O terceiro, de 600 euros, a 
cargo de Mercontrol, recaeu en 
Abraham Pinto Mendoza, proce-
dente da localidade sevillana de 

Utrera.. Finalizou a listaxe con 
Néstor López Casás, de Xixón, 
que se levou os 500 euros doa-
dos por Sariego do cuarto.
Así mesmo outorgáronse tres 
accésit de 100 euros que foron 
para Manuel Ángel Serantes 
Morán de Ponferrada, Isabell 
Seidel de Amoeiro e Pablo Cau-
rel Abael de Cacabelos. En to-
tal, repartíronse 3.400 euros en 
premios.
O xurado destacou a gran cali-
dade e diversidade de estilos 
das obras así como a importan-
te afluenza de pintores.

O certame de Pintura Rápida 
reparte 3.400 euros en premios

O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, asinou xunto 
ao alcalde de Rábade, Xosé Fernán-
dez Montes, a cesión da institución 
provincial ao Concello da rúa Músico 
Crisanto, situada nun treito da LU-P-
5102 ao seu paso pola vila. No acto, 
celebrado xunto á propia vía, tamén 
participaron o deputado de Promo-
ción Económica e Social, Pablo Ri-
vera Capón, e o tenente de alcalde, 
Alejandro Martínez.
José Tomé subliñou que a institución 
provincial entrega esta vía, que é 
unha arteria importante para as co-
municacións da vila e con moita acti-
vidade comercial, despois de investir 
150.000€ para o seu acondiciona-
mento e mellora. “Actuamos así por-
que entendemos que é o lóxico en-
tre institucións. Cando a Deputación 
lle cede unha vía a un Concello, debe 
entregala en boas condicións de uso 
e aproveitamento polos veciños e 

veciñas”, sinalou o presidente.
Entre as actuacións levadas a cabo 
estivo a renovación do firme, de bei-
rarrúas, de zonas peonís e de zonas 
de aparcamento, así como das redes 
de abastecemento e de saneamen-
to, da rede de baixa e media tensión, 
do alumeado público e da rede de 
telecomunicacións. Este tramo da 
vía, na viven uns 500 veciños e ve-

ciñas, conta cunha gran actividade 
comercial e linda con infraestruturas 
básicas como o campo da feira ou a 
pista polideportiva. 
Outras das actuacións importantes 
que se fixeron nos últimos meses 
grazas ao investimento da Deputa-
ción de Lugo foi a renovación com-
pleta da Rúa José Pardo Montene-
gro, cunha achega de 131.000 euros.

A Deputación cede a propiedade 
da rúa Música Crisanto ao Concello
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Manuel Lage Marco é natural de 
Rábade, nado en 1949. É doutor 
enxeñeiro Industrial pola ETS de Bil-
bao e a de Madrid, e enxeñeiro de 
Motores pola École Supérieure des 
Moteurs de París. Desenvolveu toda 
a súa traxectoria profesional no sec-
tor de automoción en Chrysler Espa-
ña, Pegaso e Iveco; en España, UK e 
Italia. É cofundador e secretario xeral 
da Asociación Española de Profesio-
nais de Automoción (ASEPA) e pro-
fesor dos máster de Automoción do 
INSIA e da UEM. Como historiador 
do automóbil en España é autor dos 
varios libros de investigación.
Cóntenos un pouco o contido deste 
novo libro.
Teño que empezar dicindo que des-
de moi pequeno interesáronme 
moito os coches e os camións, ata 
o punto que aquilo determinou en 
min a decisión de estudar enxeñe-
ría industrial para “traballar nos co-
ches”. Eu lémbrome perfectamente 
de todos os coches e camións que 
había por Rábade nos anos 60, que 
tampoco eran moitos.  Estudiei a ca-
rreira en Bilbao. Despois aínda fixen 
un ano de especialización en moto-
res na Escola Superior de Motores 
de París. A partir de aí tiven a gran 
sorte de empezar a miña vida pro-
fesional na Chrysler España (antiga 
Barreiros), despois na Pegaso e na 
Iveco. Podo dicir que profesional-
mente cumprín o desexo de peque-
no: traballar no mundo dos motores 
e dos camións. Nos meus primeiros 
anos na Pegaso tiven acceso a docu-
mentación antiga que se remontaba 
aos tempos da Hispano Suiza e que 
estaba abandonada e con perigo de 
ir todo a parar no lixo. En paralelo co 
meu traballo na Enxeñería de Mo-
tores, fun recopilando e ordenando 
moita documentación e tamén res-
taurando motores antigos que ían 
ser achatarrados. Aquello foi o inicio 
do que logo sería o Centro histórico 
Hispano Suiza-Pegaso, baixo a miña 
responsabilidade. O meu grande 
interés era rescatar unha parte im-
portante da nosa historia industrial e 
deixala escrita para que no se perde-
ra. Ao longo dos anos escribín varios 
libros sobre a historia dos camións 
Hispano Suiza e Pegaso, a historia 
do automóbil en España, os motores 
de aviación Hispano Suiza e outros, 
sempre centrados na nosa historia 
motorística, non ben coñecida polas 
novas xeracións.
Como xurdiu a idea de escribilo?
A idea de escribir sobre Rábade non 
foi algo que me viñera de repente, 
porque cando escribía a historia dos 
camións Pegaso, víñanme á mente 
aqueles camións que eu recordaba 
que tivera a Frigsa de Lugo e a entón 

Empresa Nacional Calvo Sotelo de 
Puentes de García Rodríguez, como 
se chamaba no tempo, que traían o 
Nitramón Cálcico (el abono del cam-
po gallego) á estación de ferrocarril 
de Rábade. Aqueles eran os primei-
ros camións novos que se vían por-
que a maioría eran moi vellos, de an-
tes da Guerra Civil, aos que se lle ían 
cambiando os motores de gasolina 
polos novos Barreiros Diésel. Entón 
pensei en rebuscar datos e fotos dos 
coches e camións que habían en Rá-
bade nos anos 50 e 60, con idea de 
ter eu un pequeño arquivo daquelo 
que lembraba. En paralelo con esto 
eu tamén estaba buscando de re-
compoñer a historia familiar, porque 
meu avó materno viñera da provin-
cia de León a establecérase en Rába-
de en 1902 como maestro botero, 
facendo e reparando botas e pelexos 
de viño. Isto levoume a estudar un 
pouco máis un feito casi esquecido 
que foi o estabelecemento dos co-
merciantes maragatos en Galicia, 
unha vez que o ferrocarril puxo fin 
ao transporte a lomos de mulo e en 
carretas de bois, que era unha acti-
vidade dominada polos arrieiros ma-
ragatos, que logo se foron asentando 
e estabelecendo nos distintos pobos 
nos que facían os seus negocios. 
Entón falei co noso alcalde Quico e 
conteille o que estaba facendo, in-
mediatamente díxome que a edición 
sería a cargo do Concello de Rábade 
e que completara os traballos incluí-
do todo o que tivera do comercio de 
Rábade nos anos 50 e 60. E tamén 
remontándome no tempo coa idea 
de ter un libro o máis completo po-
sible da nosa historia.
Como cambiou a vila de Rábade nos 
últimos anos?
O título do libro responde en parte 

ao percorrido histórico, porque Rá-
bade debe o seu desenvolvemento 
á súa posición xeográfica e de comu-
nicacións. No tempo dos romanos, 
a Calzada XXI unía Astúrica Augusta 
(Astorga), Lucus Augusti (Lugo), Bri-
gantium (Betanzos) a Coronium (Co-
ruña) pasando por Rábade, e deste 
tempo data a ponte Vella, que sería 
ampliada en séculos posteriores. O 
plan de Caminos Reales establecido 
en 1752 polo Marqués da Ensenada, 
contemplaba o Camino Real de Gali-
cia pasando por Rábade, que sería a 
primeira versión das estradas radiais.
Finalmente o ferrocarril Palencia-A 
Coruña, inaugurado en 1883 tamén 
pasou por Rábade, aínda que a es-
tación non se construíu ata 1904. 
O título Rábade comercial. Calzada, 
camino y vía pretende ser a síntese 
desta historia das vías de comunica-
ción que pasan por Rábade.
Non é o seu primeiro libro. Ten pu-
blicacións sobre a historia do auto-
móbil. Como desperta este aspecto 
da historia o seu interese?
Como autor eu considérome histo-
riador do automóbil, centrado nas 
marcas españolas, con varios títulos 
publicados. Teño que decir que tres 
deles conseguiron o premio inter-
nacional Nicolas Cugnot Award da 
Society of Automotive Historians 
americana como mellor libro escri-
to en lingua non inglesa, nos anos 
2009, 2017 e 2019. O meu interese 
no pasado automobilístico español 
foi sempre deixar escrita e documen-
tada unha historia que foi tan impor-
tante coma a de calquera outro país 
da nosa contorna, pero que hoxe re-
sulta moi descoñecida para as novas 
xeracións. Xa queda dito que este li-
bro sobre Rábade ten a orixe no meu 
interés en documentar o parque au-

tomobilístico rabadense dos anos 50 
e 60, que eu tiña na memoria. 
Que vinculación ten Galicia con a 
historia do automóbil?
A presenza de Galicia na historia do 
automóbil en España é importante. 
Barro-Chavín, unha empresa que 
segue viva, pero con outro nome e 
dedicada a outras actividades foi o 
representante da francesa De Dion 
Bouton e nos años 10 e despois da 
Guerra civil construiu turismos e ca-
mións coa marca De Dion-Barro. En 
paralelo foi un dos mais prestixiosos 
carroceiros de autobuses de luxo 
nos anos 60 e 70. En Santiago nos 
años 30 existiu a Empresa Bruzos, 
que tiña liñas de autobuses e cons-
truía os seus propios vehículos.  Algo 
moi pouco coñecido é o primeiro 
automóbil arxentino, construído en 
1907 por Manuel Iglesias López, un 
emigrante galego de Vila de Cruces 
que traballaba nos talleres do ferro-
carril arxentino na vila de Campa-
na. O seu mérito no é só ter feito o 
Mataperros, nome que lle quedou 
por ter atropellado un can, senón 
porque antes de facer o seu coche, 
primeiro tivo que construír a ferra-
menta, incluido un torno. Hoxe en 
día, a primeira empresa por tamaño 
é a Citroën de Vigo, pero temos ou-
tros importantes exemplos como as 
Carrocerías Castrosua de Santiago e 
a UNVI de Ourense. Outra historia 
curiosa foron as carrocetas da Ponte-
nova, nacidas transformando as au-
tocarretas OM que viñeron coas tro-
pas italianas á Guerra Civil e que logo 
deron lugar á fábrica MAFSA, máis 
tarde IPV. Aínda que a gran fábrica 
construiuse en Villaverde, non cabe 
duda que o máximo exponente da 
industria automobilística galega foi 
o ourensán Eduardo Barreiros, crea-

dor da súa propia marca de camións, 
que logo fabricou tamén coches Si-
mca e Dodge, ata a compra da em-
presa pola americana Chrysler. Que-
ro apuntar aquí que o meu último 
libro é Barreiros. Historia completa, 
que teño terminado pero aínda non 
publicado. Pero o exemplo máis sig-
nificativo da iniciativa industrial no 
automóbil en Galicia é sen dúbida 
a empresa Urovesa de Santiago de 
Compostela.
Nado en Rábade pero leva moitos 
anos fóra. Rábade segue presente 
na súa vida?
Hei de decir que teño casa en Rábade 
e que máis ou menos regularmente 
imos por alí. Para definir a presenza 
de Rábade na niña vida direi o que 
me dixo o meu fillo hai algún tempo: 
“Tú saliste de Rábade, pero Rábade 
no salió de ti”.
Cal é o seu próximo proxecto?
Falando de Rábade hai que decir 
que no 2025 cumprirase un século 
da creación do Concello de Rábade 
en maio de 1925. A publicación de 
Rábade comercial. Calzada, camino 
y vía despertou un gran interese por 
recuperar documentos, fotos e re-
ferencias antigas da nosa vila. Unha 
idea que estamos considerando é 
a de reunir toda a nova documen-
tación que vaia aparecendo nestes 
próximos tres anos e facer unha edi-
ción facsímil para o centenario.

