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O gando e o torneado, 
protagonistas do mes

friol. A Feira do gan-
do vacún celebrarase 
o día 24 no mercado 
municipal.

xermade. O Encon-
tro Internacional de 
Torneiros da Madeira 
será do 16 ao 18.

muras. O día 25 volve 
a popular Feira do 
Poldro e do Gando do 
Monte na Gañidoira.

Saborea a túa 
provincia e Actívate 
percorreron todas as 
comarcas con gran 
éxito. Pax. 31

Rematan as 
actividades da 
Deputación

Presenta un proxecto 
de infraestruturas 
ambientais, sociais e 
dixitais para o centro 
da vila. Pax. 2

O Concello de 
Vilalba redeseña 
a cidade

Oito clubs da metade 
norte da península 
compiten nun 
deporte tradicional. 
Pax. 36

A paixón pola 
billarda e o 
xogo de equipo

I Festa do Motor

Un grupo de veciños de Abadín convoca 
esta actividade para o 8 de outubro. Pax. 19

Dobre sesión BTT

Castro de Rei e As Pontes acollen rutas 
BTT en setembro. Pax. 34

San Martiño de Pino

A Asociación de San Martiño organiza un 
amplo abano de actividades. Pax. 30

vilalba
Volve a Feira do Indiano o día 
17 deste mes á parroquia de 
Santaballa. Pax. 5

as pontes
O Pleno aproba investimentos 
por máis de 4,6 millóns de eu-
ros. Pax. 9

guitiriz
Abre o prazo para matricularse 
nas Escolas Deportivas munici-
pais. Pax. 21

riotorto
Entrevista ao alcalde, Clemente 
Iglesias, que fala dos proxectos 
máis destacados. Pax. 24

rábade
Abrirán unha rúa peonil xunto 
ao cine Man co apoio da Depu-
tación. Pax. 22
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NOVAS vilalba

O Concello de Vilalba ten listo un 
innovador proxecto de infraestru-
turas ambientais, sociais e dixitais 
coa inclusión de conxuntos arbó-
reos e zonas verdes en varias rúas 
do casco urbano, facilitando ade-
mais a accesibilidade das persoas 
con mobilidade reducida.
O Concello solicitou para acometer 
a actuación unha subvención de 
500.000 euros ao Ministerio para 
a Transición Ecolóxica e o Reto De-
mográfi co. Esta achega permiti ría 
afrontar o 100% do investi mento 
necesario na actuación.
Para a realización do proxecto e a 
solicitude da subvención, foi fun-
damental que o Concello ti vese un 
Plan de Mobilidade e forme parte 
do Paces (Plan de Acción polo Cli-
ma e a Enerxía Sosti ble).
En concreto, a actuación acomete-
ríase na rúa de Galicia e a súa con-
ti nuación na rúa Cidade de Lugo; 
avenida Terra Chá; rúa da Feira; 
rúa Campo da Ponte; rúa Muras e 
a súa conti nuación coa avenida de 
Cospeito; rúa Castelao e Camiño 
Campo Redondo, ata o cruzamen-
to co camiño das Rodas. 
Trátase dun proxecto innovador, 
dotando de arboredo, espazos 
permeables e zonas de descanso 
e calidade ambiental aos veciños 
de Vilalba. Paralelamente, a ac-
tuación melloraría a infi ltración 
de pluviais; a resiliencia fronte ao 
cambio climáti co; as capacidades 
de captación de carbono; a xesti ón 
das aguas pluviais, e o conxunto da 
calidade urbana de Vilalba.
No caso de realizarse a actuación, 
a xesti ón das novas plantacións 

xerará postos de traballo e un 
know-how dixital e específi co de 
gran potencial, en especial pola 
incorporación de Sistemas de Dre-
naxe Urbano Sosti ble (SUDs) e as 
técnicas GIS para o inventariado e 
xesti ón das novas zonas instaladas.
Por outra parte, o cambio na xes-
ti ón das aguas pluviais reduciría a 
necesidade de xesti ón e tratamen-
to, co consecuente aforro econó-
mico.
“O proxecto aumenta a comodi-
dade dos peóns e dos usuarios 
dos aparcadoiros; as zonas verdes, 
ademais da colocación de arbore-
do que permite áreas de sombra 
e a redución da contaminación, 
incorporan unha zona de estar que 
mellora a accesibilidade das beira-
rrúas, permiti ndo o descanso das 
persoas con mobilidade reducida e 
a convivencia entre os habitantes”, 
explica Luis Fernández, concelleiro 
de Infraestruturas de Vilalba.
Establecéronse varios ti pos de zo-
nas segundo a situación actual das 
redes de instalación, xa sexa coa in-

corporación do arboredo enrasado 
coa beirarrúa actual; zonas nas que 
a existencia do paso de máis dunha 
rede restrinxe a incorporación de 
parterres enrasados, e zonas nas 
que haberá parterres elevados, 
que permiten árbores en altura.
O proxecto afecta a un ámbito dun 
total de 87.000 m2 de viario urba-
no, nos que se dispoñerán un total 
de 118 conxuntos arbóreos. 

REHABILITACIÓN. Por outra ban-
da, conti núan a rehabilitación de 
dous edifi cios no casco histórico que 
se desti narán a vivendas de promo-
ción pública. Os traballos na vivenda 
situada no número 14 da rúa Con-
cepción Arenal están máis avanza-
dos, e a previsión é rematalos a fi nais 
deste mesmo ano. No que respecta 
ao edifi cio do número 6 da rúa Fe-
rrería, de maior tamaño, estará listo 
a principios do vindeiro ano.
As obras do edifi cio da rúa Ferrería  
inclúen a demolición conservando 
só a fábrica estrutural en bo estado 
e renovando os demais elementos. 

O Concello presenta o seu plan de 
infraestruturas para o casco urbano

Xa se abriu en Vilalba o proce-
demento de inscrición ás escolas 
deporti vas municipais para este 
curso 2022-2023, que comezou o 
luns 5 de setembro. Os horarios 
das acti vidades xa foran previa-
mente adiantados, co obxecti vo 
de que as familias ti vesen tempo 
de organizar o vindeiro curso.
O prazo pecharase o mércores 
14 deste mesmo mes na primei-
ra volta. A inscrición ás acti vida-
des pode tramitarse en liña, na 
sede electrónica ou en Sportti  a. 
Tamén se poderá tramitar pre-
sencialmente no rexistro do con-
cello en horario de 9.00 a 14.00 
horas.
Recórdase que este ano se ofer-
tará por primeira vez a acti vida-

de de rugby, ampliando así os 
deportes propostos. Ademais, a 
oferta para o próximo curso in-
cluirá acti vidades rítmicas, ioga, 
baloncesto, fútbol, fútbol sala, 
judo, loita olímpica, tenis, tenis 
de mesa, tríatlon ou ximnasia 
rítmica. Tamén haberá grupos de 
pilates, pati naxe, baile e inicia-
ción deporti va.
Propóñense grupos para toda 
a rapazada, dende os 3 anos de 
idade, con diferentes quendas 
en función do ano de nacemen-
to. Ademais, como novidade res-
pecto dos horarios anunciados, 
este ano ofrecerase a acti vida-
de de ximnasia de mantemento 
para maiores, dirixida a persoas 
nadas en 1972 ou antes. 

Abre a inscrición nas 
escolas deporti vas

O grafi teiro e deseñador Pablo Lage 
Van Kraft  rematou o mural homena-
xe a Rosalía de CastrO. Trátase dun 
proxecto artí sti co promovido polo 
Insti tuto de Estudos Chairegos (Ies-
cha) coa colaboración da Vicepresi-
dencia da Deputación, que plasma 
a fi gura da poeta na fachada lateral 
dun edifi cio situado na encrucillada 
entre a rúa Conde Pallares e o acceso 
ao xardín do Parador.
O deseño, ti tulado A fi estra de Rosa-
lía, responde a unha mestura de téc-
nicas e representacións tradicionais 
e modernas de Rosalía de Castro.

Remata o mural de Rosalía de 
Castro na contorna do Parador
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Comezaron as obras de renovación 
e mellora do alumeado na parro-
quia de Sanxurxo, no barrio de 
Campelas. Os traballos consisten 
na instalacióndun novo alumeado 
con menor consumo enerxéti co e 
un importante aforro económico.
As obras permiti rán a renovación 
dun total de 66 luminarias, cun or-
zamento de 78.243 euros, dos que 
o Concello de Vilalba aporta 15.000 
euros xa que o resto do importe o 

subvenciona o IDAE.
As novas luminarias, con tecnoloxía 
LED, permiti rán un aforro dun 68% 
do consumo, aproximadamente. 
Os traballos permiti rán renovar o 
cadro eléctrico, ademais de colocar 
luminarias de últi ma xeración cuxa 
instalación é moi novidosa no me-
dio rural. Por últi mo, estas lumina-
rias permiti rán acadar a califi cación 
enerxéti ca A, a mellor disti ncion 
deste ti po.

Alumeado novo en Sanxurxo
O Insti tuto de Estudos Chairegos 
Pena do Encanto (Iescha) abriu na 
Sala de Exposicións do Auditorio 
Municipal, a mostra fotográfi ca 
baixo a denominación xenérica Tal 
como eramos. Fotos para o recordo, 
que chega á súa XI edición. Esta mos-
tra está integrada pola reprodución 
de 208 fotografí as procedentes da 
fototeca do Iescha, e é posible grazas 
ás aportacións de moitos veciños e 
veciñas de Vilalba e comarca.
As fotos que compoñen a Exposi-
ción, reparti das en 26 paneis (cunha 
nova presentación tanto no deseño 
como no soporte), son de temáti -
ca variada (deportes, celebracións, 
feiras e festas, música, nenas e ne-
nos, grupos, ofi cios e acti vidades, 
paisaxes e recantos, paseos, etc.) e 
a maioría delas corresponden á pri-
meira metade do pasado século XX.
Poderá ser contemplada ata o 14 de 
outubro de 2022.

Abre a mostra ‘Tal 
como eramos’

O Concello realizará traballos de 
mantemento e mellora en varias 
vías de ti tularidade municipal en seis 
parroquias do rural do municipio. As 
obras dan así resposta a unha de-
manda veciñal, que trasladaran os 
pedáneos das disti ntas parroquias.
Dunha banda, melloraranse os ac-
cesos a parcelas agrícolas nas parro-
quias de Nete, Insua e A Torre. Con-
cretamente, trátase da vía de acceso 
ao Caxigal dende a estrada a LU-541, 
en Nete, e do vial que dá acceso a 
Marcelle dende a estrada provincial 
LU-P-6506, atravesando Insua e A 
Torre.
Doutra banda, tamén se acomete-
rán melloras nas vías das parroquias 
de Corvelle, Alba e Codesido. Neste 
caso os traballos realizaranse nos 
accesos ó Foxo dende o núcleo de 
Sar, en Corvelle; na vía de acceso á 
Louseira, en Alba; e no acceso a Re-

bordelo, en Codesido.
Para estas obras de mellora, propon-
se realizar nestas vías a limpeza de 
noiros, a rexeneración da capa de 
rodadura e colocar a sinalización que 
corresponda. Os proxectos están ac-
tualmente en fase de licitación, polo 
que as empresas interesadas teñen 
de prazo ata o 7 de setembro para 
presentar ofertas.
Estes viais soportan un importante 
fl uxo de tráfi co rodado, tanto por 
parte da cidadanía como dos traba-
llos relacionados coas explotacións 
agrícolas. Ademais, estas vías supo-
ñen nalgúns casos un elemento ver-
tebrador da comunicación entre os 
disti ntos barrios que atravesan.
As obras implican un investi mento 
de 158.737 euros que permiti rán 
realizar o mantemento de 8 quiló-
metros de vía.

O Concello mellorará estradas 
en seis parroquias do rural

Deron comezo os traballos de Me-
llora do Saneamento e EDAR de 
Vilalba, adxudicados pola CHMS á 
empresa Espiña e Delfi n SL por im-
porte de 1.471.934 euros.
O presidente da CHMS, José Anto-
nio Quiroga, e a alcaldesa da loca-
lidade, Elba Veleiro acudiron á zona 
para supervisar a boa marcha dos 
traballos cuxa fi nalización está pre-
vista para fi nais do mes de xullo do 
próximo ano.
O obxecti vo das obras é limitar tan-
to o número como o volume de ver-
teduras sen tratamento adecuado 
ao río Madalena, para a consecu-
ción deste obxecti vo proxectáronse 
basicamente dúas actuacións:
Por unha parte a ampliación do 
pretratamiento da EDAR mediante 
a instalación dúas novas unidades 

de pretratamiento compactas con 
funcións de desbaste, desarenado 
e desengraxado que case duplican a 
capacidade actual.
A obra acción é a construción dun 
tanque de tormentas para a lami-
nación e regulación de caudais en 
tempo de choiva, antes da súa en-

trada na depuradora. O novo tan-
que dispoñerá dunha capacidade 
1000 m3 para reter as primeiras au-
gas de choiva, máis contaminadas, 
e envialas posteriormente á EDAR 
para o seu tratamento; evitando as 
verteduras que se producen a día 
de hoxe.

Supervisan as obras na EDAR 
A exposición A Casa de Galicia. 50 
anos da Casa de Rosalía abriu na 
praza da Consti tución ata o 18 de 
setembro, cando conti nuará a súa 
iti nerancia por Chantada e Bece-
rreá.
Esta mostra repasa a historia da 
Casa-Museo de Rosalía e lembra o 
fi to que supuxo conseguir mercar, 
restaurar e musealizar esta Casa en 
pleno franquismo grazas á colabo-
ración de milleiros de persoas.
A mostra está comisariada por Pepe 
Barro, tamén autor da museoloxía 
da Casa-Museo.
Esta exposición fai un repaso pola 
historia desta Casa-Museo que se 
abriu ao público o 15 de xullo de 
1971, en pleno franquismo.

Abre a exposición 
sobre os 50 anos da 
Casa de Rosalía

Deu comezo o día 8 o servizo de ma-
drugadores coincidindo co primeiro 
día do curso escolar. O servizo diríxe-
se ao alumnado de educación Infan-
ti l e Primaria dos centros de ensino.
Ademais, aínda quedan prazas dis-
poñibles, polo que a matrícula con-
ti nuará aberta. O servizo de madru-
gadores realízase no CEIP Antonio 
Insua Bermúdez, no CEIP Manuel 
Mato Vizoso e na Escola de Edu-
cación Infanti l de Vilalba. En total, 
ofértanse 60 prazas, reparti das en 
grupos de 20 nenos e nenas en cada 
centro educati vo.
As familias interesadas poden ins-
cribir escollendo entre 1 día e 5 á 
semana. O custe do servizo de luns a 
venres é de 40 euros ao mes.

O servizo de 
Madrugadores aínda 
ten prazas libres
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Logo de acadar un acordo co Gober-
no por valor de 900.000 euros para 
a mellora da rede viaria en 21 parro-
quias, a Vilalba Aberta anunciou que 
levará a Pleno unha nova proposta 
de incorporación de crédito en be-
nefi cio daquelas que quedaron fóra. 
Deste xeito, proporase a incorpo-
ración á anualidade 2022 dun fon-
do total esti mado de 250.000€ co 
obxecti vo de dotar de crédito á exe-
cución de diversos proxectos de obra 
en diferentes vías e accesos de ti tu-
laridade municipal nas parroquias de 
Oleiros, Vilapedre, Noche, Belesar, 
Mourence e Boizán. 
Tal e como explicou o seu voceiro 
municipal, Modesto Renda, a inicia-
ti va parte do “fi rme compromiso” 
da formación cos veciños daquelas 
parroquias que quedaron fóra do 
acordo entre VA e o goberno, así 
como cos de outras que, como é o 
caso de Vilapedre, “non contaron co 
investi mento que o estado da súa 
rede viaria esixía”. 

TRANSPORTE ESCOLAR. Por outra 
banda, Vilalba Aberta vén de rexis-

trar unha proposta coa que preten-
de facer súas as demandas das fami-
lias do rural vilalbés, en relación co 
necesario incremento da dotación 
de paradas do servizo de transporte 
escolar para as parroquias.
Unha moción, que tal e como expli-
cou a súa vicevoceira municipal, Mª 
Xosé Fernández, ten por obxecti vo 
últi mo o de “acadar o consenso da 
corporación”, a fi n de que o Conce-
llo inste á Xunta de Galicia a reforzar 
un servizo público que dende Vilalba 
Aberta cualifi can de “dobremente 
fundamental para o rural.” Para VA, 
é responsabilidade das administra-
cións analizar e atender as peti cións 
de novos puntos de instalación de 
marquesiñas, non en termos econo-
micistas senón de servizo público.
Modesto Renda tamén se reuniu 
coa xerencia da cárnica local Gour-
met Otero co fi n de trasladarlle o 
apoio e compromiso da súa forma-
ción “diante da situación de demora 
nos permisos de reconstrución”, da 
que responsabilizou ao goberno de 
Vilalba.

Vilalba Aberta levará a Pleno 
o arranxo de 9 pistas rurais

A ópera Las Bodas de Fígaro, a cargo 
da Camerata Lírica de España, chega 
a Vilalba o próximo 24 de setembro 
no auditorio municipal. A peza, com-
posta por W.A. Mozart, representa-
rase ás 20.00 con Rodolfo Albero a 
cargo da dirección artí sti ca e de es-
cea. Esta representación supón unha 
oportunidade única de gozar desta 
ópera no propio Concello de Vilal-
ba. Con esta proposta, o auditorio 
municipal varía a súa programación, 
cun espectáculo emblemáti co e de 
calidade.
As vodas de Fígaro é unha ópera 
bufa en catro actos, con música do 

citado compositor austríaco e tex-
to de Lorenzo dá Ponche. A historia 
ambiéntase en Sevilla no século 
XVIII, narrando de forma cómica os 
amores e desamores dos seus pro-
tagonistas, nun clima de enganos e 
enredos.
O xovial Fígaro enfrontarase ao seu 
amo, o Conde de Almaviva, quen 
quere posuír á súa amada Susana. 
A Condesa será a gran prexudicada 
da historia, consciente da acti tude 
do seu marido. 
As entradas, cun custe de 18 euros, 
están dispoñibles na web do audi-
torio.

Representarase o 24 en Vilalba 
a ópera ‘Las bodas de Fígaro’

Chega unha nova edición do Cami-
ño Escena Norte, unha iniciati va de 
intercambio cultural entre as comu-
nidades polas que discorre a ruta 
xacobea do Camiño do Norte, que 
este ano se expande a 38 sedes de 
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vas-
co e, por primeira vez, Navarra, coa 
parti cipación de 15 compañías de 
teatro, danza e novo circo.
O percorrido galego desta progra-
mación será desde o 10 de setembro 
ata o 9 de outubro e presentará oito 
espectáculos  con parada en Vilalba,  
onde se representará  Mímesis, de 
zig zag Danza (Asturias).

O Camiño Escena 
Norte trae a Vilalba 
unha obra o día 8

A secretaria xeral de Apoio ao Em-
prego, Traballo Autónomo e Econo-
mía Social, Covadonga Toca, parti -
cipou no percorrido da 8ª etapa do 
proxecto Galicia Camiño Emprende-
dor dirixido a impulsar o talento dos 
emprendedores galegos. O progra-
ma, que a Xunta de Galicia desen-
volve en colaboración coa Funda-
ción Ronsel, axuda ás persoas que 
queren iniciar un proxecto empre-
sarial a través dun proceso de men-
toring, todo elo tendo a realización 
de diferentes etapas do Camiño de 
Santi ago como fí o condutor.
Esta edición, bauti zada co lema 12 
etapas, 12 retos, conta coa parti ci-
pación dunhas 200 persoas entre 
emprendedores e mentores. A eta-
pa do día de hoxe partí a de Vilaba 
e chegou a Baamonde tras discorrer 
na xornada de onte entre as locali-
dades de Abadín e Vilalba. En total, 
os asistentes recorreron 40 quiló-

metros do Camiño do Norte.
Todos os retos do programa deste 
ano están en consonancia con algún 
dos Obxecti vos de Desenvolvemen-
to Sosti ble (ODS), co propósito de 
difundilos e convidar os parti cipan-
tes a integrar polo menos un deles 
nos seus obxecti vos empresariais.  
Así, o percorrido desta 8ª etapa 
realizouse baixo o lema Ecodeseño 
como punto de parti da na defi ni-
ción de modelos de negocio sos-

ti ble, escollendo dous retos ODS: 
cidades e comunidades sosti bles e 
a produción e consumo responsa-
bles.
Toca sinalou a oportunidade para 
os parti cipantes de mellorar as súas 
iniciati vas empresariais e xerar no-
vos contactos profesionais para 
avaliar o seu modelo de negocio e 
elaborar un novo plan de acción se 
fora preciso, sempre co apoio dun 
mentor ou mentora.

