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O encontro terá lugar 
na praza da Vila o 1 
de outubro e está 
organizado por Rúa 
da Música. Pax. 4

Regresa a 
Sarria o festival 
Garitosis

Feira de Artesanía

O Incio acolle unha nova edición da posta 
en valor dos produtos da terra. Pax. 11

sarria
A Deputación renovará a estra-
da de Santa María a Castro de 
Rei de Lemos. Pax. 3

o incio
O proxecto de Aldea Sostible de 
Covo construirá 16 vivendas pa-
sivas. Pax. 12

láncara
O concello ofrecerá o servizo 
Preescolar na Casa gratuita-
mente. Pax. 14

o páramo
O Concello participa nun progra-
ma de emprego para impulsar a 
formación feminina. Pax. 18

triacastela
Unha nova campaña de esca-
vación perseguirá achados na 
Cova Eirós. Pax. 14

Concurso de Poesía

Aberto o prazo para os poemarios do 
certame Fiz Vergara Vilariño. Pax. 10

Certame Manuel Oreste

XXVII edición do certame literario Ma-
nuel Oreste Rodríguez López. Pax. 18

Saborea a túa 
provincia e Actívate 
percorreron todas as 
comarcas con gran 
éxito. Pax. 19

Rematan as 
actividades da 
Deputación 

A casa natal da 
familia de Fidel Castro 
vive unha segunda 
vida como museo. 
Pax. 15

Reconversión 
da casa de Fidel 
Castro

Comeza setembro e 
con el novos proxectos

escolas. Abertas as 
inscricións para as 
diferentes escolas 
musicais e deportivas.

iniciativas. Posta en 
marcha de novas 
ideas como as casas 
niño e museos.

deportes. Arranca a 
tempada de fútbol e 
a Copa Deputación de 
Fútbol Sala.
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SARRIA

Os amantes desta raza están de 
noraboa e é que a Delegación de 
Galicia do Real Club Español do Can 
Pastor Alemán en colaboración co 
Concello de Sarria, afondarán na 
fi gura do pastor alemán cunha se-
sión de adestramentos aberta ao 
público e unha exposición sobre as 
curiosidades desta raza.
Durante a fi n de semana dos días 3 
e 4 de setembro, tódolos asistentes 
poderán gozar dunhas xornadas 
cun altí simo nivel por parte de tó-
dolos parti cipantes (pre-campiona-
to de España).
O sábado 3 terán lugar os adestra-
mentos con fi gurantes enc real cepa 
2022 ás 17.00 horas con Raúl Carba-
llar e Fabio Peña, “dous dos fi guran-
tes da proba de coraxe da Sieger”, 
segundo destacan integrantes da 
Delegación.

E o domingo día 4 estará aberta ao 
público a exposición a parti r das 
09.00 horas coa parti cipación de fi -
guras como Javier Estévez Ogando, 

Rafael Orti z, Roberto Caputi  e Sa-
turnino Florez.
Dende a Delegación de Galicia do 
Real Ceppa “invitan a todo aquel 
que o desexe á presieger do domin-
go”.
As acti vidades terán lugar na zona 
deporti va do parque do Chanto.
Para calquera dúbida ou para am-
pliar información, o perfi l da De-
legación de Galicia do Real Club 
Español de Perro Pastor Alemán en 
redes sociais, aconsella contactar 
con Marcos López Somoza ou con 
Javier Estévez nos seguintes núme-
ros de teléfono 696 615 045 ou 669 
432 673.
As inscricións pódense realizar den-
de hoxe no seguinte enlace htt ps://
realceppa.es/inscripciones-delega-
cion-galicia/

O concello sarriao acolle unhas 
xornadas sobre o pastor alemán 

O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, recibiu 
aos 175 nenos e nenas que par-
ti cipan no programa Concilia do 
concello de Sarria na quenda da 
segunda quincena de agosto. A 
insti tución provincial colabora 
con esta visita a Lugo co despra-
zamento, para o que fretou catro 
autobuses.
José Tomé, que esti vo acompa-
ñado polo deputado de Promo-
ción Económica e Social, Pablo 
Rivera Capón, e o concelleiro de 
Benestar Social de Sarria, Ben-
jamín Escontrela, deu a benvida 
no Salón de Actos aos rapaces e 
rapazas, de 3 a 12 anos de ida-
de, e aos seus 13 monitores, 
desexándolles unha xornada di-
verti da que recorden no futuro e 
animándoos a coñecer a Deputa-
ción e a cidade. Os nenos perco-
rreron despois as dependencias 
do Pazo de San Marcos e os xar-
díns e recibiron como agasallo 
o libro Colorea a túa provincia. 
Logo pasearon pola Muralla e fo-
ron ao cine.

PROGRAMA CONCILIACIÓN. 
Esta iniciati va que se vén cele-
brando dende hai varios anos, 
corre a cargo do Departamento 
de Servizos Sociais do concello 
de Sarria.
Nela organízanse diversos actos 
culturais e deporti vos durante os 
meses de verán desti nados a tó-
dalas idades, tales como a visita 
a exposicións, o teatro cómico e 
infanti l, diversos campamentos 
urbanos ou cursos de natación.
Ese é o eixo transversal do pro-
grama deste ano: o deporte. 
Pero non só os habituais, terán 
cabida tamén acti vidades coma 
a hípica, a natación, o tenis, a 
ximnasia rítmica, o baloncesto, o 
fútbol ou o voleibol.
A iniciati va estase a desenvol-
ver dende o 28 de xuño de 2022 
nas instalacións dos centros Frei 
Luis de Granada e Gregorio Fer-
nández de Sarria co principal 
obxecti vo de brindar tódalas 
ferramentas aos pais para que 
poidan conciliar a vida persoal e 
profesional.

175 cati vos do programa 
Concilia Sarria visitaron 
a cidade de Lugo

A escola de música de Sarria pe-
cha as matrículas con todas as 
prazas cubertas de cara ao próxi-
mo curso, que comezará a finais 
de setembro con doce especiali-
dades diferentes.
Un total de 220 estudantes foron 
os seleccionados para este curso 
que comeza en setembro e 49 
quedaron en lista de espera.
Varios dos participantes cursa-
rán estudos de distintos instru-
mentos, de entre tódalas matrí-

culas, cabe resaltar que setenta 
e catro formalizábanse por pri-
meira vez.

ESPECIALIDADES. Do total de 
matrículas, 19 son en clases de 
estimulación musical temperá 
(dirixida a nenos de 0 a 3 anos 
de idade), 41 en música e move-
mento, 39 en piano, 8 en piano 
complementario, 33 en guita-
rra e acordeón, 26 en clarinete 
e saxofón, 18 en frauta, 13 en 

trompeta, trompa e trombón, 
5 en tuba e bombardino, 2 en 
gaita e 27 na especialidade de 
percusión. A materia con maior 
demanda por parte dos alumnos 
é linguaxe musical, con 128 soli-
citudes.
A escola, situada na rúa Pedro 
Saco, foi fundada nos anos 70 
para crear canteira para a banda 
municipal de música e ao nutri-
do grupo de músicas con que 
conta a vila e a súa comarca.

Un total de 220 novos alumnos están 
inscritos este ano na escola musical



 3setembro 2022

A Deputación de Lugo informa 
de que a estrada LU-P-5709, que 
une as parroquias de Santa Ma-
ría e Castro de Rei de Lemos por 
Vilamaior, no concello de Sarria, 
permanecerá cortada á altura 
do quilómetro 8,140 durante 
un máximo de dúas semanas, 
co fin de acometer os traballos 
de renovación da obra de dre-
naxe transversal existente neste 
punto, unha estrutura que serve 
para canalizar a auga do deno-
minado Rego do Barcelo e, polo 
tanto, evitar filtracións de auga 

na vía. Na actualidade, a calzada 
está cortada parcialmente para 
evitar a circulación de vehículos 
debido aos danos que sufriu a 
obra de drenaxe.
As actuacións que se levarán a 
cabo consisten no corte do pavi-
mento para a demolición e retira-
da do firme actual, a retirada da 
obra de drenaxe existente e, pos-
teriormente, a execución da nova 
base, para rematar co afirmado e 
a pavimentación da estrada. 
Os usuarios da vía contarán con 
desvíos alternativos sinalizados.

A Deputación renovará a estrada de 
Santa María a Castro de Rei de Lemos

O concello de Sarria presentou 
as contas das festas de San Xoán, 
celebradas do 23 ao 27 de xuño e 
que tiveron un custe para as arcas 
municipais de 148.549,43 euros. A 
maior cantidade foi destinada ás 
orquestras, as cales levaron máis 
da metade do presuposto dedica-
do ás festas patronais
Máis da metade do presuposto 
levárono as orquestras, a gran 
aposta nestas festas patronais, xa 
que se contou con algunhas das 
principais formacións como Pano-
rama, Los Satélites ou El Combo 
Dominicano.
O concello gastou ademais 
21.381,49 euros en pasarrúas, 
grupos e abonar as correspon-
dentes taxas á Sociedade Xeral de 
Autores e Editores (SGAE). Outros 
43.072,94 euros dedicáronse ao 
son, á publicidade, á pólvora, á 
iluminación e á pancetada da noi-
te do lume.
O concello tiña este ano un presu-
posto de 150.000 euros para as pa-
tronais, de forma que quedou un 
saldo positivo de 1.450,57 euros. 
A isto hai que sumarlle os ingresos 
polas taxas polas atraccións, polas 

que se recibiu 6.661,53 euros.
O concello duplicou neste exer-
cicio o presuposto destinado ás 
patronais en anos anteriores á 
pandemia, que era de 75.000 
euros. Segundo explicaron, esta 
cantidade non era o custo real e, 
por exemplo, en 2019 gastáronse 
160.000 euros.
Os responsables municipais ta-
mén realizaron un balance dos 
festexos nos que se optou pola 
recuperación da festa tradicional, 
sacar á xente á rúa e ter boas or-
questras.
Fixeron fincapé na parte institu-
cional das patronais, co pregón, 
que correu a cargo do alcalde de 
Valladolid, con vínculos con Sarria. 
No referente á noite do lume, o 
que se buscou é que fora realmen-
te unha noite con espectáculo de 
lume.
Valorouse a localización na rúa 
Castelao e o seu entorno. Apos-
tando así por mantela para o 
próximo ano, no que se buscara 
levar un deseño similar do progra-
ma pero sen rexeitar que se poi-
dan buscar ingresos alternativos 
ao achegamento municipal.

O Concello de Sarria 
investiu nas festas de 
San Xoán 148.000 eurosUn total de cen alfombristas de 

Valenzuela, na provincia de Cór-
doba, regalaron ao concello de 
Sarria unha alfombra floral de 
grandes dimensións, na que tra-
ballaron durante unha fin de se-
mana, fronte á igrexa de San Sal-
vador.
A alfombra convértese así nun 
férreo símbolo de irmandamen-
to entre pobos a través desta 
preciosa arte.
A vila de Valenzuela foi invitada 
a formar parte da Comisión Xes-
tora de Entidades Alfombristas 
do Camiño de Santiago, xa que 
este municipio ten na festa do 
Corpus Christi un elemento dife-
renciador que encerra en sí mes-
mo a súa principal característica. 
O deseño da alfombra de flores 
multicolor de centos de metros 
encherá as rúas da poboación, 
na mencionada festividade.

ALFOMBRA XACOBEO. A Alfom-
bra mundial do Xacobeo deste 
2022, conta coa participación de 
310 cidades de todo o mundo. 
Entre estas cidades que se ins-
cribiron ao evento de Arte Efí-
mero atópanse 107 españolas, 
74 italianas, 28 da India, 22 de 
México, 14 de Portugal e outras 
tantas repartidas noutros países 

de todo o mundo.
O proxecto, impulsado un ano 
máis pola Comisión Xestora de 
Entidades Alfombristas do Ca-
miño de Santiago, foi deseñado 
por Antonio Cuhna de Setúbal 
e sitúa a cruz de Santiago coma 
o faro que guía aos peregrinos 
cara poñente. É unha alfombra 
na honra a Santiago Apóstol.

Cen veciños de Valenzuela 
regalan unha alfombra floral
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Quen forma parte da organización 
do Festival Garitosis e que posto 
ocupades cada un? 
O festival Garitosis está organiza-
do polo equipo directivo da Aso-
ciación Rúa da Música, que por 
norma xeral varía anualmente, 
estando este ano como presidenta 
Eva Fernández. Conta ademais coa 
colaboración dos socios para levalo 
a cabo.

Vemos que este ano celébrase a X 
edición… dende cando se leva ce-
lebrando e como xurdiu a idea do 
festival? Tivo que aprazarse por 
mor da pandemia, verdade?
O festival nace no ano 2011, cun-
ha envergadura e infraestruturas 
mínimas, organizado por un colec-
tivo de músicos da vila, que aínda 
non estaban constituídos como 
asociación e, nace dun xeito total-
mente espontáneo, sen ningunha 
pretensión. A raíz de este primeiro 
festival, coa premisa de continuar 
levándoo a cabo e de coordinar 
as iniciativas culturais deste gru-
po de xente, é cando xorde a idea 
de crear a asociación no seguinte 
ano. Así, o festival realízase inin-
terrompidamente cada ano ata a 
súa IX edición, no ano 2019. Logo, 
obviamente, a pandemia tamén 
parou o noso festival, que retoma 
neste 2022, como ben dis, a súa X 
edición.

Os artistas invitados ao longo 
destes anos seguen unha mesma 
liña musical ou son moi diferentes 
entre eles? Que características os 
unen ou os diferencian?
Creo que a principal liña que segue 
o festival consiste na participación 
de bandas da vila en tódalas súas 

edicións, cobrando estas un papel 
relevante no cartel do festival. Para 
nós é un xeito de poñer en valor o 
nivel musical que temos en Sarria 
e a cantidade de iniciativas que 
xorden. Se nos referimos a esti-
los musicais, podemos dicir que 
a Garitosis é un festival de rock e 
música moderna en tódalas súas 
vertentes, e por el teñen pasado 
bandas de rockabilly, punk, reggae, 
blues e outros estilos similares.

Dos que forman este ano o cartel, 
que resaltaría?
Stop Stop é unha espectacular ban-
da que vén xirando internacional-
mente presentando o seu último 
disco “Low Cost Life”. Porco Bravo 
é un grupo de Barakaldo que ta-
mén vén presentando o seu novo 
traballo “Somos”; e Lujuria é unha 
consolidada banda de heavy me-
tal nacional que realiza este ano 
a súa xira XXX aniversario. As tres 
son bandas que merece a pena ver 
dentro do panorama rock, con lon-
gas traxectorias e directos moi con-
tundentes. Skintight, Chico López, 
Louband, Sound Sisters e Zostial 
son grupos sarriás, que xa temos 
visto tocar pola zona e, maiormen-
te, xa somos coñecedores do seu 
potencial musical. Destacamos 
este ano a presenza de Zostial, 
como unha nova proposta que se 
dá a coñecer no noso festival.

Para que tipo de público se realiza 
o festival?
A Rúa da Música sempre realiza 
as súas actividades de xeito gra-
tuíto para toda a vila, mesmo os 
concertos que teñen lugar no local 
social, e por suposto, os exteriores. 
E aínda que este sexa un festival de 

tendencia rock, agardamos a asis-
tencia de gran parte de público da 
vila, ademais de público foráneo, 
xa que as bandas que integran o 
cartel son de calado.

Vimos de coñecer que noutros 
festivais celebrados recentemente 
houbo problemas coas medidas 
de seguridade… como son as que 
se levan a cabo no Garitosis?
O festival Garitosis é un festival de 
pequeno formato, e as medidas 
de seguridade son facilmente asu-
mibles por parte da Asociación. 
Aínda así o festival conta con se-
guros que cobren altercados e ac-
cidentes, incluíndo traballadores 
e público. Empresas profesionais 

de montaxe e son, que garanten 
unha calidade máxima. Zonas aco-
tadas para artistas e público. Exis-
tirá coordinación cos corpos de 
seguridade, sempre tratamos de 
poñer todo pola nosa parte neste 
aspecto.

Participan bandas de tódolos pun-
tos ou só aquelas que teñen a súa 
orixe no municipio de Sarria?
Os grupos sarriás forman parte 
do cartel tódolos anos, pero non 
son o único aliciente. Na Garito-
sis puidemos ver ao longo deste 
tempo tanto a bandas consolida-
das no panorama blues de Reino 
Unido como Stephen Dale Petit 
como a grupos que despuntaban 
no seu estilo coma Five Black Bu-
llets (hard rock – Jaén), The Royal 
Flash (rock – Madrid) ou Aphonnic 
(metal – Vigo).

Coñécese xa o cartel completo do 
festival cos grupos e os horarios 
das actuacións?
A Garitosis será totalmente gratuí-
ta como tódolos anos. Tradicional-
mente adoitamos facer unha festa 
presentación, previa ao festival, e 
que entra dentro da programación 
do mesmo. O propio festival Gari-
tosis terá lugar na Praza da Vila o 
sábado 1 de outubro, e contará 
co seguinte cartel: El Chico López 
(12.30 horas), Louband (13.30 e 
23.00 horas), Sound Sisters (19.30 
horas), Porco Bravo (21.30 horas), 
Lujuria (00.15 horas) e Zostial 
(02.15 horas).

Canto tempo leva organizar un 
festival así e cal é o investimento 
que se precisa? Cales son os orga-

nismos colaboradores?
Nós traballamos durante todo o 
ano para levar a cabo o festival, xa 
sexa a nivel financiamento, xa que 
somos unha entidade sen ánimo 
de lucro, contratacións, coordina-
ción… Ademais, o festival non se-
ría posible sen a colaboración do 
Concello de Sarria, tanto a nivel 
económico como estrutural. Con-
tamos tamén coa colaboración de 
Mahou como patrocinador princi-
pal.