“Rábade debe o seu desenrolo á súa 
posición xeográfica e de comunicacións”
Manuel Lage escolleu a súa vila natal para presentar o seu libro ‘Rábade Comercial. Calzada, camino y vía’
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Antonio Riveira foi reelixido presi-
dente do PP de Xermade por acla-
mación dos afi liados parti cipantes 
no congreso local da formación cele-
brado este xoves. Á localidade chai-
rega tamén se achegou a presidenta, 
Elena Candia -acompañada tamén 
polo coordinador xeral, José Manuel 
Balseiro e o secretario de organi-
zación, Javier Vázquez Prado- para 
trasladar o seu apoio á agrupación 
local e á nova directi va que se com-
pleta con Isabel Campello Ares como 
secretaria e Andrés Ares Ameijide, 
María Isabel Barro Millor, Laureano 

de Bernardo Paz, Mario Félix García 
Prieto, José Antonio González Alvari-
ño, Arsenio José Paz Cibreiro, Alberto 
Pena Criado e Marta Rodríguez Cria-
do como vogais.
Elena Candia agradeceu á nova di-
recti va “a súa implicación” e púxose 
a disposición do novo equipo para 
que no 2023 “Xermade volva ter un 
goberno do Parti do Popular, com-
prometi do cos seus veciños e coas 
súas necesidades do día a día”. Para 
iso, a presidenta provincial defende 
que “o PP conta cun equipo que re-
presenta aos veciños de Xermade e 
con capacidade e vontade de traba-
llo, sen dúbida, unha cualidade bási-
ca para defender o interese público”.
Antonio Riveira, pola súa banda, 
comprometeuse a seguir traballando 
por Xermade xunto aos compañeiros 
da directi va local “dende o diálogo e 
con humildade”. como é dixo, “a im-
portante suba de impostos que apli-
cou o actual alcalde”.
O voceiro popular lamenta os nu-
merosos proxectos paralizados en 
Xermade como é o caso do “PXOM 
aprobado inicialmente no 2015 por 
un goberno do PP, un inventario de 
camiños defi ciente que non hai que 
facer de novo porque non ten revi-
sión posible, a estrada da Deputación 
Momán-Piñeiro aínda sen acabar a 
pesar de dez anos de promesas ou 
unha casa do maior anunciada sen 
contar coa Xunta e tamén paralizada. 
Xermade é un Concello sen goberno 
que, ademais, nos últi mos tres anos 
fi xo pagos con reparos”.

Os afi liados reelixen a Antonio 
Riveira como presidente do PP

xermade

A Xunta de Goberno Local de Xerma-
de acordou solicitar unha axuda por 
importe de 373.196,48 euros ao Mi-
nisterio de Transportes, Mobilidade 
e Axenda Urbana, ao abeiro da Orde 
TMA/178/2022, pola que se apro-
ban as bases reguladoras da conce-
sión de axudas para a rehabilitación 
de edifi cios de ti tularidade pública, 
no marco do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia.
O anteproxecto foi redactado pola 
doutora en arquitectura Luz Paz 
Agras e a arquitecta contratada pola 
Universidade da Coruña Marta Mar-
cos Maroño, en base ao convenio 
de colaboración coa UDC aproba-
do pola Xunta de Goberno Local na 
mesma sesión, que ten por obxecto 
impulsar a rehabilitación das reito-
rais de Xermade e Roupar.
A rehabilitación da Reitoral de Xer-
made permiti rá desti nar este in-

moble a un uso público de carácter 
cultural, cun espazo adicado a ex-
posición permanente da torneiría, 
ofi cio tradicional de grande impor-
tancia no municipio, que celebra un 
encontro internacional no mes de 
setembro cada ano.
Porén, o convenio asinado coa UDC 
abrangue tamén a solicitude de 
axudas para a posta en marcha do 

proxecto Casa da Veciñanza de Rou-
par, o que permiti rá a rehabilitación 
da Reitoral de San Pedro Fiz e a súa 
ampliación para uso asistencial, par-
ti ndo do prototi po de equipamento 
dotacional para maiores no rural 
galego realizado por unha equipa 
multi disciplinar de docentes da UDC 
para a Deputación de Lugo en outu-
bro do ano 2021.

Solicitan axudas para crear un 
centro da torneiría na reitoral 

Un ano máis, o Concello de Xerma-
de convocou o Premio de Investi -
gación Xermade na Historia, a IX 
edición, que organizan conxunta-
mente o Concello, a asociación de 
veciños de Cabreiros e a Facultade 
de Ciencias da Educación da Uni-
versidade de Santi ago de Compos-
tela, co patrocinio da Deputación 
de Lugo.
Xa está aberto o prazo para pre-
sentar os traballos e este mante-
rase ata o 24 de marzo de 2023. 
Así mesmo, mantense un premio 
de 2.000 euros para o primeiro e 
un segundo galardón dotado con 
1.000 euros. Os interesados en par-
ti cipar poderán facelo tanto de xei-
to individual como colecti vo e con 
cantos traballos queiran presentar, 
sempre que estes versen sobre 
temas relacionados co patrimonio 
etnográfi co e cultural de Xermade: 

tradicións, ritos, festas, arte popu-
lar, memoria histórica, costumes, 
arquitectura, etc.
A organización establece tamén 
unha extensión mínima de 50 folios 
e un máximo de 400 e deberán es-
tar escritos en galego.

Convocada unha nova edición 
do premio Xermade na Historia

Na reunión do últi mo Pleno xer-
madino destaca na parte resolu-
ti va a solicitude á Xunta de Galicia 
de aprobación da delimitación do 
tramo Vilalba-Betanzos como inte-
grante do Camiño Norte de Santi a-
go, tamén chamado Camiño Real, 
recollendo a peti ción do denomi-
nado Grupo de Amigos do Camiño 
Norte (tramo Vilalba-Betanzos).
Por outra banda, tamén se aprobou 
o Plan de Medidas Anti fraude, que 
vai permiti r ao Concello de Xerma-
de garanti r que os fondos corres-

pondentes ao Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia que vai 
xesti onar e executar se empreguen 
de conformidade coas normas apli-
cable á prevención, á detección e 
corrección da fraude, a corrupción 
e os confl itos de intereses. Será a 
Secretaría-Intervención municipal o 
órgano encargado da implantación 
e control deste plan.
Na parte de fi scalización e control, 
deuse conta dos envíos realizados 
á Ofi cina Virtual de Coordinación 
Financeira coas Enti dades Locais, 

entre o que destaca o Período Me-
dio de Pago do primeiro trimestre: 
13,75 días.
Tamén se deu conta do informe-
resumo dos resultados do control 
interno no exercicio 2021, e do 
Plan Anual de Control Financeiro do 
exercicio 2022, así como das resolu-
cións da Alcaldía contrarias aos re-
paros efectuados pola Intervención 
no exercicio 2021.
O Pleno reunirase novamente en 
sesión ordinaria o segundo xoves 
de agosto.

O Pleno respalda a peti ción á Xunta 
da delimitación do Camiño Real
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A Confederación Hidrográfi ca do 
Miño-Sil (CHMS), Organismo autó-
nomo dependente do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfi co, conti núa traballando 
na limpeza de leitos e marxes dos 
ríos de Lugo. Cinco brigadas des-
ti nadas na provincia de Lugo exe-
cutaron actuacións de mellora da 
capacidade de desaugadoiro nos 
ríos Támoga, Miño, Ferreira, Rego 
Guimarans e Azúmara, nos munici-
pios de Cospeito, Lugo, Portomarín, 
Castro de Rei e Pol.
Máis concretamente, no río Azúma-

ra, ao seu paso por Pol, a actuación 
comprendeu unha lonxitude total 
de 8 km de leito. Os traballos con-
sisti ron na mellora da capacidade 
hidráulica e na reti rada dos tapóns 
illados que se atopan ao longo de 
todo o tramo, así como, árbores caí-
das e con perigo de caída.
“Estas actuacións, proxectadas des-
pois da inspección da nosa gardería 
fl uvial, son a clave para mellorar a 
capacidade de desaugadoiro do río 
e evitar danos ás persoas e os seus 
bens en momentos de intenso cau-
dal” mati zou Quiroga.

A CHMS traballa na 
conservación do Azúmara 

pol

O Concello de Begonte recupe-
ra a súa actividade Domingos á 
praia, que deu comezo o día 10 
coa visita a San Cibrao. A acti-
vidade consistirá en organizar 
visitas dun día aos distintos 
areais das provincias de Lugo 
e A Coruña con saída ás 10.00 
horas fronte á oficina de Aban-
ca e regreso ás 19.30 horas.
Para participar é necesario 

inscribirse a semana anterior 
a cada viaxe, que ten un prezo 
de 3 euros.
Nos seguintes domingos as 
visitas serán ás praias de Foz, 
Benquerencia e Ares.
En agosto o programa estable-
ce a primeira visita o domingo 
7 á de Covas, en Viveiro, segui-
da das de Riazor, Cabanas e re-
matarán en Foz.

Cultura organiza viaxes á 
praia todos os domingos 
dos meses de verán

begonte

A Consellería do Medio Rural, 
a través da Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Rural, vén de 
declarar a fi rmeza do acordo da 
zona de concentración parcelaria 
de San Estevo de Pol, no Concello 
lugués de Pol.
Así, dáse un paso máis cara á fi na-
lización desta reorganización terri-
torial, que afecta a unha superfi -
cie de 354 hectáreas distribuídas 
en 151 predios de substi tución 
pertencentes a 89 propietarios, 
resultantes de reestruturar as 511 
parcelas iniciais. Esta mellora per-
mítelle ás explotacións da zona re-
ducir os seus custos de produción.
Tras esta fi rmeza do acordo, só 

queda pendente aprobar a acta 
de reorganización, o que suporá 
o remate administrati vo deste 
proceso, que quedará fi nalmente 
terminado coa posterior entrega 
dos tí tulos de propiedade.
Con esta zona serán un total de 
sete os procesos de concentración 
parcelaria que se desenvolveron 
no concello de Pol. Ao de San Es-
tevo de Pol agora a piques de re-
matar, súmase a reordenación da 
propiedade xa levada a cabo en 
Balonga, Caraño, San Andrés de 
Ferreiros, San Martí n de Ferrei-
ros, Silva-Eirón e Torneiros. Todos 
eles representan un total de 4.912 
hectáreas que supoñen o 36,21% 

do territorio do municipio de Pol.
Cabe engadir que o impulso ás 
reestruturacións parcelarias é 
unha das principais liñas de traba-
llo da Consellería do Medio Rural. 
Para esta fi nalidade, o departa-
mento que dirixe José González 
desti na só este ano un orzamento 
total de 12 millóns de euros, co fi n 
de pechar administrati vamente os 
94 procesos que a día de hoxe es-
tán abertos.
Nesa dirección, cómpre sinalar 
que desde o ano 2020 se entre-
garon a preto de 10.000 ti tulares 
case 23.300 tí tulos de propiedade 
no marco de 21 procesos de rees-
truturación parcelaria.

A Xunta declara fi rme o acordo 
para a parcelaria en San Estevo

O Parti do Popular vén de consti tuír 
a xestora que preside Nicole Gruei-
ra. Acompañan a Nicole Grueira 
(presidenta), Mónica Rielo Monas-
terio (secretaria xeral), e Enrique 
Rodríguez Rodríguez (vicepresi-
dente). Como vogais: María Ange-
lines Fernández Fernández, Javier 
Rego García, Margarita Fernández 

Yebra, María Méndez Luna, María 
Isabel Pasaro Vila, María Remedios 
Castedo Carballo, Raúl Rodríguez 
Fernández, Camilo Rancaño Car-
balledo, Artemio Gustavo Carba-
llés Fernández, Antonio Fernández 
Díaz, José Manuel Cedrón Castri-
llón e María Angelina Fernández 
Calaza.

Os populares conforman a 
xestora de Nicole Grueira

O Pleno da Deputación tamén apro-
bou a cesión de dous treitos de dúas 
estradas de ti tularidade provincial 
aos concellos de Begonte e Guntí n. 
Unha decisión que foi acordada logo 
de que as dúas administracións lo-
cais solicitasen a ti tularidade.
No caso do Concello de Begonte, 
aprobouse o cambio de ti tularidade 
do tramo da estrada provincial LU-
P-0801 dende o punto quilométrico 
0,000 ao 0,475.
E no caso do Concello de Guntí n, a 
Deputación cede un treito da estrada 
LU-P-2405 entre os puntos quilomé-
tricos 8,433 e 9,004.