Fomentan o emprendemento a 
través dun proxecto do Camiño

RECOLLIDA DE LIXO. O PP de Vilalba asegura que os veciños das pa-
rroquias están molestos, xa que se sinten abandonados polo Concello, en 
relación á recollida de basura. Criti can “esta desconsideración polo rural” e 
invitan ao Concello “a realizar a recollida de basura no tempo necesario para 
evitar a acumulación da mesma”.
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Despois do parón moti vado pola 
pandemia, o Iescha retoma a orga-
nización das rutas, programando 
para o domingo 18 de setembro de 
2022 a VII Ruta Cultural á Fábrica de 
Sargadelos, para a que contarán coa 
presenza dunha guía.
A saída de Vilalba, dende a casa da 
Cultura, producirase ás 9:00 horas. 
Unha vez en Sargadelos, dará co-
mezo a visita á fábrica durante toda 
a mañá. Rematada esta, realizarán 
unha pequeña ruta a pé, polo ca-
miño real, ata Cervo. Dende aí, xa 
en autobús, trasladaranse a Morás, 
para xantar.
Unha vez fi nalizado o xantar, haberá 
tempo para visitar naquela zona o 
cemiterio dos dolos e Os cantí s de 
Papel, entre outras. Posteriormente, 
regresarán a Vilalba.
A cuota que haberá que pagar será 
de 20 euros por adulto (os menores 
acompañados, 5 €¡euros) que inclúe 
a comida, o autobús e a visita guiada.
Os/as interesados/as poden apun-
tarse ata o mércores 14 de setembro 
ben enviando unha mensaxe á conta 
de correo electrónico do Iescha, es-
tudoschairegos@gmail.com, ou ben 
contactando persoalmente ou por 
teléfono con calquera membro da 
súa Xunta Directi va. (Algúns teléfo-
nos: 686-451501/651-361628).

O Iescha recupera 
as excursións cunha 
visita a Sargadelos

A subdelegada do Goberno en Lugo, 
Isabel Rodríguez, vén de anunciar 
que os concellos da Terra Chá reci-
biron este ano 28.275, 54 euros dos 
fondos do Pacto de Estado contra 
a Violencia de Xénero, unha contí a 
que nos últi mos cinco anos ascende 
a un total de 126.682,42 euros. 
Os datos foron trasladados por Isa-
bel Rodríguez nunha reunión cele-
brada en Vilalba coa alcaldesa deste 
municipio, Elba Valeiro, e coa xefa da 
unidade contra a Violencia sobre a 
Muller da Subdelegación do Gober-
no en Lugo, Mª Luisa Castro, que ti vo 
a fi nalidade de presentar as axudas 
para o desenvolvemento do Pacto 
de Estado, así como os seus obxecti -
vo. No encontro tamén avanzou que 
ao Concello de Vilalba lle foron trans-

feridos un total de 13.542, 32 euros.
Os 9 concellos da comarca que reci-
biron os fondos do Pacto de Estado 
en materia de violencia de xénero 
deberán dedicar estas parti das á 
realización de actuacións e execu-
cións de programas dirixidos á erra-
dicación da violencia de xénero no 
marco das súas competencias. Así, 
poderán realizar campañas de sen-
sibilización e prevención; reforzar 
os servizos municipais de atención e 
información ás víti mas de violencia 
contra a muller ou realizar actua-
cións encamiñadas á formación es-
pecializada conti nuada de profesio-
nais do ámbito local en materia de 
igualdade entre mulleres e homes. 
Ademais, poderán reforzar os Cor-
pos de Policía Local.

Terra Chá recibiu en cinco anos 
126.682 euros para a loita 
contra a violencia de xénero

A Liga Santaballesa celebra un ano 
máis as Xornadas sobre Migracións 
Indianas, que acadan a súa duodé-
cima edición na contorna da escola 
habaneira da parroquia xunto á 
tradicional Feira Indiana.
O seu tradicional programa fes-
ti vo dará comezo ás 12.00 horas 
cun acto inaugural da exposición 
O soño cubano da emigración ga-
lega, cedida polo Consello da Cul-
tura Galega, ao mesmo tempo que 
abren as xornadas. Seguirán cunha 
mesa redonda, moderada polo his-
toriador Daniel Manuel Vázquez 
Vila co tí tulo A migración de bote. 
Ao fi nalizar será o tempo da con-
certo con pezas de música caribe-
ña do Cuarteo Habana Café Son.
Este ano recupérase o xantar, aber-
to a todo o público con reserva 
antes do día 15 de setembro no 
telégono 652 790 220. O menú 
consisti rá en empanada de bonito 
e bacallau, entremeses, xamón co-
cido, xarrete con guarnición, pos-
tre, bebidas, café e chupito, todo a 
un prezo de 20 euros, cos nenos de 
7 a 12 anos á metade.

Ao longo de todo o día, como ha-
berá xogos populares e diversas 
exposicións e postos de venda, con 
especial presenza de artesáns que 
tamén ofrecerán mostras en vivo 
do seu traballo.
Á 16.00 horas retomaranse as ac-
tuacións coa exhibición de bailes 
tradicionais cubanos a cargo de 
Edro Dance, actuacións e pasaca-
lles con Javier Muro, Trío La Clave 
e David Villares.
Pecharán a programación unha 
queimada popular teatralizada con 
Manolo Rubiños Ferreiro, ás 20.30 
horas e a foliada co Trío La Clave.
Ademais, os días 18 e 25 de setem-
bro, ás 12.00 horas, haberá visitas 
guiadas á casa escola e á exposi-
ción, ademais de charlas e proxec-
cións audiovisuais.

Volve a Feira do Indiano 
o día 17 deste mes á 
parroquia de Santaballa
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As festas de Vilalba chegaron ao seu 
final tras dúas semanas de celebra-
cións por todo o alto con actuacións 
para todas as idades. A música co-
brou especial protagonismo este 
ano cos concertos de Tanxugueiras e 
Manu Chao como líderes do cartel, 
sen faltar tamén as sesións vermú 
e as verbenas coas orquestras máis 
detacadas do panorama musical.
Os vilalbeses desfrutaron de cada 
momento, dende a xira ata o día das 
parroquias, que puxo o peche de 
ouro ás festividades e que este ano 
estivo dedicada a Nete.
Éxito tamén do Día da Bicicleta, das 
actividades deportivas e as actua-
cións e xogos para os máis pequenos. 
Na parte oficial, respetouse a tradi-
ción tamén coa entrega do premio 
do certame literario o mesmo día 
la lectura do pregón.  Jesusa Cama-
ño Giráldez coa súa obra As feridas 
dun amor efémero como preámbulo 
desta morte soñada foi a gañadora 
do XLVIII Certame Literario e recibiu 
o seu premio no acto de lectura do 
pregón. Jesusa Camaño é licenciada 
en filoloxía hispánica pola Universi-
dade de Santiago de Compostela. A 
escritora traballou en distintos cen-
tros educativos como profesora de 
Lingua e Literatura Galegas.
Este ano o pregón correu a cargo de 
Benita Martínez García, matrona no 
centro de saúde do municipio.
Tamén, na intersección entre as rúas 
da Emigración e de Ribadeo, inau-
gurouse a escultura en memoria de 
Concepción Braña Rey, máis coñeci-
da como Concha da Reina, primeira 
comadroa titulada da bisbarra e piar 
esencial de vida para moitas familias 
de Vilalba.
O grupo Irmandades do Falo, cunha 
proposta cun toque humorístico, foi 
o gañador do I Concurso de Música 
Local celebrado na praza da Consti-
tución vilalbesa trala actuación de 
nove agrupacións.

Rematan as festas de San Ramón 
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A vilalbesa Ana Mº Pernas xunto ao 
seus compañeiros Carlota Vivero, 
Álex Rivas e Raúl Rey, membros da 
cooperativa social Atoupa, elabora-
ron o proxecto gañador na II edición 
do programa Olympe Emprende.
Quen forma o equipo da cooperati-
va Atoupa? 
Atoupa conformámola catro soció-
logas e sociólogos con formación en 
políticas sociais e intervención socio-
comunitaria, 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 proxec-
tos que desenvolvamos dende a 
cooperativa, tendo presente, eso sí, 
as nosas áreas de especialización e 
os nosos lugares de residencia: Vi-
lalba, Láncara, Lugo e A Coruña. Ana 
María, ademais de desempeñar as 
súas funcións como presidenta de 
Atoupa, ten experiencia como técni-
ca de igualdade e está especializada 
en migracións internacionais, polo 
que será a encargada de coordinar 
proxectos relacionados con esta te-
mática. Por outra banda, Carlota, 
Álex e Raúl están especializados en 
envellecemento e transformacións 
familiares, polo que traballarán máis 
esas áreas, aínda que tamén terán 
que desempeñar funcións internas; 
Carlota coordinará as accións comer-
ciais e a planificación estratéxica xun-
to con Raúl, e Álex encargarase das 
tarefas de xestión.
A cooperativa Atoupa céntrase en 
proxectos liderados por mulleres. 
Por que decidiron escoller esta te-
mática?
O programa Olympe Emprende 
aposta por proporcionar formación 
cara á incorporación da perspecti-
va de xénero na empresa. Dende o 
noso punto de vista o xénero é unha 
cuestión que debemos ter en conta 
de forma transversal na nosa activi-
dade cooperativa, polo que é unha 
visión atractiva para nós. Tamén é 
moi interesante coñecer a outras 
mulleres que queren emprender e 
compartir con elas ideas e reflexións, 

aínda que tamén medos e inseguri-
dades.
Como e cando xurdiu a idea?
En realidade, a nosa idea de em-
prender xurdiu entre os corredo-
res da facultade de Socioloxía da 
UDC mentres realizábamos o grao. 
Máis foi ao rematar o mestrado, e 
ao afrontarnos á realidade laboral, 
cando baixamos á terra esa idea e 
decidimos encamiñarnos dentro do 
mundo do emprendemento, co des-
exo de labrarnos un futuro laboral 
en Galicia, pero tamén de colaborar 
-ca socioloxía como ferramenta- no 
afrontamento dos retos sociais que 
se lle presentan á nosa comunida-
de como o do envellecemento po-
boacional, o vaciamento do rural 
ou a falta de oportunidades laborais 
para a mocidade.
Por que decidiron presentar o seu 
proxecto no Olympe Emprende?
A nosa andaina comezou o pasa-
do verán da man da Rede Eusumo 
e da cooperativa Abeluria a través 
dun obradoiro de emprendemen-
to e mentoring para desenvolver 
proxectos na economía social. Nese 
momento coñecimos a Ana Olveira 
de Abeluria, a nosa mentora, quen 
nos falou deste programa que esta-
ban a desenvolver e nos animou a 
participar nel pola posibilidade que 
nos daba de continuar traballando 
con acompañamento profesional no 
noso proxecto. Olympe Emprende 
permitiunos traballar competencias 
indispensables para poñer en mar-
cha un proxecto de emprendemen-
to, dende cuestións de comunica-
ción ata a planificación económica.
En que se vai centrar a súa activida-
de a partir de agora?
A actividade de Atoupa terá por 
obxectivo principal xerar coñece-
mento sociolóxico que contribúa ao 
deseño e implementación de políti-
cas transformadoras implicando ao 
conxunto da sociedade. Farémolo a 
través da elaboración de proxectos 
de investigación social, o deseño e 
avaliación de políticas sociais e o des-
envolvemento de accións para a for-

mación e a divulgación do coñece-
mento. Máis en concreto, queremos 
centrarnos en seis liñas de acción de 
gran importancia para a realidade 
galega: o envellecemento poboacio-
nal 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 coida-
dos e a súa posta en valor, a preca-
riedade laboral e a dinamización do 
territorio.
Como teñen pensado entrar en con-
tacto cos seus futuros clientes?
Agora mesmo estamos nese paso. 
Neste momento o que estamos a 
facer é poñernos en contacto con 
posibles clientes -concellos, univer-
sidades, asociacións, empresas…- vía 
correo electrónico ou de forma te-
lefónica para poder concertar citas 
presenciais e dar a coñecer os nosos 
servizos. Tamén estamos a participar 
en diversos espazos de networking 
que está organizando a Asociación 
de Mulleres Empresarias de Lugo.
Alguén do equipo xa conta con ex-
periencia en proxectos similares?
Por unha banda, Álex traballou nun-
ha consultora social da Coruña. Por 
outra, Ana participou en estudos so-
bre a migración feminina en España 
e traballou en investigacións parti-
cipativas sobre o xénero e as migra-
cións. Con todo, todos temos expe-
riencia nalgún dos servizos que imos 
a desenvolver; por exemplo, Carlota 
e Raúl realizaron investigacións para 
a Deputación da Coruña e o Colexio 
de Enfermería de Lugo.
Cal é o aspecto máis innovador do 
proxecto? Por que deben elixirvos a 
vos fronte á competencia?
Cremos que Atoupa diferénciase 
doutras consultoras sociais debido 
a súa proximidade ao territorio lu-
cense. Isto permítenos coñecer de 
primeira man a realidade social dos 
nosos clientes e usuarios. Outro as-
pecto salientable son as nosas áreas 
de acción, das cales destacan o enve-
llecemento poboacional e as migra-
cións. Dende o noso punto de vista, 

ambos son retos de gran importancia 
que están a mudar as necesidades 
da sociedade galega e aos que temos 
que dar respostas. Tamén, resaltaría-
mos 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 for-
mas de discriminación 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 relativamente 
novidosa, especialmente no ámbito 
das políticas públicas, onde está a 
ser paulatinamente incorporado, se 
ben aínda de forma incipiente, pero 
que permite comprender con pro-
fundidade as problemáticas sociais.

Teño entendido que a cooperativa 
se constituirá en outono, fáltanvos 
moitos detalles por ultimar?
A verdade é que non moitos. Agora 
estamos centrados en traballar na 
nosa páxina web e preparando toda 
a documentación para a súa consti-
tución.
Cal sería o punto máis destacado?
Gustaríanos concluír resaltando o 
potencial da socioloxía como ferra-
menta valiosa para producir un co-
ñecemento crítico co que entender 
mellor a realidade que nos rodea. As 
ciencias sociais non deben esquecer 
a integración da ética na súa prácti-
ca. Por iso, cremos que a socioloxía 
debe poñerse ao servizo do ben co-
mún, aportando enfoques e coñe-
cementos que contribúan a tomar 
decisións políticas emancipadoras e 
a construír comunidades máis uni-
das. Co proxecto de Atoupa preten-
demos, en definitiva, 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



setembro 2022 9

as pontes

O pleno aprobou, por unanimi-
dade investimentos por valor de 
4.669,773.26 euros para poñer en 
marcha novos servizos e executar 
diferentes proxectos, actuacións que 
responden ás demandas realizadas 
desde o tecido asociativo da vila.
Entre os proxectos que se levarán a 
cabo atópanse, entre outros, a crea-
ción dun centro loxístico, cun investi-
mento de 401.555 euros, a mellora 
da iluminación e o acondicionamen-
to interior do Mercado Municipal, 
proxecto valorado en 48.279 euros 
así como o soterramento e canali-
zación da liña eléctrica desta infraes-
trutura municipal (30.250 euros).
Tamén se levará a cabo a reparación 
dos pavimentos na rúa Rosalia Cas-
tro, na Avenida de Ferrol así como 
na Avenida da Coruña, actuacións 
valoradas en 48.398.79 euros, exe-
cutarase a mellora do viario e da 
accesibilidade na rúa Sergio Rivera 
Chao (42.350 euros), o aglomerado 
dos accesos ao cemiterio dos Alim-
padoiros (48.400 euros), a reposi-
ción da capa de rodadura na rúa Rita 
Rivera Chao (30,250), e a reparación 
do viario na Rúa Vilaboy Pajón, des-
de a rotonda dos patos ata o ponte 
da Perfolla (48.387 euros).
Así mesmo está previsto acome-
ter a reposición do pavimento na 
beirarrúa da rúa Ourense (43.560 
euros), a reposición de beirarrúa na 
rúa Santiago Apóstol (18.150 euros) 
así como a mellora da evacuación 
de augas pluviais na zona do aparca-
doiro da Avenida de Ferrol (42.350.
euros).
O pleno do Concello tamén aprobou 
un investimento de 48.400 euros 
para a construción de beirarrúas no 
Rego do Campo, unha partida de 

41.140 euros para levar a cabo os 
traballos de ampliación e mellora do 
parque infantil da Rúa 8 de marzo e 
preto de 50.000 euros para mellorar 
a capa de rodadura da Rúa Antonio 
Machado e 47.778 euros para a obra 
de mellora da accesibilidade e pavi-
mentos no viario interior do cemite-
rio dos Alimpadoiros.
Entre os investimentos aprobados 
tamén se encontra o proxecto de 
reposición de canalización de abas-
tecemento e a mellora viaria da 
Avenida das Veigas (96.800 euros) 
e actuacións nas instalacións depor-
tivas tales como o acondicionamen-
to do pavillón da IES A Magdalena 
(150.000 euros) ou a reposición da 
pista polideportiva do Chamoselo- 
Cal da Avelaíña (30.000 euros).
Tamén se levarán a cabo as obras 
de mellora do chan do ximnasio do 
pavillón municipal (40.000 euros), a 
construción dunha grada cuberta no 
campo de herba artificial con capa-
cidade para 150 persoas (97.913 eu-
ros, a creación dunha zona cuberta e 
almacén para a práctica de tiro con 
arco (210.945 euros) e a rehabilita-
ción da pista deportiva do Poboado 

das Veigas (48.293 euros).
Ademais executáranse diferentes 
actuacións no lago entre as que se 
atopan a rehabilitación e mellora da 
Senda da Memoria (46.701 euros), o 
embelecemento dos contedores do 
lixo así como a creación dun parque 
de calistenia e a execución dun apar-
cadoiro para motos (18.274 euros) 
ademais adquiriranse boias, velas de 
sombra e unha torre de socorrismo, 
elementos valorados en 8.000 euros.
Os investimentos aprobados duran-
te a sesión plenaria permitirán a exe-
cución de obras para a mellora do 
saneamento no viario de Pontoibo 
(66.550 euros), a instalación dunha 
zona multideportiva na parcela ane-
xa a AA.VV de Bermui (96.800 euros), 
a mellora da capa de rodadura no 
viario a Esfarrapa así como as obras 
de reposición do pavimento dete-
riorado nos viarios de Ribadeume e 
Bermui (46.733 euros), as obras de 
reposición e mellora dos pavimentos 
na senda da Ribeira, cara o encoro, 
a reparación da gabia no viario do 
Pontoibo e Marraxón (39.264 euros) 
así como desbroces de viarios rurais 
(65.000 euros).

O Pleno aproba investimentos 
por máis de 4,6 millóns de euros

A segunda quincena do mes de set-
embro porase en marcha un proxec-
to para a mellora do servizo de xes-
tións dos residuos que se xeran nas 
vivendas do municipio.
Baixo o lema As Pontes composta. 
A forma natural de reciclar, o Con-
cello das Pontes busca concienciar 
á poboación sobre importancia de 
xestionar os restos orgánicos para 
valorizar e obter un fertilizante natu-
ral de calidade.
Así o Concello ten previsto repartir 
210 composteiros domésticos entre 
a veciñanza interesada, totalmente 
de balde, co obxectivo de xestionar 
os restos de comida xerados no noso 
fogar o convertelos en compost.
O goberno local recomenda que se 
depositen os restos orgánicos xera-
dos nos fogares nos composteiros 
domésticos e que só depositen no 
colector verde a fracción resto. Des-
te xeito axudaremos a mellorar a xes-
tión de residuos do Concello no seu 
conxunto.
Nunha primeira instancia vanse prio-
rizar os núcleos de Chamoselo, Cal 
de Avelaíña e A Cuiña para o reparto 
dos composteiros, quedando aberto 
o reparto de composterios ao públi-
co en xeral, tras or reparto nestas 
tres zonas.
A entrega do composteiro realizara-
se nas charlas informativas. A estas 
persoas faráselle tamén entrega dun 
manual de compostaxe e todas elas 
recibirán unha visita do persoal téc-
nico encargado do proxecto co fin de 
analizar como evoluciona o proceso 
de compostaxe e resolver dúbidas.
As persoas interesadas no programa 
de compostaxe doméstica poden 
solicitalo no teléfono 667 129 340 
ou enviando un correo electrónico a 
jose.alvarino@aspontes.org.