Algunha edición que recordedes 
con especial cariño ou algunha 
anécdota?
Traballamos en tódalas edicións 
con igual entusiasmo e entendo 
que cada un de nós terá diferen-
tes lembranzas e percepcións 
de cada ano. Os primeiros anos, 
para min foron moi significativos 
para o festival e para darlle con-
tinuidade no tempo, pero tamén 
é un gusto velo medrar ano tras 
ano.

Quen está convidado a participar 
na celebración deste evento?
Si, dicir simplemente que toda a 
vila está convidada a participar 
do noso X aniversario. E conta-
mos coa súa asistencia tanto na 
Garitosis o 1 de outubro coma na 
súa festa de presentación o 1 de 
setembro.

“A Garitosis pon en valor o nivel 
musical que temos en Sarria”
Carlos López, tesoureiro de Rúa da Música, organizadores deste festival
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San Miguel de Goián, no conce-
llo de Sarria, celebra as súas fes-
tas grandes esta fin de semana.
O sábado día 3 terá lugar unha 
xuntanza cabalar ás 17.00 horas 
con saída no campo da festa. 
Percorrerase unha ruta marca-
da duns 20 quilómetros cunha 
parada para tomar uns pin-
chos e posteriormente, haberá 
unha churrascada ás 21.30 ho-
ras no mesmo campo da festa. 
A inscrición é obrigatoria e o 
prazo estará aberto hasta o 31 
de agosto, pódese realizar cha-
mando ao seguinte número de 
teléfono 669 423 754 (Diego) ou 
a través do correo electrónico 
luli28032001@gmail.com (Lour-

des).
A verbena estará amenizada 
polo Dúo Venus e haberá quei-

mada para tódolos asistentes.
O domingo día 4 celebrarase a 
misa maior ás 13.00 horas segui-
da da procesión. Haberá misas 
todo o día a partir das 09.00 da 
maña e pola tarde misa ás 19.00 
horas.
A sesión vermú correrá a car-
go do Grupo Alba e a partir das 
21.30 horas haberá festa e ver-
bena co Grupo Alba e a orques-
tra Os Satélites.
E para rematar os festexos, o 
luns 5 de setembro haberá misa 
ás 13.00 horas seguida de proce-
sión, sesión vermú co grupo M-3  
Show e festa e verbena coa ac-
tuación do mesmo grupo.

A parroquia de Goián celebra as súas 
grandes festas esta fi n de semana

Varios integrantes do Partido 
Popular do concello de Sarria ex-
poñen as súas queixas acerca de 
espazos naturais do municipio 
como o parque do Chanto ou o 
Xardín Vertical.
Os Populares alegan que “o esta-
do das fontes públicas do parque 
do Chanto é lamentable xa que 
carecen de subministro de auga” 
e solicitan ao goberno que tome 
cartas no asunto.
Buscan que “este problema se 
solucione o antes posible xa que 
afecta a tódolos veciños do mu-
nicipio” que ata o de agora, non 
poden facer uso delas.
Por outra banda e como mani-
festan no seu perfil de redes so-
ciais, tamén fan públicas as súas 
queixas no que ao xardín vertical 

do municipio se refire. Afirman 
que “custou 40.000 euros e foi 
contratado a dedo por Claudio 
Garrido a unha empresa forá-
nea”.
O problema principal, segundo 
afi rman os integrantes do parti do 
e que “hoxe luce descoidado e 
abandonado mentres o concello 
non para de subir os impostos”.

BENS COMÚNS. O grupo popu-
lar de Sarria, vén de manifestar a 
súa desconformidade fronte ao 
estado no que se atopan algúns 
dos bens comúns da localidade 
lucense.
É por exemplo o caso de moi-
tos pasos de peóns da vila que 
precisan ser repintados ou da 
escalinata maior pola que pa-

san diariamente os milleiros de 
peregrinos que percorren o Ca-
miño de Santiago, que se atopa 
chea de maleza.
Segundo afirman varios inte-
grantes do partido é algo que 
“levan trasladando en varios ple-
nos dende fai tempo ao grupo de 
goberno, sen obter resposta al-
gunha pola súa banda”.

OUTRAS PARROQUIAS. O mes-
mo sucede co parque infantil de 
Peruscallo que luce abandonado 
e sen que ningún neno poida 
facer uso das súas instalacións, 
e coas pistas situadas na parro-
quia da Pinza. Cuxos veciños te-
ñen que sortear as fochancas, as 
silvas e a maleza que invaden a 
vía.

O PP criti ca o estado de varios 
parques e xardíns do municipio

Volve de novo a celebración do 
mercado Quilate cuxos postos 
ao aire libre ofrecen multi tude 
de obxectos de segunda man e 
outros restaurados que farán as 
delicias de tódolos asistentes.
O primeiro sábado de cada mes, 
a rúa Porvir do concello de Sarria 
acolle esta celebración situada 
na coñecida rúa dos anti cuarios, 
no solar número 24-26 propieda-
de do concello.
Unha mestura de coleccionismo 
e anti güidade que comezou a 
organizarse xa nos anos 90. Ben 
sexa polos seus ambientes ou 
polas curiosas historias que ago-
chan os obxectos que se atopan 

nun mercado, estes lugares te-
ñen algo especial que engancha 
a un público de tódalas idades: 
turistas, xente da vila, anciáns 
xente máis nova... logran facerse 
cun público asegurado.
Neles pódense atopar toda serie 
de cachivaches do máis úti l pero 
co que realmente se desfruta 
e co feito de rebuscar entre a 
maraña de mobles, obxectos e 
rarezas para conseguir atopar 
verdadeiros tesouros agochados. 
Arti gos que van dende as anti -
güidades máis rechamantes, aos 
obxectos de esti lo máis vintage, 
outros de coleccionista e cousas 
moi curiosas.

O mercado Quilate de 
anti güidades segue cada 
primeiro sábado de mes
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Iván Fernández Fernández, licen-
ciado en Ciencias da Actividade Fí-
sica e do Deporte e emprendedor, 
propietario do negocio SaludX10 
en Sarria.

Queremos coñecerte un pouco. 
Fálanos de ti, da túa experiencia 
persoal no mundo do deporte, se 
o practicaches dende sempre e se 
sempre che gustou.
Sempre estiven ligado ó mundo 
do deporte. Sempre me gustou 
xogar a fútbol, pero non foi ata os 
15 anos cando comecei a xogar 
nun equipo federado, a Sarriana. E 
cada vez gustábame máis, porque 
me aportaba moitas cousas. Fisi-
camente sentíame moi ben e ade-
mais resultábame moi divertido, 
pero decateime de que me daba 
moito máis. Coñecín moita xente 
e fixen moi bos amigos. E supoñía-
me unha vía de escape de outros 
problemas que hai no día a día, 
xa que mentres xogas ou realizas 
adestramentos, estás concentrado 
o 100% neso, e o resto do mundo 
non existe.

Cóntanos cal é o teu papel no ne-
gocio e se tes máis compañeiros e 
compañeiras.
Cando abrín empecei eu só, co cal 
ademais de levar a xestión do cen-
tro, tamén era adestrador. Agora 
conto coa axuda de outras dúas 
persoas, que son Martín López Ló-
pez e Lucía Sánchez Castro, que es-
tán todo o ano. E durante o verán 
estivo tamén Roi López López para 
cubrir vacacións. Ademais, para a 
parte de nutrición, contamos con 
Olalla López Portela, que é técnico 
superior en dietética.

Como e por que decidiches em-
prender e por que con este proxec-
to? Que ten de especial para ti?
Decidín iniciar o camiño do em-
prendemento grazas a un libro que 
lin fará uns 5 anos que se titula 
Como hacer posible lo imposible. 
Non estaba contento co meu estilo 

de vida e sabía que necesitaba un 
cambio. Escoitei o título deste libro 
na radio mentres conducía o ca-
mión do meu pai, que era transpor-
tista de leite (onde eu tamén traba-
llaba daquelas), e decidín mercalo. 
Para min supuxo un antes e un des-
pois. Empecei a comprender que 
eu podía crear o estilo de vida que 
quixese. Só tiña que enfocarme no 
que quería e buscar a maneira de 
conseguilo. A raíz de aí fixen cursos 
de emprendemento que me cam-
biaron a maneira de pensar e de 
entender a realidade. A verdade é 
que xa levaba varios anos coa idea 
de abrir este negocio e custoume 
moito tomar a decisión, non quería 
arrepentirme de non intentalo. De-
bido aos estudios que realicei nes-
te ámbito, comprendín a gran im-
portancia de facer exercicio e levar 
unha alimentación saudable. Non 
para ter un corpo perfecto, senón 
para ter unha boa saúde e calidade 
de vida. Entón vin que este mode-
lo de negocio estaba funcionando 
moi ben noutras cidades, así que 
decidín probar. Tamén tiven a sorte 
de contar con moita axuda. Primei-
ro de meus pais, que aínda que o 
vían arriscado, confiaron en min. E 
logo ademais da xente coa que me 
rodeaba, doutra xente con moita 
experiencia no ámbito empresa-
rial. O negocio ten de especial para 
min que é algo que creei eu no que 
estou poñendo todo o meu em-
peño, co cal estamos axudando a 
moita xente a mellorar a súa saúde 
e calidade de vida, e que me serve 
tamén como forma de expresión 
da miña identidade e desenvolve-
mento da miña forma de ser. Obrí-
game a estar nun proceso constan-
te de formación e aprendizaxe para 
sacar o mellor de min.

Qué ofreces ao público? Porque 
escoller o teu centro fronte aos da 
competencia?
Traballamos principalmente con 
grupos reducidos, pero cada inte-
grante do grupo adestra de forma 

individualizada. En función dos 
obxectivos e necesidades de cada 
cliente, plantexamos un plan per-
sonalizado de exercicio e/ou ali-
mentación, totalmente adaptado 
a cada un, tendo en conta as súas 
características ou limitacións, cun 
adestrador á súa disposición du-
rante todo o proceso que o aseso-
rará en todo momento, ademais de 
dar pautas para levar un estilo de 
vida saudable. Non me gusta falar 
de competencia nin compararme 
con ninguén salvo con nós mes-
mos para seguir mellorando. Cada 
centro ten a súa metodoloxía ade-
cuada para o seu perfil de cliente. 
Nós tratamos de coñecer a fondo a 
cada cliente e darlle o que necesita 
en cada sesión. Tamén ofrecemos 
unha sesión de adestramento de 
proba gratuíta para que a xente 
coñeza a nosa maneira de traballar 
antes de inscribirse.

En que tipo de adestramento cen-
tras a túa actividade? Porque es-
colliches ese método e cales son 
os resultados que a xente pode 
ver co teu traballo?
A nosa ferramenta é o adestra-
mento funcional, que é aquel en-
focado en mellorar as capacidades 
de cada individuo para afrontar 
as actividades da vida diaria. Son 
sesións dinámicas e variadas de-
dicadas na súa maior parte a facer 
exercicios de fortalecemento de 
todo o corpo, e tamén exercicios 
de movilidade e flexibilidade. Gran 
parte de dolores musculares, le-
sións e enfermidades están moi 
relacionados coa falta destes tres 
factores (entre eles contracturas, 
obesidade, enfermidades cardio-
vasculares como colesterol, trigli-
céridos, hipertensión, diabetes ou 
dolores articulares) pero tamén 
é unha ferramenta fundamental 
para a prevención e o tratamento 
de problemas mentais. Está máis 
que demostrado cientificamente 
que o exercicio de forza reduce os 
niveis de depresión e de estres e 

axuda a mellorar a autoestima e 
o estado de ánimo. Tamén é clave 
para a prevención e tratamento de 
osteoporosis, sarcopenia, síndro-
me premenstrual, catarros e ou-
tras enfermidades coma o cancro, 
o alzheimer ou o parkinson.

Hai algún exercicio ou técnica in-
novadora que esteas a poñer en 
práctica?
Estamos poñendo en práctica unha 
terapia innovadora que se chama 
Bemer, que serve para reactivar a 
microcirculación naquelas zonas 
do corpo na que está diminuída. 
O efecto que produce é un mellor 
aporte sanguíneo a todos os teci-
dos, co cal aceléranse procesos de 
recuperación, mellora rendemento 
físico e mental e aumenta a efica-
cia do sistema inmune, co cal fai 
o organismo máis resistente antes 
calquera posible enfermidade ou 
lesión.

Cantos alumnos hai anotados ago-
ra mesmo? Nótase que hai certos 
meses con máis afluencia de xente 
ca outros?
Agora mesmo temos sobre 160 
clientes. Os meses de verán adoita-
mos ter algunha baixa pero vanse 
cubrindo con altas de xente que 
vén de vacacións e que busca un 
adestrador persoal.

Canto tempo leva aberto o nego-
cio? Tivo unha boa acollida por 
parte do público?
Abrimos o centro en decembro do 
2019, pero a acollida foi moi boa. 
Non sei cómo vai evolucionar, pero 
imos a facer todo o posible para 
que siga sendo así. Sobre todo que 
cada cliente siga mellorando.

Hai moita competencia en Sarria 

ou non existen apenas negocios 
coma este?
Xusto coa nosa metodoloxía creo 
que non hai, pero non sei exacta-
mente. Si que hai varios centros 
deste sector, con bos profesionais 
que levan moitos anos, pero creo 
que  cada un ten o seu perfil de 
cliente.

A parte de adestramentos, ofreces 
tamén servizo de nutrición?
O servizo de nutrición lévao Olalla 
López Portela, que é Técnico Su-
perior en Dietética. A filosofía é a 
mesma, facer un plan personali-
zado de alimentación. Non damos 
dietas estandarizadas porque apar-
te dos alimentos que se consumen 
no día a día de cada persoa entran 
moitos factores como son os hora-
rios de traballo, se hai tempo ou 
non a preparar a comida, se hai que 
facer a comida para moitos, se hai 
moitos eventos sociais, se se está 
tomando medicación, se hai moito 
estres… Entón hai que ter en con-
ta todos estes factores e ensinar a 
ter unha boa relación coa comida. 
Que a xente comprenda o impacto 
que ten cada alimento no seu or-
ganismo e ensinarlle a xestionar a 
alimentación en base a todo isto. 
Hoxe en día todos sabemos máis 
ou menos o que debemos comer 
e o que non se queremos ter boa 
saúde, pero porque non se fai? 
Pois porque todo isto non se ten 
en conta. Entón se queremos con-
seguir resultados permanentes, 
todo isto é imprescindible. Por iso 
os plans que facemos son adapta-
dos a cada persoa, tendo en conta 
todas estas circunstancias.

Algún consello para aquela xente 
que non se decide a facer deporte?
Si, que saquen o tempo de onde 
sexa. É o mellor medicamento que 
hai. Parece incrible a enorme can-
tidade de beneficios que ofrece. 
Eu non digo que veñan a xunto de 
nós, poden practicar deporte pola 
súa conta ou acudir a calquera pro-
fesional. A vantaxe de ter un profe-
sional é que vai haber menos risco 
de lesión e o proceso vai ser máis 
controlado ademais de dificultar 
o abandono. Pero o exercicio e a 
alimentación saudable son funda-
mentais e imprescindibles para ter 
máis enerxía e boa saúde e calida-
de de vida. Que empecen xa. Da 
igual a idade. Canto antes empe-
cen mellor, máis beneficios.

“O deporte é a mellor medicina 
que hai, parece incrible”
Iván Fernández Fernández é o propietario do establecemento SaludX10
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Vénse de coñecer a convocatoria 
do Congreso Local do PP de Sa-
rria levada a cabo pola Xunta Di-
rectiva Local, pola que se abre o 
prazo de presentación de candi-
daturas para todo aquel que des-
exe formar parte da presidencia 
do Partido Popular do concello 
de Sarria.
A través da súas propias redes 
sociais, o partido manifesta que 
hoxe mesmo comeza este prazo 
para entregar calquera docu-
mento e que rematará o vindeiro 
xoves 8 de setembro.
Segundo eles mesmos afirman, 
será o día 9 cando se produza a 
proclamación das candidaturas 
presentadas e xa o sábado 24 de 
setembro, terá lugar a celebra-
ción do Congreso Local.
Os modelos de presentación das 
follas a precandidatos á presi-
dencial local do Partido Popu-
lar, pódense consultar na páxina 
web do partido ou directamente 
no seu perfil de facebook 

Aberto o prazo de 
presentación de 
candidaturas para a 
presidencia do PP da 
localidade

Por primeira vez na historia e co 
voto a favor de tódolos grupos 
políti cos, salvo do Parti do Popu-
lar que decidiu decantarse pola 
abstención, o concello de Sarria 
aproba no pleno a Relación de 
Postos de Traballo.
A RPT que segundo varios in-
tegrantes de disti ntos parti dos 
era unha necesidade dende hai 
moitos anos para o municipio, 
permiti rá seguir deseñando a 
estrutura laboral do concello e 
mellorar os servizos prestados 
aos cidadáns.