A Deputación aproba 
a cesión dun treito de 
estrada ao Concello
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meira

O IES Pedregal de Irimia de Meira 
bauti zou o segundo espazo do cen-
tro co nome dunha referente fe-
minina internacional no mundo da 
investi gación cientí fi ca. Trátase da 
neurocientí fi ca Sonia Villapol, que 
pasará a ser o nome do laboratorio 
de bioloxía e xeoloxía do centro de 
ensino. Sonia, nacida no 1977 en 
Bretoña, foi alumna do insti tuto de 
Meira e formaba parte do Consello 
Escolar cando este pasou a denomi-
narse Pedregal de Irimia. Durante a 
súa estancia como alumna no centro 
promoveu o baloncesto feminino e 
fundou a revista Latexos, que neste 
curso 2021-2022 cumpre 29 núme-
ros.
A xornada comezou na Casa da Cul-
tura de Meira ás 11:15 h onde Sonia 
imparti u a conferencia denominada 
De Meira a Houston e os laborato-
rios na andaina para todo o alum-
nado do centro. A conti nuación a 
comunidade educati va, xunto co 
Xefe Territorial da Consellaría de Pre-
sidencia (Gerardo Criado), arroupou 
a Sonia na descuberta da placa no 
laboratorio co seu nome.
A mañá rematou cun encontro de 
Sonia Villapol co alumnado de 4º da 
ESO e de Bacharelato interesado no 
campo da investi gación cientí fi ca. 
A neurocientí fi ca presentoulles o 
programa de mentorado denomi-
nado Latexos pola ciencia co fi n de 
acompañar nos seus comezos a todo 
o alumnado do insti tuto que queira 
levar a cabo unha carreira investi ga-
dora tanto no Estado como no es-
tranxeiro.

MURAL. O IES Pedregal de Irimia de 
Meira ten novo mural no seu pati o 
traseiro. A profesora de Debuxo Ali-

cia Merino e o seu amigo Alberto 
Molino elaboraron a idea e plas-
márona nesta parede que xa pode 
ser visitada por todos.
A través dunha nena berrando e 
rompendo unhas cadeas que simbo-
lizan o descoñecemento, a ignoran-
cia e os prexuízos: Quero expresar-
me libre é un mural que reivindica a 
liberdade de elección da xente nova; 
centrándose en potenciar as súas 
fortalezas e dirixindo a súa vida cara 
algo que verdadeiramente os encha.

O IES local bauti za o laboratorio 
co nome de Sonia Villapol

Arriba, Sonia Villapol no IES e, abaixo, o novo mural

A Asociación de Comerciantes, 
Empresarios e Autónomos (Acea) 
de Meira, en colaboración co Con-
cello, repeti rá este ano a Festa dos 
Coches polo San Cristovo, que terá 
lugar o 16 de xullo.
Esta festa levaba varios anos sen 
celebrarse, concretamente dende 
1969, e recuperouse o ano pasado 
para dárlle un impulso á hostalaría 
e o comercio local, a iniciati va da 
parroquia de Santa María.
O programa da Festa arrincará ás 
13.00 horas cun pasarrúas a cargo 
de Os Caliquieños e ás 14.00 está 
previsto que se inicie a bendición 
de vehículos. Durante todo a mañá 
haberá máis pasarrúas e música 
que rematarán ás 15.30 horas, 
cando se fará un sorteo de 300 eu-
ros e a entrega de premios.

Entre os premios fi guran tres vales 
de 100 euros para gastar en com-
busti blñe canxeables na estación 
de servizo O Granxeiro.
Ademais, durante a xornada ha-
berá exposición de carrilanas e un 
stand da asociación CTNNB1.

ACEA Meira repite este 
ano a Festa dos Coches 
polo San Cristovo

O portavoz popular na Deputa-
ción, Javier Casti ñeira, manifes-
tou o seu descontento coa uibica-
ción do novo aparcadoiro público. 
“Pola falta dun planeamento ur-
banísti co actualizado e axeitado, 
unha vez máis, un investi mento 
considerable de fondos públicos, 
esta vez procedentes da Depu-
tación, non será rendible social-
mente e, o que é peor, xerará 
incomodidades a moitas persoas 
maiores. A obra en cuesti ón e un 

aparcadoiro, que, por decisión do 
goberno local, sitúase a uns seis-
centos metros do centro urbano 
e comercial, cando podería estar 
ao lado do mesmo, porque hai te-
rreos baleiros”.
Casti ñeira explica: “Trátase dun 
aparcadoiro, que ten un orza-
mento de cerca de 300.000 eu-
ros, e que, segundo os veciños e 
o PP de Meira, queda moi lonxe 
do centro urbano e vai ter pouca 
uti lidade para os veciños”.

O PP criti ca a ubicación do 
novo aparcadoiro público

A Fundación  Caixa Rural  Galega To-
más Notario Vacas resolveu a primei-
ra convocatoria de bolsas para Estu-
dos de posgrao coa concesión dunha 
bolsa a Alexandre Rico Fernández, 
un estudante de Meira de 25 anos 
que actualmente se atopa cursan-
do un programa de intercambio en 
Estados Unidos sobre a análise de 
diferentes estratexias de tratamento 
de enfermidades, así como a imple-
mentación e manexo de datos en 
explotacións gandeiras.
Alexandre graduouse en Veterinaria 
na Facultade de Lugo da Universi-
dade de Santi ago e decidiu ampliar 
a súa formación viaxando a Estados 
Unidos, concretamente a Minnesota 
para un programa de intercambio.
Decatado da convocatoria da Funda-
ción Caixa Rural, presentou a súa so-
licitude para obter unha beca dotada 
cun máximo de 40.000 euros para 
cursar un Máster en Medicina Pre-
venti va Veterinaria imparti do pola 
Universidade de California en Davis.
A vocación polo mundo gandeiro 
vénlle de neno xa que naceu no seo 
dunha familia de veterinarios e gan-
deiros da Terra Cha, sendo por iso 
perfecto coñecedor do ambiente ru-
ral e da comunidade láctea.

Un estudante recibe 
a primeira bolsa da 
Fundación Caixa Rural
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cospeito

Acordo para a Torre de Caldaloba
Ao abeiro desta nova alianza, garanti rase a recuperación, conservación 
e mantemento deste BIC, un dos máis de 700 cos que conta Galicia

A Xunta de Galicia e o Concello de 
Cospeito asinaron un convenio 
de colaboración para que a Torre 
da Caldaloba sexa de ti tularidade 
municipal, o que supón que se 
garanti rá a recuperación, conser-
vación e mantemento deste BIC, 
un dos máis de 700 cos que conta 
Galicia. O conselleiro de Cultura, 
Román Rodríguez, acompañado 
polo delegado territorial da Xun-
ta en Lugo, Javier Arias, formali-
zou hoxe o acordo, dotado con 
100.000 euros.
Como expresou o ti tular de Cul-
tura da Xunta, o Goberno auto-
nómico conti núa así apostando 
pola conservación do patrimonio 
histórico do rural galego “a través 
duns investi mentos que permiten 
a súa posta en valor e traballar de 
xeito coordinado cos concellos 
para manter viva a nosa historia”. 
Neste senti do, referiuse ao caso 
concreto da Torre de Caldaloba, 
por cuxa conservación vén apos-
tando a Xunta, cuns primeiros 
traballos para a consolidación da 
estrutura e reducir o ritmo de de-

gradación e, máis recentemente, 
cunha campaña arqueolóxica que 
puxo de manifesto o seu valor 
histórico ao constatar que puido 
estar asentada nun asentamento 
castrexo.

COMPRA. O acordo asinado dá 
resposta ao interese do Concello 
de Cospeito por adquirir a Torre 
e parte de parcelas ocupadas 
polos fosos e murallas co fi n de 
poñer en valor este elemento sin-

gular da historia deste municipio 
lucense e de Galicia.  A torre foi 
declarada BIC en 1949. Tamén co-
ñecida como Castelo de Vilaxoán, 
está na parroquia de San Marti ño 
de Pino. É de época medieval e 
está datado nos séculos XIV-XV, 
período do que se conserva en pé 
unicamente a Torre da Caldaloba. 
Ten unha  importante signifi ca-
ción histórica debido a súa rela-
ción coa revolta dos Irmandiños e 
co Mariscal Pardo de Cela.

A directora xeral de Administración 
Local, Natalia Prieto, visitou xunto 
co delegado da Xunta en Lugo, Ja-
vier Arias, a Casa do Concello de 
Cospeito para coñecer as actua-
cións desenvolvidas no edifi cio ao 
abeiro da Orde de infraestruturas 
de uso público da Xunta. As obras 
realizadas supuxeron unha achega 
de 35.000 euros para a redistribu-
ción de espazos a prol dunha me-
llor atención á cidadanía, así como 
para a eliminación de humidades.
Así, trasladouse a área técnica de 
arquitectura e urbanismo do se-
gundo andar ao baixo, de xeito que 
se puido reorganizar o espazo su-
perior desti nado á administración 
xeral. A división garanti u tamén a 
iluminación natural e a venti lación, 
ademais de permiti r habilitar unha 
entrada desde o exterior que lles 
facilita o acceso ás persoas de mo-
bilidade reducida.
A maiores, mellorouse o arquivo de 
documentación en papel, tanto de 
carácter xeral coma os propios da 
área de arquitectura, urbanismo 
e medio ambiente. A intervención 
centrouse tamén na impermeabi-

lización exterior do edifi cio e na 
subsanación das defi ciencias exis-
tentes na pintura co obxecti vo de 
mellorar a imaxe das instalacións.

DIEGO AS. A Feira do Monte conta 
xa cun mural realizado polo arti sta 
Diego As e que representa a Cons-
tanza, fi lla do Mariscal Pardo de 
Cela, que resisti u ás forzas dos Reis 
Católicos no castelo de Vilaxoán.
O mural foi pintando nunha parde 
de 250 metros cadrados situada 
no lateral dun edifi cio entre as rúas 
Ciadade Veria e Valverde.

Cospeito loce novo mural e 
remata a obra  do Concello
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O Concello de Abadín sacou a lici-
tación as obras de mellora de ca-
miños en A Pedrosa e Cabaza na 
parroquia de Seivane de Vilarente, 
con cargo ao Plan de mellora de 
camiños municipais de accesos a 
parcelas agrícolas 2022-2023 Aga-
der, que teñen un orzamento de 
88.959 euros.
Estes atópanse en mal estado de 
conservación debido a súa anti güi-
dade, ao uso intensivo e ás incle-
mencias meteorolóxicas sufridas 
co paso do tempo.
Os camiños sobre os que se 
proxectan as actuacións son, por 
unha parte o Camiño a Pedrosa 1, 
un viario que une A Pedrosa coa 
igrexa de Seivane de Vilarente, 
parroquia de Seivane de Vilarente 
(San Xoán), cuxo pavimento actual 
está formado por aglomerado de-

teriorado. Ten unha lonxitude de 
1.216 metros.
No mesmo lugar actuarase sobre 
un segundo camiño, que une o an-
terior coa LU-P0102 en A Pedrosa 
cunha lonxitude de 155 metros.
Hai un terceiro camiño a traballar, 
que parte do que une A Pedrosa 
coa igrexa de Seivane de Vilarente 
(C1), co núcleo de Cabaza de 730 
metros de lonxitude.
Os traballos a realizar serán o es-
tendido dunha capa de mestura 
asfálti ca en quente ti po AC16 SURF 
50/70 D de 5 cm de espesor. Tamén 
se proxecta a limpeza de foxos para 
facilitar a circulación das augas de 
escorrentí a e evitar que produzan 
danos no pavimento do camiño.
O prazo de execución das obras é 
de tres meses tendo data de fi nali-
zación o día 3 de outubro.

Licitan as obras de tres 
camiños en Vilarente

O Goberno local de Abadín vén de 
sacar a licitación a compra dunha 
motoniveladora nova co obxecti -
vo ce subsanar varias defi ciencias 
detectadas na xesti ón medioam-
biental do municipio, mellorando 
a prevención de incendios fores-
tais e inundacións e a xesti ón de 
residuos de poda.
A forma de adxudicación do con-
trato será o procedemento aber-
to, no que todo empresario in-
teresado poderá presentar unha 
proposición, quedando excluída 
toda negociación dos termos do 
contrato cos licitadores.
A adxudicación do contrato rea-
lizarase atendendo a unha plura-
lidade de criterios de adxudica-
cións en base á mellor relación 
calidade-prezo.
A licitación faise cun valor esti ma-

do de 252.890 euros, ive incluído 
en base aos prezos habituais do 
mercado.
O presente contrato fi nánciase 
integramente coa aportación da 
Vicepresidencia Segunda e Con-
sellería de Presidencia, Xusti za e 
Deportes (antes Vicepresidencia 
Primeira e Consellería de Pre-
sidencia, Xusti za e Turismo) na 
canti dade de 252.890,00 euros 
do Fondo de Compensación Am-
biental 2022.

O Goberno local quere 
mercar unha motoniveladora

abadín

riotorto

A directora xeral de Xuventude, Par-
ti cipación e Voluntariado, Cristi na Pi-
chel, coñeceu as iniciati vas solidarias 
realizadas polo alumnado do CEIP 
Plurilingüe de Riotorto no marco 
do programa Pasaporte Solidario da 
Xunta de Galicia. Alí destacou a im-
portancia desta iniciati va para trasla-
darlle aos máis novos valores e para 
realizar acti vidades que fomenten o 
seu espírito solidario.   
No programa, que se enmarca den-
tro do Plan Proxecta+, parti cipou 
todo o alumnado de primeiro a sex-
to de Primaria. As sete acti vidades 

incluíron unha visita de membros 
do parque eólico experimental So-
tavento, a recollida de produtos 
para Ucraína, a gravación de música 
en lingua de signos, unha carta aos 
nenos da Palma que quedaron sen 
colexio ou unha cadea conxunta de 
todas as súas boas accións polo Día 
da Paz. Os rapaces recollían cada 
unha destas acti vidades nunha folla 
do seu pasaporte solidario.
Cristi na Pichel agradeceu aos nenos 
o seu esforzo solidario e o traballo 
de profesores e equipo directi vo pro-
movendo este ti po de acti vidades. 