Arranca unha 
campaña de 
compostaxe A Banda-Escola das Pontes mantén 

aberto o prazo de matrícula para 
o novo alumnado para o curso que 
dará comezo no mes de setembro.
Este grupo imparte clase de Ini-
ciación á Música, unha formación 
gratuíta dirixida a nenos e nenas 
de entre 3 e 5 anos e que constitúe 
o paso previo a comezar a tocar un 
instrumento con 6 anos. A formación 
consta dunha clase de 45 minutos á 
semana.
As persoas interesadas poden inscri-
birse no teléfono 696 264 627 ou nas 
redes sociais da banda escola.
Ademais tamén se pode facer a ma-
trícula para os maiores de 6 anos que 
desexen formación musical. O alum-
nado poderá escoller o instrumento 
que desexe. As clases serán indivi-
duais e colectivas e se reforzarán con 
linguaxe musical.

A Escola de música 
abre a inscrición

Xa está publicada a resolución defi-
nitiva das axudas ás familias para a 
escolarización dos seus fillos para o 
curso 2022-2023. Segundo as bases 
reguladoras específicas das axudas 
ás familias para a escolarización dos 
seus fillos para o curso 2022/2023, 
trala resolución de concesión da 
axuda económica, as contías serán 
aboadas mediante a entrega dun 
vale indivisible e canxeable polo dito 
material escolar, as persoas solicitan-
tes propostas como beneficiarias.
A persoa beneficiaria acudirá ás ofi-
cinas de Servizos Sociais para retirar 
o vale da axuda concedida, dende as 
08:30 ás 14:00 horas.

Xa se poden 
recoller as axudas á 
escolarización
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Tras dous anos sen celebración pola 
pandemia de covid, durante a fi n de 
semana, do 23 ao 25 de setembro, 
o municipio das Pontes retrocederá 
no tempo para celebrar a séti ma edi-
ción da súa Cita coa Historia, organi-
zada polo Concello en colaboración 
coa Asociación Lembranza da Vila, 
na que a vila viaxará ao pasado e re-
vivirá a súa historia.
A asociación convocou xa o tradicio-
nal concurso de caracterización no 
que poderán parti cipar aquelas per-
soas caracterizadas con vesti men-
tas que xiren en torno ao mundo 
galaico-romano, podendo parti cipar 
con indumentarias exclusivamente 
galaicas ou romanas.
Para poder parti cipar no concurso 
será necesario fotografarse no pho-
tocall instalado para esa fi nalidade 
diante do Museo Etnográfi co Monte 
Caxado os días 24 e 25 de setembro.
Establécense 5 categorías con ca-
danseu premio para os parti cipantes 
gañadores, que serán individual in-

fanti l xuvenil (menores de 18 anos), 
que recibirá un vale de compra no 
comercio e na hostalería local va-
lorado en 50 euros. A parella da 
mesma categoría recibirá un vale 

de 100 euros. En adulto hai tamén 
dúas categorías, individual (1 vale de 
50 euros de premio) e parella (vale 
de compra valorado en 100 euros). 
Establécese unha quinta categoría, 
de grupo, no que poden parti cipar 
persoas de todas as idades, que te-
rán de premio un vale de compra no 
comercio e hostalería local valorado 
en 200 euros. 
O xurado reunirase o domingo 25 
de setembro para ditaminar en base 
aos materiais empregados na con-
fección da vesti menta, a adaptación 
histórica da vesti menta á época ga-
laico-romana e a confección e dese-
ño de complementos.
Esta nova cita acollerá unha grande 
diversidade de acti vidades, pen-
sadas para toda a veciñanza, que 
arrancarán o vernes e que se darán 
a coñecer ao longo deste mes pero 
que estarán vinculadas a espectácu-
los de todo ti po para refl ecti r o pasa-
do con mercado, pirotecnica, música 
e caracterización, entre outras.

Cita coa Historia convoca o 
concurso de caracterización

Abriu xa o prazo de matrícula nas 
escolas municipais culturais. Ata 
o 14, o alumando matriculado no 
curso anterior poderá solicitar a re-
novación nas escolas se completou 
o curso, con asistencia habitual ás 
clases, se non ten recibos penden-
tes ou non foi baixa.
Como novidade, esta ano a inscri-
ción deberá realizarse, preferen-
temente, de forma telemáti ca a 
través da sede electrónica.
Aquelas persoas que non dispoñan 
de medios ou coñecementos para 
realizar a inscrición online poderán 
descargase os impresos na páxina 
web municipal ou acudir ao Depar-
tamento de Cultura, de luns a ven-
res, de 09:00 a 14:00 horas, onde 
se lles facilitarán os impresos de 
solicitude de matrícula. Unha vez 
cubertos e asinados poderán pre-
sentalos no mesmo departamento 
ou a través do correo electrónico 
(cultura@aspontes.org).

Recibida a solicitude de matrícula 
esta será revisada pola adminis-
tración e noti fi carase electronica-
mente ou por correo electrónico 
ao alumnado a confi rmación da 
praza e horario,a taxa a pagar así 
como o prazo de pago.
Unha vez rematado o prazo de 
inscrición do alumando matricula-
do no curso 2020-2021, o listado 
de prazas vacantes exporase, o 
día 22 de setembro, no taboleiro 
de anuncios do Departamento de 
Cultura, e abrirase o prazo de ins-
crición, do 23 ao 29 de setembro, 
para o alumnado de novo ingreso. 
A solicitude deberá realizarse, pre-
ferentemente, de forma telemáti -
ca a través da sede electrónica.
O Departamento de Cultura no-
ti fi cará por correo electrónico ou 
teléfono a adxudicación de praza, 
e dará ao novo alumnado as ins-
trucións e prazos para a realización 
do pago da matrícula.

Aberta a matrícula 
nas escolas culturais

O Concello de As Pontes desti na-
rá 80.000 euros ás achegas para 
a creación de empresas, a través 
dunha nova edición do programa 
“As Pontes Emprende” desti nado a 
fomentar a acti vidade empresarial, 
contribuíndo deste xeito á xeración 
de emprego no ámbito municipal do 
Concello das Pontes.
A oitava edición deste programa, 
posta en marcha no ano 2015, ten 
como obxecti vo prioritario fomentar 
a acti vidade económica, incenti var 
a creación de novos proxectos em-
presariais e dinamizar a pequena e 
media empresa e ás persoas autó-
nomas, ofrecéndolles un apoio para 
que poidan afrontar o reto de esta-
blecerse como traballadores/as por 
conta propia ou o da posta en mar-
cha dun proxecto empresarial.

Esta achega súmase aos 254.370,03 
euros desti nados nas edicións ante-
riores e que permiti ron apoiar a 95 
novos/as emprendedores/as e xerar 
máis dun centenar e medio de pos-
tos de traballo en sectores como o 

da agricultura ecolóxica, o comercio, 
a hostalaría, a construción, a carpin-
tería metálica ou servizos profesio-
nais.
O programa As Pontes Emprende 
contempla dúas liñas de actuación, 
ambas cun importe máximo de 
2.000 euros. A liña Impúlsate está 
desti nada a sufragar os gastos de 
alugueiro mentres que a través da 
liña Instálate cubriranse os gastos de 
inmobilizado material e inversión na 
adecuación de locais para a posta en 
marcha da acti vidade.
Para acceder a estas achegas é nece-
sario presentar a solicitude a través 
da sede electrónica do Concello, 
mediante certi fi cado electrónico, 
xunto coa documentación esixida na 
convocatoria. As solicitudes poderán 
presentarse ata o 30 de setembro.

Arranca a oitava edición do 
programa As Pontes Emprende

As Pontes acolleu a primeira se-
sión do proxecto Emoción-Arte, 
unha proposta do departamento 
de Benestar Social na que parti ci-
pan 15 mulleres e que ten como 
obxecti vo prioritario permiti r 
ás súas parti cipantes un ache-
gamento ao autocoñecemento, 
á conexión co seu corpo e coas 
súas emocións empregando a 
expresión artí sti ca como medio.
Así, durante tres sesións, cunha 
duración conxunta de 25 horas, 
ás mulleres parti cipantes pode-
rán achegarse as súas emocións 
e coñecer experiencias de  mulle-
res que uti lizan promoven a arte 
como forma de expresión e cana-
lización emocional.
As parti cipantes tamén realiza-
rán prácti cas de introspección 
para favorecer o seu autocoñece-

mento,  prácti cas de consciencia 
corporal e de atención focalizada 
como forma de autoescoita así 
de escoita acti va e  expresión 
emocional saudable. Asi mesmo 
poderán coñecer e  experimentar 
formas de expresión artí sti ca que 
sirven de canal para a expresión 
e equilibrio emocional, nun clima 
de grupo baseado no bo trato e o 
coidado emocional.
Todo isto a través de  catro áreas 
artí sti cas: a expresión musical 
e o canto; a expresión oral e es-
crita; a expresión corporal e as 
artes plásti cas para que as par-
ti cipantes poidan experimentar 
vivencias de autodescubrimento 
e expresión emocional mediante 
técnicas que lles servirán despois 
de ferramentas para o seu día a 
día.

As Pontes acolleu a primeira 
sesión de Emoción-Arte
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O alcalde das Pontes visitou as obras 
de rehabilitación integral do polide-
porti vo municipal e que permiti rán 
mellorar unha infraestrutura depor-
ti va de referencia na vila.
Entre os traballos xa fi nalizados ató-
pase a substi tución da cuberta exis-
tente por unha nova de panel sánd-
wich así como a renovación dos seus 
peches que, xunto coa renovación 
do pavimento da pista con tarima 
fl otante, de maior illamento,  e o re-
vesti mento da fachada con fachada 
venti lada, tarefas xa executadas, per-
miti rán un aforro do 18% no consu-
mo enerxéti co da instalación.
Co mesmo obxecti vo, tamén foron 
executados diversos traballos en-
camiñados a mellorar o sistema de 
iluminación interior do polidepor-
ti vo municipal coa renovación das 
lámpadas actuais por tecnoloxía 
LED. Reformáronse as instalacións 
de produción de enerxía aerotér-
mica para calefacción, auga quente 
sanitaria (ACS) e a refrixeración do 
edifi cio. Procedeuse ao cambio da 
caldeira eléctrica por unha bomba 
de calor, dúas unidades de tratamen-
to de aire, un acumulador de inercia, 
para almacenar o calor procedente 
da bomba, doce sistemas de venti -

loconvectores e a obra civil asociada. 
Agora, o Concello traballa na mellora 
da rede de saneamento coa substi -
tución de todos os sanitarios. A obra 
rematará co cambio do chan do xim-
nasio situado e co pintado do inte-
rior da instalación deporti va. 

ESTRADA DA VEIGA. O alcalde visi-
tou tamén as obras de ampliación 
e mellora da estrada provincial DP 
1802 de Veiga de Cabana ás Pon-
tes, que contan cun orzamento de 
1.131.656,47 euros, o que supón un 
dos maiores investi mentos progra-
mados este ano na rede provincial 
de estradas.  As obras, avanzan a bo 
ritmo e prevese que estean rema-
tadas completamente no mes de 
outubro.

As obras consisten en anchear e 
mellorar a seguridade do vial ao seu 
paso polos núcleos de Goente e A 
Faeira, un tramo de preto de 9 qui-
lómetros no que a plataforma será 
ampliada ata os 8 metros de ancho, 
con vía de circulación de 7 metros 
e arcéns de medio metro en ambas 
marxes do vial. Nos primeiros 281 
metros xa se completou a execución 
dunha senda peonil elevada de dous 
metros de ancho que discorrepola 
marxe esquerda da calzada.
As obras incluén tamén a constru-
ción dunha pequena variante para 
eliminar os puntos máis perigosos 
do trazado, un sistema de drenaxe 
e recollida de pluviais, a completa 
renovación do pavimento da estrada 
e a instalación de nova sinalización.

As obras de reforma do pavillón 
municipal están na recta fi nal

O Concello das Pontes presentou, 
os sete proxectos de fi n de grado, 
elaborados polo alumnado de Ar-
quitectura da Universidade Cesuga  
que propoñen dar solucións ao pa-
trimonio vinculado ao lago, basea-
dos no turismo acti vo e na creación 
de infraestruturas de aloxamento.
Todos os proxectos, desde enfo-
ques diferentes, ofrecen unha 
resposta á necesidade de mello-
rar a dotación da balsa mineira 
para explotala turisti camente, a 
escala comarcal, para o que foi 
necesario realizar unha diagno-
se da zona, determinar a locali-
zación das pezas e propoñer un 
programa de actuación híbrido 
que combinase unha parte resi-
dencial, que permite a pernoc-

tación, a través de unidades con-
centradas de baixa densidade, 
cunha parte náuti ca e deporti va 
para que a veciñanza das Pontes 
e as persoas visitantes poidan 
gozar de todas as oportunida-
des que ofrece o lago das Pontes 
para o turismo acti vo, mediante a 
creación de novas infraestruturas 
deporti vas e espazos para acti vi-
dades de hostalería. 
De xeito complementario, os sete 
proxectos presentados inclúen 
propostas de intervención na 
rede viaria para facer máis per-
meable a Avenida Blanco Amor, 
principal punto de acceso ao areal 
pontés, así como intervencións de 
recuperación de diferentes zonas 
vexetais.

Presentados os proxectos de 
turismo acti vo para o lago 
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As obras de mellora da rúa Pardo Ba-
zán, un proxecto cun investi mento 
de 356.124 euros, procedentes da 
Deputación da Coruña, avanzan a 
bo ritmo. Entre os traballos xa reali-
zados pola empresa  Construcciones 
Fego Atlánti co SL, ocupou un lugar 
prioritario a ampliación do ancho 
das beirarrúas e a eliminación dos 
bordos, dos desniveis e as ramplas 
co obxecti vo de deixara rúa á cota do 
viario, optando pola mesma solución 

estrutural e estéti ca desenvolvida 
noutras zonas do casco urbano.
Así mesmo, creouse un espazo de le-
cer que inclúese un parque infanti l, 
un parque biosaudable e un espazo 
de reunión. Tamén se executou un 
novo sistema de saneamento e de 
alumeado, para rematar coa reno-
vación dos fi rmes para o tráfi co e 
a zona peonil.  Así mesmo crearase 
unha zona de aparcadoiro en bate-
ría, manténdose o aparcadoiro.

Avanzan as obras de mellora de 
servizos da rúa Pardo Bazán

O alcalde das Pontes, Valentí n Gon-
zález Formoso, acompañado pola 
concelleira de Industria e Emprego, 
Ana Pena, visitou as instalacións, no 
polígono dos Airíos das empresa In-
geniería PSI, anteriormente asenta-
da no concello de Vilalba.
O rexedor local amosou a súa sa-
ti sfacción polo asentamento desta 
empresa, fundada por un enxeñeiro 
pontés fai máis de 20 anos, no mu-
nicipio xa que “contribúe a reforzar 
a posición das Pontes como un dos 
principais asentamentos industriais 
da comarca e ao mesmo tempo 
permite recuperar un talento lo-
cal, altamente cualifi cado, como 
fai case unha década o fi xo ImasD 
Consult, empresa de enxeñería civil 
dedicada ao sector da construción 
de estruturas metálicas”.
Así, González Formoso fi xo fi ncapé 

en que una porcentaxe moi elevada 
do persoal que conforma a planti lla 
de Ingeniería PSI “é orixinaria das 
Pontes. Tiveron que saír da vila para 
estudar e agora teñan unha oportu-
nidade de regresar ao seu lugar de 
nacemento e contribuír á posta en 
marcha dun proxecto empresarial 
que dinamizará a economía local e 

da comarca”.
O alcalde tamén subliñou que “este 
novo asentamento evidencia, nova-
mente, os recursos dos que dispón 
o municipio e a arraigada cultura in-
dustrial e que o converten nun lugar 
idóneo para o desenvolvemento de 
múlti ples e variadas acti vidades in-
dustriais.

Formoso apoia a instalación de 
novas empresas nas Pontes

O Concello das Pontes converteuse 
no epicentro da Axenda Urbana Es-
pañola coa celebración da xornada 
Las Agendas Urbanas en los ayun-
tamientos gallegos de menos de 
20.000 habitantes.
O Plan de Acción das Pontes cen-
trará os seus principais esforzos en 
combater o declive demográfi co, 
afrontar un proceso de transición 
xusta, abordar a diversifi cación da 
acti vidade económica local e apro-
veitar o potencial dos recursos lo-
cais tanto forestais como agrogan-

deiros ou turísti cos.
Ademais, o Plan de Acción das Pon-
tes recuperará o dinamismo co-
mercial do concello, traballará para 
garanti r a dotación de servizos pú-
blicos de carácter sociosanitario e 
dinamizará o mercado inmobiliario 
para evitar a vivenda baleira e  os lo-
cais comerciais pechados. Mellorar 
a imaxe interna e externa do conce-
llo tamén está entre as accións con-
templadas nesta Axenda Urbana.
A través do programa As Pontes 
Emplea o concello posicionarse 

como referente en produción e al-
macenamento de enerxía verde e 
impulsará o turismo natural.
As Pontes tamén promoverá a mo-
bilidade de proximidade, avanzará 
cara un modelo residencial denso e 
porá en valor o territorio produti vo.

CONVENIO. O alcalde das Pontes 
asinou en Madrid o protocolo do 

plan de Acción da Axenda Urbana 
coa ministra de Transporte, Mobili-
dade e Axenda Urbana Raquel Sán-
chez. Unha sinatura que formaliza 
a consideración da Axenda Urbana 
das Pontes como proxecto piloto e 
como unha boa prácti ca e experien-
cia transferible a outros municipios 
para a elaboracións dos seus respec-
ti vos plans de acción.

As Pontes presenta a 
súa Axenda Urbana 
nunha xornada únicaO vicepresidente económico Francis-

co Conde destaca que Ence “segue 
traballando sobre a mesma liña” no 
proxecto de fábrica de biomateriales 
e de papel ti sú nas Pontes e que a 
seca que afecta á fábrica de Ponte-
vedra non afecta aos planes para a 
vila. Informou que está na fase de 
“desenvolver todos os traballos de 
enxeñería que lle poidan permiti r e 
iniciar a tramitación administrati va”.
Conde remarcou que a compañía 
mantén o “compromiso con este fu-
turo proxecto” co que se busca poida 
completar o ciclo de fabricación da 
súa planta de Lourizán cunha nova 
liña de produtos.

Conde afi rma que 
Ence conti núa co seu 
proxecto para a vila
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O Concello das Pontes aprobou, no 
pleno extraordinario celebrado o 18 
de agosto, a constitución da asocia-
ción de concellos, de carácter non 
lucrativo,  para a xestión da comarca 
do Eume.
Elena López, concelleira de Turismo, 
durante a presentación desta inicia-
tiva, explicou que “o Concello das 
Pontes leva tempo incorporándose, 
de maneira sólida e decidida, á diná-
mica da planificación estratéxica mu-
nicipal a través de proxectos como o 
Plan de Mobilidade Sostible, o Plan 
de Acción polo Clima e a Enerxía 
Sostible das Pontes ou o Plan de Sus-
tentabilidade Turística para Destinos 
da Comarca do Eume. Ademais o 
Concello das Pontes tamén está par-
ticipando en estratexias de carácter 
supramunicipal e está a desenvolver 
estratexias no ámbito socioeconómi-
co, da mobilidade, da acción climá-
tica, do turismo pero é preciso dar 
un paso máis aló. É preciso abordar 

a elaboración dunha folla de ruta 
que de maneira integral considere 
todos os retos e todas as accións 
necesarias para facer das Pontes e 
da comarca do Eume un territorio 
competitivo, atractivo, amable, aco-
lledor, saudable e concienciado co 

desenvolvemento equitativo, xusto 
e sostible nos seus diferentes ám-
bitos de actuación. A Asociación de 
concellos da comarca do Eume nace 
con esa vocación”.
Así, a Asociación xurde coa intención 
de participar na elaboración dos 

plans de desenvolvemento e inver-
sión que se están a crear ou que se 
poidan crear nun futuro desde os 
diferentes organismos públicos e 
para promover e realizar accións en 
defensa dos intereses e os dereitos 
da cidadanía da comarca do Eume.
Dita entidade ten, entre as súas fina-
lidades, a promoción do desenvolve-
mento sostible e equilibrado do te-
rritorio que conforma a comarca do 
Eume, con especial apoio dos seus 
valores, naturais e culturais, median-
te o desenvolvemento de accións e 
a posta en marcha de actividades 
cuxo efecto repercuta no beneficio 
das persoas que viven no devandi-
to territorio. Así mesmo velará pola 
protección e conservación do patri-
monio natural do territorio, facendo 
especial fincapé no Parque Natural 
das Fragas do Eume e a súa posta en 
valor como recurso, coa finalidade 
do desenvolvemento económico e 
social da súa poboación.

A Asociación de concellos da co-
marca do Eume tamén traballará na 
posta en valor, dinamización, recu-
peración e difusión do patrimonio 
cultural; o fomento do turismo, es-
pecialmente o vinculado aos recur-
sos naturais e culturais, sempre den-
tro dun marco de sustentabilidade.
Para levar a cabo ditas tarefas a aso-
ciación facilitará o intercambio de in-
formación sobre temas relacionados 
co proxecto de xestión da comarca 
do Eume nos concellos membros, 
porá en marcha  servizos de aseso-
ramento e asistencia para os seus 
membros e asemade  organizará e 
participará en reunións, seminarios 
e congresos e promoverá publica-
cións e documentos vencellados a 
súa finalidade e obxectivos.