FINALIDADE. A Relación de Pos-
tos de Traballo (RPT) é o instru-
mento técnico a través do cal se 
realiza a ordenación do persoal 
nun determinado municipio, de 
acordo ás necesidades dos ser-
vizos e indicando os requisitos 
esixidos para o desempeño de 
cada posto (ti tulación especí-
fi ca, carnés necesarios, licen-

cias especiais…), así coma a súa 
denominación, característi cas 
esenciais dos mesmos (comple-
mentos de desti no e específi cos) 
e determinación das súas retri-
bucións complementarias.
A modifi cación de cada posto de 
traballo só pode realizarse a tra-
vés dela e non por unha simple 
aprobación nun modelo orgáni-
co.
A RPT é o principal instrumento 
organizati vo e de xesti ón de re-
cursos humanos nas administra-
cións, posto que deseña a súa 
estrutura interna, ordenando e 
clasifi cando ao persoal segundo 
a realización concreta do traballo 
a desenvolver. 
Mediante a RPT racionalízase e 
ordena a función pública e é un 
instrumento esencial da políti ca 
de persoal a incluír na mensión 
económica ou orzamentaria.
A sú aprobación leva pendente 
dende hai tempo.

Aprobada a Relación de 
Postos de Traballo coa 
abstención do PP

A mostra A Casa de Galicia: 50 anos 
da Casa de Rosalía, conmemora o 
medio século da apertura como 
museo da casa de Rosalía de Castro. 
Pódese visitar dende o día de hoxe 
e ata o próximo día 5 de setembro.
Esta exposición, promovida pola 
Fundación Rosalía de Castro, chega 
a Sarria da man da vicepresidencia 
da Deputación, en colaboración coa 
asociación cultural Sarricanta e o 
concello.
A exposición plasma a historia da 
compra, restauración e posterior 
musealización do lugar no que a 
escritora pasou os derradeiros anos 
da súa vida. É unha exposición iti -
nerante que circula polas disti ntas 
comarcas e reproduce as diferentes 
estancias da vivenda, cuxo obxecti -
vo principal é o de poñer en valor a 
obra de Rosalía de Castro.

A CASA. A casa na que Rosalía de 
Castro viviu os seus derradeiros, 
restaurouse en 1971 e converteuse 
na casa museo en 1972.
Neste espazo proponse un percorri-
do polos acontecementos que mar-
caron a vida e a obra de Rosalía. Na 
planta baixa, o visitante pode apre-

ciar a verdadeira dimensión desta 
emblemáti ca fi gura da cultura gale-
ga e universal: a súa vida, o entorno 
que a rodeou e a relación do pobo 
galego coa fi gura da escritora. E na 
primeira planta, denominada “O 
seu”, proponse unha recreación da 
casa rural da época, entre labrega e 
fi dalga.
Dende a súa inauguración, a Casa 
de Rosalía coa horta e as instala-
cións complementarias, converteu-
se nun epicentro cultural de Galicia.

A MOSTRA. Os obxecti vos que se 
defi niron á hora de facer a reno-
vación das instalacións poden con-
densarse en tres retos: quen precise 
información debe achar a esencial, 
quen coñeza a historia debe poder 
evocar o mito e a persoa que entre 
con curiosidade ha saír conmovida.
Grazas a esta renovada museoloxía, 
dirixida por Pepe Barro, enténdese 
de forma máis efecti va a impor-
tancia de Rosalía como referen-
te, como fi gura central da cultura 
galega e como eixo dunha familia 
que funcionou como unha autén-
ti ca factoría cultural ao servizo do 
Rexurdimento galego.

A vila acolle unha mostra 
sobre os 50 anos da Casa 
Museo de Rosalía

O mércores día 7 ás 19.00 horas 
no parque do Chanto terá lugar o 
espectáculo Litt le Neno Descobre 
Os Beatles (en caso de trasladara-
se á Casa da Cultura).
Cando Litt le Neste caso o espec-
táculo consiste nun conta contos 
teatralizado e musicalizado dirixi-
do a toda a familia cun pequeno 
concerto fi nal que xira, arredor 
das cancións dos Beatles. O na-
rrador é o encargado de xerar un 
vínculo co público, pois é un dos 

elementos centrais desta festa da 
música.
Unhas caixas situadas no escena-
rio conteñen instrucións para ir fa-
cilitando esa interacción, que au-
menta cando no medio do público 
van xurdindo músicos que porán 
banda sonora ao espectáculo.
A medida que avanza a aventura 
de Litt le Neno polo mundo dos 
Beatles, un grupo musical irá to-
cando os temas aos que se refi re 
cada escena.

Contacontos o día 7
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A parroquia de Santo Estevo de 
Calvor, no municipio de Sarria, 
ofrece aos peregrinos un patri-
monio moi valioso.
É unha parroquia moi pequena 
que na actualidade conta con 
tan só 88 habitantes. Sitúase 
no Camiño Francés no punto 
quilométrico 119,665, a 120 
quilómetros de Santiago de 
Compostela.
Tanto a igrexa coma o cemiterio, 
aséntanse sobre o primitivo cas-
tro que na documentación me-
dieval aparece citado como “Cas-
tro Astorica in Villa Calvaria”. Nel 

pódense contemplar defensas, 
fosos e antigos terrapléns.
Aquí é onde se xuntan os dous 
itinerarios que van dende 
Triacastela a Sarria: o Camiño 
de San Xil e a súa variante que 
pasa polo mosteiro de Samos, 
un dos cenobios máis antigos 
de España e que mantén viva a 
súa antiga hospedaría.
As pontes de Perros e Barxa 
desapareceron no ano 1909 
como consecuencia dunha gran 
riada. Santo Estevo de Calvor 
atópase ao leste do municipio, 
en pleno Camiño de Santiago. O núcleo de Pintín é o primeiro 

lugar do Concello de Sarria da 
Ruta Xacobea. Foi Jaime Félix 
López Arias, cronista oficial da 
vila, quen grazas a un estudo 
decatouse do patrimonio artís-
tico desta parroquia.
Polo que respecta á actividade 
asistencial a peregrinos, créese 
que a última casa do pobo en 
dirección a Sarria puido servir 
como hospital de peregrinos. 
Na actualidade, funciona como 
pequeno albergue público cun-
ha capacidade para 12 persoas 
e pertence á Xunta de Galicia.

A IGREXA. O templo parroquial 
está consagrado a San Pablo 
e Santo Estevo. Sábese que 
foi fundado no século VIII por 
un presbítero de nome Adrián 
e algúns monxes do veciño 
mosteiro de Samos, ocupan-
do un solar. Xa no ano 902, o 
arcipreste Theodonando púxoo 
baixo a tutela de Samos.
O templo actual é moderno, do 
século XIX aínda que conserva 
algúns vestixios románicos. 
O retablo maior é de estilo 
barroco nun dos seus corpos e 
a pila de auga bendita procede 

dun primitivo capitel de traza 
visigótica de estilo suevo que 
posiblemente formaba parte da 
igrexa primitiva (existe outro 
capitel da mesma época que foi 
levado á igrexa de Seteventos).
Ademais desta construción, 
na parroquia documéntase 
a aparición de numerosas 
capelas como a de Nosa Señora 
da Asunción que se atopa en 
Aguiada e data do século XVIII, 
a capela de Nosa Señora do 
Camiño que está situada en 
Perros e conta cun retablo neo-
gótico e a capela de San Salva-
dor que estaba en Barxa pero 
desapareceu co paso do tempo. 
Existen ademais dous castros, 
o de Calvor que conserva os 
fosos e parte da muralla, e o 
castro de Allariz no que apare-
ceron restos cerámicos.
A igrexa actual, revocada en 
branco, debe o seu aspecto 
a unha restauración levada a 
cabo hai pouco máis dun sécu-
lo. É de planta rectangular con 
cuberta en lousa a dúas augas. 
Construída en cachotaría e 
ladrillo e revocada e pintada de 
cor branca, agás nos esquinais, 
os vans e o arco de medio pun-

to da porta de acceso que son 
de cadeirado. A porta principal 
sitúase aos pés do templo, aos 
seus lados ábrense dous vans 
rectangulares e sobre a porta 
un óculo. Espadana de dous 
vans. No interior salienta unha 
imaxe da Virxe co Neno situada 
no altar maior de factura ba-
rroca.
Ten dúas campás de distinto 
ano de fabricación, unha moito 
máis moderna ca outra.
A primeira delas, cuxo fabrican-
te aparece denominado como 
Blanco, foi fabricada no ano 
1902 e ten unha altura de 68 
centímetros e un diámetro de 
81 centímetros. Está actual-
mente en uso e leva a inscri-
ción “Jhs y María año de 1902, 
Blanco me hizo, Monforte, Soy 
donación de D.N Antonio Lopez 
Diaz de Pintín”.
A segunda das campás foi fabri-
cada no ano 2000 por Fundi-
cións Pardo, ten unha altura de 
72 centímetros e un diámetro 
de 80 centímetros. Tamén se 
atopa en uso na actualidade e 
a inscrición que leva é “Jhs y 
María Sta Barbara Fundiciones 
Pardo Lugo Year 2000”.

A MAXIA DAS PARROQUIAS

Esta parroquia sarriá, dentro 
do Camiño, conta cunha 
pequena igrexa asentada 
sobre un castro primitivo

Santo Estevo de Calvor
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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, a peti ción do PP de 
Lugo sobre a forma de paliar a pro-
blemáti ca asociada á situación de 
seca chega tarde e é incompleta, 
esquecéndose de gandeiros e ou-
tros usuarios.
Neste senti do e despois de ultí -
maa ofi cina técnica da seca, indi-
car que se cursaron as oportunas 
cartas na que se incluía un pará-
grafo para o efecto, que se trans-
cribe a conti nuación, xunto coa 
ligazón ao formulario e un anexo 
moi claro coas instrucións e os te-
léfonos para calquera dúbida ou 
aclaración.
“Doutra banda, no caso de que 
nese municipio precísense novas 

captacións para garanti r o abaste-
cemento urbano ou para algunha 
explotación gandeira que así o 
precise, pode solicitar unha autori-
zación do aproveitamento, Capta-
ción Temporal, mediante o proce-
demento recolleito no arti go 77 do 
Regulamento do Dominio Público 
Hidráulico, aprobado mediante o 
Real Decreto 849/1986, do 11 de 
abril, e cuxo impreso de solicitude 
poden descargarse na seguinte li-
gazón.
É importante lembrar que as en-
ti dades locais poden, en uso das 
súas competencias e #ante pro-
blemáti cas sobrevindas, decretar 
situación de Emerxencia e execu-
tar obras de captación de forma 
inmediata en paralelo á solicitude 
que han de cursar aos organismos 
de conca.

A CHMS alerta do uso 
posible de captacións 
temporais de auga

COMARCA

A Deputación de Lugo programa 
40 proxeccións de fi lmes en ga-
lego nos meses de agosto e set-
embro, coa colaboración de aso-
ciacións e concellos das disti ntas 
comarcas.
As galegas Cuñados e Malencolía, 
a inglesa -dobrada ao galego- O 
noso últi mo verán en Escocia, a 

película de animación da cineasta 
ferrolá Chelo Loureiro Valenti na e 
Bella e o Circo Máxico, tamén do-
brada ao galego, son as películas 
que forman desta programación 
de cine ao aire libre, coa que a 
área de Cultura contribúe a am-
pliar a axenda cultural dos conce-
llos nos meses de verán, ao tempo 

que se ofrece a posibilidade de 
ver cine en galego de forma colec-
ti va en lugares alleos aos circuítos 
comerciais. 
Así, as proxeccións chegarán a 
disti ntas localidades da provincia 
pero na comarca sarriá estarán 
nas localidades de  Sarria, Triacas-
tela, O Páramo, Láncara e O Incio.

A Deputación fará proxeccións de cine 
ao aire libre en concellos da comarca

Jacobo Rey fi xo unha visita aos cati -
vos das casas niño situadas nos con-
cellos lucenses de Navia de Suarna, 
Samos e Triacastela.
Durante la xornada, o director xeral 
de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfi ca lembrou que “estas 
pequenas escolas infantí s son 100% 
gratuítas para as familias e permi-
ten crear recursos de conciliación e 
atención á infancia nos municipios 
menos poboados de Galicia.
O pasado mes de xuño publicouse 
unha nova orde no Diario Ofi cial de 
Galicia co aumento destes centros 
infantí s elevando a 440 as prazas 
dispoñibles en toda a comunidade 
para nenos de 0 a 3 anos de idade. 
Isto supón a creación dende o ano 
2016 dun total de 93 centros, dos 
cales 23 están na provincia de Lugo.
Jacobo Rey afi rma tamén que “Gali-
cia é un lugar máis cohesivo e fami-
liar grazas á creación das casas niño, 
ao fomentar a igualdade de oportu-

nidades entre o rural e a cidade”. Así 
mesmo, apunta que “estes centros 
permiten crear recursos de conci-
liación naqueles lugares onde non 
existí a”.
O goberno galego sitúa entre as 
súas prioridades o impulso de ser-
vizos que axuden ás familias a des-
envolver o seu proxecto de vida. 
Neste senso, neste próximo curso 

2022-23, Galicia será pioneira en 
facer gratuíta a educación infanti l 
en todas as escolas infantí s, unha 
medida que benefi ciará a 30.000 
familias galegas.
Galicia conta na actualidade con 
440 prazas nestas pequenas escolas 
infantí s situadas en municipios con 
poucos habitantes. As casas niño 
son completamente gratuítas.

Visita ás casas niño de Triascastela 
e Samos, dentro da rede galega
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O delegado territorial de Lugo, 
Javier Arias, subliña que Tu Xaco-
beo patrocina esta actividade que 
acollerán os municipios de Lugo, 
Triacastela, Samos, Portomarín e 
Palas de Rei.
O evento no que participarán 20 
xogadores e 6 adestradores des-
envolverase do 1 ao 5 de setem-
bro con exhibicións abertas a pe-
regrinos e a todo aquel que queira 
asistir.
A concentración Mozos Peregri-
nos está organizada pola Escola 
Luguesa de Xadrez e achegará 
mostras simultáneas aos conce-
llos de Lugo, Triacastela, Samos, 
Portomarín e Palas de Rei.
A Xunta de Galicia apoia este en-
contro a través do programa Tu 
Xacobeo, no que participarán 20 
rapaces xogadores amaters que 
recibirán os consellos e coñece-
mentos de 6 adestradores no en-
torno do Camiño de Santiago.

Entre tódalas actividades previs-
tas, Arias destaca “a exhibición do 
Gran Maestro Ilmars Starotitsque 
que terá lugar en Triacastela ou o 
torneo de rápidas, que xunto ás 
concentracións no albergue xuve-
nil de Portomarín e o percorrido 
de diferentes tramos do Camiño, 

farán desta unha actividade en-
tretida que permitirá estimular a 
mente dos rapaces e poñelos en 
contacto coa natureza”. A con-
centración finalizará o martes, 6 
de setembro, cunha exhibición na 
Praza Maior de Lugo, concreta-
mente no taboleiro de xadrez.

Triacastela e Samos xogarán partidas 
simultáneas coa Escola de Xadrez

O deputado de Promoción Econó-
mica e Social, Pablo Rivera Capón, 
asistie á décimo cuarta edición da 
Feira de Artesanía e Produtos Na-
turais da Ponte Lóuzara, no conce-
llo de Samos.
A Deputación de Lugo achega a 
esta cita, que busca dinamizar a 

vida social e económica do muni-
cipio, 4.600 euros a través do Plan 
Único de Cooperación cos conce-
llos. Na visita, na que percorreron 
algúns dos postos da feira con 
produtos tradicionais e naturais, 
Rivera Capón estivo acompañado 
de Julio Gallego Moure, alcalde.

A Deputación apoiou 
a Feira de Artesanía e 
Produtos Naturais 

Chega unha nova edición do certa-
me, a número vinte dúas, que un 
ano máis entregará un premio de 
6.000 euros xunto coa publicación 
do poemario gañador por parte da 
editorial Espiral Maior.
O concello de Sarria en colaboración 
coa agrupación cultural Ergueitas, 
participan un ano mais na organi-
zación desta inciativa que pretende 

achegar ao público, obras inéditas 
en poesía de autores descoñecidos.
Cun prazo de solicitudes xa aberto 
e que se pechará no mes de outu-
bro, tal e como se vén de publicar 
no Boletín Oficial da Provincia, 
aqueles participantes interesados 
poden consultar as bases do cer-
tame ou ampliar calquera informa-
ción necesaria na web do concello 
de Sarria ou no número de teléfo-
no 982 535 000.
Será fundamental que os traballos 
presentados estean escritos en ga-
lego e teñan unha extensión míni-
ma de 500 versos. É moi importante 
tamén que non foran premiados en 
ningún outro certame.
O poemario gañador darase a co-
ñecer antes do 30 de decembro e o 
xurado desta edición do Fiz Vergara 
Vilariño estará formado por persoas 
de prestixio no mundo da creación 
ou a crítica literaria.
Lembremos que Fiz Vergara Vilari-
ño, un poeta nado no concello  de 
Samos, formou parte do colectivo 
Cravo Fondo. A súa poesía tiña ini-
cialmente un marcado carácter so-
cial, que foi derivando máis tarde 
cara un maior intimismo. A poesía 
paisaxística, amorosa e existen-
cialista predomina nos seus textos 
dende a súa obra Orfo de ti en terra 
adentro (do ano 1976).