O CEIP de Riotorto presenta o 
programa Pasaporte Solidario

O Concello de Riotorto celebrará 
a súa tradicional Festa Celta o vin-
deiro 6 de agosto no lugar da Croa, 
recuperando unha das citas máis 
seguidas.
Esta celebración terá lugar a par-
ti r das 21.30 horas con diferentes 
actuación a cargo dos Gaiteiros de 
Riotorto, Rivendell Folk de Vallado-
lid, Carapaus de Santi ago de Com-
postela e Leirabuxo de Boimorto.
Ademais haberá servizo de comida 
a parti r das 14.30 horas para os que 
queiran desfrutar da festa xa den-
de a mañá, así como, animación 
durante toda a tarde para que os 
asistentes desfruten.
Como todos os anos, o Concello 
agradecerá a colaboración veciñal 
para a súa realización. Gracias a 
está colaboración a festa será todo 
un éxito como todos os anos. Para 
máis información deberán achegar-
se as ofi cinas do Concello.
Ao abeiro desta celebración, o Con-
cello de Riotorto vén de informar 
que para a súa organización é nece-

saria a colaboración veciñal.
Para iso piden persoas dispostas a 
facer comida variada como empa-
nadas caseras, bolos preñados, tor-
ti llas, etc. E persoas para os stands 
de venda de ti ckets, bebidas, cami-
setas, etc.
Aquelas persoas que estean intere-
sadas deberán comunicalo ao Con-
cello antes do día 15 de xullo.
Poderán tamén comunicar a súa 
disposición para colaborar por 
whatsap  aos teléfonos 982 346 222 
ou 680461 131.

O Concello recupera a 
súa Festa Celta

O Concello en colaboración coa Con-
sellería de Políti ca Social da Xunta 
informa que nos días 18, 19 e 20 de 
xullo estará na praza de Gontán unha 
unidade móbil dentro da campaña 
Coidados porta a porta.
Esta campaña desti nada a persoas 
maiores de 55 anos e é totalmente 
gratuíta. Ofrecerá tres servizos prin-
cipais. Por unah banda, un servizo de 
podoloxía. Faise unha consulta bási-
ca de podoloxía; unha valoración do 
estado xeral do pé; un corte e limpe-
za de uñas; eliminación de durezas, 
calos e helomas.
No servizo de audioloxía faise unha 
valoración e exploración funcional 
da audición e prevención da perda 
auditi va. E fi nalmente no de esti mu-
lación da memoria, un profesional 
realizará unha valoración cogniti va e 
achegará as pautas desde unha pers-
pecti va terapéuti ca.

O servizo Coidados 
porta a porta visita a 
localidade este mes

A Asociación de Veciños de Santa 
Comba da Órrea, dentro do Con-
cello de Riotorto, vén de comu-
nicar que o sábado 16 de xullo 
celebrarán unha reunión sobre a 
situación dos montes cedidos en 
convenio á Administración auto-
nómica e sobre a posibilidade de 
recuperalos.
Este encontro, que se celebrará 
na Escola da Órrea ás 18.00 ho-
ras, contará con asesoramiento do 
experto da zona Óscar Fernández, 
responsable da empresa Xelda, 
Eido Rural.
Na reunión tratarase a situación 
actual das leiras cedidas á Xunta, 
as razóns polas que non as explo-
ta nin as devolve ou as iniciati vas 
que se están poñendo en marcha 
na comarca para recuperar os 
montes.
Esta cita esta aberta a todas as 
persoas interesadas sexan veciños 
ou non.

Veciños de Santa 
Comba reúnense 
para falar sobre o 
estado dos montes 
conveniados
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TERRA CHÁ

O GDR Terra Chá composto polos 
10 concellos do territorio e máis 
de 140 asociacións do territorio 
aprobou na asemblea do 4 de xu-
llo concorrer á nova convocatoria 
de fondo Leader 2023 – 2027.
Esta nova convocatoria implicará 
que se realice, durante os próxi-
mos meses, unha estratexia local 
parti cipati va. Na elaboración des-
ta estratexia contarase coa parti -
cipación de todos os actores pú-
blicos e privados do territorio de 
actuación do GDR para que entre 
todos realícense achegas e ela-
bórese unha estratexia territorial 
para os próximos anos.
Así mesmo na asemblea aprobou-
se a incorporación ao GDR de tres 
novas asociacións, Asociación de 
veciños de Vale, asociación amas 
de casa Santa Isabel da ilusión e a 
asociación veciñal e cultural Guei-
monde. As dúas primeiras son do 
concello de Riotorto e a terceira é 
da Pastoriza.
Por últi mo, desde o GDR animou 

ás asociacións, organizacións 
profesionais, enti dades de eco-
nomía social (SAT, cooperati vas, 
S.L.L.), comunidades de montes 
que realicen as súas acti vidades 
no territorio do GDR asóciense ao 
mesmo. Para iso poden solicitar a 
información e a documentación 
nas ofi cinas do GDR ou na web.

NÓ RURAL. O 30 de xuño ti vo lu-
gar en Vilalba, a presentación do 
proxecto Nó Rural, un proxecto 
que ten como obxecti vo o retorno 

e a inserción laboral dos mozos 
coa creación dun portal de em-
prego na súa propia páxina web 
(www.norural.gal), onde tamén se 
poderán consultar noti cias sobre 
o sector primario.
Na reunión debatéronse temas 
como a introdución da mocidade 
no sector primario ou as disti ntas 
maneiras de potencialo. Así mes-
mo parti cipou, contando a súa 
experiencia, unha promotora que 
veu de fóra do territorio do GDR 
e instalouse nel para montar unha 
pequena empresa.
A través desta iniciati va búscase 
animar a incorporación de per-
soas no sector primario, fomen-
tarase o emprendemento e a me-
llora da empregabilidade, sendo 
unha ferramenta que conecta as 
empresas das áreas rurais e o ta-
lento de mocidade, mellorando a 
coordinación e o traballo en rede 
das administracións públicas me-
llorando a coordinación e o traba-
llo en rede.

O GDR aprobou concorrer aos 
fondos Leader 2023 – 2027

Comezaron as obras de rehabili-
tación do fi rme nun treito da es-
trada autonómica LU-861 ao seu 
paso polos concellos de Vilalba e 
Xermade. A Xunta desti na 56.200 
euros a esta actuación co fi n de 
mellorar aquelas partes da calza-
da que o precisan entre os puntos 
quilométricos 4+00 e 11+00.
As obras consisten na limpeza pre-
via do fi rme, a realización de repa-
racións localizadas do pavimento 
con formigón bituminoso e a re-
posición da sinalización horizontal 
nos treitos afectados.
Para garanti r a seguridade dos 
usuarios mentres duren as obras, 
habilítanse carrís alternati vos de 
circulación e sinalización provisio-
nal. A estrada LU-861 conecta Vi-
lalba con Igrexafeita, onde enlaza 
coa AG-64 (autovía Ferrol-Vilalba). 

AG-64. Por outra banda tamén se 
executan obras de rehabilitación 
do fi rme en 3 km da autovía AG-
64, que une Ferrol e Vilalba, ao seu 
paso polo municipio de Xermade. 
Os traballos contan cun orzamen-
to de 75.500 euros, con cargo ao 
contrato de conservación de estra-
das para a zona Norte de Lugo.
As actuacións consisten en re-
habilitacións localizadas do pavi-
mento mediante o fresado das 
capas do fi rme deterioradas e a 
substi tución por novas mesturas 
asfálti cas en quente nunha super-
fi cie aproximada de 3.600 metros 
cadrados, dende o límite da pro-
vincia da Coruña ata o enlace de 
Cabreiros -conexión coa estrada 
LU-540-. Posteriormente, proce-
derase á reposición das marcas 
viarias afectadas.

Invisten na mellora das 
estradas LU-861 e AG-64

Na Xunta de Goberno da Deputa-
ción aprobáronse dous convenios 
de colaboración con concellos de 
Pol e da Pastoriza “para que poi-
dan prestar máis e mellores ser-
vizos aos seus veciños e veciñas”, 
explicou Pilar García Porto, “co que 
respondemos á función esencial da 
Deputación, que é a cooperación 
cos concellos”.
No caso do Concello de Pol, apro-
bouse unha achega económica por 
un importe de 273.000 euros para 
melloras en vías públicas munici-
pais, no campo de fútbol, e para 
completar e mellorar a rede de 
abastecemento de auga. En total, 
faranse 12 actuacións.
Na Pastoriza, aprobouse unha cola-
boración da Deputación por impor-
te de 20.000€, desti nados ao equi-
pamento das vivendas habilitadas 
nas anti gas escolas unitarias das 
parroquias de Vián e Reigosa.

A Deputación aproba 
investi mentos en Pol 
e A Pastoriza

Os alcaldes dos sete concellos polos 
que discorre o Camiño do Bispo, ca-
tro lucenses (Mondoñedo, Abadín, 
Muras e Xermade) e tres coruñeses 
(As Pontes, San Sadurniño e Neda), 
asinaron un convenio de colabora-
ción para potenciar e conservar este 
Camiño Real entre Mondoñedo e 
Ferrol, e que é ademais roteiro de 
conexión entre os camiños francés e 
inglés; ademais de buscar o recoñe-
cemento do iti nerario como camiño 
cultural e como Camiño de Santi ago.
O acordo chega despois da conce-
sión da Compostela por parte do 
coengo delegado de Peregrinacións 
do Cabildo da Catedral de Santi ago.
A través do citado convenio, os sete 
concellos comprométense a pre-
sentar a candidatura do Camiño do 

Bispo para a súa inclusión no rexistro 
de Camiños Culturais da Consellería 
de Cultura, previa elaboración dos 
estudos da traza histórica de cada 
municipio.
Esa declaración, xunto ao recoñe-
cemento eclesiásti co xa logrado, 
abriría as portas á consideración do 
Camiño Real como roteiro xacobeo.
Así mesmo, levarán a cabo traballos 
de conservación e mellora do traza-
do, ademais dunha maior difusión 
do iti nerario, con mencións especí-
fi cas nas webs municipais ou redes 
sociais.
O convenio, cunha vixencia de catro 
anos prorrogables por outros dous, 
contempla tamén a posta en marcha 
dunha comisión de seguimento, vixi-
lancia e control.

Os sete alcaldes do Camiño 
do Bispo únense para pedir a 
disti nción de ruta xacobea

Os traballos de enxeñería para do-
tar de fi bra ópti ca a máis de 7.200 
vivendas de 8 concellos lucenses 
xa están en marcha. En concreto, 
serán diferentes áreas de Abadín, 
Castroverde, Chantada, Friol, Gui-
ti riz, Monforte de Lemos, A Pon-
tenova e Riotorto as que contarán 
a fi nais de verán coa conexión a 
Internet máis rápida que existe 
hoxe no mercado (1.000 MB), que 
fornece o operador.

GOBERNO. A subdelegada do 
Goberno na provincia, Isabel Ro-
dríguez, recibiu na sede da insti -
tución que lidera a David Llano, 
responsable de Adamo en Galicia, 
quen lle explicou os detalles sobre 
o novo equipamento, así como 
sobre o conxunto de desprega-
mentos previstos para o terceiro 
e o cuarto trimestre. Neste últi mo 
período, Adamo engadirá unha ci-
fra similar ao anterior, cuns 7.000 

fogares conectados por medio da 
súa fi bra ópti ca.

AXUDAS PÚBLICAS. Este crece-
mento apóiase, por unha banda, 
nos fondos propios de Adamo 
(leva investi dos máis de 20 millóns 
de euros en Lugo). Por outro, a 
expansión é posible grazas ás sub-
vencións do Programa de Banda 
Ancha de Nova Xeración ( PEBA) 
do Ministerio de Asuntos Econó-
micos e Transformación Dixital, 
que está cofi nanciado pola Unión 
Europea (UE). Así, preto de 6 mi-
llóns xa se desti nan ao desenvol-
vemento desta infraestrutura na 
provincia, canti dade que facilita-
rá a conexión de máis de 26.500 
fogares lucenses. É dicir, que a 
colaboración público-privada, o 
traballo conxunto entre Adamo e 
o Goberno, é a fórmula que está 
a permiti r o desenvolvemento da 
fi bra ópti ca no territorio lucense.