Constitúese a Asociación de Concellos 
para a xestión da comarca do Eume

ELENA LóPEz, CONCELLEIRA DE TURISMO

A nova Asociación de Concellos para 
a xestión da comarca do Eume está 
integrada polos concellos da Capela, 
Cabanas, Monfero, Pontedeume e 
As Pontes, aliñados baixo o deno-
minador común de pertencer ao 
parque natural das Fragas do Eume, 
que está agora mesmo no proceso 
de aprobación por parte da Xunta 
do plan de usos, pendente dende o 
ano 88.

Que lle aporta esta asociación ás 
Pontes?
A posibilidade dunha planificación 
estratéxica do territorio. Nos últimos 
tempos, no Concello das Pontes es-
tanse tomando decisións de ir máis 
alá do propio Concello, de buscar 
asociacións supramunicipais que nos 
permitan colaborar con outros con-
cellos e administracións que nos ga-
rantan financiamento e proxectos de 
maior alcance que a nivel municipal.

Como xurdiu a idea?
No 2019 valoramos a posibilidade 
de presentarnos ao Plan de Sosteni-
bilidade Turística para destinos que 
sacou a Secretaría de Estado para o 
Turismo con fondos europeos e no 
2020 decidimos xuntarnos todos 
nunha mesa, empezar a traballar 
para presentarnos a este plan e na 
segunda convocatoria de setembro 
do 2021 levamos o plan á Deputa-
ción da Coruña e fumos beneficiarios 

dun millón e medio de euros. Entón 
consideramos que o paso principal 
e primeiro era constituirnos xuridi-
camente porque aínda que somos 
a comarca do Eume non tiñamos 
marxe de manobra para optar a moi-
tas subvencións por iso tomamos a 
decisión de dar o paso que é o que 
estamos a facer agora.

En que punto están agora?
Estamos no primeiro paso no que 
cada Concello ten que levar a Pleno 
e aprobar a adhesión á asociación, 
comezamos nós, que o fixemos en 
agosto, e agora están os distintos 
concellos co mesmo proceso para 
aprobalo en pleno. Unha vez que 
este paso estea listo nos cinco con-
cellos, tramitarémolo na Xunta de 
Galicia. Esperamos logo tela rexis-
trada a final de ano. Neste último 
mandato foi cando decidimos dar 
un paso máis, tiñamos en mente 
seguir traballando nesas alianzas 
territoriais e como comarca do 
Eume era unha débeda que tiña-
mos administrativa e xurídicamen-
te porque nos vai permitir crear 
estabilidade na comarca. Cremos 
que unha estrutura xurídica como 
é esta Asociación de Concellos nos 
permitirá darlle continuidade aos 
proxectos e garantir unha coheren-
cia. Por exemplo, turisticamente, 
ter sempre unha programación e 
visibilizar todas as actuacións que 

se toman en cada concello a nivel 
comarcal. E tamén vincular empre-
sas de cada concello, é fundamental 
a relación público-privada e para iso 
cantas máis garantías se dean máis 
particulares e empresas se suma-
rán. Máis poboación abarcas e máis 
intereses podemos ter en común.

Esta asociación é a nivel turístico ou 
ten unha finalidade maior?
Xurdiu a través das concellerías de 
Turismo pero realmente vai máis alá 
xa que nos permite unha planifica-
ción estratéxida do territorio, fixar 
poboación, abrir outras liñas de ne-
gocio, fomentar o emprego, a posta 
en valor do patrimonio natural e 
cultural así como o inmaterial como 
pode ser a lingua, o fomento da edu-
cación ambiental, costumes, oficios; 
o parque natural e o río Eume así o 
requiren. Tamén buscamos a dina-
mización das actividades económi-
cas que sexan compatibles cos recur-
sos naturais.

Cal é o seguinte paso trala constitu-
ción?
Somos beneficiarios do Plan de Sos-
tenibilidade Turística para Destinos, 
cun millón de euros e tócanos co-
mezar coa execución das accións re-
collidas no plan. Empezaremos por 
constituír unha xerencia para facer 
un seguemento deste plan e que a 
Deputación nos vaia delegando es-

tas actuacións que se fagan, tanto in-
fraestruturas, como a propia xeren-
cia da asociación, como un proxecto 
de comunicación que é vital para dar 
a coñcer todo o territorio do Eume. 
Comezaríamos por aí pero despois 
hai que organizar xuntanzas co ma-
nual do inversor para promover o 
noso territorio en todos os ámbitos 
e dar a coñecer as potencialidades 
que temos para que invirtan aquí 
empresas.

O futuro que lle vedes a asociación 
é claro.
As alianzas son fundamentais, os 
cambios de ciclo demandan estos 
novos xeitos de facer política, que 
non eran o máis extendido pero que 
agora son necesario. Por responsabi-
lidade temos que dar un paso máis 
e contituírnos como asociación e tra-
ballar todos en común.

Que é o máis urxente a tratar?
Fixar poboación é o máis urxente 
con empregos de calidade, todo isto 
facémolo polos veciños e veciñas 
dos cinco concellos, pola xente que 
quere emprender no rural. Pódense 
abrir moitas posibilidades para fixar 
poboación e diversificar a nosa eco-
nomía. Empezamos polo turismo 
porque é o que temos agora sobre a 
mesa pero hai máis camiños. De fei-
to, o día 8 reunímonos en Ferrol co 
Secretario de Estado para poñer en 
marcha todo iso, pero o importante 
é contar coa xente, porque é curioso 
pero sendo comarca non temos esa 
relación comercial entre os conce-
llos, temos que lograr que entre nós 
mesmos nos sintamos pertencentes 
a unha mesma comarca e que pode-
mos facer cousas en común usando 
as sinerxias, que é o xeito que temos 
de ser máis competitivos.

“Temos que usar as sinerxias en 
común para ser máis competitivos”
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friol

Un grupo de rapaces e rapazas 
chegaron a Friol para parti cipar 
no campo de voluntariado Friulio. 
Esta acti vidade está subvencio-
nada pola Consellería de Políti ca 
Social, e en concreto a Dirección 
Xeral de Xuventude, Parti cipación 
e Voluntariado, e xesti onada e 
organizada polo Concello, a aso-
ciación local A Castronela e a em-
presa Avada.
Durante estas xornadas os rapaces 
puxeron en valor e axudaron a des-
envolver unha acti vidade, como é 
o Friulio, que nos achegará ao noso 
pasado mediante visitas teatraliza-
das, accións puntuais de restaura-
ción, sinalización e consolidación 
das estruturas do Castro Friulio, a 
plantación dun bosque de árbores 
autóctonas polo paseo fl uvial ata o 
poboado, así como a creación dun 
spot/curtametraxe de divulgación 

sobre o proxecto.
Fixeron tamén talleres de elabo-
ración de queixo e pan, no propio 
Castro Friulio, onde conceron o pan 
no forno que alí construíron os inte-
grantes da asociación A Castronela.

TRABALLOS. Ademais realizaron 
disti ntas excursións e visitas a pun-
tos interesantes do Concello de 
Friol e da súa contorna.
Con esta iniciati va o que se preten-
de é que esas persoas que vaian 
parti cipar poidan coñecer a Galicia 
interior, especialmente o concello 
de Friol e a súa contorna, coñecer 
unha das súas maiores festas de 
recreación histórica, que é o Friulio, 
implicarse no mantemento e posta 
en valor do patrimonio cultural, et-
nográfi co, arqueolóxico e artí sti co, 
e tamén fomentar valores de traba-
llo en equipo e solidariedade.

Friol puxo en marcha o 
campo de voluntariado

O alcalde de Friol, José Angel San-
tos, acompañado da Concelleira de 
educación, Pilar López e do director 
do CPI López Suárez, Felipe Barata 
Villapol, esti veron nas instalacións 
do centro educati vo para verifi car 
o acabado das obras realizadas nos 
meses de xullo e agosto.
Estas obras consisti ron na renova-
ción das beirarrúas circundantes os 
edifi cios de educación primaria e do 
comedor escolar e tamén na cons-
trución dun parque infanti l dentro 
do propio recinto escolar. Ambas 
obras ti veron un coste de 45.000 
euros e foron sufragadas a cargo do 
Concello de Friol e da Xunta.
A renovación das beirarrúas era 
unha das demandas máis importan-
tes que se solicitaban do centro edu-
cati vo, debido o mal estado que pre-
sentaban e suporá unha mellora na 
vida diaria do centro educati vo, ade-
mais de mellorar o embelecemento 
do colexio. Conxuntamente con esta 
obra se realizou tamén unha reno-
vación das escaleiras de acceso ao 
comedor escolar, que tamén presen-
taban un deteriorado aspecto polo 
uso e polo paso do tempo.
Pola súa parte, o parque infanti l 
pretende dar unha maior oportuni-
dade de ocio no tempo de lecer ós 
máis pequenos do centro educati vo, 
tendo en conta que o xogo e o mo-
vemento representan unha das di-
mensións máis importantes e trans-
cendentes no proceso de ensino e 
na formación do alumnado. Unha 
obra que suporá un aliciente para os 
nenos e nenas do centro educati vo e 
un estí mulo para lograr que a súa es-
tadía no colexio sexa o máis benefi -
ciosa para o seu rendemento escolar.
O alcalde destacou a importancia 
deste proxecto “os accesos que ro-
dean os edifi cios ti ñan defi ciencias 
que precisaban ser remediadas e so-
bre todo melloradasfacendo que se-
xan mais funcionais para docentes e 
alumnado, en benefi cio, sobre todo, 
dos mais novos do noso municipio, 
que son os que mais se van a favore-

cer de todas estas melloras”.
Tamén destaca o rexedor que “a 
Consellería de Educación conti nua 
apoiando a Friol, nesta caso, con un 
50% dunha inversión moi necesaria 
e demandada, tanto pola dirección 

do propio CPI como polo equipo 
de goberno doConcello, polo tanto, 
neste caso toca agradecer ao propio 
Conselleiro de Educación e Cultura 
Román Rodríguez a sensibilidade 
que ti vo coas demandas desde Friol”.

Rematan as melloras no CPI de 
Friol por valor de 45.000 euros

O Concello organiza, unha vez 
máis, despois de dous anos sen po-
der realizala, unha excursión para o 
desfrute dos seus veciños e veciñas 
de maior idade, que son unha par-
te esencial de calquera sociedade e 
por suposto de este municipio.
A viaxe será o 14 de setembro e 
dará comezo diante da casa do 
Concello ás 8:30 da mañá e farán 
unha parada en Guiti riz para al-
morzar. Dende alí viaxarán a Muxía 

para pasar a mañá, ata a hora de 
comer o xantar en Laxe, sobre as 2 
da tarde. Despois de xantar e des-
cansar, xogando unhas parti das ás 
cartas ou bailando unhas pezas, 
visitarán o pobo de Laxe, onde 
poderán desfrutar de este pobo 
mariñeiro mentres toman un café, 
dan un paseo, ou desfrutan das 
vistas sentados  nunha sombra, 
por exemplo, para seguidamente 
regresar a Friol.

Os maiores van de viaxeO conselleiro de Educación, Ro-
mán Rodríguez, elixiu o CPI Doc-
tor López Suárez de Friol para o 
acto de comenzo do curso escolar 
2022/2023.
O conselleiro acompañado polo 
delegado da Xunta Javier Arias, o 
director do colexio Felipe Barata, 
así como por diferentes cargos da 
Xunta e polo alcalde e membros do 
equipo de goberno de Friol, puido 
comprobar de primeira man o es-
tado actual das instalacións do co-

lexio, que veñen de ser melloradas.
O conselleiro anunciou na súa visita 
que a Xunta de Galicia reforza o ser-
vizo de comedores escolares cun 
investi mento extra de 1,4 M€ este 
ano.  Na súa visita, o responsable 
autonómico de Educación explicou 
que o esforzo orzamentario por 
parte da Administración autonó-
mica permiti rá blindar este servizo 
sen que se incremente o gasto das 
familias, elevando o investi mento 
ata os 50M€.

O conselleiro abriu o 
curso escolar no colexio
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O Concello de Friol presentou a 
edición número dez da súa feira de 
gando vacún de raza rubia galega, 
que este ano se celebrará o sábado 
día 24 de setembro. Na presenta-
ción esti veron presentes o alcalde 
de Friol, José A. Santos, xunto con 
outros representantes do equipo 
de goberno, que a vez tamén  es-
ti veron acompañados por gandei-
ros das explotacións que achegan 
mostras de gando á feira.
O transcurso da feira, como en 
anos anteriores, terá lugar pola 
mañá no mercado municipal, fi na-
lizando coa entrega dos premios 
correspondentes e coa celebración 
das poxas, que en esta décima edi-
ción é unha novidade e un reclamo 
mais para os gandeiros que ache-
gan cabezas á feira, e tamén vai 
servir de efecto chamada para que 
mais xente visite Friol e a feira, e 
para todos os interesados en parti -
cipar en este ti po de compra-venta 
de gando. 
En esta feira, como nas celebradas 
en anos anteriores, o gando parti -
cipante opta a premios en metálico 
e trofeos, que se dividen en dife-
rentes categorías. Estas categorías 
son machos menores de 8 meses, 
femias menores de 8 meses, ma-

chos maiores de 8 meses, xatas 
e vacas. Os premios económicos 
divídense en 150 euros para o pri-
meiro clasifi cado, 100 euros para o 
segundo e 50 para o terceiro posto. 
Hai un premio especial de 200 que 
levará a gandaría que asista co me-
llor lote.
Ademais de estes case 2.000 eu-
ros que se reparten nas diferentes 
categorías, as gandarías asistentes 
recibirán unha prima pola asisten-
cia dos seus exemplares, os cales 
permiti rán que se poida observar 
unha gran diversidade de reses, 
mostras e calidades de gando va-
cún de carne de raza rubia.

O alcalde de Friol, José A. Santos, 
resalta que “a gandería é un dos 
sectores mais importantes do noso 
Concello e unha parte fundamen-
tal, polo que unha feira dedicada 
ao gando vacún de carne paréce-
nos que pode servir para seguir 
apoiando e impulsando o medio 
rural en xeral, e o sector gandeiro 
en parti cular” ademais dinos que 
“convidamos a todas as persoas 
que queiran desfrutar de esta fei-
ra, que está sendo un referente do 
sector, a que nos visiten ese día, e 
que aproveiten para desfrutar e vi-
vir o noso marabilloso pobo”.

O Concello de Friol retomará a 
Feira do gando vacún de carne

O Concello de Friol conta xa co 
pleno funcionamento do seu GES 
(Grupo de Emerxencias Supramu-
nicipais) que ten a súa sede no po-
lígono industrial, nunha das naves 
do edifi cio multi usos de propieda-
de municipal. Este grupo formado 
por 12 profesionais, dará cobertura 
a este municipio e aos de Begonte, 
Guiti riz, Palas de Rei (que antes 
pertencía á área de Monterroso) e 
Outeiro de Rei.
O traballo de coordinación do Gru-
po do día a día lévao a cabo o con-
celleiro delegado Enrique Barreiro, 
que é o encargado de organizar e 
supervisar o GES. Xa realizaron va-
rias intervenciós para as que foron 
solicitados polo servizo 112, por 
exemplo, dende que se puxo en 
funcionamento o día 8 de agosto.

Os traballos que realizará este gru-
po de emerxencias será, entre ou-
tros, intervir en incendios forestais 
e urbanos; defi nir e manter as re-
des de faixas de xesti ón da biomasa 
de prevención e defensa contra os 
incendios forestais; realizar actua-
cións de prevención da vespa velu-
ti na por seguridade da poboación 
tales como control e reti rada de 
niños; intervir en situacións deriva-
das de riscos naturais, nevaradas, 
inundacións, temporais, xeadas, 
choivas intensas, sismos, derru-
bamentos, corrementos de terra, 
situacións de seca; colaborar coas 
autoridades en materia de protec-
ción civil en casos de aglomera-
cións de persoas; calquera outra en 
materia de protección civil, emer-
xencias e medio ambiente.

Entra en funcionamento 
o grupo de emerxencias
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castro de rei

O Concello de Castro de Rei vol-
veu iniciar por terceira vez o pro-
ceso de licitación para adxudicar 
a xesti ón da escola infanti l muni-
cipal Manuel López Besteiro.
O proceso inciouse tras rema-
tar o contrato anterior polo que 
volveu saír a licitación, no pasa-
do mes de xuño, cun orzamento 
de 161.855,67 euros. Xa a fi nais 
de xullo volveuse licitar, ma-
lia que nesta segunda ocasión 
subiuse o prezo case un 10%, 
178.041,23 euros, pero reafi r-
mouse a mesma situación, non 
se presentaron ofertas para a 
súa xesti ón.
Así, o Concello chairego volveu 
iniciar este mes de agosto a lici-
tación, por terceira vez, subindo 
outro 10% o orzamento, é dicir, 
195.845,35 euros, e informando 
de que o contrato ten unha dura-
ción de dous anos prorrogables a 
un máis.

PLAN ÚNICO. O Concello inicia 

unha nova licitación das obras 
do Plan Único do ano 2022 logo 
de quedar deserta a anterior li-
citación debido á suba do prezo 
dos materiais. As obras licitadas 
inicialmente por 262.399 euros 
quedaron desertas na primeira 
licitación, polo que é necesario 
iniciar un segundo proceso no 
que os prezos se adapten aos 
custes actuais, por importe de 
302.379 euros.
As obras consisten na rexenera-
cióne pavimentación de accesos 
aos núcleos de Ramil, Balmon-
te, Viladonga, Goberno, Outei-
ro, Bazar, Santa Locaia, Orizón, 
Mondriz, Dumpín, Duarría, A Ri-
beira, Bendia, mos e Triabá.
“Actuarase nas pistas das disti n-
tas parroquias do Concello coas 
que se pretende deixar total-
mente rematada a rexeneración 
da rede viaria municipal logo de 
varios anos de investi mentos en 
vías municipais”, explicou o al-
calde, Francisco Balado.

Licitan de novo a xesti ón 
da escola infanti l e os 
proxectos do Plan Único

A parti r da segunda quincena de 
setembro a Asociación Veciñal 
San Marti ño de Goberno comeza-
rá con clases de pilates na escola 
de Goberno, que terán lugar os 
mércores en horario de 15:30 a 
16:30.

Os asistentes poderán gozar de 
disti ntas sesión por tan só 15 eu-
ros ao mes. O grupo está aberto a 
todas as persoas interesadas pero 
as prazas serán limitadas.
Para asisti r haberá que inscribirse 
cos membros da asociación.

A parroquia de Goberno 
contará con clases de pilates

O Concello de Castro de Rei está a 
executar obras de rexeneración as-
fálti ca por importe de 150.000 eu-
ros fi nanciadas integramente pola 
Xunta de Galicia en varias vías do 
Concello.
A primeira das actuacións, con 
cargo do Plan de Infraestruturas 
Rurais de Medio Rural, consiste no 
rexenerado da vía que discorre en-
tre o barrio do Monte de San Xiao 
de Mos, ata o barrio da Cabana en 
Matodoso, que comunica as es-
tradas provinciais LU-P 1107 coa 

LU-P 16 11. Trátase dunha vía que 
discorre por unha zona gandeira 
correspondente tanto á zona de 
concentración parcelaria de Mos 
com á zona de colonización de 
Matodoso, cunha extensión de 3,1 
quilómetros e por un importe de 
48.308 euros.
A segunda, con cargo ao Plan Mar-
co de Camiños de Agader consiste 
no rexenerado de dúas vías por 
importe de 101.300 euros. Unha é 
a que vai da LU-P 1107 en Ribeiras 
de Lea, pasando por Castrillón ata 

a parroquia de Castelo do Concello 
de Outeiro de Rei, cunha lonxitude 
de 1,8 quilómetros.
A outra é a que vai dende a N-640 
en Mondriz, no lugar de Veigas do 
Couso, ata o lugar de Sumedo, na 
parroquia de Ludrio, cunha lonxi-
tude dun quilómetro.
“Ambas as dúas actuacións verte-
bran zonas moi transitadas dentro 
do Concello de Castro de Rei, tanto 
en usos agrícolas e gandeiros como 
ordinarios”, explica o alcalde, Fran-
cisco Balado.