Aberto o prazo para os 
poemarios do certame 
Fiz Vergara Vilariño

samos

O Sindicato Labrego Galego (SLG-
CCLL) vén de dirixirse ao Consello 
Galego de Benestar a través da vo-
gal do SLG-CCLL neste órgano, Mar-
garida Prieto Ledo, para alertar do 
enquistamento de importantes re-
trasos nas citas para as valoracións 
de discapacidades no Centro Base 
de Valoración de Lugo, “tendo sido 
detectada a ausencia de tramita-
ción en solicitudes de cualificación 
de grao -novas e de revisión- pre-
sentadas dende o mes de agosto 
do 2021”.
“Esta situación está a crear im-

portantes prexuizos ás familias e 
persoas con diversidade funcional 
que precisan urxentemente da ac-
tivación do apoio nos coidados aos 
que teñen dereito a tenor da nor-
mativa desenvolvida en materia de 
dependencia”, indican.
Alertan de que esto xenera tamén 
dificultades de carácter administra-
tivo e de xestión cotiá, vinculadas a 
esta demora. “É o caso daquelas 
persoas que tiveron que facer a 
declaración de renda sen saber se 
teñen dereito ás deducións por 
grao de discapacidade e que, no 

caso de acadala, veríanse obriga-
das a facer unha declaración da 
renda rectificativa ou complemen-
taria, retrasando en moitos meses 
a percepción da devolución corres-
pondente, que tería que estar soli-
citada na declaración de IRPF que 
rematou o pasado 30 de xuño”.
No caso das deducións por disca-
pacidade de ascendentes a cargo 
con discapacidade ou cónxugue 
podíase ter percibido mensual-
mente, polo que pode haber o 
caso de persoas que teñan sen co-
brar como mínimo 1.100 euros.

O SLG alerta de demoras para solicitar 
a dependencia e a discapacidade
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o incio

Un total de 35 persoas participa-
ron no curso organizado polo co-
lectivo As Cavarcas e financiado 
pola Deputación de Lugo, cuxo 
obxectivo é estudar os soutos do 
Incio.
A través deste curso, os integran-
tes recibiron formación sobre  coi-
dados xerais dos castiñeiros para a 
prevención de enfermidades e so-
bre a mellora produtiva que pode 
supoñer o seu inxerto.
Ademais da exposición teórica so-
bre os distintos tipos de inxerto, o 
alumnado puido poñer en prácti-
ca esta técnica co asesoramento 
de expertos en castanicultura.
A deputada de Medio Rural Móni-
ca Freire destaca “a boa acollida e 
a utilidade desta acción formativa 
nun concello con moitos soutos 
tradicionais e con condicións natu-
rais para a plantación destas árbo-
res autóctonas” e encara o apoio a 
esta iniciativa “no compromiso cos 
colectivos que traballan por un ru-
ral vivo, promovendo o aproveita-
mento dos seus recursos”.
O curso, terá unha segunda parte 

o vindeiro 24 de setembro cunha 
xornada sobre coidados xerais e 
poda de froiteiras.

PLAN ESTRATÉXICO. O propio 
concello do Incio está a executar 
tamén o Plan estratéxico do casti-
ñeiro tal e como declaraba o con-
selleiro de Medio Rural, José Gon-
zález Vázquez, co que se plantarán 
ata o ano 2025 un total de 3.500 
hectáreas desta especie para froi-

to, 2.000 máis para a produción 
de madeira e se restaurarán 2.000 
hectáreas de soutos.
Sobre o Plan do castiñeiro, o titu-
lar de Medio Rural explica que “se 
contempla unha inversión pública 
e privada de case 22 millóns de 
euros ata 2025, co obxectivo glo-
bal de recuperar unhas 8.000 hec-
táreas de soutos e plantar outras 
16.000 hectáreas máis para a pro-
dución de madeira e froito”.

Estudan as claves para mellorar 
a produción dos seus castiñeiros

Curso no que participaron os veciños para estudar os soutos

O concello do Incio celebra este do-
mingo día 4 de setembro a XII Feira 
de Artesanía e Produtos da Terra coa 
participación de 25 postos que po-
derán ser visitados a partir das 11.00 
horas na Praza de España.
Haberá música, unha verbena dos 
anos 50, xogos tradicionais e un 
obradoiro de baile para entreter 
aos máis cativos, nun evento que 
volve tras máis de dous anos sen 
celebrarse por mor da pandemia da 
covid-19.

O PROGRAMA. O encontro, que 
busca a recuperación e difusión dos 
oficios tradicionais, congregará un 
total de 25 postos de artesanía e 
produtos da terra. Ás 12.30 horas 
haberá un obradoiro de baile aberto 
a quen queira participar e ás 16.00 
horas haberá xogos tradicionais e 
populares para nenos e maiores.
Ás 17.00 horas celebrarase unha 
verbena dos anos 50 “coma as de 
antes” que correrá a cargo de Oxeito 
na que se recrea o ambiente, a músi-

ca e os bailes das verbenas en Galicia 
dos anos 40 e 50. A actuación con-
tará coa colaboración da Asociación 
Cultural As Xeitosas do Incio. A con-
tinuación será a quenda da Charan-
ga Ardores. Os postos de artesanía 
e produtos da terra estarán abertos 
ata a tarde.
O alcalde, Héctor Corujo, lembra que 
esta feira naceu froito do entusias-
mo dos veciños e veciñas por recu-
perar a memoria dun modo de vida, 
polo que convida a asistir a todos os 
galegos e galegas e a aqueles que es-
tes días nos visitan.

A XII Feira de Artesanía e 
Produtos da Terra volve 
o día 4 de setembro
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O proxecto de Aldea Sosti ble de 
Covo construirá 16 vivendas
O alcalde do concello do Incio, Héc-
tor Corujo, parti cipa na presenta-
ción desta iniciati va organizada por 
varios promotores, un deles veciño 
de Eirexalba, Danny Ray Porti lla.
Este proxecto inclúe a construción 
de 16 vivendas sosti bles, así como 
a rehabilitación dalgunha casa da 
mesma aldea que desti narán tanto 
á venda, como ao aluguer con fi ns 
turísti cos.

O PROXECTO. A Aldea de Covo está 
situada en Eirexalba, unha zona ru-
ral do concello de O Incio, Lugo.
O proxecto de aldea sosti ble cubre 
máis de 20 mil metros cadrados 
e inclúe 16 vivendas pasivas que 
opti mizarán os recursos existentes 
para reducir ao mínimo o consumo 

de enerxía.
Cada vivenda terá a súa propia hor-
ta permacultura. A permacultura é 
a fi losofí a de traballar coa natureza, 

en lugar de na súa contra; grazas a 
ela, poderase ter unha horta ecoló-
xica cuxo esforzo de mantemento 
sexa moito menor do normal.

Este obradoiro de emprego da 
Xunta de Galicia que comparti rá 
con A Pobra do Brollón e Bóveda, 
instruirá a un total de vinte alum-
nos-traballadores encargados de 
adecuar espazos verdes.
O concello de O Incio contará con 
sete destes alumnos que duran-
te un ano poderán formarse na 
especialidade de instalacións e 
mantemento de xardíns e zonas 
verdes.
O obradoiro que arrincará no 
mes de setembro, dará conti nui-
dade ao que se desenvolveu este 
ano no municipio, cunha dura-
ción de nove meses, e que tamén 
foi comparti do con A Pobra do 
Brollón e Bóveda.

Os parti cipantes terán formación 
teórica e prácti ca, recibindo ao 
fi nalizar un certi fi cado de pro-
fesionalidade. Os alumnos en-
cargaranse do mantemento das 
zonas verdes nas que xa actuou 
o anterior obradoiro (dende as 
áreas recreati vas de Saa ou A 
Fervenza, pasando polo campo 
de fútbol, os xardíns da capitali-
dade municipal ou o núcleo de A 
Ferrería).
Nesta ocasión o concello de A 
Pobra do Brollón é o promotor 
do obradoiro, para o que se dis-
pón dunha subvención de máis 
de 500.000 euros aportada pola 
consellería de Promoción de Em-
prego e Igualdade.

O Incio parti cipará un ano máis 
nun obradoiro de emprego

As obras, que se enmarcan den-
tro do Plan de mellora de camiños 
municipais de acceso a parcelas 
agrícolas deste ano, levaranse a 
cabo nas parroquias de Penaxubei-
ra, Noilán, Vilasouto e Calvos, así 
coma no camiño que une Outeiro 
e Pacios.
O obxecti vo principal será o de 
pavimentar e acondicionar a rede 
de estradas e camiños, cun fi nan-
ciamento que acada os 141.500 
euros.
As obras nas tres primeiras pistas 
ascenden a 91.200 euros e o prazo 

de execución será de tres meses. 
Mentres que na estrada que co-
necta Outeiro e Pacios, desti na-
ranse arredor de 50.300 euros e o 
prazo de execución será dun mes 
(a superfi cie deste camiño presen-
ta un deterioro signifi cati vo polo 
paso do tempo e as inclemencias 
meteorolóxicas que quedará resol-
to logo das obras).
Os traballos incluirán tanto a me-
llora do pavimento coma a limpeza 
de cunetas para facilitar a circula-
ción da auga.

Invisten na mellora da rede de 
estradas e camiños municipais

Cun orzamento de máis de 4 mi-
llóns de euros, está previsto que 
para o ano seguinte, o concello do 
Incio poida ter xa instalada esta 
rede eléctrica que se situará xunto 
ao corredor Nadela-Monforte, na 
saída de Magnesitas de Rubián.
A construción desta nova liña 
eléctrica afectará de forma directa 
a catorce propiedades do munici-
pio.
Esta actuación, executada pola 
Rede Eléctrica de España, ten 
como principal obxecti vo esta-
blecer unha liña aérea de dobre 
circuíto e de case medio quilóme-
tro de lonxitude, que conectará 
a rede actual coa subestación de 
transporte de enerxía denomina-
da O Incio.
Cun investi mento de máis de 4 
millóns de euros por parte da 

Rede Eléctrica de España, estanse 
a executar os diferentes permisos 
necesarios para levar a cabo a 
obra.
Segundo o Diario Ofi cial de Gali-
cia, o prazo de posta en marcha 
das instalacións será de doce 
meses a contar dende a data do 
derradeiro permiso administrati -
vo necesario para os traballos. A 
compañía tamén solicitou unha 
licenza municipal, que está pen-
dente de concesión.
A obra está incluída no plan de des-
envolvemento da rede de trans-
porte de enerxía, aprobado polo 
Consello de Ministros o pasado 
mes de marzo prevé varias actua-
cións ata 2026 entre elas, traballos 
que impulsarán a electrifi cación do 
transporte ferroviario do eixo Vigo 
– Ourense – Lugo – A Coruña.

Nova subestación para 
a electrifi cación do 
ferrocarril no 2023

O concello desti nará preto de 40.000 
euros á adquisición dun vehículo 
ecolóxico con disti nti vo ambiental 
que se empregara para acti vidades 
de xardinería e outras relacionadas 
co medio ambiente como a super-
visión da calidade das augas e con-
servación e protección de recursos 
naturais, o patrimonio histórico ou 
cultural ou a biodiversidade.
A compra do automóbil estará fi nan-
ciada polo Fondo de Compensación 
Ambiental da Xunta de Galicia e polo 
concello do Incio. Entre as caracterís-
ti cas principais deste novo vehículo, 
destaca que entre o motor e a súa 
enerxía de propulsión, adoita emiti r 
menos de 120 gramos de dióxido de 
carbono (CO2) por cada 100 quiló-
metros percorridos.

O Concello compra un 
vehículo respectuoso 
co medio ambiente
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Esta senda transcorre 
por unha pista que 
mantén a súa altura 
pola ladeira norte dos 
montes Pico de Santa 

Bárbara, A Boibela e Penedo 
do Campo, todos eles a máis de 
1.000 metros de altitude.
A senda comeza visitando a 
Pena do Chao, unha superficie 
rochosa cun petroglifo, onde 
existe tamén un magnífico mi-
rador sobre o val formado polos 
ríos Antigua e Cabe. A conti-
nuación, o camiño achégase ás 
bocas de varias minas de ferro, 
como a Cova do Avión, a Cova 
da Tinta ou a Cova do Couso. Es-
tes montes ocultan pequenas e 
numerosas explotacións, algun-
has da primeira metade do sé-
culo XX e outras moi anteriores.
Unha derivación de gran pen-
dente ascende ata o Foxo de 
Lobos de Monteagudo, antiga 
trampa para decimar as po-
boacións de lobos que amea-
zaban ao pastoreo. Máis adian-
te, o percorrido achégase ata 
outro mirador na Pena de San 
Mamede. Dende este punto, a 
pista continúa ata a fonte do 

Balneario, outrora concorrido e 
famoso manantial declarado de 
utilidade pública.
Recoméndase non acceder ao 
interior das minas.
O acceso a esta ruta poder ser 
dende Sarria ou dende Monfor-
te de Lemos, a través da CG-2.2 
ata a carretera LU-644, que da 
acceso a A Cruz do Incio. O ini-
cio en Chao de Namelas está 
na carretera que comunica as 
aldeas de San Pedro e Montea-
gudo, aproximadamente no qui-
lómetro 3.
A lonxitude do sendeiro é de 
6,1 quilómetros, o trazado prin-
cipal mide 5,2 quilómetros e as 
variantes suman 900 metros de 
ida e volta.
O punto de chegada é a fonte 
do Balneario (próxima á aldea 
de A Ferrería, no concello de O 
Incio) e o punto de partida está 
nas proximidades de Chao de 
Namelas (tamén no concello de 
O Incio).

É unha ruta de dificultade baixa 
e de dúas horas de duración 
que percorre Chao de Namelas, 
Pena do Chao, Cova do Avión, 
Cova da Tinta, Cova do Couso, 
Foxo dos Lobos, Pena de San 
Mamede ou Pena Escrita e a 
fonte do Balneario.
Recoméndase levar botas de 
montaña, provisións e auga. O 
acceso para bicicletas está per-
mitido malia que con algunhas 
reservas, igual que a ruta a ca-
balo.

UN ENGADIDO. Os foxos de lo-
bos son construcións cara as 
que eran conducidos estes ani-
mais para así poder darlles caza. 
Xeralmente están formados por 
un par de muros e un pozo. Os 
muros, que teñen altura sufi-
ciente para impedir ser supe-
rados polos animais, converxen 
nun buraco excavado no chan 
no que os lobos eran captura-
dos.

O Incio: Ruta do ferro
Un camiño de catro horas que percorre o pasado mineiro da localidade coa visita a varias covas hoxe en desuso

DATOS

4 horas

12 km.

Dificultade
media

DE RUTA EN RUTA
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láncara

Integrantes do Partido Popular 
do municipio de Láncara ce-
lebran que hai xusto un ano, 
dábanse por finalizadas estas 
obras coas que se acadaba o 
ensanche da ponte e a cons-
trución dunha glorieta. Ade-
mais, da construción dun muro 
na ponte.
Os traballos, que no seu día su-
puxeron a escavación de máis 
de 15.000 metros cúbicos e o 
emprego de máis de 1.000 to-
neladas de mestura asfáltica, 
leváronse a cabo cun orzamen-
to de 599.845 euros.
No que á ponte se refire, o 
ensanche realizouse nun tra-
mo de 500 metros e precisou 
do relevo de parte da terra da 
bóveda por cemento, así como 

a instalación de 513 metros ca-
drados de prelousa, armadura, 
ferro e formigón para ampliar 
o ancho dos 6 metros actuais 
ata os 10.
Converteuse na obra máis 
complexa de executar dunha 
actuación global que contem-
plou tamén a creación dunha 
rotonda que xestiona toda a 
circulación da LU-621 con Val-
driz, o que supuxo unha maior 
seguridade para o tráfico roda-
do nun cruce bastante perigo-
so.
Igualmente, esta iniciativa xes-
tionou a creación dunha senda 
peonil dende o derradeiro tra-
mo de pavimento da Pobra de 
San Xillao ata a nova rotonda 
de acceso a Valdriz.

A vía peonil e a ponte de 
Valdriz cumpren un ano das 
súas derradeiras reformas

O alcalde do concello, Darío Anto-
nio Piñeiro López, vén de asinar un 
convenio co programa Preescolar na 
Casa polo que ofrecerá o vindeiro 
curso este servizo de forma total-
mente gratuíta.
O que se pretende, en palabras do 
rexedor, é que “Láncara sexa un 
exemplo de conciliación. Que os pais 
teñan a oportunidade de poder des-
envolver tanto a vida persoal como a 
profesional coas menos trabas posi-
bles”, afi rma Darío.
Preescolar na Casa é unha acción 
educati va, promovida por Cáritas, 
levada a cabo polas familias e nenos 
de 0 a 6 años do rural galego coa 
axuda de orientadores. A súa acción 
educati va parte da vida diaria e ten 
as súas raíces no contorno fí sico-so-
cial dos nenos e nenas.

A súa denominación vén da impor-
tancia que lle da o programa á acción 
educati va dos pais, das familias e dos 
nenos, na súa propia casa por medio 
das experiencias, acti vidades diarias, 
aproveitamento do entorno dunha 
maneira consciente y refl exiva.
Para levar a cabo esta formación de 

pais é necesaria a axuda e colabo-
ración de profesionais, os orienta-
dores, que xunto cos pais, refl exio-
nan, afondan e sistemati zan uns 
materiais elaborados polo propio 
programa. Esta acción educati va 
apoiase fundamentalmente nunhas 
reunións periódicas e programadas.

O concello ofrecerá o servizo 
Preescolar na Casa gratuitamente

Dende o concello de Láncara dan a 
benvida ao mes de setembro con 
moita forza. O venres os lancaraos 
celebrarán a Festa Troita e o sábado 
día 3 estará cheo de xogos de auga 
que terán lugar praia fl uvial.
Na Festa da Troita tódolos asisten-
tes poderán degustar este manxar 
tí pico da zona. É un evento que a 
parte de contar coa parti cipación 
do concello, contará tamén con 
disti ntos establecementos como a 
Taberna de Cedrón, a Taberna de 
Armea, Casa Enriqueta, Casa Benita 
e a Taberna de Muro.
Por outra banda, ao día seguinte os 
nenos do municipio poderán des-
frutar da festa acuáti ca que se cele-
brará na praia fl uvial entre as 17.00 
e as 20.00 horas. O recinto estará 
cheo de inchables, kaiaks, tobogáns 
e rocódromos entre outras moitas 
acti vidades.