Adamo arrinca as obras para 
levar a fi bra ópti ca a máis de 
7.200 vivendas de 8 concellos
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DEPUTACIÓN

O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, asinou co presidente  
de Asoporcel, José Barreira Alonso, 
un convenio de colaboración a tra-
vés do que a insti tución provincial 
achega 38.000 euros á enti dade. O 
acordo ten como obxecti vo impul-
sar un plan de fomento da produti -
vidade, competi ti vidade e rendibi-
lidade das granxas de porco celta.
José Tomé Roca explica que este 
proxecto de Asoporcel impulsado 
pola Deputación ten como obxec-
ti vo facilitar aos gandeiros e gan-
deiras as ferramentas necesarias 
para que as súas granxas acaden a 
máxima rendibilidade e que a pro-
dución teña a mellor saída comer-
cial. “Estamos a falar dun conxunto 
de ferramentas, como o asesora-
mento e formación dos gandeiros e 
gandeiras, o control da xesti ón dos 
aspectos sanitarios de produción, 
o control das medidas de biosegu-
ridade, o mantemento das insta-

lacións, o control da trazabilidade 
da produción e tamén aspectos 
comerciais e publicitarios”, subliña 
o presidente.
A fi nalidade do convenio é, polo 
tanto, avanzar na profesionaliza-
ción do sector, asentar as ganderías 
existentes e atraer á xente nova 
para iniciar unha acti vidade gan-
deira que resulte atracti va como 
xeito de vida. Tomé Roca engade 
que “con este convenio tamén se 
contribúe a incrementar os servi-
zos de Asoporcel na súa función de 
dinamizador da raza porcina gale-
ga, conservando moitos postos de 
traballo existentes na actualidade 
relacionados directa e indirecta-
mente co porco celta”. Nese sen-
ti do, para a implantación do pro-
grama engadiuse un novo técnico 
veterinario ao cadro de persoal da 
asociación no 2020 e neste 2022 
incorporouse un enxeñeiro agró-
nomo.

Asoporcel recibe unha 
axuda de 39.000 euros

A Deputación urxe á Xunta a que 
convoque canto antes unha liña de 
axudas para o sector gandeiro co 
fi n de paliar o impacto da guerra de 
Ucraína. Así se acordou por unanimi-
dade no Pleno ordinario do mes de 
xuño celebrado este martes, a raíz 
dunha proposta presentada polo 
Goberno provincial.
A voceira socialista, Pilar García Por-
to, expuxo que a Deputación reclama 
“unhas achegas directas ao sector 
agrario, complementarias e da mes-
ma canti dade que as dedicadas polo 
Estado aos produtores de Galicia, e 
desti nadas aos subsectores gandei-
ros de carne, tanto de vacún, ovino 
e cabrún, como avícola e cunícola”.
A insti tución provincial tamén insta a 
que o Goberno galego poña en fun-
cionamento un Observatorio de Pre-
zos que evite que os produtores che-
guen a vender a perdas, e tamén a 
creación dunha Axencia autonómica 
de Información e Control Alimenta-
rios como ferramenta para axudar a 

conseguir os obxecti vos fi xados pola 
Lei da Cadea Alimentaria.
García Porto puxo de manifesto que, 
“mentres a Xunta aínda non ten 
achegado nin un só euro en axudas 
ao sector, o Goberno de Sánchez 
duplicou a solicitude de fondos que 
lle pedira o ex presidente Feijóo”. 
Lembrou, nese senti do, que o pa-
sado 30 de maio, 6.434 gandeiros e 
gandeiras galegos de leite percibiron 
xa 55M€, dos que 25 millóns corres-
ponderon ás 2.835 explotacións lei-
teiras da provincia de Lugo.   
Especifi cou, así mesmo, que o sector 
cárnico está na mesma situación. 
“Nin un só euro da Xunta, mentres 
que o Ministerio de Agricultura xa se 
moveu e ten en trámite as achegas”, 
manifestou a Deputada no Pleno.  
“Hai que falar de que hai uns meses 
os prezos do leite estaban en 29 e 30 
cénti mos, e hoxe están en 40 e 41 
cénti mos, e dende logo este resulta-
do non foi froito da loita do Parti do 
Popular nin das súa implicación alí 

onde gobernan”, dixo. 
A Deputada lembrou que a proposta 
vai na liña da iniciati va aprobada por 
unanimidade o pasado 17 de xuño 
no Parlamento de Galicia a instancia 
do PSdeG para reclamar tamén unha 
liña de axudas ao sector agrogandei-
ro con fondo propios. “Naquel mo-
mento esti vemos de acordo, pero é 
necesario lembrar tamén que Feijóo 
cando aínda era Presidente lle recla-
maba ao Goberno do Estado 65 mi-
llóns de euros, a mesma canti dade 
que aportaba a Unión Europea”. Así 
mesmo, afi rmou que dende aquel 
momento, ademais das medidas 
xerais de bonifi cación dos carburan-
tes, o Goberno de España aprobou 
un paquete de axudas para o sector 
duns 360 millóns de euros, 169 de-
les de xeito específi co para o sector 
lácteo; e concretou, que no caso dos 
sectores agrogandeiros, o Goberno 
“duplica a axuda europea de 65 mi-
llóns de euros, aportando outros 128 
ata chegar a un total de 193”.

Reclama axudas ás ganderías para 
paliar o impacto da guerra

O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, presentou no paseo do 
río Rato o programa de Acti vidades 
Fluviais que a insti tución provincial 
ofrecerá de maneira gratuíta en 10 
concellos da provincia dende o vin-
deiro sábado, 2 de xullo, ata o 15 de 
agosto. No acto tamén parti cipou o 
Deputado de Promoción Económica 
e Social, Pablo Rivera Capón, xunto a 
alcaldes, alcaldesas e representantes 
municipais das localidades nas que 
terán lugar estas propostas de lecer. 
A programación, que chega á súa 
terceira edición, está dirixida a un 
público familiar, podendo anotarse 
maiores de 6 anos de idade no pro-
pio lugar da acti vidade ou a través 
do teléfono 636.504.155. Entre as 
acti vidades ofertadas, os parti cipan-
tes poden realizar kaiak, paddle surf 

ou inchables, ademais doutros xogos 
nas contornas fl uviais. 
No Concello de Begonte será na 
praia fl uvial o17 de xullo de 16.00 a 
19.00 horas e no Concello de Vilalba 
será na área recreati va da Madalena 
o6 de agosto de 16.30 a 19.30 horas.
“Con esta programación de Acti vida-
des Fluviais, ofrecemos ós veciños e 
veciñas do noso rural unha alterna-
ti va de ocio acti vo, ao aire libre, que 
pon en valor os espazos naturais, e 
que axuda a dinamizar a vida social 
e económica dos concellos”, sinalou 
o mandatario provincial, quen, ex-
plicou, ao mesmo tempo “seguimos 
consolidando un turismo de calida-
de e sosti ble, un turismo de expe-
riencias, con capacidade para atraer 
xente durante todo o ano, que se 
apoia en elementos moi diversos”.

Nova edición das Acti vidades 
Fluviais da Deputación

A deputada de Réxime Interior, 
Promoción do Territorio e Turismo, 
Pilar García Porto, presentou xunto 
á presidenta de España Creati va, 
Belén Elisa Díaz, as bases e a convo-
catoria para optar a unha nova edi-
ción da Copa de España Creati va, 
que recoñece iniciati vas innovado-
ras para promocionar o desenvol-
vemento sosti ble do territorio.
Como gañadora da pasada edición 
deste certame de ámbito nacional, 
a Deputación acollerá a fi nal do 
concurso este ano coa celebración 
do VIII Fórum de Cidades e Terri-
torios Creati vos de España 2022, 
que terá lugar entre os días 10 e 
12 de novembro baixo o tí tulo de 
Experiencias Lugo 2022 – Turismo, 
creati vidade e innovación para o 

desenvolvemento sosti ble.
A Copa de España Creati va inclúe 
catro modalidades: para cidades ou 
municipios de máis de 50.000 ha-
bitantes; para administracións de 
menos de 50.000 habitantes; para 
diferentes territorios, como rexións, 
illas, comarcas, provincias ou man-
comunidades; e para empresas e 
outras enti dades que dialoguen co 
territorio e impulsen proxectos de 
ámbito local ou rexional.
Os proxectos deberán abarcar dúas 
áreas diferentes, como urbanismo, 
medio ambiente, transporte, ener-
xías renovables, saúde, tecnoloxía, 
deporte ou educación, pero será 
requisito imprescindible que a cul-
tura e a innovación sexan parte do 
mesmo.

A Deputación, anfi trioa da 
Copa de España Creati va 2022

Publicouse no Boletí n Ofi cial da Pro-
vincia a concesión provisional de 
axudas de concorrencia competi ti va 
para a organización de acti vidades 
de interese cultural da Vicepresiden-
cia da Deputación de Lugo. Máis de 
175 colecti vos e asociacións cultu-
rais das disti ntas comarcas resulta-
ron benefi ciarias da convocatoria, 
que conta cun orzamento total de 
200.000 euros.
A través das achegas, a Vicepresiden-
cia da Deputación de Lugo fi nancia 
clases de música e baile tradicional, 
obradoiros de teatro, narración oral 
ou pintura, acti vidades de formación 
no eido das artes escénicas, a produ-
ción de documentais, a celebración 
de festi vais, certames, xornadas rela-
cionadas coa historia ou patrimonio, 
así como outras acti vidades de posta 
en valor das tradicións e do patrimo-
nio inmaterial organizadas por aso-
ciacións en todo o territorio.
A vicepresidenta Maite Ferreiro si-
nalou que “con esta convocatoria 
renovamos o noso compromiso coas 
asociacións distribuídas polas pa-
rroquias, concellos e comarcas, que 
facilitan o acceso á acti vidade cul-
tural en todo o territorio e xeneran 
un dinamismo moi necesario para 
o sostemento do tecido ecónomico 
vinculado a creación e á produción 
cultural”.

Publicada a concesión 
de axudas para 
acti vidades culturais
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A Escola de Movemento de Vilal-
ba rematou a súa participación no 
Mundial de Danza con dous ouros 
máis no seu palmarés.
O primeiro foi para Terra, na cate-
goría Mini National Dance e a se-
gunda para Maxia, de Mini Acro 
Dance. A estas dúas posicións sú-
manse un bo rexistro para as outras 
dúas coreografías que participaron 
tras superar a fase de semifinais. A 
roda da vida foi quinta na catego-
ría Children National Dance e I AM 
sexta dentro de Mini Lyrical Dance.
Un total de 4o pequenas e peque-
nos viaxaron ata San Sebastian 

para defender as súas cores vilal-
besas tras superar a semifinal con 
12 das 24 que prsentaron. Aínda 

así, acudiron á cita con 4, que fo-
ron as que reuniron todos os requi-
sitos.

Dous ouros para a Escola de Movemento

O Concello de Meira convoca a 
terceira edición da Carreira Popular 
Vila de Meira que terá lugar o sába-
do 13 de agosto na vila a partir das 
17:30 horas e con chegada á praza 
do Concello. A proba cambia para 
ter dúas carreiras absolutas, para 
maiores de 16 anos, que percorre-
rán 4 ou 8 quilómetros.

Ademais, establécense tamén ca-
rreiras para as distintas categorías 
para os menores, que van dende os 
pitufos, para os nados entre 2018 
e 2020, ata a de cadete, para os de 
2007 e 2008.
A competición de adultos ten a súa 
saída ás 18.30 para os de percorrido 
curto e ás 19.00 para os do largo.

Abre a inscrición para a carreira 
popular de MeiraO deportista das Pontes Miguel Al-

variño colgouse unha nova medalla 
de ouro tras gañar a final do Cam-
pionato de Europa, que se celebrou 
en Múnic, cun triplo dez no último 
set. Ademais, levou unha medalla de 
prata por equipos.
O seteiro galego está nun gran es-
tado de forma, que confirma co 
seu gran palmarés: este novo título 
logrouno despois gañarse en indivi-
dual unha medalla de ouro e outra 
de bronce nas dúas últimas Copa do 
Mundo, disputadas en Turquía e Co-

rea do Sur. Co título europeo, Alvari-
ño subirá postos no ranking mundial. 
Actualmente é cuarto, curiosamente 

tras o turco Mete Gagoz, campión 
olímpico que arrebatou a medalla de 
bronce ao tamén pontés Dani Castro 
—prata por equipos—. Os arquei-
ros ponteses porán rumbo á tercei-
ra Copa do Mundo, en París, desde 
onde se desprazarán a Alxeria para 
competir nos Xogos do Mediterrá-
neo. E quedaría por diante a cuarta 
Copa do Mundo, que se disputará en 
Colombia. Alvariño, ao ser gañador 
dunha cita mundial, ten a súa praza 
asegurada na final, que terá lugar en 
México en outubro.