O Concello acomete obras viais 
nas parroquias por 150.000 euros

Remataron en Castro de Rei as obras 
de mellora dos dous centros educa-
ti vos, o CEIP Ramón Falcón de Castro 
de Rei, e o Veleiro Docampo, de Cas-
tro Ribeiras de Lea. O importe dos 
tra ballos foi de 50.000 euros.
No centro de Castro Ribeiras de 
Lea, fí xose a substi tución das portas 
interiores do edifi cio principal por 
importe de 21.126 euros, así como 
o pintado do interior do mesmo edi-
fi cio por importe de 8.228 euros, con 
cargo á Xunta de Galicia. Neste mes-
mo centro, o Concello levou a cabo 
a remodelación de dúas aulas por 
importe de 11.345 euros con cargo 
ao Plan Único da Deputación, que 
aporta 7.581 euros, ante os 3.764 
que pon o propio Concello.
No CEIP Ramón Falcón o obradoiro 
de emprego encargouse de levar a 
cabo o pintado exterior do edifi cio, 
traballos valorados en 10.000 euros.

Estes traballos completan os realiza-
dos para a rehabilitación enerxéti ca 
acometi dos por parte da Xunta de 
Galicia en anos pasados nos dous 
centros educati vos, que no ano 
2018 realizaron no Veleiro Docampo 
por valor de 375.000 euros, máis os 
100.000 euros correspondentes ao 
cerramento exterior de portas e ven-
tás do edifi cio principal.

No Ramón Falcón o investi mento 
acometeuse no 2020 e ascendeu a 
270.000 euros
“Con estas actuacións damos por 
rematadas as obras de rehabilita-
ción dos dous centros educati vos, 
o que permiti rá mellorar a estancia 
do alumnado nos centros facéndoos 
máis acolledores”, dixo o acalde, 
Francisco Balado.

Rematan os traballos de mellora 
nos dous centros escolares
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meira

O Concello de Meira acometerá este 
ano a rehablitación exterior da casa 
da cultura local, que leva o nome de 
centro sociocultural Federico Gonzá-
lez, situado na rúa do mesmo nome.
Segundo explicou o concelleiro de 
Cultura, Agustín Méndez, os traba-
llos consistirán fundamentalmente 
na eliminación das humidades e de 
mellorar o aspecto da casa, que em-
peza a desprenderse. A intención é a 
colocación dunha fachada ventilada 
que lle de un aspecto máis moderno 
“como se fixo no centro de maio-
res con panel Larson”. Para iso non 
descartan a utlizacións de paneis de 
cores.
Ademais intervendrase tamén na cú-
pula, que se tapará e no tellado.

O edil de Cultura explicou que a casa 
leva moitos anos funcionando e esa 
reparación completará a realizada 
hai uns anos co cambio da cuberta 
por unha tipo sandwich e o tapado 

das terrazas, todo cun investimento 
de 25.000 euros.
A intención do Goberno local é ter as 
obras en marcha ante de que remate 
o ano.

O Concello rehabilitará o exterior 
do centro Federico González

O Pleno aprobou a ordenanza regu-
ladora da nova pista de pádel, que 
fixa os horarios, as tarifas e o sistema 
de reserva de pista dentro dun re-
gulamento de uso. Este documento 
contou cos votos a favor do PSOE, 
malia que votaron en contra o BNG e 
Galicia Sempre e o PP abstívose.
Outras das cuestións regulamen-
tarias que se levaron a pleno foi a 
modificación da ordenanza fiscal 
reguladora da taxa polas actividades 
extractivas de madeira nos montes 
e canteiras meirenses, que foi apro-
bado cos votos a favor do PSOE e o 
BNG e en contra do PP e Galicia Sem-
pre. Aínda que a norma foi aprobada 

no ano 2020, houbo que cambiar 
un punto tras unha senteza do TSXG 
deste ano, na que se aceptaba un re-
curso por ter un erro no cálculo dos 
ingresos para determinar a taxa.
Esto fixo que o Concello tivera que 
facer un novo informe técnico para 
deixar claro o tipo de gravamen.

Tamén no pleno aprobouse o proto-
colo para a prevención e actuación 
fronte ao acoso sexual e por razón 
de sexo.

DESRATIZACIÓN. O Concello acome-
tou tamén estes días un proceso de 
desratización no Concello,  xa que 
recibiron notificación por parte dos 
veciños de avistamentos destes ani-
mais na zona do parque e do muíño 
e nalgún punto punto máis do termo 
municipal. Esta operación realízanse 
cando se producen notificacións de 
avistamentos de ratas e é unha em-
presa privada a que se encarga de 
facer este traballo de limpeza.

O Pleno aproba un novo regulamento 
para a xestión da pista de pádel

A Coral Polifónica de Meira, Airiños 
do Miño, abre un novo período de 
captación de cantantes para formar 
parte do colectivo musical.
Así, invita a todos os que o desexen 
a achegarse ás súas instalacións para 
coñecelos e unirse á coral.
Os que queiran poderán acudir aos 
ensaios, que terán lugar os sábados 
pola tarde, concretamente ás 18.30 
horas nos Cabanóns de Meira.
As persoas interesada que desexen 

información poden poñerse en con-
tacto co colectivo Coral Polifónica de 
Meira chamando ao teléfono 633 
391 968 ou a través das redes sociais.

A Coral busca voces novas

A subdelegada do Goberno en Lugo, 
Isabel Rodríguez, anunciou que 720 
mozos e mozas maiores de 18 anos e 
menores de 35, poderán beneficiar-
se das axudas de 10.800 euros que 
o Goberno concederá para a adquisi-
ción de vivenda habitual nos munici-
pios de Meira, Pol, Ribeira de Piquín 
e Riotorto. A subvención terá unha 
axuda equivalente naqueles casos 
nos que se opte polo aluguer dunha 
vivenda no canto da compra. Estas 
liñas de axuda contempladas no Plan 
Estatal de Acceso á Vivenda 2022-
2025 do Goberno teñen o obxectivo 
de favorecer o asentamento de po-
boación nos municipios de menos 

de 10.000 habitantes. O programa 
foi detallado pola subdelegada do 
Goberno nun encontro celebrado na 
casa do concello de Meira.
Isabel Rodríguez trasladoulles aos 
presentes que o Ministerio creou 
este programa de subvencións á ad-
quisición ou arrendamento dunha 
casa co dobre obxectivo de facilitar 
o acceso á vivenda da xente nova ao 
tempo que trata de axudar a atraer 
poboación aos concellos con menos 
habitantes. Así, destacou que este 
programa “facilitará que a mocidade 
opte polas vilas e os pequenos muni-
cipios á hora de iniciar o seu proxec-
to de vida”.

Presentan as axudas do Estado 
para a adquisición de vivenda
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abadín

O Concello de Abadín comezou os 
trámites ante a Confederación Hi-
drográfi ca do Miño Sil para legalizar 
a traída de auga de Cabanela.
Esta traída, situada na parroquia de 
Vilarente, data dos anos 90 cando 
foi creada polos veciños que facían 
uso das augas de tres mananti ais 
situados preto da capela de San-
ta Margarida, e ata que pasaron a 

abastecerse do depósito municipal 
no monte Argán. Malia as diferen-
tes alturas das vivendas da Cabane-
la, este depósito non era sufi ciente 
para abastecelas, polo que conti -
núan facendo uso do anti ga traída.
Agora vaise redactar un proxecto 
para legalizar esta traída que inclúe 
as captacións de auga, o depósito e 
a rede de distribución.

O Concello comezou os trámites 
para legalizar unha traída de auga

A Consellería de Cultura, Educación, 
FP e Universidades vén de rematar 
as obras de mellora da efi ciencia 
enerxéti ca do CEIP Aquilino Iglesia 
Alvariño de Abadín, nas que inves-
ti u preto de 252.300 euros.
Ademais, o espazo exterior asfal-
touse cun orzamento que ronda 
os 31.000 euros. Os traballos que 
se realizaron ao longo dos últi mos 
meses incluíron a substi tución de 
portas e ventás por outras de car-
pintería de aluminio con rotura de 
ponte térmico e vidros de dobre 
acristalamento, baixo emisivos, 

acústi cos e de seguridade, con cá-
mara de aire intermedia e apertura 
oscilobatente.
Tamén se mudaron os canlóns e 
baixantes; colocouse illamento no 
baixocuberta e instalarónse novas 
luminarias ti po LED con regulación 
de intensidade e detectores de pre-
senza.
Así mesmo, entre as actuacións 
realizadas tamén destaca a repara-
ción da cuberta do voadizo situado 
á entrada do centro -na fachada 
sureste- para evitar as fi ltracións 
de auga.

Rematan as obras no 
CEIP Aquilino Iglesia

Abadín acollerá no mes de outubro a 
I Festa do Motor, organizada por un 
grupo de rapaces a vila, que ti vo que 
desconvocar con todo organizado 
para o mes de maio do 2020, debido 
ao confi nanento.
Pero para nada se desanimaron e 
apostaron polo 8 de outubro para 
esta cita cos amantes do motor que 
nace coa ilusión de converti r a Aba-
dín nun referente nesta prácti ca de-
porti va pola vinculación que teñen 
co mundo do motor.
Xa naquel momento, decidiuse por 
aprazalo porque non querían “que 
quede en saco roto tanto esforzo”. 
Finalmente a covid durou máis do 
esperado e houbo que comezar a 
traballar de novo pero baixo a mes-
ma base.
Esta festa do motor está organziada 
por dous irmáns afeccionados aos 
rallys nos cales compiten, José Mi-
guel Rodríguez e Joel Rodríguez, xun-
to cun gran amigo, Roberto Paz Ares.
A idea naceu en 2019 xa que Rober-
to dirixia un restaurante no Conce-
llo e organizaron unha cea a tí tulo 
persoal do equipo para presentar 
os colores do coche e foi un éxito, 
foi entón cando decidiron tentar de 
facer algo máis grande e pola pande-
mia víronse obrigados a pospoñer ás 
portas da data.
“Esta primeira edición intentaremos 
que salga todo o mellor posible por-
que non sabemos a magnitude que 
pode coller o evento, pero espera-
mos que sexa a primeira de moitas 
e porque non, facer máis grande o 
equipo da organización para que 
non falte un detalle e poder incre-
mentar diversas acti vidades máis”, 
erxplican os irmáns Rodríguez.
Polo de pronto o evento, que ocupa-

rá todo o espazo que se reserva cada 
ano á feira de Santos, conta co apoio 
municipal co obxecti vo de converti r-
se nun referente na provincia.

PROGRAMACIÓN. A programación 
estará centrada na exposición que se 
abrirá ás 10.30 horas cos vehículos, 
que farán un percorrido desde a cén-
trica plaza de Abadín facendo unha 
pequena caravana hasta Gontán.
A mañá estará animada pola sesión 
vermú, que estará a cargo do grupo 
Amazonas, previo ao xantar aberto 
a todos os parti cipantes que o dese-

xen. O menu, composto de entrante, 
paella, churrasco, postre, café e chu-
pito, terá un custe de 25 euros para 
os adultos e 12,50 para os nenos de 
6 a 12 anos. Para parti cipar nel será 
preciso adquirir os ti ckets coa orga-
nización.
Á 18.00 horas está prevista unha ex-
hibición de Motor Show e rematarán 
a xornada tamén cunha verbena na 
que repite o grupo Amazonas, ade-
mais do sorteo especial dun coche 
para circuíto, un BNW 320 Ci E46 
Drift  Car.
Pero o mellor da sesión será que du-
rante todo o día haberá animación 
con toro mecánico tanto para adul-
tos como para nenos, exposición de 
vehículos por todo o recinto, simula-
dores a cargo de CockpitsRacing Cc 
e stand con merchandising multi -
marca. Tamén destaca a preseza do 
Équipe de Course Fran 22.
Ao día seguinte, os parti cipantes que 
o desexen poderán parti cipar no cir-
cuíto da Pastoriza de tandas privadas 
entre as 10.00 e as 14.00 horas.
O últi mo día para apuntarse ao xan-
tar é o 30 de setembro e para as tan-
das o 25 deste mes.

Un grupo de veciños organiza a 
I Festa do Motor o 8 de outubro

O día 14 celebrarase no Colexio de 
Moncelos un Obradoiro de Seguri-
dade no fogar das persoas maio-
res, organizado a través da Escola 
Galega de Saúde para Cidadáns. 
O horario será de 16.00 a 20:00 
horas.
Os obxecti vos deste obradoiro con-
sisten principalmente en propor-
cionar a coidadoras e coidadores, 

familiares e pacientes as habilida-
des e coñecementos necesarios 
para mellorar a calidade de vida no 
ámbito familiar así como fomentar 
a autonomía a todos os membros 
da familia.
O curso fi nalizarán con información 
sobre as novas tecnoloxías como 
facilitadoras da seguridade dentro 
e fóra do fogar.

Curso de seguridade no fogar
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Parga recupera a súa piscina natu-
ral para o baño no tramo do río que 
pasa pola zona. Varias asociacións 
e a sociedade de pesca Amigos do 
Parga lograron o permiso da Con-
federación Hidrográfi ca do Miño-
Sil para o acondicionamento deste 
lugar que presentaba moi mal esta-
do debido á canti dade de maleza.
Catro asociacións parti ciparon 
nestes labores de limpeza que se 
prolongaron durante catro días e 

que implicaron a reti rada de herba, 
maleza e lixo acumulado polo que 
a zona quedou lista para poder vol-
ver practi car o baño.
As parti cipantes foron o Club de 
Amigos do Río Parga, os propie-
tarios da Feira, os comuneiros de 
Santo Estevo e o Club Fluvial.
O que non recibiron foi o permiso 
para a limpeza do tramo entre a 
ponte e o muíño, unha zona que 
está impracti cable para o baño

Varios colecti vos limpan a 
piscina natural do río Parga

O Concello de Guiti riz presenta o 
seu III Plan de Igualdade Entre Mu-
lleres e Homes, que estará vixente 
desde o ano 2022 ata o ano 2025 
e no que a transversalidade, impli-
cando a todos os órganos e depar-
tamentos da insti tución, será o con-
cepto central.
“En 2012 o Concello de Guiti riz 
comezou a súa andaina e decidiu 
poñer en marcha o seu I Plan de 
Igualdade e agora, 10 anos despois 
e tras unha pandemia mundial e un 
mundo totalmente diferente, toca a 
posta en marcha do III Plan de Igual-
dade”, explica a alcaldesa de Guiti -
riz, Marisol Morandeira.
O documento debe ser capaz de me-
llorar a situación social actual entor-
no ás desigualdades de xénero, de 
promover o benestar da poboación 
en xeral e das mulleres en parti cular. 
Así mesmo, pretende reducir as des-
igualdades entre mulleres e homes.

Así, o III PIOM do Concello de Gui-
ti riz mostra unha serie de medidas 
concretas e obxecti vos específi cos 
que teñen que mellorar a situación 
das mulleres no municipio, servindo 
como unha ferramenta de traballo, 
non só para o persoal técnico da 
administración local, senón tamén 
para os axentes sociais pertencen-
tes a dito territorio.
Os principios orientadores do III 
PIOM son os seguintes: de transver-
salidade, de diversidade, pluralidade 
e multi culturalidade, de parti cipa-
ción e de coordinación. Por tanto, a 
metodoloxía que se vai a levar a cabo 
será a parti cipati va. “Se somos ca-
paces de promover a parti cipación, 
fortaleceremos as posibilidades de 
transformación social”, afi rma a 
rexedora.
Esta folla de ruta arti cúlase en torno 
a seis áreas de actuación: benestar 
integral e parti cipación cidadá: infor-

mación e sensibilización en torno á 
igualdade entre mulleres e homes; 
corresponsabilidade, concilicación 
e xesti ón dos tempos; coeducación 
e accións para o ocio e tempo libre; 
emprego, formación e emprende-
mento; e violencia de xénero.
Marisol Morandeira salienta que “a 
pesar dos importantes avances lo-
grados, a desigualdade de xénero se-
gue a ser unha realidade presente en 
moitos ámbitos da sociedade e, con 
este plan, desde o Concello quere-
mos poñer o noso gran de area para 
avanzar todo o posible”.
“Gustaríame contar con toda a xen-
te do municipio para camiñar cara 
adiante e lograr a igualdade real: 
empresas, parti culares, enti dades, 
mozos e mozas, asociacións… en 
resume, con tódolos homes e mulle-
res facendo equipo para facer que o 
feminismo sexa un camiño común”, 
subliña.

Presentado o III Plan de Igualdade

A aula CeMIT do Concello de Guiti riz 
proporciona formación no ámbito 
das Tecnoloxías da información e co-
municación (Tics) dirixida a Pemes e 
os seus traballadores e traballadoras 
do Concello. Un curso sobre a Ad-
ministración electrónica que ven da 
man do  Colexio Profesional de Enxe-
ñería Técnia en Informáti ca de Gali-
cia (CPETIG) imparti do de maneira 
combinada.
Trátase de sesións formati vas diná-
micas e parti cipati vas co formador 
en directo, que irán acompañadas 
de fi chas con acti vidades prácti cas. 
De maneira complementaria, haberá 
conti dos formati vos complementa-
rios para poder acceder á formación 
en calquera momento.
Consisti rán en oito sesións de 2 ho-
ras cada unha, todas retransmiti das 
en liña. O alumnado pode realizar o 
curso completo, ou ben calquera das 
súas partes. 

Imparten na 
Aula CEMIT nova 
formación tecnolóxica



setembro 2022 21

O Concello de Guiti riz habilita un 
novo servizo de recollidas puntuais 
de plásti cos agrícolas para as explo-
tacións do municipio.
Para facer uso desta nova iniciati va, 
que xa está en marcha, as persoas in-
teresadas teñen que deixar aviso no 
Concello, chamando ao teléfono 982 
370 109 e desde a administración lo-
cal poñeranse en contacto para con-
cretar o día de recollida.
Os plásti cos, que os gandeiros e 
agricultores teñen que dobrar e 
empacar da mellor maneira posible, 
deberán estar depositados nun lugar 
de fácil acceso e cumprir unha serie 
de requisitos: ter a menor suciedade 

posible, procedente de terra, herba 
ou materia orgánica; e evitar conter 
outras materias impropias (tubaxes 
de PVC, garrafas, sacos big-bag, ro-
das…) xa que poden difi cultar os 
traballos de reciclaxe. Nestes casos, 
será rexeita a recollida.
No mes de xuño o Concello de Guiti -
riz decidiu desmantelar os cinco pun-
tos de acopio e recollida de plásti cos 
agrícolas dos que dispoñía en Santa 
Cruz, Pígara, Mariz, Os Vilares e San 
Breixo. Tomou esta decisión tras 
constatar o mal uso que se estaba a 
facer destas zonas, depositando de 
xeito reiterado todo ti po de residuos 
impropios.

Ponse en marcha o servizo de 
recollida de plásti cos agrícolas

O Concello abriu xa o prazo de ins-
crición para parti cipar nalgunha 
das propostas que incorporan as 
Escolas Deporti vas Municipais para 
o curso 2022/2023.
A matrícula poderá formalizarse 
ata o 23 de setembro de xeito pre-
sencial na casa consistorial, en ho-
rario de 8:30 a 14:30 horas e sem-
pre con cita previa, ou a través da 
sede electrónica municipal.
As prazas cubriranse por estrita 
orde de inscrición e non se pode-
rá inscribir unha mesma persoa na 
mesma acti vidade en dous grupos 
diferentes. O prezo das acti vida-
des será de 12 euros ao mes por 
alumno/a e acti vidade e o prezo 
da matrícula de 10 euros, que se 
aboará unha vez que a persoa es-
tea admiti da na acti vidade solici-
tada.
A oferta deporti va inclúe: ximnasia 
de rehabilitación, acti vidades aeró-
bicas (aerobic, step, zumba), zum-
ba infanti l, pilates, ioga, ximnasia 
rítmica, campo a través / atleti smo, 
tenis de mesa, pati naxe, fútbol sala 
e pádel.
Este curso 2022/2023 as acti vida-

des comezarán o luns 3 de outubro 
de 2022 e rematarán o 31 de maio 
de 2023, a excepción do fútbol 
sala, que rematará o 15 de xuño 
por mor das competi cións.

DESCONTOS. O Concello de Guiti -
riz aplicará descontos na matrícula 
nos seguintes supostos: 20% aos 
membros de familias numerosas, 
20% na segunda acti vidade por es-
tar matriculado en dúas ou máis e, 
por últi mo, para familias con pou-
cos recursos..

Abre o prazo para 
matricularse nas Escolas 
Deporti vas municipais

EN BREVE

ITV. A unidade móbil de inspección 
técnica de turismos estará os días 
22 e 27 no Concello de Guiti riz, para 
atender a todos os veciños do termo 
municipal. A atención ao público 
será entre as 9:00 e as 13.30 horas e 
de 15:15 a 18:00, agás o día 27, que 
será só de mañá. A unidade estará 
situada no polígono industrial de 
Guiti riz. Para solicitar cita previa hai 
que chamar ao teléfono 902 309 000 
ou a través da web www.sycitv.com.