Comeza setembro 
coa Festa da Troita e 
cunha sesión acuáti ca 

A Cova Eirós, pertencente ao 
concello de Triacastela, é a pri-
meira cova en todo o noroeste 
peninsular onde se levan ato-
padas manifestacións de arte 
rupestre do período paleolítico. 
Arturo Lombera, que adoita ser 
coordinador das campañas de 
escavacións que se levan a cabo 
nesta superficie, encargarase 
tamén de supervisar esta inicia-
tiva que se prolongará ata finais 
do mes de agosto.
Lombera explica que duran-
te estes primeiros días os ar-
queólogos están recuperando 
material, “moita industria líti-
ca e moita fauna”. O obxectivo 
segundo afirma é “acadar en 
toda a superficie do sector da 
entrada os niveis de paleolítico 
medio, cunha antigüidade de 
80.000 anos, así como terminar 
a análise nos niveis de paleolíti-
co superior“, sinala o codirector 
das escavacións.
No interior da cova, os arqueó-

logos ocuparanse de revisar 
os paneis e motivos artísticos 
para cerrar calcos de aqueles 
que permitan realizar un estudo 
máis en profundidade e revisar 
algúns sectores da cavidade que 
non se revisaran ata o de agora, 
na busca de novos motivos.

DENDE 2008. As investi gacións 
que se están a desenvolver no 
entorno da Cova Eirós, forman 
parte do proxecto Ocupacións 
humanas durante o Pleistoceno 
na cunca media do Miño, dirixido 
polo historiador Ramón Fábre-
gas e coordinado por Arturo de 
Lombera e Xosé Pedro Rodríguez. 
Dende 2008, desenvolvéronse 
coa actual, seis campañas de es-
cavacións na cova e na entrada 
xa se localizaron varios niveles de 
ocupación do Paleolíti co Medio e 
Superior, cunha anti güidade que 
oscila entre os 85.000 e os 35.000 
anos, así como restos da Idade de 
Bronce e o medievo.

Unha nova campaña de 
escavacións perseguirá 
achados na Cova Eirós

triacastela
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María Teresa López López, máis 
coñecida como Marité, impul-
sora da iniciativa que levou a 
converter a casa familiar do pai 
de Fidel Castro en casa-museo

Vostede é a encargada de im-
pulsar este proxecto de conver-
ter a casa familiar do pai de Fi-
del Castro nun museo verdade?
Si, fun a encargada de impulsar 
este proxecto. Dende hai moitos 
anos foi unha petición e unha 
decisión de que loxicamente xa 
que se recuperara a casa para 
a familia, que puidese esa casa 
ser un ben útil dentro do con-
cello e iso é o que se intentou 
facer.

Cóntenos un pouco cando e 
como xurdiu esta iniciativa?
Esta iniciativa naceu no ano 
1994, logo da visita de Fidel a 
Láncara e a partir de aí fóronse 
explorando distintos camiños 
para levar a cabo a idea. Agora 
consolidouse coa asociación de 
amizade Láncara-Cuba no ano 
2019 e a partir de aí iniciouse a 
restauración da casa coa finali-
dade de convertela en museo.

Que é o que a levou a formar 
parte do proxecto?
Eu son familia, estiven traba-
llando dende os 18 anos como 
funcionaria de Cuba en diferen-
tes cargos e a partir de aí, xurde 
un pouco a idea. Pero principal-
mente polo vínculo familiar, ese 
foi o motivo.

Foi moito o tempo que levou 
realizar este traballo? Cantas 
persoas se viron implicadas 

nel?
Non foi tarefa fácil porque loxi-
camente había moitos elemen-
tos conxunturais que había que 
modificar, criterios, cuestións 
de orzamentos e lograr acadar 
o mellor camiño e o máis sóli-
do para que o proxecto puidese 
funcionar nun futuro.
Víronse implicadas na rehabi-
litación moitísimas persoas: a 
oficina do historiador de La Ha-
bana, o equipo completo que 
facilitou os deseños do museo, 
despois o memorial de Fidel 
Castro en La Habana que ache-
gou documentación e moito 
apoio e, por suposto, a asocia-
ción que é un elemento fun-
damental porque sen eles non 
houbese sido posible levar este 
proxecto a cabo.

Con respecto ao exterior da 
casa, a súa forma arquitectó-
nica segue sendo a mesma ou 
realizouse algunha reforma ou 
modificación?
A casa segue sendo a mesma, 
interiormente incluso mantén 
a maior parte da estrutura a 
excepción do chan. O que an-
tes era a habitación si que se 
modificou para facer unha sala 
máis grande para poder ver ou 
facer reunións nela, eliminouse 
ese teito. Pero o resto da casa, 
mantense coa mesma estrutura.

E con respecto ao interior, que 
podemos ver na casa museo 
Ángel Castro? 
Cando entras o primeiro que 
ves é a cociña, que iso mantívo-
se tal e como era coa súa lareira 
e o seu banco orixinal. O que se 

modificou son tódalas paredes 
para poder colocar iconografía 
e ofrecer a información perti-
nente do museo que se atopa 
nos seus inicios.
É un proxecto a máis longo pra-
zo e sobre todo será un pouco 
o que o pobo necesite ou quei-
ra porque a idea é que sexa un 
punto de encontro para tódalas 
asociacións que hai no entorno, 
que son asociacións moi activas 
y como digo, ofreceúselles esta 
casa-museo como punto de en-
contro para as súas actividades.

A entrada é gratuíta? Cales son 
os horarios nos que se pode vi-
sitar?
Aínda se está a falar co conce-
llo e con diferentes autoridades 
para que se reúnan este mes e 
se poida estruturar como vai 
ser o tema das visitas e as pe-
ticións.
De momento non está aberto 
ao público porque para iso é 
necesario ter un persoal que de 
mantemento ao museo e iso ten 
que acordarse entre diferentes 
partes.

Como dicía vostede, a figura do 
pai de Fidel Castro estivo sem-
pre moi vencellada ao munici-
pio de Láncara… verdade?
Si, dende sempre. A casa loxi-
camente sempre foi moi impor-
tante para el por un tema de 
morriña e de lembranza. A pe-
sar de que ao final, Ángel Castro 
finou en Cuba e por negocios e 
cuestións familiares non puido 
regresar, como era tamén un 
ben moi querido para os seus 
outros irmás intentouse reha-

bilitar como símbolo de todos 
aqueles sentimentos. É dalgún 
xeito a forma que ten el de re-
gresar á súa terra, ao sitio onde 
naceu.

A rehabilitación desta casa fa-
miliar sen dúbida supón un 
punto de inflexión nas rela-
cións que se están a manter co 
país de Cuba. Pensa que inflúe 
de maneira positiva?
Si, desde hai moitos anos aín-
da que non sempre tan visible 
coma neste momento, sempre 
houbo moi boa relación por en-
contrarse aquí esta casa. Agora 
xa é unha relación visible e máis 
consolidada, que loxicamente 

ampliarase nun futuro.

Non sei se hai algo que vostede 
queira resaltar acerca da reha-
bilitación
Que estamos moi satisfeitos 
porque por parte de diferen-
tes organismos institucionais 
da zona apoiaron de xeito eco-
nómico o proxecto. Diferentes 
empresas tamén puxeron o seu 
gran de area porque viron as 
posibilidades de que isto fora 
un elemento integrante e de 
máis coñecemento para o pro-
pio concello. A nivel turismo e 
sobre todo que se volva un ele-
mento de desenvolvemento cul-
tural dentro da zona.

“A idea é que sexa un punto de 
encontro para as asociacións”
María Teresa López é a impulsora da reconversión da casa de Fidel Castro
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Ana Mº Pernas, Carlota Vivero, 
Álex Rivas e Raúl Rey, membros 
da cooperativa social Atoupa 
cuxo proxecto resultou gañador 
na II edición do programa Olym-
pe Emprende.

Quen forma o equipo da coope-
rativa Atoupa? 
Atoupa conformámola catro so-
ciólogas e sociólogos con for-
mación en políticas sociais e 
intervención sociocomunitaria, 
somos Ana Mº Pernas, Carlota 
Vivero, Álex Rivas e Raúl Rey. Os 
catro contamos cunha formación 
similar polo que a nosa intención 
é que todos participemos nos 
proxectos que desenvolvamos 
dende a cooperativa, tendo pre-
sente, eso sí, as nosas áreas de 
especialización e os nosos luga-
res de residencia: Vilalba, Lánca-
ra, Lugo e A Coruña. Ana María, 
ademais de desempeñar as súas 
funcións como presidenta de 
Atoupa, ten experiencia como 
técnica de igualdade e está es-
pecializada en migracións inter-
nacionais, polo que será a en-
cargada de coordinar proxectos 
relacionados con esta temática. 
Por outra banda, Carlota, Álex e 
Raúl están especializados en en-
vellecemento e transformacións 
familiares, polo que traballa-
rán máis esas áreas, aínda que 
tamén terán que desempeñar 
funcións internas; Carlota coor-
dinará as accións comerciais e a 
planificación estratéxica xunto 
con Raúl, e Álex encargarase das 
tarefas de xestión.

A cooperativa Atoupa céntrase 
en proxectos liderados por mu-
lleres. Por que decidiron escoller 
esta temática?
O programa Olympe Emprende 
aposta por proporcionar for-
mación cara á incorporación da 
perspectiva de xénero na empre-
sa. Dende o noso punto de vista 
o xénero é unha cuestión que 
debemos ter en conta de forma 
transversal na nosa actividade 
cooperativa, polo que é unha vi-
sión atractiva para nós. Tamén é 
moi interesante coñecer a outras 
mulleres que queren emprender 
e compartir con elas ideas e re-
flexións, aínda que tamén medos 
e inseguridades.

Como e cando xurdiu a idea do 
proxecto?
En realidade, a nosa idea de em-
prender xurdiu entre os corre-
dores da facultade de Socioloxía 
da UDC mentres realizábamos 
o grao. Máis foi ao rematar o 

mestrado, e ao afrontarnos á 
realidade laboral, cando baixa-
mos á terra esa idea e decidimos 
encamiñarnos dentro do mundo 
do emprendemento, co desexo 
de labrarnos un futuro laboral 
en Galicia, pero tamén de co-
laborar -ca socioloxía como fe-
rramenta- no afrontamento dos 
retos sociais que se lle presen-
tan á nosa comunidade como o 
do envellecemento poboacional, 
o vaciamento do rural ou a falta 
de oportunidades laborais para a 
mocidade.

Como e por que decidiron pre-
sentar o seu proxecto no progra-
ma Olympe Emprende?
A nosa andaina comezou o pa-
sado verán da man da Rede Eu-
sumo e da cooperativa Abeluria 
a través dun obradoiro de em-
prendemento e mentoring para 
desenvolver proxectos na econo-
mía social. Nese momento coñe-

cimos a Ana Olveira de Abeluria, 
a nosa mentora, quen nos falou 
deste programa que estaban 
a desenvolver e nos animou a 
participar nel pola posibilidade 
que nos daba de continuar tra-
ballando con acompañamento 
profesional no noso proxecto. 
Olympe Emprende permitiunos 
traballar competencias indispen-
sables para poñer en marcha un 
proxecto de emprendemento, 
dende cuestións relacionadas ca 
comunicación ata a planificación 
económica.

En que se vai centrar a súa activi-
dade a partir de agora?
A actividade de Atoupa terá por 
obxectivo principal xerar coñece-
mento sociolóxico que contribúa 
ao deseño e implementación de 
políticas transformadoras impli-
cando ao conxunto da sociedade. 

Farémolo a través da elaboración 
de proxectos de investigación so-
cial, o deseño e avaliación de po-
líticas sociais e o desenvolvemen-
to de accións para a formación e 
a divulgación do coñecemento. 
Máis en concreto, queremos 
centrarnos en seis liñas de ac-
ción de gran importancia para 
a realidade galega: o envellece-
mento poboacional e os dereitos 
sociais das persoas maiores, os 
fluxos migratorios e a promoción 
da interculturalidade, a busca da 
igualdade real e efectiva entre 
xéneros, o traballo de coidados e 
a súa posta en valor, a precarie-
dade laboral e a dinamización do 
territorio.

Como teñen pensado entrar en 
contacto cos seus futuros clien-
tes?
Agora mesmo estamos nese paso. 
Neste momento o que estamos 
a facer é poñernos en contacto 

con posibles clientes -concellos, 
universidades, asociacións, em-
presas…- vía correo electrónico 
ou de forma telefónica para po-
der concertar citas presenciais e 
dar a coñecer os nosos servizos. 
Tamén estamos a participar en 
diversos espazos de networking 
que está organizando a Asocia-
ción de Mulleres Empresarias de 
Lugo (AELU).

Hai alguén do equipo que xa 
conte con experiencia en proxec-
tos similares?
Por unha banda, Álex traballou 
nunha consultora social da Coru-
ña. Por outra, Ana participou en 
estudos sobre a migración femi-
nina en España e traballou en in-
vestigacións participativas sobre 
o xénero e as migracións. Con 
todo, todos temos experiencia 
nalgún dos servizos que imos a 

desenvolver; por exemplo, Carlo-
ta e Raúl realizaron investigacións 
para a Deputación da Coruña e o 
Colexio de Enfermería de Lugo.

Cal pensades que é o aspecto 
máis innovador do proxecto que 
ides ofrecer ao público? Por que 
deben elixirvos a vos fronte á 
competencia?
Cremos que Atoupa diferénciase 
doutras consultoras sociais debi-
do a súa proximidade ao territorio 
lucense. Isto permítenos coñecer 
de primeira man a realidade so-

cial dos nosos clientes e usuarios. 
Outro aspecto salientable son as 
nosas áreas de acción, das cales 
destacan o envellecemento po-
boacional e as migracións. Den-
de o noso punto de vista, ambos 
son retos de gran importancia 
que están a mudar as necesida-
des da sociedade galega e aos 
que temos que dar respostas. Ta-
mén, resaltaríamos o paradigma 
teórico que nos guía, a teoría da 
interseccionalidade. Esta teoría 
está focalizada en indagar nas 
interseccións entre as diversas 
formas de discriminación social 
-por xénero, etnia, idade, etc.- 
que poden sufrir as persoas e 
que producen formas de discrimi-
nación específicas. Por exemplo, 
unha muller migrante que busca 
emprego non se atopa na mesma 
situación que unha non migrante 
ou que unha muller ou un home 
maiores de 50 anos, as formas 

de discriminación son distintas. 
Esta é unha perspectiva relativa-
mente novidosa, especialmente 
no ámbito das políticas públicas, 
onde está a ser paulatinamente 
incorporado, se ben aínda de for-
ma incipiente, pero que permite 
comprender con profundidade as 
problemáticas sociais.

Teño entendido que a coopera-
tiva se constituirá en outono, 
fáltanvos moitos detalles por 
ultimar?
A verdade é que non moitos. Ago-

ra estamos centrados en traballar 
na nosa páxina web e preparando 
toda a documentación para a súa 
constitución.

Cal sería o punto máis destacado 
deste proxecto?
Gustaríanos concluír resaltando 
o potencial da socioloxía como 
ferramenta valiosa para produ-
cir un coñecemento crítico co 
que entender mellor a realidade 
que nos rodea. As ciencias so-
ciais non deben esquecer a inte-
gración da ética na súa práctica. 
Por iso, cremos que a socioloxía 
debe poñerse ao servizo do ben 
común, aportando enfoques e 
coñecementos que contribúan a 
tomar decisións políticas emanci-
padoras e a construír comunida-
des máis unidas. Co proxecto de 
Atoupa pretendemos, en definiti-
va, aportar o noso graíño de area 
a esta tarefa.

“Gustaríanos resaltar o potencial da 
socioloxía para entender a realidade”
Entrevista aos membros de Atoupa, gañadores do Olympe Emprende
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Sandra Rubio Capón, educadora In-
fantil e promotora da creación da 
casa niño PapoRubio, situada no 
barrio de Sobrerriba na parroquia 
de Santiago De Cedrón.

Como e cando xurde a iniciativa?
O soño asomaba pola mente dende 
o momento en que cursei maxis-
terio na especialidade de Educa-
ción Infantil e a Xunta de Galicia 
apostou por estas iniciativas aló 
polo ano 2016; foi cobrando máis 
sentido segundo as circunstancias 
da vida que me foron guiando ata 
onde hoxe me atopo.

Cando se levará a cabo o proxec-
to? Que detalles faltan por ulti-
mar?
As instalacións están actualmente 
acondicionadas para acoller á cati-
vada en canto reciba autorización 
por parte da Consellería da Xunta 
de Galicia. Agardo abrir as portas 
este mes para inicialmente ofrecer 
unhas xornadas de portas abertas 
e así dar a coñecer as instalacións e 
recursos dispoñibles á poboación e 
comezar o ano lectivo nese mesmo 
mes.

Cóntenos detalles acerca do 
proxecto: o financiamento, como 
se levará a cabo, si xa hai algunha 
persoa que queira inscribirse ou 
haxa reclamado os seus servizos.
O proxecto réxese polas ordenan-
zas establecidas na convocatoria 
que anualmente se publica dende 
a Consellería de Política social para 
potenciar a vida no rural, para ofre-
cer atención a primeira infancia en 
concellos de menos de 5.000 habi-
tantes e para facilitar a conciliación 
familiar nas aldeas.