Alvariño faise co ouro na final do 
Campionato de Europa de Múnic

O Vilalbés fíxose coa Copa Deputa-
ción nas categorías xuvenil e infantil 
na mesma xornada. Pola mañá, o 
campo da Reigosa en Friol acolleu o 
partido da final infantil entre o Pol-
vorín e o Vilalbés, no que a vitoria foi 
para o conxunto da Chaira, que des-
te modo fai dobrete, xa que tamén 
logrou o título de Liga e o ascenso á 
categoría Galega.
O conxunto chairego superou en se-
mifinais ao Residencia B e en cuartos 
ao Becerreá, nos dous casos por re-
sultados moi axustados.
E pola tarde, vitoria tamén contun-
dente do Vilalbés B, que se fai coa 
Copa na categoría xuvenil ante o 
Ribadeo B cun amplo resultado de 
1-5 no campo da Mina, na Ponteno-
va. Malia a facilidade coa que gaña-
ron na final, a dificultade estivo nas 
semifinais, nas que conseguiron a 
clasificación na quenda de penaltis 

ante o Milagrosa e tras empatar 2-2 
o duelo. En cuartos tamén chegaron 
ata o 2-5 ante o Pol.
Na categoría de Preferente e Primei-
ra a vitoria foi para o Outeiro de  Rei, 
que venceu ao Chantada Atlético por 
2-3 na Medela.
Por outra banda, o Campo da Veiga, 
en Muras, acolleu o último partido 
da Copa Deputación de fútbol ve-

terano no que o AD Veteranos Friol 
fíxose co galardón tras vencer á Co-
mercial por 2-1.
O equipo vencedor chegou á final de 
forma axustada e tras empatar o an-
terior partido contra o Restaurante 
Picato a 1 e lograr o pase á final na 
quenda de penaltis. En cuarto o rival 
que bateu foi o Sancobade e pola mí-
nima (0-1).

Copa Deputación para o Vilalbés, 
Outeiro de Rei e Friol veterano

A Northwest Triman chegou ao seu 
final esta fin de semana nas Pontes 
con dous novos récords e algunha 
que outra anécdota como unha pe-
dida de mano ademais dunha alta 
participación.
O campión deste ano na de longa 
distancia foi Ramón Ejeda Medida 
que completou a proba en 8 horas, 
44 minutos e 39 segundos, recurtan-
do en 15 minutos o rexistro do ano 
pasado e 19 por diante do segundo 
clasificado, Luis Fernández Zapico, 
protagonista da xornada pola pedi-

da.
Na feminina o récord foi para a gaña-
dora, Cristina Roselló, do Tri Infinity 
Mósteles, que parou o crono en 10 
horas, 18 minutos e 59 segundo re-
baixando a marca do ano pasado en 
algo menos dun minuto.
En media distancia, o gañador foi 
Mikel Faber con 4 horas, 16 minutos 
e 4 segundos, que estivo acampaña-
do por Pablo Ernesto Gómez e Pablo 
Marcos Pazos. En féminas a vitoria 
foi para Beatriz Lalaguna, que repite 
triunfo.

A Nortwest Triman 
remata con récords
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As  carrilanas son o deporte de iner-
cia máis antigo que existe. Basica-
mente trátase de descender portos 
de montaña en vehículos de 3 ou 
4 rodas equipados con dirección e 
freos e, por suposto, sen ningunha 
propulsión. Córrense desde hai moi-
tos anos nas festas patronais pero 
nos últimos anos teñen evoluciona-
do combinando a competición, o bo 
ambiente para ser converter nunha 
sinal de identidade cultural da zona.
Nos últimos anos convertéronse nun 
verdadeiro xerme de pilotos para as 
disciplinas do bobsleigh, skeleton e 
luge sobre xeo pola gran cantidade 
de puntos que teñen en común.
Este deporte está baixo a norma-
tiva da Federación de Deportes de 
Inercia ou FDI, que é unha organiza-
ción sen ánimo de lucro, de ámbito 
nacional, que engloba, normaliza e 
regula a práctica deste deporte de 
descenso.
A provincia de Lugo empeza a ser un 
centro importante da prática  deste 
deporte, axudado sen dúbida pola 
súa orografía e empuxado tamén 
polo elevado público que acude a 
estas citas, que se están a contaxiar 
entre concellos veciños.
Agora mesmo, na provincia de Lugo 
dispútase ao ano sete probas de-
portivas e quitando a de San Clodio, 
en Ribas do Sil, o resto teñen lugar 
en concellos próximos a Abadín, 
que foi o xerme da iniciativa.
Das sete, cinco teñen lugar no mes-
mo mes, xullo e son precisamente 
todas en concello veciños.
O circuíto comezou en Ribas do Sil 
o pasado 25 de xuño, na que foi a 
primeira das edicións da baixada e 
continúa este mes todas as fins de 

semanas seguidas comezando por 
Ribeira de Piquín (o 9). A de Abadín, 
prevista para o 17, acordouse non 
celebrarse finalmente pola alta in-
cidencia da covid. Continuarán coa 
Pontenova, Riotorto e Meira. Final-
mente, en setembro é a vez de Al-
foz, que pecha o calendario.
A tradición apórtaa Abadín e A Pon-
tenova, esta última cita imprescin-
dible no calendario dos deportes 
da inercia xa que as súas puntacións 
son válidas para o Campionato e a 
Copa de España.

 RIBEIRA DE PIQUÍN 

A Asociación Carrilanas Os Meire-
gos organiza a segunda baixada de 
carrilanas no concello de Ribeira de 
Piquín. A Asociación de Carrilanas 
os Meiregos é un club formado por 
veciños e amigos de Meira e esta 
celebración ten o dobre obxectivo 
de reivindicar esta práctica e ao 
mesmo tempo traer turismo á zona 
e axudas aos negocios.

 ABADÍN 

Abadín non acollerá finalmente o 
descenso de Carrilanas, unha acti-
vidade que se celebra na localidade 
desde hai dezasete anos e que rom-
peu a súa progresión a pandemia. 
Nesta ocasión, a competición que ía 
ter lugar o domingo 17 de xullo cun 
percorrido de 3.600 metros desde A 
Corda ata o centro de Abadín, non 
terá lugar.
Esta baixada decana xurdiu como 
complemento das festas patronais 
que teñen lugar en setembro pero 

pouco a pouco foron agrandando 
a súa competencia e na cuarta edi-
ción cambiaron xa a data para xullo 
tendo a súa propia idadentidade no 
programa de actividades municipal.

 A PONTENOVA 

O vindeiro sábado 23 e domingo 
24 de xullo as carrilanas volverán á 
Pontenova, da man do Campionato 
de España dentro da Federación de 
Deportes de Inercia.
Esta proba deportiva comezará o 
sábado coas verificacións dos ve-
hículos participantes na proba e os 
adestramentos. Xa o domingo 24 de 
xullo será o día da carreira e acto se-
guido a entrega de premios seguida 
dunha sesión vermú. 
Para participar será necesario ins-
cribirse antes do 20 de xullo. E para 
calquer dúbida haberá que enviar 
un email a motoreopontenova@
gmail.com.
É a competición máis importante 
do ciclo lugués, xa que ademais da 
Copa Galicia, é  puntuable para as 
dúas competicións nacionais.

 RIOTORTO E MEIRA 

Os concellos veciños de Riotorto e 
Meira comparten moitas activida-
des e non podía ser menos neste 
caso. Na mesma fin de semana en 
días consecutivos terá lugar unha 
baixada de carrilanas en Riotorto o 

sabado e o domingo en Meira.
Ambas as dúas están organizadas 
pola a Asociación de Carrilanas os 
Meiregos, a mesma que fai a de Ri-
beira de Piquín. Para a vila do Miño 
será tamén a segunda edición men-
tres que a de Riotorto terá lugar por 
primeira vez este ano.

 ALFOZ 

Pecha o calendario a localidade de 

Alfoz, que volverá ter carrilanas o 
17 de setembro de 2022, un pouco 
lonxe do resto.
A actividade está organizada pola 
Asociación Cultural e Xuvenil O Cas-
telo, un club formado por veciños e 
amigos de Alfoz e esta celebración 
ten o dobre obxectivo de reivindicar 
esta práctica e ao mesmo tempo 
traer turismo á zona e axudas aos 
negocios. Sen dúbida, será o colo-
fón do verán.

Comeza o mes das carrilanas 
As localidades de Ribeira de Piquín, A Pontenova e Meira acollen en xullo as baixadas, que rematan en Alfoz en setembro

DATA CONCELLO COPA 
GALICIA

COPA DE 
ESPAÑA

CAMPIONATO 
DE ESPAÑA

25 de xuño Ribas de Sil

9 de xullo Ribeira de Piquín

17 de xullo Abadín Suspendida

23/24 de xullo A Pontenova

30 de xullo Riotorto

31 de xullo Meira

17 de setembro Alfoz
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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 

O Castro FSF volveuno facer. O equi-
po xuvenil, que se proclamou cam-
pión galego durante o curso chegou 
á final do Campionato de España 
para facerse co título por un axusta-
do 4-3 ante o Caldes na competición 
que se desenvolveu en Andalucía, na 
localidade malagueña de Frigiliana.
O equipo de Castro quedou exento 
de xogar os cuartos tralo sorteo polo 
que chegou á semifinal para enfron-
tarse ao Muslera, ao que derrotou 
implacable por 5-0. Máis dicífil foi de 
superar o rival da final pero ao final o 
título veu para a comarca.
Este non era o único equipo do Cas-
tro que participaba nos campionatos 
de España, xa que tamén acudiron á 
cita o cadete e o alevín, xa que am-
bos os dous tamén foron campións 
galegos.
O cadete caeu en cuartos na quenda 
de penaltis ante o César Augusta tras 
empatar o duelo 2-2.
Mellor fortuna tivo o alevín, que na 
fase de cuartos derrotou ao Alcorcón 
por 1-2 e posteriormente caeu en 
semifinais ate o Pavía por un apabu-
llante 6-1. Gran traballo para todos 
os equipos femininos do Castro que 
remataron unha tempada histórica.

SECCIÓN MASCULINA. O Cas-
tro FSF pon en marcha un novo 

proxecto para a ampliación do 
club no sector masculino para 
a próxima tempada. Polo tanto 
mantén aberta a inscrición para 
sumarse ao equipos en todas as 
categorías.
Polo momento anunciou que ha-
berá equipos dende biberón a 
xuvenil debido á alta demanda 
recibida no club que conta xa cun 
equipo masculino na sénior.
Os interesados en anotarse po-
den poñerse en contacto co club 
no 647 803 507 preguntando por 
Carmen ou de luns a venres de 
17 a 19 horas no 982 096 770. 
Tamén poden enviarse un correo 
a futbolsfcastro@gmail,com. O 
prazo manterase aberto ata o 4 
de xullo.

O club, que este ano volveu bater 
un récor ao acadar 3 campiona-
tos Galegos, nas categorías ale-
vín, cadete e xuvenil e as maiores 
lograron facerse ademais co tí-
tulo nacional. As xogadoras, que 
tamén acumularon a Copa Depu-
tación na categoría cadete, foron 
recibidas polo equipo de Gober-
no trala finalización da tempada.

VILALBA FS. O Grupo Forma-T Vilal-
ba logrou finalmente certificar o seu 
ascenso a Segunda B, tras disputar 
un dobre partido co Manzaneda CD 
de Oviedo.
O conxunto vilalbés vibrou ampara-
do polo seu público nas dúas sesión. 
Na primeira, disputada en Vilalba, 
os xogadores remtaron cun 7-1 no 

marcador facendo valer o factor 
campo. O segundo duelo disputado 
este sábado na localidade asturiana 
deu de novo a vitoria aos chairegos, 
nesta ocasión máis axustada, cun 3-4 
aínda así non deixa marxe de erro e 
envía ao equipo de Quini dereito á 
Segunda B.
O Vilalba logra o ascenso tras quedar 
segundo na liga regular e súmase na 
categoría ao Ribeira e o Lugo Sala, 
que ascendeu este ano como cam-
pión de Liga.

CAMBIOS NO BEGONTE. O Conce-
llo de Begonte FS presentou ante a 
afección a quen ocupará o cargo de 
adestrador do primeiro equipo na 
tempada 2022/23.
Tratáse de Félix Julio Novo, o que foi 
o técnico do CD Lugo Sala na liga Pre-
ferente e de Terceira División e que 
levaba xa un ano sen adestrar tras 
deixar o cargo por motivos persoais.
Félix Julio substitúe a David Pena, 
quen comunicara xa ao principio da 
tempada que vén de terminar a súa 
intención de deixar a dirección do 
primeiro equipo para centrarse nos 
labores de coordinación do club e na 
xestión dos equipos da base.
Ademais, Noa Pires chega tamén ao 
club como adestradora para impul-
sar o fútbol sala feminino.