UNED. Abriu o prazo de inscrición 
da UNED Sénior. Esta acti vidade 
vai dirixida a persoas de máis de 50 
anos que queren seguir formándose. 
Nesta ocasión, a UNED contará coas 
asignaturas de música e inglés. As 
persoas interesadas poderán ano-
tarse no Concello de Guiti riz ata o 26 
de setembro na sede do Concello, 
chamando ao teléfono 982 370 109 
ou no mail info@concellodeguiti riz.
com.

CERÁMICA. O Concello tamén ten 
aberto ata o 30 deste mes o prazo de 
matrícula do obradoiro de cerámica 
que se imparti rá desde outubro ata 
maio no soto da Casa Habanera. Este 
curso levarase a cabo en dúas quen-
das, unha de mañá, de 11:30 a 13:30 
horas e outra de tarde, de 18:30 a 
20:30 horas. O prezo é de 20 euros 
ao mes e a inscrición pódese formali-
zar a través da sede electrónica.

O Concello, en colaboración coa 
Comunidade de Montes San Este-
vo de Parga e a Asociación Cultural 
Medioambiental Pardiñas abriu ata 
o 28 do mesmo mes o prazo de ins-
crición para a quinta edición do taller 
de cantería. Esta acti vidade, que se 
imparti rá todos os sábados de 11 a 
13 horas desde outubro ata maio na 
Casa da Escola de Pardiñas, está di-

rixida a rapaces e rapazas preferible-
mente a parti r dos 11 anos de idade 
e tamén a adultos.
O prezo é de 10 euros ao mes para 
empadroados e 20 euros ao mes 
para non empadroados. A inscrición 
pódese formalizar a través da sede 
electrónica municipal ou de xeito 
presencial no Rexistro pedindo cita 
previa no 982 370 109.

Comeza a inscrición para un 
novo obradoiro de cantería
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a pastoriza

O CIN de Bretoña comeza o mes de 
setembro cunha serie de acti vida-
des dirixidas a dar a coñecer o cen-
tro de intrepretación e a contorna.
A primeira será o día 17 de setem-
bro, sábado e leva por tí tulo Cami-
ñamos xuntos: a ruta de Maeloc. 
Consiste na realización deste rotei-
ro, que permite coñecer paraxes 
tan incribles como Campo do Oso 
ou Pena Gallada. A duración é de 
unhas 3 horas e media e recomen-
dan levar auga e un bo calzado. A 
saída está prevista do CIN de Breto-
ña as 10.00 horas.
Ao día seguinte terá lugar a visita 
guiada ao Castro de Saa e a Breto-
ña para poder coñecer a historia da 
rexión dende a época castrexa ata 
a actualidade, percorrendo tanto 
os restos do Castro de Saa, no sur 
de A Pastoriza, como o centro de 
Bretoña. O punto de encontro será 
o Castro de Saa as 11.00 horas. É 

necesario dispoñer de transporte 
propio de Saa a Bretoña e calzado 
cómodo.
O 24 de setembro está previsto un 
taller infanti l de cerámica. Os máis 
pequenos da casa poderán coñecer 
un dos materiais que forman parte 
da historia da humanidade o tem-
po que crean a súa propia peza. To-
dos os materias están incluídos na 
acti vidade. Dará comezo as 11 da 
mañá no CIN de Bretoña.

O CIN de Bretoña celebrará 
este mes varias acti vidades

A Deputación de Lugo aprobou un 
novo investi mento por preto de 
1,3M€ para a mellora da rede de 
estradas provincial. Así o anunciou 
a voceira socialista do Goberno, 
Pilar García Porto, tras a reunión 
da Xunta de Goberno, na que se 
acordou adxudicar obras en seis 
vías que discorren polas comarcas 
de Lugo, a Terra Chá, A Montaña, 
A Mariña, A Ulloa e a Ribeira Sacra.
García Porto lembrou que a rede 
viaria provincial da Deputación 
de Lugo “é a de maior extensión 
de toda España e para o seu 
acondicionamento e mellora des-
ti namos moitos recursos econó-
micos”, recordando que “nos Or-
zamentos deste ano 2022 están 
consignados máis de 17M€  para 
estas vías, o que representa pre-

to do 20% do presuposto total da 
insti tución”.
Na Pastoriza, a Xunta de Goberno 
aprobou a adxudicación da mellora 
da LU-P-4401 no seu tramo inicial 
ao seu paso polo centro urbano do 
municipio, coñecido como Aveni-
da Principal. A Deputación desti na 
350.000€ para dotar de novas beir-
arrúas ás marxes da vía, rehabilitar 
o fi rme, instalar nova sinalización 
mediante marcas refl exivas bran-
cas e mellorar a iluminación.
García Porto explicou que “con 
este  proxecto completaremos as 
obras de mellora que xa se están 
acometendo cun investi mento de 
máis de 300.000€ para rexenerar 
-por tramos- o fi rme de preto de 
11 quilómetros desta vía e a pintu-
ra da totalidade da estrada”.

A Deputación inviste 
350.000 euros na mellora 
da avenida Principal

rábade

O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, asinou co alcalde de 
Rábade, Francisco Fernández Mon-
tes, un convenio de colaboración a 
través do que a insti tución provin-
cial aporta ao Concello os máis de 
33.000€ que son necesarios para 
a adquisición dun solar situado na 
parte traseira do anti go Cine Man, 
o que permiti rá crear unha nova 
vía pública para peóns entre as 
rúas Lope de Vega e Alcalde Ángel 
Penas, que contará cunha zona de 
xogos.
O solar que o Concello adquirirá 
grazas á aportación da insti tución 
provincial dá na parte frontal á rúa 
Lope de Vega e linda na parte pos-
terior co edifi cio que albergou o 
anti go Cine Man, adquirido tamén 
pola enti dade local no ano 2019.
“A fi rma deste convenio é impor-
tante por si mesma, porque vai 
supoñer a ampliación do equipa-
mento público de Rábade, pero 

tamén é importante porque de-
mostra claramente, por un lado, 
que na Deputación cumprimos 
cos compromisos, e, por outro, 
que a cooperación desta insti tu-
ción cos concellos da nosa pro-
vincia é constante e conti nua”, 
afi rmou o presidente.
O mandatario provincial avanzou 
o inicio de novas obras en Rábade. 
Trátase da rehabilitación do fi rme 
con aglomerado en quente da glo-
rieta que dá acceso ao polígono e 

da rexeneración do fi rme da totali-
dade da estrada de Rábade a Vilar 
de Seo, en dirección Cospeito, ta-
mén con aglomerado en quente. O 
orzamento para estas actuacións, 
que xa están adxudicadas á em-
presa Ovisa, é de practi camente 
45.500€.
Todo isto, explicou José Tomé, “re-
forza o apoio que xa vimos dando 
dende a Deputación ó Concello de 
Rábade para que poida ofrecer máis 
e mellores servizos ós seus veciños”.

Abrirán unha rúa peonil xunto ao 
cine Man co apoio da Deputación

Os maiores formaranse  
sobre novas tecnoloxías
A Fundación Amigos de Galicia esta-
rá en Rábade en setembro para levar 
a cabo o seu programa formati vo e 
de acompañamento aos maiores. 
Esta programa está dirixido ás per-
soas maiores que viven en situación 
de soidade, proporcionando apoio 
psicolóxico e fomentando o seu en-
vellecemento acti vo, así como a súa 
sociabilización e dixitalización.
Xa está aberto o prazo de inscrición 
para parcipar nesta formación que 
se levará a cabo por parte de persoal 
de Fundación Amigos de Galicia (tra-
balladoras sociais, educadora social, 
psicólga e abogado) en colaboración 
cos servizos sociais dos concellos e 
con grupos de voluntarios, supervi-
sados polo persoal da enti dade.
Segundo as esti macións, en Galicia, 
máis de 130.000 persoas maiores de 
65 anos viven soas, moitas delas por 
carecer de familiares ou persoas de 
referencia, polo que se atopan en 
situación de soidade, abandono e 

illamento social.
As persoas benefi ciarias do progra-
ma son derivadas polos servizos 
sociais municipais. Comézase cun 
primeiro grupo de 20 usuarios. Rea-
lízansetalleres prácti cos e sinxelos 
para ensinar ás persoas maiores que 
sexan autosufi cientes e teñan intere-
se en manexar as novas tecnoloxías a 
través do móbil e o ordenador.
A formación dirixida á independen-
cia dixital das persoas maiores para 
levar a cabo as súas tarefas diarias 
de maneira autónoma. Os obradoi-
ros contan cun simulador de caixei-
ro automáti co bancario e teléfono 
móvil para que, de forma prácti ca, 
os alumnos poidan experimentar 
unha aprendizaxe signifi cati vo e in-
teriorizar as acti vidades propostas; 
tales como solicitar unha cita médi-
ca, gardar quenda no seu Concello 
ou centro de saúde, sacar diñeiro no 
caixeiro, actualizar a súa carti lla ou 
manexar un teléfono móbil.

Segundo explica a voceiro popular 
o 2022-2023 será o primeiro cur-
so no que todas as escolas infantí s 
sexán gratuítas para os nenos de 0 
a 3 anos. Galicia convírtese así na 
primeira comunidade en aplicar esta 
medida que, según a Xunta, bene-
fi ciará a unhas 30.000 familias cun 
orzamento de 30 millóns de euros.
Destaca o PP os benefi cios destas 
axudas no municipio. “Son 20 fami-
lias as que se benefi ciarán da gratui-
dade das escolas infanti s, concreta-
mente no PAI”.
O PAI do municipio é un centro que 
nace da necesidad do coidad e o 
aprendizaxe que necesitan os máis 
pequenos e non só cando ambos pa-
dres traballan, senon que tamén os 
axuda a desenvolver as necesidades 
de atención, socialización e estí mu-
los que necesitan os nenos no seu 
primeiros anos de vida.

Unhas 20 familias 
benefi ciaranse da 
gratuidade do PAI 
local, di o PP
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O presidente da Deputación, José 
Tomé Roca, e o da asociación centro 
de interpretación Avifauna, Antonio 
Ibáñez Burgo, asinaron un convenio 
de colaboración a través do que a 
insti tución provincial achega 40.000 
euros para impulsar acti vidades e 
contribuír ao funcionamento do Par-
que Zoolóxico Ornitolóxico que xes-
ti ona o colecti vo en Outeiro de Rei.
O obxecti vo desta axuda é a execu-
ción dun programa de educación 

ambiental dirixido a anpas, centros 
escolares da provincia e enti dades 
sen ánimo de lucro que estean ven-
celladas á cultura, natureza, educa-
ción, discapacidade e integración. 
A través de disti ntas acti vidades 
promóvese a sensibilización da po-
boación coa conservación do medio 
ambiente por medio da divulgación 
e coñecemento das aves e a súa con-
torna, as súas principais ameazas e 
as medidas de conservación. 

outeiro de rei

Licitado o proxecto para a cons-
trución de dúas piscinas públicas 
e un centro BTT para bicicletas de 
montaña, cun investi mento total 
previsto de máis de 1,1 millóns de 
euros, do cal o 70% será achegado 
polo departamento galego e o 30% 
restante polo Goberno municipal. 
O obxecti vo da intervención é dotar 
ao municipio lucense dunha nova 
área deporti va e recreati va que terá 
como elemento principal o comple-
xo acuáti co e os servizos comple-
mentarios asociados.
O ámbito de intervención correspón-

dese cunha parcela que ten unha su-
perfi cie aproximada de 2.688 metros 
cadrados, localizada en Santa Isabel, 
preto da área recreati va do mesmo 
nome ao carón do Miño. O primeiro 
paso será a adecuación dos terreos 
nos que se proxecta o complexo, 
para de seguido acometer a cons-
trución das instalacións previstas e a 
urbanización do entorno.
A instalación central serán as dúas 
piscinas municipais ao aire libre, 
unha delas de uso infanti l e a ou-
tra para adultos, que contarán con 
zonas desti nadas a usos comple-

mentarios así como para aseos e 
vesti arios de uso público e área de 
enfermería.
A tal fi n, o proxecto inclúe a constru-
ción dunha edifi cación que albergue, 
ademais das instalacións necesarias 
para dar servizo ás piscinas, estan-
cias aptas para outras acti vidades. 
En concreto, unha cafetería con es-
pazo para almacén, cociña e baños 
propios; e un centro BTT cunha zona 
taller para reparación das bicicletas, 
unha área exterior de lavado e aseos 
de uso exclusivo e independente 
para os seus usuarios.

Licitado o proxecto para facer 
as piscinas e o centro BTT

Escolares da provincia poderán 
visitar gratuitamente Avifauna

begonte

Begonte acolle un obradoiro de 
primeiros auxilios dirixido á po-
boación en xeral que terá lugar 
lugar na casa da cultura desta 
localidade o 19 de setembro de 
16.30 a 19.30 horas. Os obxec-
tivos do curso céntranse en ad-
quirir coñecementos básicos so-
bre o manexo de situacións que 
requiran actuación de primeiros 
auxílios básicos e en aclarar dú-
bidas referentes os primeiros 
auxilios.
Explicarase como chamar ao 
061, a asistencia inicial ante un 
traumatismo, feridas, hemorra-
xias, convulsións, crises epilép-
ticas, dificultade respiratoria 
(ansiedade, crisis asmática), dor 
torácica, queimaduras e escalda-
duras, perdas de coñecemento, 
hipoglucemias, reaccións alérxi-
cas, intoxicacións, reanimacion 
cardiopulmonar básica en adul-

tos e infancia, atragantamento e 
recoñocemento dunha PCR.
A docencia estará ao cargo de 
Marta Fernández López, enfer-
meira asistencial da Base de 
Lugo do 061 Galicia.
As incricións poden realizarse 
ata o 14 de setembro no correo 
deportes@concellodebegonte.
es, no whasapp no 619 455 026, 
no teléfono 982 396 143 ou pre-
sencialmente no Concello.

Organizan en Begonte un 
taller de primeiros auxilios

O Concello de Outeiro de Rei cola-
bora con Campo Lab na celebración 
da I Xornada do casti ñeiro produtor 
de castaña, que terá lugar na Casa da 
Cultura de Outeiro de Rei o sábado 1 
de outubro a parti r das 9:30 horas e 
ata as 20:30.
Nesta xornada abordaranse, entre 
outros temas, o tratamento e mane-
xo de soutos, a tolerancia das plantas 
de castaño a enfermidades como o 
chancro e a avispilla, experiencias de 
I+D+i na conservación e xesti ón do 
castaño no Bierzo ou a adaptación 
dos soutos ao cambio climáti co.
As inscricións para parti cipar nesta 
xornada formati va, que é gratuíta, 
poden realizarse a través no whats-
app 654 142 938 ou no enderezo 
electrónico campolabsl@gmail.
com

Outeiro de Rei 
acollerá o 1 de 
outubro unha 
xornada sobre o 
casti ñeiro

CURSO MULLERES. Comezou Galegas Dixitais, un programa de forma-
ción gratuito para a dixitalización de mulleres desempregadas, no que están 
a parti cipar 15 persoas no centro cultural de Robra. O programa ten como 
obxecti vo mellorar as capacidades dixitais das mulleres das zonas rurais e 
preferentemente desempregadas ou coa mellora de emprego solicitada. 
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Clemente Iglesias naceu en 1976 
en Riotorto, onde reside e traballa 
na administración local.

Pode facernos un balance do que 
vai de lexislatura?
O balance é moi positivo, levamos 
cumprido o noso programa elec-
toral nun 80% quedando aínda 8 
meses para que remate a lexisla-
tura, conseguimos novos servizos 
para os nosos cidadáns como son 
dúas casas do maior, a casa niño, 
melloramos os accesos a varios 
núcleos e fixemos obras de sanea-
mento e abastecemento en varios 
pobos. 

Que quedaría por facer de cara a 
este ano?
Temos pendentes varios proxec-
tos de mellora de camiños muni-
cipais que dan acceso a diversas 
parroquias, como é o acondicio-
namento da estrada desde Cha-
cin a Fonfría, os accesos ao cam-
po de fútbol, mellora de accesos 
en Valverde e Vilaseca, a carrete-
ra desde Santalla a LU-124, acon-
dicionamento da estrada que vai 
ao barrio de Pereiro (Aldurfe), 
acondicionamento de varias vías 
en Espasande de Abaixo (desde 

Cruz a Hermida e desde Navallo 
a Hermida), Praducelo, Orrea e 
aglomerado do campo da festa 
e carreteras anexas en Galegos. 
Realizaremos tamén este ano 
obras de saneamento en todo o 
pobo de Galegos.

Cal é o maior proxecto que se 
levou a cabo no Concello dende 
que se atopa á fronte?
Foron varios os proxectos que se 
fixeron ao longo destes anos, pero 
pódese destacar a creación de no-
vos servizos (casa niño, casas do 
maior, pista de pádel, pista multi-
deporte) e a mellora das estradas 
municipais que facilitan o acceso 
viario os pobos. Tamén a recente 
aprobación do Plan Básico Mu-
nicipal é moi importante para o 
noso municipio xa que se ordena 
urbanisticamente todo o termo 
municipal.

Que quedaría por facer de cara a 
este ano?
Temos varios proxectos penden-
tes de executar neste último cua-
trimestre deste ano, no eido das 
infraestruturas viarias, saneamen-
to e no eido industrial coa instala-
ción da planta de transferencia de 

residuos.

Que outras necesidades ten o 
Concello a día de hoxe?
Estamos tamén en colaboración 
con Adamo desplegando a fibra 
óptica no medio rural, actualmen-
te temos fibra no casco urbano. 
Temos solicitada unha axuda á 
Xunta de Galicia para construír 
unha residencia da terceira idade 
de 37 prazas.

E a nivel industrial, cales son os 
plans municipais? No tocante ao 
polígono?
A nivel industrial, estamos moi 
enfadados coa Deputación pro-
vincial de Lugo, xa que despois de 
6 anos que nos custou dispoñer 
de tódalas autorizacións sectoriais 
e permisos, e unha vez aprobado 
o proxecto de industrialización 
para facer 12 parcelas industriais, 
o ente provincial non quere gas-
tar os 402.000 euros que estaban 
comprometidos para este polígo-
no. A Deputación provincial discri-
mina unha vez máis aos veciños 
de Riotorto e paraliza o crecemen-
to industrial das empresas locais.

A pandemia golpeou a todos os 
sectores culturais e tradicionais 
deixando sen actos á artesanía ga-
lega. Que pasou coa Feira do Ferro 
deste ano?
A Feira do Ferro é un referente 
na artesanía a nivel autonómico, 
desde o ano 2019 non se fixo este 
evento pola pandemia. A Feira do 
Ferro empézase a organizar no 
mes de xaneiro, e este ano esta-
bamos cun brote importante nesa 
data, polo que decidimos entre a 
asociación de ferreiros e o Con-
cello non facela este ano. Espere-
mos que para o ano 2023 se poida 
celebrar e poñer de novo en valor 
os productos do ferro que fan os 
artesás desde pobo.

Riotorto conta con moita activi-
dade veciñal. Que nos pode dicir 
dos locais sociais? Hai algún plan 
de mellora ou acondicionamen-
to?
A verdade é que si, neste munici-
pio temos máis de 15 asociacións 
de veciños que dinamizan as acti-
vidades culturais das parroquias. 
O Concello reparte cada ano 
12.000 euros entre estas asocia-
cións para financiar actividades 
culturais e deportivas. O longo 
destes anos fóronse acondicio-
nando diversos locais sociais que 

existen nos pobos coas axudas 
que concede a Xunta a través da 
Dirección Xeral de Administración 
Local, na actualidade 4 asocia-
cións desfrutan desta axuda para 
acondicionar estes locais onde se 
realizan actividades de ximnasia 
de mantemento, manualidades, 
cursos de informática... que son 
organizadas polo Concello e as 
asociacións.

O Mazo de Ferreiravella é un lu-
gar emblemático do municipio. 
En que punto está a oferta de ex-
plotación?
Na actualidade estamos analizando 
dúas ofertas de explotación e espe-
remos que para o ano 2023 estea 
en funcionamento a explotación da 
área recreativa. As visitas ao Mazo 
estanse realizando na actualidade, 
previo aviso ao Concello.

Un dos temas máis polémicos do 
ano foi a planta de residuos de Al-
durfe. Como se atopa este tema?
A planta de transferencia de resi-
duos vaise facer nas inmediacións 
da estrada LU-122 nunha parcela 
que adquiriu o Concello e que ce-
deu a Sogama e que se atopa pre-
to da Cruz da Cancela no termo 
municipal de Riotorto. A ubicación 

inicial que se plantexou en Aldurfe 
quedou descartada.