Para este proxecto a Xunta sub-
venciónanos ata un máximo de 
15.000 euros para os gastos de 
reforma e adaptación do espa-
zo. O servizo prestarase de luns 
a venres, agás festivos, de 09.00 
a 17.00 horas. Pechando un mes 
ao ano para vacacións e tarefas 
de mantemento do local. Distri-
buíndo o tempo na combinación 
de tempos de lecer, adquisición 
de hábitos e atendendo sempre 
o ritmo propio de cada usuario 
para cubrir as necesidades indi-
viduais e favorecer o desenvol-
vemento global dos infantes. Hai 
familias interesadas no proxecto, 
pero aínda quedan prazas libres. 
É por iso que as familias intere-
sadas poden vir a coñecer as ins-
talacións ou contactar comigo vía 
telefónica (605 318 635) e elec-
trónica (srcmestraei@gmail.com) 
para realizar a inscrición e forma-
lizar matrícula.

Como vai ser a estrutura da casa 
niño?
A casa niño PapoRubio consta dos 
seguintes espazos: un recibidor, 
unha sala de usos múltiples con 
zona de gateo, recuncho de contos 
e espazo de xogos entre outros, un 
cuarto de descanso ou sono, unha 
cociña, un aseo e un espazo exte-
rior de xogos.

Cal é a orixe do nome?
Esta casa niño leva tal nome por 
unha dobre causa, por un lado fai 
honra a ese paxaro emblemático 
tan presente na nosa paisaxe, e 
por outro lado é un xogo de pala-
bras que honra o meu pai (faleci-
do recentemente) e a quen todo o 
mundo o coñecía como “o Rubio” 

sendo para min o meu “Pap O Ru-
bio”.

Porque apostar por unha casa 
niño? De sempre gustáronlle os 
nenos?
As casa niño ofrecen unha aten-
ción moito mais personalizada 
(son un máximo de 5 usuarios) nun 
entorno natural, rural e con estilo 
de vida moito mais tradicional e 
relaxado que nas pequenas e gran-
des urbes e iso aporta grandes van-
taxes  na crianza.

A parte de estar implicada en le-
var a cabo o proxecto, traballará 
de forma directa cos nenos? Sou-
bemos que ten experiencia como 
educadora.
Efectivamente eu son a promotora 
e tamén a educadora que presta-
rá a atención directa os usuarios, 
tendo para casos de incapacidade 
laboral unha serie de persoas, coa 
titulación apropiada, para poder 
substituírme e así ofrecer o servizo 
aberto todo o ano de luns a venres 
(agás un mes de vacacións e os días 
festivos).

No Concello de Láncara hai outras 
dúas casas niños a parte desta que 
se vai construír. Que innovacións 
inclúe esta ou en que se diferenza 
das outras dúas? Vai incorporar al-
gún servizo novo?
Efectivamente  o noso concello é 
un dos privilexiados en ofrecer xa 3 
casas niño, a principal vantaxe que 
podo ofrecer é a situación, posto 
que se atopa no extremo oposto 
da localización das outras dúas. 
A casa niño PapoRubio atopase 
situada na zona mais montaño-
sa do concello e ofrece cobertura 

principalmente ás familias desta 
parte do concello ou de municipios 
adxacentes que non teñan ou non 
alcancen a cubrir a demanda sufi-
ciente para as familias con necesi-
dade destes recursos. A casa niño 
PapoRubio ofrece a posibilidade de 
medrar en contacto directo coa na-
tureza, co estilo de vida rural, cos 
recursos propios do lugar favore-
cendo o desenvolvemento global 

da primeira infancia en contacto 
coa nosa contorna máis inmediata. 
O lema da casa niño PapoRubio é: 
medrar no medio (no noso entor-
no mais inmediato, sexa cal sexa), 
co medio (aproveitando os recur-
sos e ferramentas que nos ofrece 
o espazo no que vivimos) e para 
o medio (unha educación sostible 
e respectuosa é precisa, posible e 
favorecedora).

“Ofrecemos poder medrar en 
contacto co estilo de vida rural”
Sandra Rubio Capón é educadora na casa niño local PapoRubio
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Estanse a desenvolver traballos de 
acondicionamento e mellora da 
estrada provincial LU-P-4304, que 
conecta o municipio coa Pobra de 
San Xiao. Este proxecto, que supón 
a continuación das obras levadas a 
cabo en marzo no campo da feira, 
viu incrementado o seu orzamento 
ata os 355.000 euros actuais, fondos 
que proveñen da participación direc-
ta da Deputación no plan.
Ata o de agora, os traballos céntran-
se nos puntos quilométricos 5,2 e 5,4 
así coma no treito antigo da LU-P-
2904 cuxo asfalto estaba en moi mal 
estado. Estase a realizar o aglome-
rado en quente destas zonas e está 
prevista a construción de beirarrúas 
de formigón e a renovación das re-
des de abastecemento de augas en-
tre outros traballos.

Acondicionan a vía 
LU-P-4304 coa axuda 
da Deputación

paradela

O concello do Páramo favorece a 
participación de mulleres nesta ini-
ciativa que instruirá a un total de cen 
integrantes, con 30 accións formati-
vas que combinan a modalidade de 
teleformación con accións colectivas 
presenciais de reforzo para favorecer 
a participación.
Dito programa, está financiado pola 
consellería de Promoción do Empre-
go e Igualdade e promovido e cofi-
nanciado pola agrupación de con-
cellos de Palas de Rei, Monterroso, 
Antas de Ulla, Portomarín, O Páramo 
e Guntín.
As participantes son destes citados 
municipios e doutros da provincia de 
Coruña como Melide, Arzúa, Sobra-
do, Boimorto, Toques e Santiso.
A organización destaca “o interese 

das alumnas por formarse en di-
versas materias para as cales a par-
ticipación é de mais de 20 alumnas 
e son temáticas relevantes para 
a mellora da inserción laboral e o 
desenvolvemento socioeconómico, 
posibilitando a inserción laboral das 
mulleres en situación de desempre-
go e que as empresas poidan atopar 
persoal cualificado”.
En canto á temática e ao número de 
participantes cos que contará cada 
un dos cursos, serán os seguintes: o 
de Internet, redes sociais e dispositi-
vos dixitais terá un total de 23 alum-
nas, o de inserción laboral, sensibili-
zación medioambiental e igualdade 
de xénero contará con 24 alumnas, 
as participantes de inglés profesional 
para turismo serán 21, as mesmas 

que para o de básico de prevención 
de riscos laborais, o de manipulador 
de alimentos contará con 31 prazas 
ocupadas, o de habilidades sociais, 
comunicación, intelixencia emocio-
nal e traballo en equipo encheu 22 
prazas, o de acompañante de trans-

porte escolar terá 36 alumnas e o de 
monitor de tempo libre un total de 
22. As acción formativas a realizar 
serán 30 en total cunha duración 
que varía e toda a formación do ca-
tálogo de especialidades formativas 
do Catálogo do Sepe.

O Concello participa nun programa de 
emprego para impulsar a formación feminina

o páramo

O concello de Paradela vén de 
aprobar as bases para a vixésima 
oitava edición do certame lite-
rario Manuel Oreste Rodríguez 
López, que contempla as mo-
dalidades de narrativa, poesía e 
Camiño de Santiago.
O prazo de entrega para os rela-
tos permanecerá aberto dende o 
sábado 1 de outubro ata o 30 de 
novembro. O xurado, designado 
polo concello de Paradela, dará a 
coñecer o seu veredicto no mes 

de maio do 2023.
Os relatos que se presenten a 
este concurso, deberán ter unha 
extensión máxima de 20 folios 
e os poemas de 100 versos. No 
apartado de Camiño de San-
tiago, poderán concorrer tanto 
obras de narrativa como de poe-
sía.
Haberá un primeiro premio de 
1.000 euros en cada unha das 
tres modalidades. En narrativa e 
poesía, o segundo clasificado re-

cibirá 500 euros. O xurado reser-
varase a liberdade de conceder, 
en cada categoría dous “accésit” 
e ata dúas mencións de honra 
como máximo, cunha dotación 
de 250 euros en cada caso.

ORIXES. O certame Manuel 
Oreste Rodríguez foi creado polo 
concello de Paradela no ano 
1996 en memoria deste autor ao 
que se lle deu o título Fillo Predi-
lecto do municipio.
Na súa última edición, este con-
curso recibiu máis de 900 traba-
llos, na súa maioría remitidos 
por correo electrónico.
As bases para a participación 
poden consultarse na páxina de-
dicada á figura do escritor www.
manuelrodriguezlopez.org.

Convocada a XXVII edición do 
certame Manuel Oreste

O alcalde, José Manuel Mato Díaz, 
busca a colaboración de tódolos ve-
ciños fronte a seca que está a sufrir 
a zona. Vén de realizar un comuni-
cado no que recoñece que “debido 
á falta de choivas nos últimos meses 
a reserva de auga é cada vez menor 
polo que, de acordo co establecido 
dende a Confederación Hidrográfica 
do Miño-Sil, pedimos que se tomen 
as seguintes medidas: aforrar no uso 
da auga en destinos non prioritarios 
como o baldeo de rúas ou o lavado 
de vehículos, reducir o uso do lava-

louzas e a lavadora (poñelo a funcio-
nar só cando estea cheo), empregar 
a ducha en lugar da bañeira e reducir 
os tempos, revisar posibles fugas, co-
locar atomizadores ou redutores nas 
billas, pechar a chave mentres lava-
mos os dentes e usar un vaso para 
enxaugar, empregar cubos de auga 
para limpar en lugar de mangueiras, 
pedimos ás explotacións gandeiras e 
industriais que fagan uso soamente 
da auga cando sexa estritamente ne-
cesario e que aquela auga que non 
se use, non se deixe correr”, declara.

Paradela toma medidas 
fronte á escaseza de auga
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DEPUTACIÓN

O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, e o presidente da Con-
federación de Empresarios de Lugo 
(CEL), Eduardo Valín, asinaron no 
Pazo de San Marcos un convenio de 
colaboración a través do que a ins-
ti tución provincial aporta 60.000€ 
para potenciar a proxección exterior 
das empresas poñendo en marcha o 
proxecto CEL Expansión 2022.
“Reforzamos moito o servizo de 
asesoramento en axudas e outros 
incenti vos para mellorar a compe-
ti ti vidade e posición das empresas 
fóra do país”, destacou o Presidente 
sobre a iniciati va, que enmarcou no 
diálogo e colaboración permanente 
que mantén a Deputación cos sec-
tores produti vos para impulsar o seu 
desenvolvemento.
José Tomé apuntou que este proxec-
to responde á necesidade de mello-
rar as exportacións da provincia, que 
caen de xeito conti nuado desde o 
2015, segundo refl icte o informe de 
Lugo en Cifras 2021, que elabora a 
propia CEL co apoio da Deputación. 
Esta publicación apunta que a pro-
vincia de Lugo exportou o ano pasa-
do ao redor de 585 millóns de euros 
e importou case 725 millóns, o que 

deixa unha balanza comercial nega-
ti va co exterior por valor de preto de 
140 millóns de euros. Segundo este 
informe, máis do 80% das transac-
cións no exterior segue a producirse 
cara países da Unión Europea, can-
do hai oportunidades en mercados 
como Xapón ou os Estados Unidos.
Entre as acti vidades previstas no 
proxecto CEL Expansión 2022 sub-
vencionadas pola Deputación está 
habilitar un servizo específi co, baixo 
o nome de Gabinete Impulso Ext, 
para apoiar ás empresas da pro-
vincia durante este ano fronte aos 
efectos do confl ito en Ucraína. Este 
servizo facilitará información úti l 

e actualizada sobre o impacto da 
guerra, asesoramento sobre axudas 
específi cas ou datos sobre os mer-
cados alternati vos para as empresas 
exportadoras.
Ofreceranse tamén dúas formacións 
específi cas sobre o mercado de Es-
tados Unidos e Xapón. O primeiro é 
interesante para as empresas expor-
tadoras da provincia porque presen-
ta oportunidades en sectores como 
o viti vinícola ou o do produto gour-
met; o segundo porque representa 
unha ocasión para as industrias de 
produtos feitos a man, enerxías re-
novables, servizos asistenciais, bio-
tecnoloxía ou distribución e loxísti ca.

Impulsará á proxección das 
empresas lucenses no exterior

A Xunta de Goberno da De-
putación de Lugo aprobou a 
concesión de axudas para a 
organización de actividades no 
marco do programa “Da Esco-
la á Granxa” de área de Medio 
Rural.
As achegas, dirixidas a aso-
ciacións de nais e pais, teñen 
como obxectivo poñer en valor 
os produtos de proximidade e 
o sector primario para as xera-
cións máis novas, financiando 
visitas a gandeirías, producións 
agrícolas e pequenas empresas 
agroalimentarias asentadas no 
rural, así como outras activi-
dades de divulgación e sensi-
bilización vinculadas ao medio 
rural.
En total, atendendo ás solici-
tudes presentadas, a área di-
rixida por Mónica Freire cola-
borará no financiamento de 72 
actividades, organizadas por 
máis dunha trintena de anpas 
distribuídas por toda a provin-
cia.

A deputada de Medio Rural, 
Mónica Freire, explicou que 
“a través destas visitas e ac-
tividades, que empezarán a 
desenvolverse a partir do ini-
cio do curso, nenos e nenas 
de infantil e primaria, poderán 
achegarse a gandeirías e pro-
ducións agrarias e coñecer de 
primeira man o traballo cos 
animais e cos cultivos, partici-
par en obradoiros de elabora-
ción de alimentos ou noutras 
propostas didácticas ligadas ao 
coñecemento da contorna e á 
educación ambiental”
A área de Medio Rural da De-
putación investiu un total de 
40.000 euros neste programa 
co que pretende tamén contri-
buír a consolidar unha oferta 
de recursos e servizos educa-
tivos arredor do sector prima-
rio e visibilizar referentes no 
rural. A resoluciòn, coa listaxe 
de entidades beneficiarias, pu-
blicarase a vindeira semana no 
Boletín Oficial da Provincia.

A Deputación financia 
as visitas do programa 
Da Escola á Granxa

A segunda edición do programa pro-
vincial Saborea a túa provincia, que 
percorreu nove concellos da provin-
cia durante as fi ns de semana ata o 
2 de setembro volveu ser un éxito 
de público e de parti cipación nestas 
xornadas gastronómicas e de lecer 
que promove a insti tución.
Nesta ocasión a cita esti vo presente 
en Patón, Chantada, Taboada, Tra-
bada, O Valadouro, Vilalba, A Fon-
sagrada, Navia de Suarna e Pol, que 
pechou o programa o venres 2 de 
setembro.
José Tomé lembrou que co Saborea 
a túa provincia, a Deputación busca 
“incenti var o consumo dos produtos 
de proximidade e dinamizar a eco-
nomía dos concellos fomentando a 
acti vidade do turismo, da hostalería, 
do comercio e dos pequenos produ-
tores”.
Segundo explicou o presidente este 
programa “forma parte da ampla es-
tratexia que estamos desenvolvendo 
dende a Deputación de Lugo para 
consolidar un modelo de turismo 

de calidade e sosti ble, un turismo de 
experiencias, con capacidade para 
atraer visitantes todo o ano, que pon 
en valor o noso patrimonio, tanto 
natural, como, monumental, cultural 
ou gastronómico, e que contribúe a 
crear riqueza e a crear emprego, so-
bre todo no noso rural.”
“O éxito da primeira temporada do 
Saborea a túa Provincia levounos a 
reeditalo este ano, pero con novida-
des para tratar de melloralo e, desta 

forma, aumentar o retorno econó-
mico para os negocios da zona. Para 
isto introducimos melloras na estru-
tura e no funcionamento das xorna-
das e tamén melloramos as localiza-
cións, xa que este ano celebrouse en 
lugares que contan cunha importan-
te acti vidade social, hostaleira e co-
mercial”, sinalou Tomé Roca.
A acti vidade consisti u nun autobús-
cociña onde profesionais da asocia-
ción provincial de cociñeiros e coci-

ñeiras de Lugo elaboraron receitas 
con produtos tí picos de cada zona.  
Uti lizaron alimentos con disti nción 
da súa calidade polo selo Deno-
minación de Orixe ou Indicación 
Xeográfi ca Protexida, como a Faba 
de Lourenzá, a Pataca Galega, o Pe-
mento de Mougán, o Lacón, a Tarta 
de Santi ago, o Mel de Galicia ou o 
queixo San Simón da Costa; e tamén 
empregaron nas súas elaboracións 
razas autóctonas como o Porco 
Celta, a Galiña de Mos ou o Vacún 
Galego. Tamén se contemplaron de-
gustación de pratos elaborados con 
produtos de proximidade e un taller 
de cociña para nenos e nenas nas 
que elaboraron un prato con produ-
tos da provincia.

ACTIVATE. A Deputación de Lugo 
celebrou a boa acollida do programa 
Actí vate, unha iniciati va a través da 
que a insti tución provincial ofreceu 
en 26 concellos da provincia acti vi-
dades gratuítas para todos os públi-
cos. Os parti cipantes realizaron, as 

fi ns de semana de abril a xullo, acti -
vidades vencelladas ao turismo de-
porti vo e de aventura, como sendei-
rismo, surf, piragüismo, kaiak, vela, 
trekking, escalada ou equitación. 
A insti tución provincial buscaba 
con esta proposta turísti ca seguir 
apoiando, en colaboración cos con-
cellos, a acti vidade do sector turís-
ti co, a hostalería e o comercio, e a 
aposta por un modelo de turismo 
sosti ble, de calidade e con capa-
cidade para atraer xente durante 
todo o ano. Trátase dun impulso a 
un sector que xera experiencias, 
pon en valor o rico e diverso patri-
monio natural e cultural da provin-
cia e que aporta valor ao territorio, 
e axuda a manter e a xerar empre-
go, sobre todo no medio rural. 
Actí vate sumouse a outras iniciati -
vas que ten en marcha a Deputación 
de Lugo cos mesmos obxecti vos de 
apoiar ao tecido produti vo vinculado 
ao turismo, á hostalería e ao comer-
cio, e, ao mesmo tempo, favorecer 
un turismo de calidade e sosti ble. 