Éxitos do fútbol sala comarcal
As xuvenís do FSF Castro proclámanse campioas de España e o Vilalba FS ascende a Segunda B

O viveirense Ánxel Vizoso López 
foi o vencedor do premio Volan-
te Deputación, que se disputou 
no circuíto da Pastoriza e no que 
se puxo en xogo unha praza para 
competir na vindeiro Rally San 
Froilán.
O mozo viveirense foi o máis rápi-
do na proba final (1.43.103), por 
diante de Pablo Núñez Fernán-
dez (1.49.130), Jesús Amor Vidal 
(1.52.257) e Salvador Carreira 
Lamas (1.52.997), que completa-
ron o cadro de finalistas tras dúas 
xornadas de intensa actividade no 
circuíto pastoricense.
As persoas participantes na pro-
ba, organizada por PTC Escuela co 
apoio da Vicepresidencia da De-
putación de Lugo e do Concello 
da Pastoriza, recibiron formación 
en condución deportiva e tive-
ron a oportunidade de iniciarse 
na competición automobilística 
coas probas cronometradas que 
se realizaron durante a fin de se-
mana.
O gañador poderá seguir perfec-
cionando a súa destreza ao vo-
lante nos próximos días, nos que 
recibirá formación específica para 
competir de forma gratuíta no Ra-
lly San Froilán, aos mandos dun 
Dacia Sandero Cup con asistencia 
do equipo Trs Racing Team.

O viveirense Ánxel 
Vizoso gaña o Volante 
Deputación
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E n 2013 mantivemos un 
entrañable encontro con 
Romà Gubern, na Casa 
de Velázquez en Madrid, 
poucas semanas despois 

de ser distinguido coa Creu de Sant 
Jordi, outorgada pola Generalitat de 
Catalunya. Ramón Chao exercía de 
mestre de cerimonia aquela tarde, 
tras lembrar nunha conferencia pre-
via a súa amizade co filósofo Agustín 
García Calvo. “Coñecino despois da 
revolta do 1968 en París, onde se es-
tableceu cando a ditadura franquista 
o separou da súa cátedra na Univer-
sidade Complutense por apoiar as 
protestas estudantís de 1965, xunto 
a Tierno Galván, López Aranguren 
e Santiago Montero, que correran 
a mesma sorte. O exilio levouno ao 
país galo, e alí exerceu como profe-
sor na Universidade de Lille e no Co-
llège de France. Tamén traballou de 
tradutor para a editorial Ruedo Ibé-
rico. Na capital francesa coordinaba 
un faladoiro político no café La boule 
d’or, no Barrio Latino, ao que íamos 
todos”, afirmou Chao. 
A conversa posterior seguiu con Gar-
cía Calvo como protagonista, pois 
aínda estaba recente o seu pasamen-
to, en novembro de 2012, debido a 
unha doenza cardíaca. Aquel singu-
lar parladoiro (do que formabamos 
parte Chao e máis eu, con Romà Gu-

bern e Gonzalo Abril, 
entre outros) rescata-
ba da memoria o intre 
no que o profesor fora 
restablecido na súa cá-
tedra madrileña, tras a 
morte de Franco, e na 
que ficaría até a súa 
xubilación en 1992. 
“Durante a etapa final 
como docente univer-
sitario moderou unha 
interesante tertulia 
política no Ateneo da 
capital, á que tiven a 
sorte de acudir como 
oínte nun par de oca-
sións. Alí era fácil atopar a Félix de 
Azúa, Javier Marías ou Amancio 
Prada, quen se inspirara na súa obra 
poética para crear varias versións 
musicais”, apuntei eu, que era o máis 
novo na xuntanza intelectual, onde 
tivemos a oportunidade de presen-
tar o proxecto cultural de ‘Amigos de 
Prisciliano’, moi ben acollido polos 
asistentes.
Mais regresemos á pasaxe inicial 
desta crónica, cando Ramón Chao 
recuperaba a personalidade polifa-
cética de García Calvo: gramático, 
poeta, dramaturgo, ensaísta, tradu-
tor e pensador necesario. Contounos 
os detalles da entrevista surrealista 
que lle fixera en París, a raíz da pu-
blicación do seu poemario “Sermón 
de ser y no ser” en 1972. “O primei-
ro que me sorprendeu foi ver que o 
libro era totalmente inclasificable 
e non tiña ningunha relación coa 

poesía española do momento, ao 
que me respondeu que el tampouco 
sabía moi ben o que era, e que coa 
súa publicación cometera unha es-
pecie de pecado, por contribuír ao 
torrente da industria cultural. E que 
por ese motivo quería que o libro se 
independizase del o máis cedo posi-
ble”, ironizaba Chao, quen sempre 
amosou unha especial complicidade 
e simpatía polo personaxe.
De seguido, Ramón referiuse ao 
pensamento político de García Cal-
vo, empeñado en dar voz a un sen-
tir anónimo, popular, que rexeita os 
manexos do poder. “Dicía que na 
Democracia, con maiúscula, o Es-
tado e o Capital son en realidade a 
mesma cousa. E que a loita popular 
debe dirixirse contra ambos, sen con-
verterse nunha reivindicación, xa que 
iso supón recoñecer lexitimidade ao 
Poder, nin tampouco nunha alterna-
tiva de goberno. E afirmaba tamén 

que esa loita non podía 
ser individual, pois o 
individuo -construído 
a imaxe e semellanza 
do Estado- é esencial-
mente reaccionario e 
constitúe o primeiro 
inimigo do pobo”. As 
sucesivas reflexións 
sobre a figura do des-
aparecido filósofo fixe-
ron que Romà Gubern, 
máis interesado pola 
cultura audiovisual ca 
pola metafísica, cam-
biara inmediatamente 
de rexistro, traendo a 

colación as súas estadías en París, 
cando coñecera a Chao mentres asis-
tía ás asembleas organizadas pola 
Association française pour la recher-
che sur l´histoire du cinema. 
Os estudos de Gubern sobre a cine-
matografía mundial, a guerra civil 
española, a linguaxe do cómic e a 
pornografía, foron totalmente pio-
neiros nos anos da transición. É un 
verdadeiro referente para a xera-
ción de xornalistas que nos forma-
mos nas aulas de Ciencias da Infor-
mación a finais da década de 1980, 
tanto en Madrid como en Barcelo-
na. Nos estertores do franquismo 
militara no Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, de ideoloxía marxis-
ta, sendo un destacado membro 
da “gauche divine” barcelonesa. A 
piques de cumprir 88 anos (o vindei-
ro 8 de agosto), na súa traxectoria 
destaca o seu labor como investi-

gador no Massachusetts Institute 
of Technology e como profesor de 
historia do cinema na University os 
Southern California. 
A admiración por Romà Gubern 
arranca da miña etapa como estu-
dante na Universidade Complutense. 
Descubrino na biblioteca da Facul-
tade, consultando a colección da 
revista Bang!, centrada no estudo 
do mundo do cómic. Naqueles anos 
fora un dos asinantes dos manifes-
tos “Ante un conato de degradación 
del significado cultural del cómic” e 
“Contra la exposición Tintín y Hergé”. 
Neste último, reivindícase a ban-
da deseñada como forma de arte 
adulta e exprésase a preocupación 
polo confusionismo ao que inducía 
a devandita mostra, programada 
na Fundación Joan Miró da capital 
catalá. Aínda que non discutían a 
importancia do fenómeno Tintín, os 
autores afirmaban que “nas nosas 
latitudes -onde os cómics aínda non 
conseguiron o merecido prestixio 
oficial e popular que alcanzaron nou-
tros países cultos- resulta sumamen-
te perigoso para o recoñecemento 
da novena arte que esta entidade 
elixa, para a súa primeira exposición 
monográfica de cómics, unha obra 
con destinatarios infantís e sen o 
rango estético suficiente”. A existen-
cia destas reivindicacións culturais 
foime revelada unha fría tarde en Vi-
lalba, no nadal de 1989, por Agustín 
Fernández Paz, outro gran amante 
do universo da historieta; pero esa 
xa é outra anécdota.

Moncho Paz

Ser ou non ser
DE FOLIADA EN REIGADA

COLABORACIÓNS

A todos nos resulta 
familiar esta expre-
sión, polo que non 
precisa de moita ex-
plicación. O que ven 

significando, é que un se esforza 
en algo para que lle saquen pro-
veito outros e non un  mesmo, 
quen realmente fixo o traballo. 
Unha frase esta escoitada a cotío 
e quen a pronuncia en primeira 
persoa non pode evitar sentirse 
como un parvo.
Porque a ver que impresión po-
demos ter cando lemos novas 
nos xornais onde nos contan que 

un país como Noruega seduce a 
titulados en Enfermería galegos - 
e tamén aos que están a camiño 
– con ofertas salariais de tres mil 
euros mensuais, así como aloxa-
mento e formación gratuítas. Xa 
polo miúdo, o ofrecemento no-
ruegués inclúe viaxes pagadas 
e unhas condicións laborais e 
profesionais do máis atractivas. 
Como dicir que non a tal ofrece-
mento, a pesares de que durante 
meses non se vexa aparecer o sol 
e as temperaturas invernais sexan 
moito máis baixas que na Serra 
do Xistral, ou que unha vez asi-
nado o contrato, o enfermeiro/a 
poda ser trasladado dunha loca-
lidade a outra en función das ne-
cesidades do momento. 
Un hándicap este que lles produ-

ciría risa incontrolable a aque-
les profesionais autóctonos que 
precisan metros de papel para 
imprimir a súa vida laboral, con 
innumerables contratos, algúns 
non superando o día de duración. 
Entón, volvemos á expresión ini-
cial e de contado deducimos o 
que se pretende transmitir. Aquí 
no País, investimos na educación 
de centos e centos de mozos e 
mozas, desde a súa etapa inicial 
ata a universidade, que unha vez 
graduados fan as súas maletas 
para ocuparse alén das nosas 
fronteiras, ante as pésimas expec-
tativas que atopan na súa propia 
Terra en comparación con tenta-
doras propostas como a sinlada. 
Establecendo un símil futbolísti-
co, somos como aqueles equipos 

que traballan concienzudamente 
cos seus deportistas máis novos, 
que os forman, cuidando deles en 
toda a súa evolución, pero cando 
chegan á idade adulta e triunfan, 
de contado ven un clube grande 
e a golpe de talonario arrampla 
con eles, sen que se poda facer 
nada contra esa realidade. Pois 
mellor comparación, un non pode 
atopar.
Seguimos, como desde tempos 
pasados, sendo terra de emigran-
tes. Xa  no século XIX e principios 
do vinte, asistimos a ese fenó-
meno, que se repitiría décadas 
despois, con diferentes destinos. 
Daquela, unha Galicia pobre e 
atrasada que non era quen de 
facilitar traballo de abondo aos 
seus fillos, polo  que moreas deles 

optaron por marchar. Hoxe é dife-
rente; vemos como parte da xera-
ción que se di a máis preparada, 
estudada nos colexios, institutos 
e universidades das nosas vilas 
e cidades, prepara os bártulos 
para exercer a súa labor profesio-
nal moi lonxe de aquí. Temos un 
problema e dos grandes, porque 
resulta que tampouco se cubren 
postos de traballo nun campo 
tan elemental, a sanidade, co 
que iso significa nunha socieda-
de avellantada como a galega. 
Así vemos que nalgunhas locali-
dades, en períodos de vacacións 
ou baixas, médicos e enfermeiros 
non son substituídos. 
En fin. Todo un desafío por dian-
te, pero se seguimos traballando 
para o inglés, mal imos.