O ano pasado creáronse dúas ca-
sas do maior e unha residencia. É 
importante para Riotorto e para 
o rural este tipo de servizos?
Si, para nós eses novos servizos 
son prioritarios e están sendo 
demandados polos veciños. As 
casas do maior están hoxe ocu-
padas nun 80% e a residencia da 
terceira idade esperemos que 
sexa unha realidade nos vindei-
ros anos. Estamos priorizando 
moitos recursos no coidado da 
xente da terceira idade, non só 
nestes servizos senón tamén no 
servizo de axuda a domicilio. Na 
actualidade temos 20 auxiliares 
de axuda no fogar que van polos 
domicilios prestando este ser-
vizo, que conta con máis de 90 
usuarios.

Traballouse no abastecemento 
de auga ás parroquias. Cales fo-
ron estes traballos?
Ο abastecemento de auga e o sa-
neamento é prioritario para este 
Goberno. Fixemos diversas me-
lloras nos depósitos municipais 
de auga de Teixeiro, Moxueira e 
Aldurfe. Melloramos as traídas de 
auga de O Rego (órrea), Santalla 
e Espasande de Abaixo. No tema 
do Saneamento, aínda existen 
moitos pobos que non dispoñen 
deste servizo, que é gratuíto para 
os veciños. Recentemente reali-
zamos obras de saneamento en 
Mundín-Hortobello, Santa Marta 
de Meilán, Chacín, Lamas-Vilaseca 
e Vale. Neste ano quedará rema-
tado o saneamento no pobo de 
Galegos.

“Ο abastecemento de auga e o 
saneamento son prioritarios” 
Clemente Iglesias é rexedor de Riotorto dende o 2015

A Feira do Ferro é un 
referente na artesanía 

a nivel autonómico, 
desde o ano 2019 non 

se fixo este evento 
pola pandemia
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riotorto

A Xunta acaba de aprobar de forma 
definitiva o Plan básico municipal 
(PBM) de Riotorto, que se conver-
te así no segundo municipio galego 
—despois de Trabada— en dotarse 
deste instrumento de ordenación 
pensado para que os concellos de 
menos de 5.000 habitantes e sen 
planeamento poidan desenvolver 
actividade urbanística sen estable-
cer criterios de crecemento urbano.
Acompañada do alcalde, Clemente 
Iglesias, a conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda, Ángeles 
Vázquez, asinou en Riotorto a orde 
de aprobación definitiva do PBM, 
un fito que enmarcou no esforzo da 
Xunta nos últimos anos para acadar 
o obxectivo de que Galicia avance 
cara a un urbanismo responsable e 
na protección da súa paisaxe.
Tras lembrar que o contrato para 
redactar o plan básico deste muni-
cipio se formalizou a finais de 2019 
e o documento foi aprobado inicial-
mente en xuño do ano pasado, a 
conselleira incidiu en que unha das 
vantaxes deste instrumento é que a 
súa tramitación é “moito máis áxil” 

que a dun planeamento xeral, que 
normalmente precisa ata tres veces 
máis de tempo para acadar a apro-
bación definitiva. Neste sentido, fe-
licitou ao Goberno local por ser un 
dos primeiros en apostar por esta 
figura novidosa, creada ao abeiro da 
Lei do solo e concibida para avanzar 
no obxectivo da Xunta de que non 
haxa ningún concello sen PXOM.
En concreto, o plan clasifica un único 
ámbito de solo urbano consolidado 
no concello de Riotorto, sumando 
todos os terreos que integran a ma-
lla urbana existente e de xeito que 
os sete antigos asentamentos rurais 
quedan a partir de agora unidos ao 
lugar das Rodrigas. Así mesmo, o 
PBM delimita un total de 67 núcleos 
rurais: 58 deles de tipo tradicional, 8 
que combinan partes tradicionais e 
comúns e 1 común.
En canto aos elementos máis signifi-
cativos do patrimonio cultural e na-
tural merecedores dunha protección 
especial, o documento identifica e 
cataloga un total de 121 dos cales 10 
son de tipo arqueolóxico, 44 arqui-
tectónicos e 67 etnográficos.

A Xunta aproba o Plan 
Básico Municipal

O Concello de Pol está levando a 
cabo as obras de colocación da traí-
da de auga ao barrio de Lúa na pa-
rroquia que leva o mesmo nome.
O Goberno local tomou a decisión de 
realizar estas obras con fondos pro-
pios cando lle foron negados unha 
parte dos 39.700 euros que solicitou 
á Xunta de Galicia, máis concreta-
mente a Augas de Galicia, para levar 
a auga a esta parte do termo muni-
cipal.
A solicitude cursada ao ente auto-
nómico estimaba que Augas de Ga-
licia se fixera cargo de 31.700 euros 
mentres que o Concello de Pol se 
encargaría de cubrir os 8.000 euros 
restantes con fondos propios.
Segundo explica o alcalde de Pol, 
Lino Rodríguez ónega, “é indignante 
que tras recibir do Concello de Pol 
uns 80.000 euros do canon da auga 
nos deneguen a axuda para un ser-
vizo tan imprescindible para os veci-
ños como é a auga”.
“Debido a esta inxusta situación e 
para que os nosos veciños tivesen 
este servizo de primeira necesidade 
non nos quedou outra que facernos 

cargo da obra cos nosos fondos, por-
que non podemos continuar máis 
tempo nesta situación”, engade.
ónega asegura que a negativa da 
Xunta foi por falta de puntuación, 
“pero a puntuación non se pode 
ter en conta ante un proxecto como 
este que se trata dun servizo tan vital 
como auga”. 
Indica que nese barrio hai tres casas 
que están sen auga e outras máis que 
teñen pero que é insuficiente. Indica 
que é un problema que se repite no 
tempo xa que todos os meses de se-
tembro, tralo verán, teñen que levar 
auga cun camión a este lugar debido 

á situación de seca, algo que se agra-
vou este ano e “queremos regulari-
zar esta situación dunha vez”.
O alcalde avanzou que contan con 
ter auga no barrio da Lúa a mediados 
de mes. Engadiu tamén que “non é 
a primeira vez que temos que facer-
nos cargo dunha obra pola falta de 
aportación da Xunta”.
Rodríguez ónega referiuse tamén 
ao Partido Popular muncipal, ao que 
acusou de “estar falando sempre de 
irregularidades, que son falsas, e son 
eles os que non aportan para obras 
deste tipo tendo que ser o Concello 
o que se faga cargo de todo”.

O Concello leva a auga a Lúa ante 
a falta de subvención da Xunta

pol
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xermade

O Concello de Xermade vén de 
formalizar dous contratos de obras 
para a reparación de vías munici-
pais. Un deles é para a reparación 
de camiños en A Criba, Cabreiros, 
Candamil e O Aruxo, adxudicado 
á empresa Francisco Gómez por 
importe de 128.292,56 euros máis 
26.941,44 euros de IVE, fi nanciado 
con cargo ao remanente líquido de 
tesouraría.
O segundo contrato é para a mello-
ra de camiños en Sanche, Piñeiro 
e Framil, fi nanciado con cargo ao 
Plan de Mellora de Camiños de 
Agader 2022-2023, adxudicado á 
empresa José No Manti ñán por im-
porte de 70.000 euros máis 14.700 
euros de IVE.
Ambas obras foron adxudicadas o 
11 de agosto de 2022 pola Xunta 
de Goberno Local, e o goberno mu-
nicipal prevé que o seu inicio sexa 
inminente.
Así mesmo, a mesa de contratación 
reuniuse para aceptar a xusti fi ca-
ción das baixas temerarias presen-
tadas na licitación das obras Repa-
ración de estradas en A Ermida, O 
Chao, Lousada e Badoi (fi nanciada 
tamén con remanente líquido de 
tesouraría) e Reparación de estra-
das en Xemaré, Portovelo, Cerra-

cín, etc. (Plan Único 2022).
Por outra banda, a Xunta de Gober-
no Local  aprobou o expediente de 
contratación da obra Reparación 
de estradas en A Pena, Roupar, 
Azoreira, etc., fi nanciada con cargo 
ao Plan Único 2022, por importe de 
74.056,48 euros (IVE incluído).
O goberno municipal está agardan-
do polas autorizacións sectoriais 
precisas para aprobar os proxectos 
de reparación de pistas forestais no 
norte e sur do municipio e licitar 
ambas obras, fi nanciadas tamén 
con cargo ao remanente líquido de 
tesouraría.

ESCOLAS DEPORTIVAS. O Concello 
abriu o proceso de licitación do ser-
vizo de escolas deporti vas culturais 
para o novo curso 2022/23 e por 
dúas tempadas, que englobarían 
as de teatro, costura, manualida-
des e xogos interxeracionais, así 
como pati naxe, multi deporte, fút-
bol, psicomotricidade, zumba, loita 
e hockey sobre patí ns para nenos e 
pilates para adultos.
As acti vidades socioculturais que 
se realizarán no Concello de Xer-
made terán lugar polas disti ntas 
parroquias e sempre que exista un 
número mínimo de parti cipantes. 

O Concello contrata varias 
obras de reparación de viais

Xa está todo listo para o XXII Encon-
tro Internacional de Torneiros da 
Madeira, que terá lugar do 16 e 18 
de setembro no concello chairego. 
A Deputación de Lugo achega 
6.000€, a través do Plan Único de 
Cooperación cos Concellos, para a 
celebración desta cita. Fernández 
Rico destacou que se trata “dun en-
contro co que colaboramos dende a 
insti tución provincial pola proxección 
nacional e internacional que supón 
para este concello e, desta forma, 
para toda a provincia de Lugo. Pero 
tamén porque pon en valor unha 
materia prima como a madeira”. 
“Despois de máis de dúas décadas, 
este Encontro de Torneiros conver-
teu ao concello de Xermade nun 
referente internacional desta mo-
dalidade de traballo da madeira e 
a fusión de traballos tradicionais e 
obras de deseño vangardista é o seu 
gran acerto”, explicou. Así mesmo, 
o Deputado agradeceu ao Concello 
de Xermade “o bo traballo que está 
facendo para conservar un ofi cio tra-
dicional, que deixaba a súa pegada 
no mobiliario coti án das casas, nos 

ornamentos dos retablos ou en pe-
zas de instrumentos musicais”.
Este ano, tal e como se anunciou na 
presentación, o Encontro de Tornei-
ros contará con demostracións en 
vivo destes artesáns, así como pun-
tos de venda de disti ntos produtos 
artesanais de madeira. Nesta oca-
sión, contará coa presenza de exper-
tos e profesionais da artesanía, como 
Patrick Arlot, Paul Hannaby, Georges 
Baudot e o galego Lolo Castro.
O alcalde de Xermade destacou 
que esta cita “enorgullece ao mu-
nicipiom que se converte no centro 

internacional deste ofi cio contando 
con grandes mestres, e que ademais 
supón un gran reclamo turísti co que 
redunda na economía da comarca”. 
Ademais, García Pernas avanzou que 
o Concello solicitou á administración 
autonómica a declaración de Festa 
de Interese Turísti co Galego e que 
agarda obter esta disti nción para as 
vindeiras edicións. Así mesmo, Gar-
cía Pernas explicou que para enxal-
zar “aínda máis o traballo dos nosos 
torneiros estamos traballando na 
creación dun Museo da Tornería no 
municipio”·

Xermade volverá ser capital dos 
Torneiros do 16 ao 18 deste mes

O Pleno aprobou unha modifi ca-
ción de crédito para facer fronte á 
achega municipal da agrupación 
Guiti riz-Xermade para a adquisi-
ción dun punto limpo móbil, por 
importe de 6.808,83 euros.
Así mesmo, fí xose a aprobación 
inicial da ordenanza reguladora da 
taxa polo aproveitamento especial 
do dominio público local das ins-
talacións de transporte de enerxía 
eléctrica, gas, auga, e hidrocarbu-
ros do Concello de Xermade, polo 
que se prevé ingresar arredor de 
10.000 euros no exercicio 2023.
Outro dos temas que se trataron 
foi a inclusión dunha subvención 
nominati va a favor da Universida-
de de Santi ago para o proxecto O 
papel dos microminerais no doente 
oncolóxico na provincia de Lugo, 
dirixido pola investi gadora e profe-
sora Marta López Alonso.
quedou modifi cada a dedicación 
parcial da concelleira delegada de 
Medio rural, Emprego, Infraestru-

turas de Auga, Sumidoiro, Alumea-
do Público e recollida de RSU, Me-
dio ambiente e Forestal (aprobada 
por acordo plenario de data 15 de 
xullo de 2019), que pasa a ser de 
26 horas/semana, cun soldo bru-
to anual de 16.373,76 euros en 12 
pagas.
Informouse da aprobación de tres 
proxectos. O primeiro é o de obras 
da depuradora do Campo da Fei-
ra, en Momán, que vai executar a 
Confederación Hidrográfi ca Miño-
Sil, cun orzamento de licitación de 
257.902,09 euros, correspondendo 
ao Concello de Xermade a obten-
ción dos terreos.
Tamén o proxecto de obras de re-
habilitación da Reitoral de Xermade 
para convertela nun Centro Inter-
nacional da Torneiría e o proxecto 
de rehabilitación e ampliación da 
Reitoral de San Pedro Fiz de Rou-
par para convertela en Casa da 
Veciñanza, unha dotación dixirida á 
terceira idade.

O Pleno aproba a 
adquisición dun punto 
limpo móbil 

O PP pide un estudo antes do 
proxecto da casa reitoral
O Grupo Municipal Popular instou ao 
goberno local a facer un estudo “real 
e realizable” para deseñar un proxec-
to para a casa reitoral de Santa Ma-
ría. Os populares propoñen que o 
Concello conserve os locais de valor 
cultural na planta baixa do edifi cio 
-unha bodega do forno, unha cociña 
con lareira e unha corte con estrume 
de maraña- polo seu valor cultural, 
didácti co e antropolóxico e comple-
tar a posta en valor da construción 
con elementos etnográfi cos do me-
dio rural galego dos séculos pasados.
Así mesmo, consideran que “na pri-

meira planta hai cabida para outras 
mostras da nosa riqueza etnográfi ca 
e histórica. De feito, a propia cons-
trución é amosa a forma de tabicar 
nas anti gas vivendas”. Tampouco se 
debe descartar habilitar un espazo 
para o torno e a madeira servindo 
como enlace fí sico coa Aldea Artesán 
da Fraga, de Cazás. Igualmente, den-
de o PP local apostan por “crear un 
espazo para a mostra da bibliografí a 
dos nosos veciños ilustres -Villares, 
Mouriño, Guerreiro…- sen pretender 
substi tuír á biblioteca pública muni-
cipal”.

DANO CEREBRAL. A Casa Escola de 
Cabreiros acollerá o xoves 22 de set-
embro, unha charla sobre dano cere-
bral adquirido, organizada por Adace 
Lugo, a parti r das 18.00 horas. A in-
tervención estará ao cargo de Pablo 
Freire Portela, traballador social de 
Adace Lugo. A charla está dirixida a 
toda a poboación.

CINE NA RÚA. O venres 16 de agos-
to, Xermade converti rase nunha 
sala de cine grazas ao programa Ci-
nenarua para que as nenas e nenos 
gocen da proxección da película de 
animación Valenti na. Será ás 21.00 
horas na praza do Concello e en caso 
de choiva no local da asociación de 
mulleres Amuraxe, organizadora da 
sesión. A entrada é gratuíta ata com-
pletar aforo.

EN BREVE

Prohiben encher piscinas e a 
rega polo escaso caudal
O Concello de Xermade informou 
aos veciños que queda prohibido 
encher piscinas, a rega e o lavado de 
coches, polo escaso caudal que pre-
sentan os mananciais. O alcalde, Ro-
berto García Pernas, constatou estas 
restricións que xusti fi ca porque “os 
mananciais baixaron moito e esca-
sea a auga”.
“Non é que esteamos en risco ex-
tremo, de momento pero os ma-

nanciais van moi baixos. Estamos 
con pozos bombeando para os de-
pósitos. Hai que ser prudente e ter 
coidado de que non haxa escaseza 
total”, dixo.
Roberto García lembrou que de se-
guir coa seca, a situación pode em-
peorar moito para a maior parte dos 
concellos. Polo momento avanzou 
que hai veciños que se lles secaron 
os pozos.
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O Encontro de Torneiros está orga-
nizado pola Asociación Amigos da 
Madeira das Pontes, á fronte da que 
está Alfonso Franco Criado.
Como xurden os encontros?
Os encontros nacen no 2001 por 
unha colaboración de dous rapaces 
que tiñan moito interese no mundo 
do torno, Fernando Veres e Vicente 
Ledo. Vicente ten unha casa de tu-
rismo rural en Cazás, e tiña un local 
donde facía restauración de mobles 
polo que deciden facer unha reunión 
de torneiros alí. Fernando coñecera a 
Lolo Castro e gustoulle moito o mun-
do do torneado, así que propuxeron 
unha reunión porque era un oficio 
que estaba a piques de desparecer, 
de feito a única persoa da zona que 
se coñecía que facía torno era Lolo. 
Como era un oficio a extinguir deci-
diron tratar de recuperalo, de encon-
trar os coñecementos, ferramentas e 
utilidades, é decir de saber como era 
o mundo do torno. 
Cando foi o primeiro encontro?
Eles fan o primeiro encontro no 2001 
e tiveron unha resposta bastante 
ampla, máis se cabe fóra de Galicia. 
Comezou a vir xente de Asturias, Ca-
taluña e País Vasco. Era xente afec-
cionada, non eran profesionais, salvo 
Arturo que era cuidador do Museo e 
facía demostración de torno de ba-
llesta. A raíz diso decidiron continuar 
todos os anos facendo a reunión 
que foi crecendo dende o primeiro 
ano pero empezou a medrar esa 
afección. Debido a este aumento de 
afluencia, o local que é o taller de 
restauración de Aldeas Artesanais 
da Fraga, no que estaban a realizar 
a reunión, queda pequeno. A partir 
de aí, fálase co Concello que cede o 
polideportivo para celebrar os en-
contros, que continúan medrando. 
E a asociación como xurde?
No 2007 contémplase a posibilidade 
de facer unha asociación para entre 
encontro e encontro manter o con-
tacto e seguir evolucionando na re-
cuperación do torneado artesanal. 
Así nace a Asociacion de Amigos da 
Madeira das Pontes que a función 
primordial era a recuperación do 
oficio do torno. Xunto a ese oficio do 
troneo establécese conxuntamente 
a asociación de torno e talla xa que 
nas pontes había moitos tallistas e 
están moi interrelacionados e vin-
culados xa que moitos que realizan 
torno tamén realizan talla e ao revés. 