Acti vidades para os concellos durante o verán
Os programas Actí vate ou Saborea a túa provincia viaxaron este verán por toda a provincia cun gran éxito de público
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COLABORACIÓNS

Estando a punto de re-
matar o verán e sentado 
a carón de dúas familias 
que mantiñan o eterno 
debate de principio de 

curso, como si da  canción do ve-
rán se tratase, “Deberes Si, Deberes 
Non” rememorei un cabreo especial 
que vivín aló  polo mes de novembro 
do ano 2016 cando unha confedera-
ción de pais pedía o boicot á realiza-
ción das tarefas escolares e decidín 
reproducir neste “meu pupitre” o ar-
tigo que un medio de comunicación 
me solicitara para coñecer a miña 
opinión sobre tan espiñoso tema. 
Imos aló
“Chámome Alex, teño 9 anos e fai 
dous días que apenas durmo porque 
non sei que facer; o profe púxome 
unhas tarefas e papá di que non teño 
que facelas”.
Unha vez máis, como se dun clásico 
se tratase, preséntase o debate dos 
deberes escolares pero este ano con-
dimentado coa campaña dunha con-
federación de pais que pide o boicot 
e a insubmisión ás tarefas escolares, 
suscitando unha gran controversia 
no seo da comunidade educativa, 
que se fai extensible a toda a socie-
dade e que coincide, ademais, con 
outras campañas publicitarias que 
dalgún xeito cuestionan o labor do 
profesorado e atenta contra a liber-
dade de cátedra e o principio peda-

góxico e organizativo dos nosos cen-
tros educativos.
Manifesto o meu rechazo ante estas 
propostas que incitan a insubmisión 
e ao boicot atentando contra a liber-
dade do profesorado e a súa autori-
dade profesional e académica.
A comunicación no centro educativo 
entre o profesorado e as familias re-
sulta fundamental para resolver es-
tas controversias desde o diálogo co 
titor/a, co equipo directivo ou desde 
os órganos de participación educati-
va como é o Consello Escolar. As pro-
postas de boicot e insubmisión non 
encaixan na boa dinámica educativa 
lanzando unha mensaxe demoledo-
ra sobre a relación profesor-alumno 
que socava a autoridade do docente, 
atenta contra a boa convivencia es-
colar e en última instancia, contra o 
rendemento académico do alumno.
Non podo entender que o máximo 
representante, a nivel nacional, 
dunha asociación de pais pensase e 
menos aínda se atrevese a promover 
unha campaña que di “ O meu fillo 
non leva deberes por unha decisión 
familiar”. E digo eu cando vai o mé-
dico dille “ O meu fillo non toma a 
medicación por decisión familiar” e o 
domingo no fútbol espétalle ao ades-
trador “ O meu fixo xoga de dianteiro 
pero hoxe é porteiro por decisión fa-
miliar”. Sigo pensando e sorrío para 
dentro imaxinando a cara que se 
lle pode quedar á Garda Civil cando 
con rotundidade lle diga: “Non pode 
multar ao meu fillo por ir sin carné, 
xa que o fai por unha decisión fami-
liar”.

Vamos, de coña. Outra das frases 
para enmarcar é “ Na escola falta 
unha asignatura: o tempo libre”, pois 
pode ser, pero ese argumento desa 
asociación de pais para esixir menos 
deberes baseado en que precisan 
máis tempo para eles, máis tempo li-
bre e para a vida familiar, oblíganme 
a trasladarlle que unhos deberes ben 
plantexados deben ocupalos, depen-
dendo da idade, non máis de hora 
e media que comparado co tempo 
que adican á televisión, redes sociais, 
videoxogos, novas tecnoloxías e as 
múltiples actividades extraescolares 
ás que os anotan non ten moito sen-
tido culpar as tarefas escolares da 
falta de disfrute dos seus fillos. O que 
está claro é que o que os docentes 
botamos en falta é outra asignatura 
que se chama “participación real  e  
efectiva dos pais”. Ninguén dubida 
de que escola e familia deben de tra-
ballar de forma conxunta, pero pare-
ce que a maioría das veces en vez de 
aunarse esforzos o que fan é camiñar 
en liñas paralelas que non conducen 
a ningures. 
A participación real e colaborativa 
da familia é unha asignatura pen-
dente nos centros educativos. Fa-
milia e escola teñen que traballar 
ao unísono, pero o certo é que non 
sempre os pais o entenden deste xei-
to e acaban colocándose “frente a” 
en lugar de “ao lado” e moitas ve-
ces os camiños de colaboración que 
escollen en vez de remar na mesma 
dirección e sentido fano en sentido 
contrario. 

É recomendable que os país coñezan 
ao profesor dos seus fillos e que tra-
ten de ter unha relación colaborati-
va e cordial; é preciso rematar coa 
tensión que a día de hoxe xérase nos 
nosos  centros educativos no que res-
pecta á relación dos país cos docen-
tes dos seus fillos. Non é entendible 
o clima de tensión que moitas veces 
se está a vivir, debe asumirse que a 
aula é cousa do docente e debe ser 
o lugar onde poida realizar o seu tra-
ballo sen presións nin coaccións.
Moitas veces os docentes preguntá-
monos por qué estes mesmos proxe-
nitores que se están a inmiscuir no 

noso traballo non o fan no doutros 
profesionais, ninguén se imaxina a 
un papá /mamá dicíndolle ao mé-
dico como debe anestesiar, onde 
aplicar o bisturí, onde saturar, que 
receitar… e iso é aplicable aos dis-
tintos profesionais que ao longo do 
tempo traballan cos seus fillos. Aín-
da que quizais teña unha explicación 
grazas á teoría, baseada en feitos 
científicos, que conclúe que “neste 
país todo o mundo entende de fútbol 
e de educación”.
Gustaríame acabar citando un pro-
verbio africano que di: “Para educar 
a un neno fai falta toda a tribu”

Julio Díaz

Insubmisión
O PUPITRE

Levamos un verán este ano 
caracterizado polas altas 
temperaturas e por unha 
escaseza de choivas; en xu-
llo e agosto apenas se con-

tabilizaron un par de xornadas de 
auga na maior parte do territorio 
galego, polo que a seca xenerali-
zada é unha realidade, afectando 
incluso á propia subministración 
para negocios e vivendas particu-
lares, con restricións nalgunhas 
vilas e cidades.
E como non, consecuencia deste 
tempo son os incendios. Unha vez 

máis, observamos que cando a cli-
matoloxía actúa da maneira que 
o está a facer nos últimos dous 
meses, é dicir, moita calor, pouca 
humidade e algo de aire, créase a 
fórmula perfecta para que os nosos 
montes ardan de novo. A maioría 
deses incendios son provocados 
de forma intencionada polo home, 
sen saber a ciencia certa cales son 
as motivacións e que se espera a 
cambio de facer tanto mal. Pero 
cómpre valorar outra causa, como 
aconteceu a mediados de xullo no 
Courel e na Pobra do Brollón, que 
aquí en Galicia non era habitual, as 
treboadas secas, é dicir, produto da 
excesiva calor xéranse episodios de 
aparataxe eléctrica, pero que non 
derivan en choivas. Esa foi a razón, 

ou iso nos contaron, dos lumes nas 
zonas mencionadas, onde arderon 
máis de cento dez mil hectáreas, 
que ven sendo case a superficie to-
tal do municipio de Begonte, vén-
dose na obriga de evacuar a veci-
ños das súas propias casas ante o 
perigo que supuña. As imaxes e as 
testemuñas das persoas afectadas 
non deixaron dúbidas ao respecto; 
a pesares de que non se produciron 
vítimas, os danos materiais foron 
considerables, así como o desas-
tre medioambiental que conlevan 
estes voraces incendios. E non foi 
soamente neses dous concellos, os 
cales tiveron que levar a cabo un 
esforzo considerable para atender 
os seus administrados, senón ta-
mén noutros puntos da Ribeira Sa-

cra ou en Valdeorras, sen esquecer 
os que se produciron na provincia 
de Pontevedra –na Chaira, ata a 
data fumos librando-. 
E de novo escoitamos lamentos 
duns e doutros; se o monte non 
está coidado, o abandono do rural, 
a destrución continuada do bosque 
autóctono, o cambio climático, 
etc., etc. Logo aparece a típica, tó-
pica e repetitiva liorta política que 
en raras ocasións aporta solución.
O certo é que temos un enorme 
problema que probablemente vaia 
medrando, porque veráns coma 
este, secos e moi calorosos, que xa 
se teñen producido no pasado,  ha-
bémolos ver no futuro con máis fre-
cuencia e por riba co perigo enga-
dido das treboadas secas. Estamos 

ante un auténtico desafío que afec-
tará as nosas vidas e as das xera-
cións vindeiras.  Non só Galicia ten 
este problema, xa que unha morea 
de áreas na península Ibérica foron 
pasto de lumes incontrolados. A to-
dos nos sonarán nomes como Bejís 
ou Vall d’Ebo, no Levante, xa que 
foron citados constantemente nos 
medios de comunicación.
Do acontecido aquí na nosa provin-
cia, un queda coas afirmacións da 
alcaldesa do Courel, onde insta a 
ser coidadosos coas plantacións de 
piñeiros preto de zonas habitadas 
e incidir nunha nova ordenación do 
monte.
Máis clara non podía ser. De aquí 
en adiante xa veremos como se 
actúa.

Pablo Veiga

Lumes incontrolados
COA NOSA VOZ

O RECUNCHO DE CANELINA
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DEPORTES

O primeiro memorial a Carlos Alber-
to Díaz López, xogador da SD Sarria-
na, consegue facerse cun total de 
1505,63 euros que serán destinados 
integramente á Asociación Española 
Contra o Cancro (AECC).
O acto celebrouse no estadio de Ri-
bela do concello de Sarria o pasado 
17 de agosto pero non foi ata o de 
agora, que se realizou a transferencia 
do diñeiro recadado.
O salón de plenos do concello aco-
lleu a firma da transferencia que os 
familiares do homenaxeado efectua-
ron á entidade. No acto estiveron 
presentes diversas personalidades 
entres as que se atopaban familiares 
e achegados de Carlos Alberto, o al-
calde do concello de Sarria, Claudio 
Garrido, o concelleiro de Deportes, 
Félix Seijas, e a presidenta en Lugo 
da Asociación Española Contra o 
Cancro, Mariluz Abella.

Dos fondos obtidos 1.078,25 euros 
correspóndense coa venta de 502 
entradas e o resto, 427,38 euros, fan 
referencia ao total que os árbitros 
que participaban no evento perci-
birían en concepto de honorarios 
e que decidiron doar á causa para 
aportar o seu granito de area.
Tódolos participantes e organiza-
dores do evento quixeron poñer de 
manifesto o compromiso existente 
neste acto benéfico e dende o con-
cello, quixeron mostrar o seu apoio 
mantendo o compromiso para que 
esta homenaxe se celebre a partir de 
agora de forma anual.
Por outra banda, as categorías da SD 
Sarriana xa teñen data de comezo 
para esta próxima tempada. Se che 
gusta o fútbol, non o dubides e ins-
críbete nos distintos grupos: infantil, 
cadete, xuvenil, biberon, prebenxa-
mín, benxamín e alevín.

O partido en homenaxe a Carlos 
Alberto recada 1.500 euros

Vén de trasladarse unha petición 
ao concello de Sarria para facer 
efectivo o cambio de nome do 
campo de fútbol A Ribela.
A SD Sarriana propón que se de-
cida a través dun referéndum e a 
directiva está de acordo con que 
sexan os socios do club os que 
elixan cal será a futura denomi-
nación do estadio.
As propostas diverxen entre dous 
grupos. O primeiro deles, forma-
do polos socios máis antigos que 
presentan 400 firmas ao conce-
llo co obxectivo de que o campo 
de fútbol leve o nome de Carlos 
Alberto, un histórico futbolista, 
adestrador e directivo da Sarria-
na falecido o ano pasado. Ao que 
se lle rendeu homenaxe o pasado 
17 de agosto no campo.
E por outra banda, o grupo que 

aposta polo nome de Antonio 
Peña, falecido tamén hai varios 
anos e que foi presidente da en-
tidade durante dúas décadas.
A actual directiva di que calque-
ra das dúas opcións é moi me-
recida ante o importante papel 

que estes dous veciños xogaron 
para o club e de momento, non 
se decanta por ningunha ata 
que o concello e a comisión de 
honores tomen unha decisión. 
Algo que propoñen que se leve a 
través de voto secreto e en urna.

O nome do campo de fútbol A 
Ribela, en Sarria, a debate

Os equipos da provincia están xa lis-
tos para dar comezo á liga da tempa-
da 2022/23 de fútbol, que recupera 
a normalidade tras dous condiciona-
dos pola situación pandémica mun-
dial.
As categorías sénior arrancan na súa 
totalidade este mes, aínda que os 
que están nas categorías superiores 
xa inicinaron este ano o seu camiño. 
O Lugo, o mellor situado, está en Se-
gunda División e polo tanto foi o úni-
co en adiantarse ao resto, xa que xo-
gou o seu primeiro partido na ponte 
da agosto.
O Lugo B ou Polvorín debutou esta 
fin de semana na nova categoría á 
que ascendeu a tempada pasada, 
a Segunda B, onde se enfrontará a 
equipos do noroeste peninsular, que 
compernden Asturias, Galicia e Cas-
tela León.
Outro dos equipos que comeza esta 
fin de semana unha nova andaina 
pola competición futbolística nacio-
nal, é o Lugo A xuvenil, que participa 
na División de Honra dende hai va-
rias tempadas, a categoría máis alta 
para a mocidade, e que conserva a 
categoría ano tras ano cunha gran 
actuación.
Seguindo cos sénior a fin de semana 
próxima, 11 de setembro, poranse 
en marcha a maior parte das com-
peticións. En Terceira, o Vilalbés e 
o Viveiro serán os encargados de 
defender as cores da provincia, que 
compartían anteriormente co Pol-
vorín.

Pola súa banda, en Preferente xo-
garán este ano Sarriana, Ribadeo, 
Lemos, As Pontes e Residencia, aos 
que se suma Portomarín mentres 
que Foz e Escairón caen á Primeira 
Galicia.
Tamén terá data de inicio de tempa-
da a Primeira Galicia nesta mesma 
fin de semana. A competición recu-
pera o sistema anterior á pandemia 
e volve haber un único grupo, o 3, 
no que 18 equipos disputarán 34 
xornadas para e maio dar a coñecer 
aos novos ascensos. Este ano recibe 
a categoría ao San Ciprián e o Antas 
pero Alfoz e San Roque xogarán en 
Segunda.
A Segunda Galicia tamén recupera 
formato, polo que haberá dous gru-
pos de 16 equipos cada un con caras 
novas. Nesta ocasión comezarán 
unha fin de semana máis tarde, a do 
17 e 18 de setembro. Este ano vol-
ven ou se estrean na categoría Cas-
tro B, Comercial, Lemos B e Carba-
lledo mentres que Quiroga e Bóveda 
volven a Terceira. Os arrastres tamén 
se levaron a categoría máis baixa a 
Abadín e Matela no Norte, e Palas, O 
Incio, Santa Comba e Páramo no Sur.
Tamén hai equipos novos en terceira 
este ano, a Comercial B e o Vilalbés 
B, formados para esta nova tem-
pada, que contará en terceira con 
11 equipos no Norte e 12 no Sur. A 
competición, co formato de sempre, 
arrancará o 24 de setembro.
EQUIPOS DE BASE. As ligas xuvenís 
seguirán co Lugo B na Liga Nacional 

xuvenil como único representante xa 
que o Vilalbés descendeu a pasada 
tempada. Esta dará comezo tamén o 
11 de setembro.
Na Liga Galega, polo tanto, estarán 
este ano xunto ao descendido, Vi-
veiro e Milagrosa, que ascenderon, 
e Residencia e Ribadeo. Cae o Cala-
sancio.
En cadete, ao Lugo de División de 
Honra súmase este ano o Viveiro, e 
na Galega, outro Viveiro ascendeu 
da provincial á Galega. Continúan no 
norte Lugo B e Milagrosa e Calasan-
cio no Sur. Tampouco estarán Resi-
dencia e Vilalbés.
En infantil o Lugo estrea a División 
de Honra, creada este ano, mentres 
que na Galega seguirán Viveiro e Re-
sidencia e únese o Vilalbés.
Xuvenís e cadetes iniciarán a compe-
tición co sistema prepandemia a fin 

de semana do 17 e 18 mentres que 
os infantín farano unha semana máis 
tarde.
Ademais, as ligas provinciais, que ta-
mén recuperan formato, comezarán 
tamén no mes de setembro para as 
categorías xuvenil, cadete e infantil, 
unhas o farán a fin de semana última 
de setembro e outras ao seguinte. 
Xogarán todos en Primeira nas cate-
gorías máis pequenas mentres que 
os xuvenís terán Primeira e Segunda 
novamente. Si haberá Segunda para 
os infantís do Sur.

FEMININO. O fútbol feminino aínda 
non ten calendario para os equipos 
provinciais, agás o PM Friol, que este 
ano xogarán na Segunda Federación 
tralo seu ascenso, e que dará come-
zo á competición tamén o 11 de se-
tembro.