Pablo Veiga

Traballar para o inglés 
COA NOSA VOZ
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Correspondencia entre Manuel María e Gabriel Aresti (II)

O 29 de maio de 1970, 
Gabriel Aresti escrí-
belle:
“Amigo Manuel Ma-
ría: Espero que che 

escribiría o amigo Carlos Martí-
nez. Por si se lle pasou explíco-
che o asunto que, anque é unha 
pequena bobada sen demasiada 
transcendencia, téñolle cariño e 
creo que ti tamén lle collerás ca-
riño.
Falando en prata; existe unha 
terrible antipatía mutua entre 
vascos e galegos. Non me meto 
a analizar as razóns neste mo-
mento, anque algún día quizá me 
meta a facer un estudo. Nestes 
momentos o único que che podo 
dicir é que me doe moitísimo esta 
situación e que nosoutros os in-
telectuais debemos contribuír en 
todo e en cada cousa para que 
desapareza e na vez de odios e 
rancores exista mutua colabora-
ción, comprensión e respecto en-
tre ambos pobos. Por esta razón 

é o terceiro ano que, quebrando 
a miña norma de non ser xura-
do en ningún concurso e en xeral 
non aparecer publicamente se-
nón polos froitos da miña pluma, 
vou sendo xurado do concurso de 
contos Breogán do Centro Galego 
de Baracaldo, ademais, para este 
ano pedíronme unha colaboración 
para o programa de festas nunha 
entrañable carta que neste mo-
mento che paso a transcribir:
Esta comunidade considera que 
estando mesturada como está co 
pobo de Euskadi, inda que conser-
vando os seus valores e respectan-
do os alleos seria de lecer contar 
no programa cunha mostra repre-
sentativa dese pobo. Eís a causa 
de dirixirnos a vostede.
Un programa de festas é pouca 
cousa, pero creo que estas ma-
nifestacións da cultura na súa 
mesma base son as que teñen 
verdadeira importancia. Por elo 
quixen facer unha cousa máis: Na 
vez de facer un articulo de mala 
morte, preferín facer uns poemas 
que aborden o tema abertamen-
te. O primeiro sería unha men-
saxe aos galegos que viven aquí 
e o segundo o mesmo ao pobo 

vasco. Naturalmente, si quero que 
me entendan habería de facelo 
orixinalmente en castelán. Falan-
do con Martínez xurdiu a idea de 
traducilos tanto ao vasco como 
ao galego. Para darlle más realce 
pensamos que na vez de facelo ao 
galego el ou Domínguez o fixeras 
ti, que o farías mellor y ademais, 
co teu nome avalarías a miña 
mensaxe.
Entón ocorréuseme un terceiro 
poema para pedirche que ti ta-
mén te dirixiras a ambos pobos, 
que é o que, como moi especial 
favor che pido; que me traduzas 
estes tres poemas en prosa gale-
ga e que me fagas un poema no 
mesmo sentido que os meus para 
que todo elo apareza no progra-
ma indicado e sexa una forte 
voz a dúo que clame contra esta 
inxustiza, que é o mutuo odio e 
desprezo que os vascos e galegos 
se teñen en Euskadi. Faría unha 
tirada aparte con una portadiña, 
cos teus poemas e os meus, e as 
súas respectivas traducións de 
uns douscentos exemplares para 
repartir, cen entre os intelectuais 
vascos e outros cen entre os ga-
legos.

Faralo? Pero rápido, eh!, que San-
tiago acércase.
Recibín con periodicidade os li-
briños que publicades. Están moi 
ben”.
A continuación fai unha crítica 
moi sincera da poesía do poeta 
chairego:
“Das túas cancións hai algunhas 
que son estupendas, sobre todo as 
irónicas e as dramáticas:
O home protesta.
A muller baixa a texta
e non contesta.
Las líricas baixan moito. Ti e mais 
eu temos iso en común: Fallo no 
lírico e superación no dramático. 
Quizá proveña das nosas inclina-
cións teatrais.
Eu sigo coa miña labor editorial 
gastando moitísimas horas, sen 
gañar un céntimo pero, cos meus 
camaradas, facendo a mellor obra 
editorial que nunca se fixo en éus-
caro. 
Non che mando os libros porque 
presumo que ao estar en éuscaro 
non che interesan. Si che manda-
rei, sen embargo, o libro da uni-
ficación do éuscaro que estou re-
matando de imprimir. Cando cho 
mande explicareiche todas as leas 

que tivemos. Pódeche servir de 
orientación para o voso caso. Xa 
sei que que a vosa Academia deu 
xa as normas ortográficas. A nosa 
é moito máis cemiterio, que é de 
cadáveres, e non fai nada. Entón 
reunímonos os escritores progre-
sistas e conxuntamente coas or-
ganizacións das escolas vascas e 
dos da campaña de alfabetización 
de adultos chegamos a unha base 
firme do comezo de unificación da 
lingua, desde as normas ortográ-
ficas hasta un dicionario básico, 
pasando pola conxugación e a de-
clinación. Máis dun 80% do asun-
to, para a miña desgracia, é obra 
miña; un 10% foime imposto con-
tra razón e outro 10% con razón. 
Podo calcular que nestes momen-
tos un 35% do pobo está con nós 
e dentro de 7 años estará o 90%.
Avance xigantesco, cando fai 7 
años soamente estábamos nesta 
liña, Mirande en París, eu en Bil-
bao e Krutwig no exilio roxo.
Un abrazo do teu amigo”.
Non cabe dúbida que a profecía 
do poeta vasco está mais que 
cumprida, pois hoxe o éuscaro 
está unificado e non hai ninguén 
que se opoña a esa unificación.

Raul Río

FAíSCAS QUE ESPALLA O VENTO

A pandemia que vivi-
mos acaba de poñer 
de manifesto, incluso 
de moda, todo o re-
ferido a saúde mental 

dos nosos rapaces e tamén de nos 
mesmos. De feito, permite que os 
temas referidos a esta cuestión, 
ocupen as primeiras páxinas da 
maioría dos medios de comunica-
ción, sendo unha constante as con-
tinuas disertacións de boa parte 
de nosos dirixentes que, de forma 
aberta e directa, tratan sobre a 
saúde mental. Temos que recoñe-
cer que dous anos de pandemia 
conseguiron mais que todo o esfor-
zo de décadas de loitas e reivindi-
cacións dos profesionais e das fa-
milias das persoas afectadas.
A saúde mental dos mozos espa-
ñois de entre 15 e 19 anos sufriu 
un violento revés nos derradeiros 
dous anos. Os problemas relacio-
nados ca saúde mental pasaron 
dun 9,5% no ano 2019 ao 17,7% 
no 2021. Hai que ter en conta que, 
antes da crise do Covid-19, neste 
sector da poboación era onde me-

nos se detectaba a idea de suicidio, 
pero agora, pola contra, encabeza 
o grupo que con maior frecuencia 
posúe este tipo de pensamento sui-
cida, pasando dun 5,5% no 2019 ao 
12,3% no 2021, no grupo de idade 
de 15-19 anos, e do 6,3% no 2019 
ao 9,2% no 2021, no de 20 a 24 
anos. Estes datos son algunhas das 
conclusións do Barómetro Xuvenil 
de Saúde e Benestar da Funda-
ción Mutua Madrileña, realizado 
en España entre os mozos de 15 
a 28 anos. Neste estudo constáta-
se ademais a percepción que este 
grupo poboacional ten respecto o 
empeoramento da súa saúde física 
e metal nestes derradeiros anos. 
Este feito, debe espertar en nos, os 
docentes, unha alerta constante na 
vixilancia dos seus estados de áni-
mo. 
Nestes últimos anos o deterioro da 
saúde mental que, por diferentes 
motivos, xa estaban sufrindo on 
nosos mozos, foi de repente incre-
mentado e acentuado dun xeito 
notable pola chegada do Covid-19. 
Pero eles, ademais, víronse afecta-
dos por graves aspectos colaterais 
á propia pandemia como o peche 
dos seus centros educativos, o 
medo ao contaxio, as constantes 
noticias sobre falecementos, as en-

fermidades no entorno familiar e 
incluso mortes, a imposibilidade de 
actividade física no exterior… Todo 
isto provocou un cambio substan-
cial nas súas vidas: excesivo tempo 
na casa, moitas delas diante da 
tele e das “maquiniñas”, sempre 
co móbil na man, con unha depen-
dencia obsesiva das redes sociais e 
case nulo contacto co exterior e cos 
seus compañeiros. 
Durante o confinamento desapare-
ceu de feito o contacto directo con 
amigos, profesores, monitores de-
portivos, traballadores sociais… fa-
cendo que o número de consultas 
de saúde mental, mesmo de ingre-
sos psiquiátricos, infantís e xuvenís, 
aumentaran de forma exponencial, 
acentuando e agravando os pro-
blemas que xa se sufrían antes do 
Covid-19.
Somos os propios docentes os que, 
a pesar da escasa preparación re-
cibida para detectalos, observa-
mos  mais ansiedade, depresión, 
agresividade, estres e trastornos 
de conduta alimentaria nos nosos 
alumnos. Isto require unha urxente 
intervención das administracións 
educativas para lograr un am-
plo e consensuado Plan de Saúde 
Mental Escolar que minimice os 
devastadores efectos da pandemia 

que voltou do revés o equilibrado, 
pero á vez fráxil quebracabezas, 
que intentamos manter nos nosos 
centros educativos no referente a 
saúde mental e a convivencia dos 
nosos rapaces. É por tanto indis-
pensable deseñar e executar es-
tratexias e programas baseados 
na prevención, avaliación e inter-
vención nos avanzados trastornos 
mentais que os docentes observa-

mos como se agudizan día a día de 
forma incesante e alarmante. 
A pandemia visibilizou os retos os 
que debemos enfrentarnos respec-
to a saúde mental dos nosos alum-
nos. É imprescindible que adopte-
mos medidas e que establezcamos 
estratexias para proporcionar ó 
alumnado un benestar emocional 
adecuado que pouco a pouco borre 
as fendas que a pandemia xerou. 

Julio Díaz

Covid e saúde mental
O PUPITRE

O RECUNCHO DE CANELINA
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Ademais da edifica-
ción do Concello 
e a fortaleza de 
San Paio de Narla, 
en Friol quedan 

aínda vestixios  megalíticos e 
castrexos, os máis antigos que 
conserva este municipio. Esta 
terra foi tamén ocupada por 
romanos e  visigodos.
Na Idade Media as familias 
Ulloa, Parga e Seixas repar-
tíronse o poder neste termo 
e como boa mostra diso pó-
dense ver as edificacións, to-
rres e castelos, que ocupan o 
territorio: a torre de Friol, a 
fortaleza de San Paio de Nar-
la, a torre de  Miraz, o Pazo de  
Remesil e de Trasmonte.
A fortaleza de San Paio de 
Narla é de orixe descoñecida 
e foi reconstruída no século  
XVI por don Vasco de Seixas, 
señor da Casa Solar e Castro 
de Seixas e do Pazo de San 
Paio de Narla; fillo de Don 
Vasco de Seixas “o vello” e de 
María Álvarez de Sotomayor e 
neto de Don Vasco de Seixas, 
quen xa no século  XIV era se-
ñor de San Paio,  Osera, Chan-
tada, Ferreira, Samos, Sobra-
do e  Eiré. Participou na loita  
dinástica dos Trastámara en 
favor de Don Enrique. Naque-
la época quedou repartido o 
espazo  señorial lucense entre 
apenas cinco familias: os Váz-
quez de Seixas, Ulloa, Lemos, 
Saavedra e Pardo.
Este roteiro pódese iniciar en 
Cotá por un carreiro entre ár-
bores ata saír a un cruze de 
camiños cun curioso  cruceiro 
que  chama a atención porque 

lembra aos  cruceiros irlan-
deses, por non ter columna e 
capitel. Levántase sobre unha 
estrutura de triplo paso e pe-
destal rectangular cuxo lado 
maior coincide cos brazos da 
cruz e toda ela está percorrida 
por unha decoración de cír-
culos con radios  curvos, dez 
en cada lado, que lembran as 
esvásticas celtas ou ben aos 
bubones alusivos á peste que 
aparecen nas cruces de peste 
bretoas dos  SS  XVI e  XVII.
Nese mesmo cruze existe 
unha casa de pedra antiga 
cuns pendellos encostados á 
fachada. Estes  usábanse en 
días de mercado para vender 
produtos da zona. Seguindo 
o camiño, o roteiro transco-
rre por pistas de terra entre 
muros ata chegar  a outro te-
souro, o Dolmen de  Muroxo-
sa ou Forno dos Mouros. Esta 
construción funeraria, é unha 

pequena entrada na que a súa 
cámara posúe unha estrutura  
poligonal tendente a circular 
cunha pedra  cobertora mo-
nolítica. No seu interior ato-
pouse un vaso  campaniforme 
que se converteu nunha ex-
cepción nos xacementos  me-
galíticos galegos.
O paseo continúa entre os 
muros, piñeiros, carballos, bi-
dueiros, regatos e pistas que 
as veces cruzan o río Narla ata 
volver a Friol e o  milario ro-
mano da vía  XIX da época do 
emperador romano Antonino 
que indicaba as millas que 
faltaban ata chegar a Lugo e 
que está situado na praza do 
Concello, pero é unha copia 
xa que o orixinal consérvase 
no Museo Provincial de Lugo. 
Dende alí crúzase a estrada 
por unhas escaleiras cara ao 
río Narla e chégase ata o  Mui-
ño de  Serén.

Friol: Ruta polos tesouros do municipio
Un roteiro que percorre os distintos vestixios históricos que se conservan no Concello dende a época megalítica

DE RUTA EN RUTA