O fútbol está listo para empezar
Este rally turístico de automóbiles 
clásicos que este ano acada a súa X 
edición, percorrerá as zonas máis bo-
nitas e recónditas de Galicia facendo 
parada en Lugo e visitando diversas 
comunidades autónomas do país.
O encontro deste ano vén marcado 
polo cariño e a ilusión dos seus pro-
motores para conmemorar estes 
dez anos de encontros.
Terá lugar do 4 ao 11 de setembro 
e nel poderanse ver rechamantes 
clásicos vidos de todo o territorio 
nacional que lucirán rodando polas 
estradas galegas, exhibindo vehícu-
los e auténticas lendas do século 
pasado.
O Rally Terras do Incio é unha con-
centración de 25 vehículos clásicos, 
algúns deles con máis de 50 años 
de antigüidade, vidos de diferentes 
puntos de España. Auténticas xoias 
do mundo do motor de fabricantes 
coma Ferrari, Aston Martín, Merce-
des, Corvette, Lancia ou Jaguar.
O rally, que este ano alargase du-
rante 7 días para poder ofrecer 
unha experiencia máis completa, 
realizará a súa saída dende a Praza 
do Concello de Sober (onde estarán 
expostos os clásicos o vindeiro 4 de 
setembro). O día 6 estarán no con-
cello do Incio, fronte ao embalse, 
o día 8 en Santiago de Compostela 
diante da Catedral en horario de 
9.30 a 13.00 horas e finalmente, o 
día 9 estarán na Praza de España de 
Pontevedra de 11.00 a 18.00 horas.

Comeza unha nova 
edición do Rally Terras 
do Incio de clásicos
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Antes de ser adestrador de balon-
cesto fuches xogador… levas moi-
to tempo practicando este depor-
te? Gustouche dende sempre?
Si, xoguei moitos anos. Empecei a 
xogar torneos un pouco extra ofi-
ciais con 12 anos e a día de hoxe 
teño 38 así que imaxínate. Estiven 
sempre vencellado ao CB Sarria. 
Levo toda a vida, de forma inin-
terrompida, colaborando dunha 
maneira ou outra. Primeiro como 
xogador e a continuación, con 17-
18 anos, xa comecei a xogar e levar 
equipos en colexios.

Fai canto tempo que eres adestra-
dor?
Con 17 anos empecei a adestrar. 
Foi algo que foi semi profesional e 
nese período empecei a compaxi-
nar o que era o tema de ser xoga-
dor con adestrar aos nenos.

Sempre traballaches con nenos? 
Tivéchelo claro dende sempre que 
querías adestrar a nenos?
Si, a verdade é que si. Dende o 
momento no que entrei no club, 
malia que fora do deporte realicei 
a miña formación en algo que non 
ten nada que ver, sempre tiven 
claro e gustoume moito o tema de 
adestrar a nenos e estar con nenos. 
É polo que realmente sinto paixón. 
Ao final despois dunha evolución 
lóxica neste mundo pois a verda-
de é que o que máis me gusta é 
o ambiente super sano que hai. 
Creo que teño unha relación moi 
sana coas familias, con el resto de 
adestradores, cos clubs próximos, 
cos clubs incluso doutras partes 
de fora de Galicia. Teño moita fa-
cilidade para poder relacionarme 
con xente, e creo que ese é un dos 
meus puntos fortes para que me 
vaia todo un pouquiño rodado. A 
verdade é que si, dende moi mozo 
tiven claro que me gustaba ades-
trar.

Das clases a nenos de que idades?
Adestrei a nenos dende 5 ata 17 
anos (de categoría junior). As de-
rradeiras xeracións que levei foron 
máis de xogadoras femininas e non 
tanto de equipos masculinos.

Cal é a rutina que segues para os 
adestramentos?
A nosa filosofía no club céntra-
se principalmente no perfeccio-
namento individual do neno ou 
nena. Sobre todo, a nosa base dos 
adestramentos é traballar a técni-
ca individual. Centrámonos máis 
na técnica individual que non na 
táctica que os nenos poidan coller 
á hora de xogar. Son moitos exer-

cicios e moitas as repeticións de 
técnica, técnica, técnica que face-
mos. Reiteramos iso e é verdade 
que despois trasladámolo todo 
á táctica. A táctica son os siste-
mas de xogo, a maneira e a forma 
que teñen os nenos de xogar no 
campo. Pero xa che digo, o noso 
obxectivo é que o neno ou nena 
mellore de forma individual para 
que despois chegue a ser un bo 
xogador ou xogadora en equipo 
e chegue a realizar bós exercicios 
nos partidos.

É sinxelo traballar con eles?
Eu creo que a clave todo é ter 
paixón polo que fas. Estar a facer 
algo que che gusta e ter feeling 
cos nenos. O fundamental é ter 
feeling. Chega un momento no que 
non é necesario ser constantemen-
te un sarxento ou ter man dura cos 
nenos, eu creo que o respecto gá-
ñase a base de confianza. Ti podes 
ter unha relación perfectamen-
te cordial fora da pista con eles 
e que eles poidan contarche os 
seus problemas, o seu día a día… 
bueno, eu fágoo así porque así o 
sinto. Gústame falar con eles, que 
sempre teñan a miña porta aberta 
por si teñen algún problema que 
poidan contarmo. E eu creo que 
a partir dese momento créase un 

vínculo co que é moito máis doado 
traballar. Eu creo unha atmosfera 
boa para poder traballar con eles, 
a miña filosofía é esa. Gústame 
preocuparme por eles tamén fora 
da pista.

Vimos de coñecer que fuches no-
meado seleccionador galego de 
minibasket feminino. Como re-
cibiches a nova? Esperabas o no-
meamento?
A verdade é que foi unha sorpre-
sa. Eu este ano levei o seguimento 
da selección 2011 do equipo mini 
feminino na categoría de alevín, 
que é o equipo do que serei agora 
seleccionador. Realicei varias con-
centracións ao longo da tempada, 
unhas catro ou cinco.
E unha vez que finaliza o ciclo, a 
federación busca darlle certo cam-
bio a varias seleccións. Cando me 
avisaron desto, a verdade é que foi 
unha gratísima sorpresa. Non con-
taba con elo para nada. Ao final si 
que é certo que a miña evolución, 
sobre todo esta tempada a nivel 
de club, foi magnífica. Creo que 
as cousas saíron bastante ben, ao 
final creo que é un premio en reco-
ñecemento a toda unha traxectoria 
e hai que pensar que é moito máis 
complicado conseguir este tipo de 
nomeamento xa que hai moitos 

adestradores a nivel de Galicia que 
poden ir. É un premio moi bonito 
que se lembren dun para ser selec-
cionador.

En que pensas que vai cambiar 
o teu traballo a partir de agora? 
Implicará maior esforzo pola túa 
banda?
Sinceiramente eu sempre tiven 
moi claro que teño grandes metas 
pero enfocándoas de cara ao club. 
Quero ver crecer ao meu club, 
para min o CB Sarria é todo. A min 
o CB Sarria formoume e é onde 
realmente eu pasaba a maior 
parte do tempo cos adestradores 
e cos xogadores que hoxe en día 
considero amigos meus. O meu 
primeiro adestrador continúa 
hoxe en día vencellado ao club, 
traballa como secretario. Os meus 
amigos son do baloncesto, o am-
biente que vivín sempre foi fan-
tástico. O meu obxectivo, a miña 
meta e a miña ilusión sería conti-
nuar aquí moitos anos e ver como 
o club continua a crecer e segue 

dando pasos firmes (dende ter 
unha directiva organizada a ades-
tradores que sintan esa paixón por 
formar aos nenos). Ao final é todo 
remar na mesma dirección.

Como dis entón en canto a pers-
pectivas de futuro, permanecerás 
no club?
Eu téñoo moi claro. Eu a día de 
hoxe teño moi claro que quero 
seguir no CB Sarria e quero seguir 
formando parte de algo moi bonito 
que creo que estamos a crear entre 
todos. Dende presidencia, directi-
va, adestradores, colaboradores, 
empresas que apoian a nivel de 
concello… ao final é iso, hai moita 
xente detrás e é algo moi bonito. 
E eu síntome moi ben tratado, ao 
final é a miña casa e onde vou estar 
mellor que na casa?

Fálanos de algún partido que re-
cordes con especial cariño ou para 
o que os adestramentos foran 
máis complicados
Podería falar de 300 partidos dos 
que teño gratos recordos. Si que 
é certo que eu destacaría máis as 
xeracións coas que pasei moitos 
anos como por exemplo, coa miña 
última xeración de junior femini-
no. É certo que ti como adestrador 
desenvolves unha parte moi boni-
ta que é a de dirixir a nenos no seu 
día a día.. e iso é moi gratificante 
para un adestrador. Por exemplo, 
teño un gratísimo recordo de can-
do xogaba. Ao final as categorías 
de formación xogando sendo in-
fantil, cadete, junior.. os recordos 
de cando xogas son preciosos e 
eu creo que realmente é algo que 
marca moito. Gústame moito re-
marcarllo aos nenos porque creo 
que é un recordo que van ter para 
toda a vida. Xa cando empezas no 
mundo senior a partir dos 17-18 
anos o ambiente é distinto pero 
realmente cando xogas en catego-
rías infantís ou xuvenís, nun club 
como o CB Sarria que non traemos 
a ninguén de fora e os nenos son 
todos de aquí, ao final realmente 
é cando estás formando (na maior 
parte dos casos) ao teu grupo de 
amigos para toda a vida. Moita da 
xente e moitos dos rapaces cos 
que eu comecei a xogar, a día de 
hoxe que para min é o importante, 
como digo son os meus amigos. 
Para min iso é fundamental.

“Gústame crear boa atmosfera 
para poder traballar cos nenos”
Adrián López Armesto é adestrador do CB Sarria de baloncesto e foi 
nomeado recentemente seleccionador galego de minibasket feminino
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LÁNCARA
Concello:   982 54 30 77
Garda Civil:  982 54 31 47
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 30 39

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

TELÉFONOS DE INTERESE

O INCIO
Concello:   982 42 70 14
Garda Civil:  982 42 00 46
Centro de Saúde (cita previa): 982 42 70 77

PARADELA
Concello:   982 54 11 01
Garda Civil:  982 53 04 74
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 11 97

SARRIA
Concello:   982 53 50 00
Policía Local:              982 53 08 50
Garda Civil:         982 53 04 74 
Centro de Saúde (cita previa):   982   53  21  11 
   982 53 21 12 / 982 53 21 13

SAMOS
Concello:   982 54 60 02
Garda Civil:  982 54 60 08
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 70 02

TRIACASTELA
Concello:   982 54 81 47
Garda Civil:  982 54 60 08
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 80 18

A III Copa Deputación de Fútbol 
Sala comezará o 4 de setembro, 
na que parti ciparán 35 equipos 
de 3ª División Nacional Mascu-
lina, Preferente Masculina, 1ª e 
2ª Autonómica Masculina, Prefe-
rente Feminina e 1ª Autonómica 
Feminina.
A competi ción retómase despois 
de dúas temporadas co apoio da 
Vicepresidencia da Deputación de 
Lugo, que incenti va a parti cipa-
ción dos equipos con premios en 
función dos parti dos disputados e 
das eliminatorias superadas (en-
tre 220 e 340 euros), ademais de 
premiar aos equipos campións e 
subcampións de cada categoría 
(entre 400 e 750 euros)
O deputado de Deportes Efrén 
Castro explicou que “co patrocinio 
desta competi ción reforzamos o 
apoio aos clubs de fútbol sala da 
provincia que, ademais de benefi -
ciarse economicamente da parti -
cipación, teñen a oportunidade de 
comezar a competi r e traballar na 
posta a punto de cara a tempora-
da” e sinalou “o alto nivel do fút-
bol sala na provincia, con equipos 
de referencia internacional como 
o Burela FS, deber ser un incenti vo 
para reforzar a afección e a prácti -
ca deste deporte”.
No acto de presentación, no que 
parti cipou o vicepresidente da Fe-
deración Galega de Fútbol Carlos 
Méndez e o responsable de fútbol 
sala de Lugo na Federación Galega 
de Fútbol Iván Pico, explicouse a 
representantes dos clubs inscri-
tos o sistema de competi ción e 
realizou o sorteo para defi nir os 
emparellamentos nas disti ntas ca-

tegorías.
Polo que respecta á liga, as pre-
visións da Federación de Fútbol 
son que a competi ción comece a 
mediados do mes de setembro, 
concretamente a fi n de semana 

do 17 e 18. Aínda non están os 
calendarios ofi ciais, agás en Pre-
ferente, pero a maior parte das 
categorías teñen escollida esta 
data para o inicio ofi cial, o resto 
irán nas semanas seguintes.

35 equipos parti cipan na Copa 
Deputación de Fútbol Sala

O CB Sarria de Baloncesto celebrará 
o martes 6 de setembro na Casa da 
Cultura do concello, unha convoca-
toria de asemblea xeral ordinaria ás 
20.30 horas en primeira convocato-
ria e ás 21.00 horas en segunda e 
últi ma convocatoria.
Os puntos que se tratarán na orde 
do día serán: a memoria deporti va 
e o balance económico da tempada 
2021-2022, a cesamento da direc-
ción e elección de novo presidente 
e por últi mo, o proxecto deporti vo 
e o orzamento do que se disporá a 
tempada 2022-2023.
Cabe lembrar que o club vén de 
desfrutar dunha moi boa traxecto-
ria este ano, non só pola parti cipa-
ción dunha das súas alumnas nun-
ha convocatoria da preselección 
española U14 (a sarriá Noa López), 
senón tamén polo nomeamen-
to dun dos adestradores do club 
(Adrián López Armesto) coma Se-
leccionador Galego de Minibasquet 
Feminino.

AXUDAS.  Por outra banda, a Vi-
cepresidencia segunda e Conse-
llería de Presidencia, Xusti za e 
Deportes vén de resolver a orde 

de axudas para a adquisición de 
equipamentos deporti vos desti -
nados a clubs e federacións de-
porti vas, que distribúe 83.000 
euros entre dez enti dades da 
provincia de Lugo. Así mesmo, 
desti na 210.000 euros a 24 fe-
deracións deporti vas que esten-
den o seu ámbito de actuación a 
toda a comunidade, auspiciando 
eventos e competi cións deporti -
vas ao longo do ano en disti ntos 
puntos do territorio.
Estas achegas da Secretaría Xeral 
para o Deporte facilitan a compra 
de material específi co desti nado 
á parti cipación en competi cións 
deporti vas ofi ciais ou á reali-
zación de adestramentos, e de 
material non específi co como 
transporte ou equipamento de 
ximnasio e material sanitario.
Os clubs benefi ciados en Lugo 
son o Club de Natación Porta-
miñá, o Club korbis, Club Atleti s-
mo Lucus, Club Judo Lugo, Club 
Piragüismo Cidade de Lugo, C.B. 
Sarria, Club Triatlón Cidade de 
Lugo, Club Fluvial de Lugo, Club 
de Orientación Compás e Club 
Estudiantes.

O CB Sarria reúnese para 
afrontar a nova tempada

3ª DIVISIÓN MASCULINA 
E PREFERENTE MASCULINA

Equipos parti cipantes (13):  SD Xove 
FS, Concello de Begonte FS, Praias 
de Barreiros CD, O Korreo Guti riz 
FS, Outeiro SD, Insuas do Miño de 
Rábade FS, Covirán Quirgoa FS, Os 
Meigallos FS, Castroverde, CP Casás, 
Vilalba FS B, PM Friol FS, FSF Castro

Emparellamentos Fase Previa
Castroverde – Korreo Guiti riz FS
Insúas do M. – Praias de Barreiros
FSF Castro – SD Xove FS
PM Friol – Covirán Quiroga
CP Casás – Outeiro de Rei

(Meigallos, Concello de Begonte 
FS e Vilalba B, directos a cuartos)

PREFERENTE E PRIMEIRA 
DIVISIÓN FEMININA

Equipos parti cipantes (8 equipos): 
Ribeira FS, Vilalba FS, ADC Lugo 
Sala, Concello de Begonte FS, UD 
Pastoricense, Taboada Feminino, 
FSF Castro B, SD Castroverde

Emparellamentos Cuartos
UD Pastoricense – Ribeira FS
Vilalba FS – ADC Lugo Sala
FSF Castro – Concello de Begonte
SD Castroverde – Taboada

1ª E 2ª DIVISIÓN MASCULINA
Equipos parti cipantes (14): O Ko-
rreo Guiti riz FS B, Puebla Futsal, 
Samos Fúbol Sala, Outeiro de Rei 
SD B, Cubelas, Luisitalia, Oural FS, 
ADC Lugo Sala B, Concello de Be-
gonte FS B, PM Friol B, Parrillada 
Porta Santi ago, Ribeira FS B, SD 
San Lázaro, Decotropic

Emparellamentos Fase Previa
Oural FS – ADC Lugo Sala B
Puebla FS – Outeiro de Rei B
Parrillada P. Santi ago – Luisitalia
PM Friol B – Samos Futbol Sala
Ribeira FS B – SD San Lázaro
Decotropic – O Korreo Guiti riz
Cubelas e Concello de Begonte FS 
B , directos a cuartos (por sorteo)

CALENDARIO
• Fase Previa: 4 de setembro (eli-

minatorias a parti do único)

• Cuartos de fi nal: 11 de setembro 
(eliminatorias a parti do único)

• Semifi nais: 18 de setembro (eli-
minatorias a parti do único)

• Final: 1 de novembro (parti do 
único)

III COPA DEPUTACIÓN DE FÚTBOL SALA
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