A asociación está nas pontes porque 
naqueles momento moita xente que 
a integraba estaba nas Pontes ou 
tiña algunha vinculación cas Pontes. 
Cantos integrantes ten?
Contamos con 65 socios. A Asocia-
ción comezou cunha vintena de so-
cios, botou uns anos que non había 
moita actividade ata que se consoli-
dou. Despois, a morte de Fernando 
Veres supuxo un impás con case a 
parálise da asociación. Recuperouse 
e comezaron a desenvolverse obra-
doiros e tivo un empuxe grande de 
novos socios. Neste últimos anos 
ademais alégranos moito a incorpo-
ración de rapaces novos como so-
cios, de feito este ultimo ano nunha 
das quendas dos obradoiros eran 
fundamentalmente rapaces. A xente 
dá un relevo na asociación e ademais  
trae ideas novas, novos coñecemen-
tos e con internet ven cousas que 
queren probar e ver como é e esto 
supón unha continua innovación.
Que tipo de actividades facedes?
Durante todo o ano temos uns obra-
doiros de torno. Nos damos un cur-
so de torno que dura todo o ano e 
é bastante completo e a final de 
curso, en xuño, facemos un día de 
portas abertas onde se realiza un 
día de torneado aberto para todo o 
que queira vir a vernos e onde ve-
ñen asociacións similares á nosa, un 
intercambio con outras asociacións 
como Virutas de Ferrol ou Amigos 
da Madeira de Ribadeo coas que 
facemos un pequeno intercambio. 
Os alumnos que estiveron facendo 
o obradoiro fan unha pequena de-
mostración dos seus coñecementos 
e unha pequena exposición. Tamén 
colaboramos, a parte de co Conce-
llo das Pontes, con outros concellos 
como Moeche, Guitiriz, Ribadeo en 
determinadas cousas que fan rela-
cionadas por exemplo con feiras de 
artesanía onde realizamos demos-
tracións en vivo e máis exposicións 
de pezas. Casi todo o ano temos cou-
sas nas que participar.
Por qué Xermande? 
O de estar en Xermade é porque na-
ceu ali o encontro, na casa de Cazás 
que pertence ao concello de Xerma-
de, e alí tamén foi onde medrou e 
síguese celebrando alí. Nas Pontes 
si había moita tradición de torneiros. 
No ano 1752 no catastro aparecen 
21 torneos de Escobillas de Palo, 
nunha vila que tería 200 habitan-

tes onde 21 se dedicaban ao torno 
e hoxe hai mais de 21 persoas que 
dunha maneira ou outra tornean de 
xeito afeccionado porque digamos 
que o último torneiro profesional foi 
Lolo Castro. Digamos que As Pontes 
é o punto de referencia da asocia-
ción porque é o punto onde hai hoxe 
en día mais afluencia de xente que 
está interesada por este tema. As 
Pontes ten bastantes habitantes e é 
máis fácil de desenvolver a activida-
de aquí que nun concello pequeno 
coma Xermade cunha poboación 
máis envellecida. Que siga alí o en-
contro de torneiros e porque alí na-
ceu, ali se fixo a maioria de idade e 
queremos que siga alí.
Que novidades temos este ano?
Este ano por unha parte imos ter 
demostradores que veñen de fóra. 
Dúas persoas de Francia, unha de 
Inglaterra e outra de Galicia que vai 
ser Lolo Castro, que  fará os tradicio-
nais traballos coa legra. De Inglaterra 
ven Paul Hannaby que vai realizar 
traballos con pinturas e onde xa se 
incorpora a madeira con algúns me-
tais para facer complementos. Por 
parte de Francia ven Patrick Arlot, 
que nos vai facer unha serie de pezas 
coas que vai facer texturados cunha 
fresadora; e Georges Baudot  que vai 
a facer torneados en distitntos eixes 
que imos ver sobretodo o finalizado 
de cousas descentradas que é moi 
interesante. Todo o mundo da arte-
sanía está evolucionando e vaise a 
actualizar a lei de artesanía de Gali-
cia e imos ter unha pequena exposi-
ción por parte da xerencia Fundación 
Pública de Artesanía de Galicia dos 
rasgos que se van contemplar nesa 
nova lei e dos cambios que vai haber. 
E decir un esbozo en liñas xerais da 
nova lei que será o venres pola mañá  
dos aspectos a actualizar dentro da 
norma.
Contades con apoios?
Si os encontros dende un principio 
tiveron sempre o apoio e a colabo-
ración da Fundación Artesanía de 
Galicia e da Dirección Xeral de Co-
mercio e da Consellería de Indus-
tria. O Concello de Xermade tamén 
apoia sempre e nestes últimos anos 
tamén tivemos un forte respaldo da 
Deputación. O impulso económico 
é fundamental para seguir adiante, 
nós aportamos a colaboración co 
Concello de Xermade no referente a 
organización e o económico porque 

traer a unha persoa doutro país ten 
un custe económico grande e pre-
cisamos un apoio económico neste 
caso da Xunta, a Deputación e o Con-
cello de Xermade.
De cara ao futuro, hai algunha liña 
esbozada de onde queredes ir?
De cara ao futuro pensamos que o 
oficio está un pouco recuperado e 
actualizado entón agora queriamos 
tratar de recuperar a actividade 
económica. É dicir, que o oficio sexa 
rendible para aquelas personas que 
queiran dedicarse a isto como  me-
dio de vida, non digo total pero si de 
xeito parcial. Isto pasa primeiro por 
unha posta en valor das pezas. Aquí 
non se venden pezas pero queremos 
que a xente as valora e xa hai un inte-
rese por comprarlas, entón creemos 
que chega o momento de pensar de 
cara ao futuro a maneira de poder 
comercializalas. Agora en Galicia xa 
hai obradoiros que participan nas 
mostras e que teñen durante todo 
o ano actividades, como escolas de 
torno e fan pezas para empresas 
ou comercios, entón o que queria-
mos era buscarlles unha saída eco-
nómica, que se poda comercializar 
as pezas desta xente ben a través 
de internet ou ben nos obradoiros 
propios pero xa buscarlle un futuro 
económico o oficio. Agora que cree-
mos que o oficio está tecnolóxica e 
técnicamente algo recuperado aho-
ra teriamos que darlle ese valor eco-

nómico para que o oficio poda seguir 
fucionando. Hoxe co nivel que hai xa 
non é de afeccionas senón de auten-
ticos profesionais.
Que necesidades se plantexan?
Estamos moi contentos coa colabo-
ración tanto das institucións coma 
da xente e afeccionados que nos vi-
sitan e que participan. Todos os anos 
fomos medrando en participación, 
por exemplo o ano pasado había 
uns sesenta expositores, desde os 
primeiros anos que eran catro ou 
cinco. Estamos moi contentos coa 
evolución. Queremos que se siga 
consolidando, que siga a xente vindo 
a ver o que hai en Xermade do 16 ao 
18 de setembro, que nos visite, que 
se vaian contentos, que se queden 
na zona de Xermade porque é im-
portante para a hostalaría. Necesita-
bamos de cara ao futuro que o pavi-
llón, que xa ten os seus anos, tivera 
un pouco de actualización debido o 
volumen que se esta acadando ago-
ra mesmo de visitas. Gustaríame ta-
mén convidar á xente que nos visite, 
que vai ir contenta co que vé alí, tan-
to coas actividades como coas pezas 
que van a estar expostas. Son cousas 
que vale a pena ver porque ademais 
van estar os profesionais e afeccio-
nados que as fan e poden preguntar 
dúbidas, como se realizan as pezas. 
E vai poder ver como se fan cousas 
que as veces parece imposible face-
las nun torno.

“Recuperado o oficio, queremos 
darlle un futuro económico”
Alfonso Franco Criado é presidente da Asociación Amigos da Madeira
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muras

Muras vivirá o día 25 de setembro 
unha nova edición dunha das cele-
bracións máis populares do Conce-
llo, a Feira do Poldro e do Gando do 
Monte na Gañidoira, que este ano 
chega á XXXIV edición como Festa 
de Interese Turístico Galego, título 
obtido no ano 2019.
A festa manterá a estrutura de anos 
anteriores. Así, o domingo será o 
día grande da feira. A actividade 
dará comezo pola mañá cedo coa 
chegada do resto dos animais aos 
curros e co comezo do concurso de 
gando que organiza o Concello.

Na programación, aínda sen deter-
minar haberá carreiras, tanto para 
afeccionados como federadas o 
mesmo que a entrada dos cabalei-
ros á feira desfilando, organizado 
pola asociación Atila. Non faltará 
a música e os xogos máis dirixidos 
aos pequenos.
Outro dos éxitos da xornada será 
a degustación de hamburguesas e 
chourizos de poldro a cargo de Pu-
raga, que non podía faltar un anoa 
máis e que nas ocasións anteriores 
esgotaron existencias.
Contarán tamén con outras activi-

dades paralelas, como os paseos a 
cabalo, así como exhibicións, que 
se darán a coñecer nos próximos 
días.
A organización do evento, a car-
go do Concello de Muras, conta 
co respaldo de dúas asociacións 
locais, Puraga e Atila, así como da 
área de Medio Rural da Deputación 
provincial e da Xunta de Galicia.
A Feira foi suspendida só un ano, 
xa que no 2021 celebrouse aínda 
que con moitas restricións debido 
a existencia aínda de gromos de 
covid.

A Gañidoira acollerá o 25 de 
setembro a Feira do Poldro

“As feiras son unha oportunidade 
de sensibilizar a toda a sociedade”
Mónica Freire, responsable da área de Medio Rural da Deputación provincial

Muras prepárase para a Feira do 
Poldro, unha das citas máis desta-
cadas do seu programa cultural, que 
recupera a programación prepande-
mia e que reúne a colaboración das 
distintas institucións. Unha delas é a 
área de Medio Rural da Deputación, 
á fronte da que está Mónica Freire, 
que explica o apoio da súa institu-
ción a proxectos deste tipo. 
Que evolución lle ve nos últimos 
anos a esta feira?
Tanto dende o Concello de Muras 
como dende a propia asociación de 
gandeiros Puraga veñen realizando 
un extraordinario traballo nas suce-
sivas edicións da Feira do Poldro e do 
Gando de Monte, que ano a ano xe-
nera un importante movemento de 
animais e de ganderías, con exem-
plares, criadores e criadoras que 
proceden de diferentes puntos de 
Galiza, para participar tanto na com-
pra e na venda, como nos certames 
e actividades incluídas na programa-
ción da feira. Muras, e os concellos 
do Xistral, constitúen un espazo de 
referencia no gando cabalar do país, 
e a feira xoga un papel fundamental 
na proxección desta riqueza natural, 
cultural e patrimonial.
Que é o que máis destacaría?
Observamos con moito interese 
as actividades que se desenvolven 
ao redor do propio mercado gan-
deiro para promocionar a carne de 
poldro, que conta con cualidades 
nutricionais e organolépticas moi 
destacadas e aínda descoñecidas 
por unha parte da sociedade. Afon-
dar nesta vía de comercialización da 
carne ten que contribuír ao propio 
sostemento das ganderías. E tamén 
resulta interesante achegarse aos 

certames e ás probas deportivas, 
porque son actividades que, atraen 
a gandeiros e gandeiras novas, que 
son os que deben garantir a conti-
nuidade da gandería e tamén da 
actividade deportiva, lúdica e cultu-
ral arredor do mundo do cabalo, así 
como a afeccionados que atopan 
na feira un punto de xuntanza para 
compartir a súa paixón.
Como se valoran esta clase de 
eventos?
Nós entendemos que as feiras gan-
deiras teñen un impacto moi positi-
vo, en diferentes eidos. A actividade 
económica local derivada da compra 
e venda de exemplares e dos produ-
tos alimentarios xera un dinamismo 
no propio sector. Tamén contribúen 
á promoción das localidades ou dos 
concellos nos que se celebran e ao 
mantemento das tradicións. Pero 
máis aló da repercusión económica 
por estas vías, entendemos que as 
feiras son unha oportunidade para 
sensibilizar a toda a sociedade, non 
só ás persoas que viven e traballan 
no sector, sobre o valor ambiental, 
social e cultural da gandeiría e dos 
sistemas tradicionais de cría no 
monte. É importante que perciba-
mos a importancia desta activida-
de para o equilibrio territorial e de 
coexistencia coa diversidade animal 
nos nosos montes e para unha pro-
dución alimentaria de calidade e 
proximidade.
Que supoñen para a provincia?
Temos un importante número de 
citas gandeiras por toda a xeogra-
fía. Xeralmente, son eventos que 
van incorporarndo xunto ao propio 
mercado outras actividades lúdicas 
e culturais, para xerar interese de 

todos os públicos. Como dicía, con-
sideramos que a súa continuidade 
ten unha repercusión moi positiva 
tanto no propio sector, como na 
sensibilización respecto do papel da 
gandería extensiva e do vital papel 
que os pastores e gandeiros xogan 
no mantemento do territorio, da 
súa paisaxe e da biodiversidade 
animal e vexetal endóxena de cada 
rexión.
Estase a fomentar a conservación 
do medio rural dende a Deputa-
ción?
O futuro do medio rural pasa nece-
sariamente por manter a poboación 
e a actividade económica, e para iso 
son precisas políticas públicas que 
superan as competencias e os re-
cursos dunha institución provincial 
e que teñen que ver cos servizos 
públicos, coas infraestruturas, coa 
creación dun marco que asegure a 
rendabilidade das actividades agro-
gandeiras. Dende a área de Medio 
Rural, centrámonos nestes anos en 
desenvolver accións encamiñadas a 
mellorar a ordenación do territorio 
e a prevención de incendios, a tra-
vés do programa “O que non arde”, 
e, por outra, co reforzo do tecido 
produtivo, con inicitiavas como a 
plataforma de comercio electró-
nico para a venda en liña “Son de 
Lugo” ou o programa “Da Escola á 
Granxa”, e o apoio económico e téc-
nico ás asociacións de produtores.
Como se poden seguir impulsando 
este tipo de feiras?
Seguirá sendo fundamental o apoio 
das institucións, e desde a área de 
Medio Rural mantemos a nosa dis-
posición a colaborar coas asocia-
cións gandeiras e coas iniciativas 

que aposten polas razas autóctonas 
e os modelos produtivos extensivos 
adaptados ao territorio, como vimos 
facendo ate agora. Pero calquera 

proxección vai ligada ao futuro do 
medio rural. Estas feiras terán senti-
do na medida en que sexamos capa-
ces de manter un rural vivo.

Aproban axudas a comunidades 
de montes da serra do Xistral
O Goberno provincial aprobou na 
súa reunión semanal a resolución 
provisional das Comunidades de 
Montes Veciñais en Man Común 
beneficiadas polas axudas econó-
micas convocadas pola Deputación 
dentro do proxecto europeo Life in 
Common Land que ten en marcha 
para promover a conservación e o 
desenvolvemento sostible do terri-
torio da Serra do Xistral.
O total da liña de axudas alcan-
za os 300.000€, que recibirán 10 
comunidades de montes veciñais 
dos concellos do Valadouro, Xove, 
Muras, Ourol e Viveiro. “Con estas 
subvencións, que sacamos en réxi-
me de concorrencia competitiva, o 
que facemos é recoñecer e retri-
buír o traballo e as boas prácticas 
que fixeron os comuneiros e comu-

neiras a través da súa actividade 
gandeira para manter e mellorar os 
hábitats de turbeiras e queirogais 
húmidos do Xistral, un conxunto 
de hábitats que é único na Europa 
continental”, explicou a voceira so-
cialista.
Trátase de pagos compensatorios 
polos resultados de conservación 
realizados ao longo dos anos 2019, 
2020 e 2021. García Porto sinalou 
que se trata “dunha medida pio-
neira no noso país, e que, a raíz 
desta experiencia, poderase repli-
car noutros territorios de España 
e de Europa. É dicir, queremos que 
esta experiencia piloto, de pagar 
por conservar o medio ambiente, 
non se quede aquí, senón que con-
tinúe e que se implante noutras 
zonas”.
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A Deputación comezou as obras de 
humanización da praza da Galegui-
dade cun investimento de preto de 
220.000€. As obras teñen un prazo 
de execución de 3 meses.
O proxecto contempla un conxun-
to de actuacións que teñen como 
obxectivo humanizar o centro de 
Muras, creando un novo espazo de 
convivencia que lle dará un maior 
protagonismo aos peóns e reducirá 
a velocidade dos vehículos.
Vaise crear unha única plataforma 
de pedra e formigón que unirá as 
fachadas dos edificios coa Alameda 
da Praza da Galeguidade, coa inten-
ción de unificar estas dúas zonas, e 
pola que transitarán tanto os vehí-
culos como os peóns. Eliminaranse 

os banzos actuais para mellorar en 
accesibilidade tanto para as persoas 
con mobilidade reducida como para 
os carros dos bebés. 
Ademais, esta obra servirá para re-
novar as subministracións públicas, 

como a rede de abastecemento de 
auga, de pluviais, de enerxía eléctri-
ca e de telecomunicacións. Así mes-
mo, esta zona dotarase de novas lu-
minarias e de mobiliario urbano que 
ofreza unha maior comodidade.

Comeza a obra da praza da Galeguidade

Unha das asociacións vinculadas á 
organización da Feira do Poldro é 
Puraga, Asociación de Criadores do 
Cabalo de Pura Raza Galega, que 
realiza varias actividades na mes-
ma. Antón Vázquez é o seu director 
técnico. 
Cando naceu a asociación?
Puraga nace en outubro de 2005. 
Polo tanto son xa 17 anos nos que 
vimos todo o proceso, dende me-
dir os cabalos, mirar fotos, buscar 
reseñas históricas, poñerlles micho-
chiops, etc. De feito, isto nós o fixe-
mos antes de que fora olbigatorio. 
Tiñamos xa unha base de datos de 
case mil cabalos cando a adminis-
tración empezou a obligalo, tamén 
cando se empezaron a cobrar as 
subvencións por ter eses animais, 
porque as razas autóctonas veñen 
por unha liña de traballos da Unión 
Europea para conservar a diver-
sidade xenética. Unha historia de 
17 anos na que pasamos de ter un 
exemplar rexistrado a ter 1.700 que 
son os que temos agora. 
En que situación están agora?
Vivimos momentos para o gando 
equipo malos. Tivemos estas crises 
hai 8 e 10 anos onde eran animais 
nada apreciados pero no momen-
to actual si hai unha demanda por 
parte do mercado. Eso coincidiu coa 
entrada do microchip, coa profesio-
nalización do gandeiro, do criador, e 
iso repercute nunha trazabilidade, 
nunha sanidade e nun benestar 
importantes de cara a vender nun 
prezo.
Cal é o obxectivo da asociación? 
O obxectivo principal de Puraga é 
a conservación do cabalo e pura 
raza galega e dos seus sistemas de 
cría tradicional porque entre ou-
tras cousas teñen un gran impacto 
ambiental positivo. Falamos aquí 

de semiliberdade e con todo o que 
implica o cabalo no monte, ese ma-
nexo peculiar, as rapas, as feiras, o 
vocabulario, as tradicións... E tamén 
buscamos dignificar a tarefa do gan-
deiro na conservación deste recurso 
xenético.
Canta xente pertence á Puraga?
Actualmente forman parte de Pu-
raga máis de cen socios, repartidos 
polas catro provincias galegas pero 
onde máis hai é en Lugo. 
Que actividades realizan durante 
todo o ano?
A liña principal de traballo de Pu-
raga é o fomento da carne. Porque 
producimos unha carne de gran ca-
lidade, porque estamos a fixar po-
boación no rural, porque estamos 
a crear emprego no rural, porque a 
nosa mabeira de criar cabalos é be-
neficiosa para o medio ambiente, 
non é que sexa sostible ou ecolóxi-
ca, non, é que é beneficiosa. De fei-
to nos lugares onde se crian cabalos 
e están ben xestionados, xenéran-
se paisaxes de maior diversidade, 
ademais do control da biomasa e 
o control de incendios. Pero tamén 
traballamos noutras liñas, como as 
deportivas. Estamos moi orgullosos 
dun proxecto que estamos sacando 
que é o cabalo marchador galego, 
que é empezar cunha nova raza de 
cabalos que existía en Galicia, son 
como o galego, pero un pouco máis 
grandes, que se criaban nas casas e 
que teñen ese paso tan característi-
co e recoñecido en Galicia como é a 
andadura. Tamén facemos demos-
tracións morfolóxicas, degustacións 
de carne, showcookings, sorteos 
por internet, ademais da levanza do 
libro xenealóxico da raza, xa que so-
mos a única asociación recoñecida 
oficialmente para isto, e a certifica-
ción de todo o número de cabezas 

para que os gandeiros podan cobrar 
a súa axuda.
Notaron un crecemento na afilia-
ción da asociación?
O número de cabezas de gando ga-
lego aumenta de dúas formas, por-
que un gandeiro teña máis cabalos, 
que é raro, ou aumenta porque hai 
gandeiros novos que se van me-
tendo. Cada ano vén habendo un 
aumento de ganderías para que au-
mente o número de cabalos, máis 
ou menos 100 exemplares ao ano. 
Hai que ter en conta que estamos a 
falar dunha raza en perigo de extin-
ción que si conseguíramos mantela 
xa estaríamos a un bo nivel, pero 
aumentamos.
De cara ao futuro que proxectos 
teñen?
Temos a idea de seguir promocio-
nando o noso selo de calidade, cen 
por cento raza autóctona, seguir 
traballando co cabalo galego nal-
gunha liña de deporte e seguir co 
cablo marchador galego. No futuro 
breve queríamos facer unha cam-
paña na Coruña para promover o 
consumo de carne de poldro como 
produto de temporada, porque o 
poldro nace en primavera e debe 
ser consumido en outono.
Que supuxo e supón a covid para a 
asociación?
O covid no rural non foi tan ago-
biante como nas cidades, notouse 
un certo baixón nas vendas, sobre 
todo na hostalaría pero non somos 
nós os máis prexudicados. 
Contan con axuda para manter a 
asociación activa?
Contamos cunha axuda da Conse-
llería de Medio Rural para manter 
o libro xenealóxico e cun convenio 
coa mesma con fondos Feader para 
a promoción da raza. Con estas 
axudas temos contratados unha 

veterinaria fixa todo o ano e en mo-
mentos de máxima cantidade de 
traballo contratamos outra persoa 
máis. 
Que necesidades se lles plantexan?
Necesitamos que a xente entre a 
consumir a carne de cabalo, que 
entenda que é un produto de tem-
pada, que entenda que comendo 
ese cuarto de quilo de cabalo ao 
ano chegaríanos para vender toda a 
produción. Para criar un poldro fai 
falta unha hectárea de monte, cun 
cuarto de quilo limpas un ferrado 
ou dous. Ademais, necesitaríamos 
que se facilitara a adquisición de 
terras abandonadas para os gan-
deiros, se instigara aos propietarios 
para que as teñan a un prezo razoa-
ble e dende a Xunta se redefinise o 
concepto de pasto bustivo.
Que vinculación lles une á Feira do 
Poldro?
Sempre estivemos viculados a esta 
feira, sempre imos ás feiras de ca-
balos, pero en Muras era como xo-
gar na casa, porque aquí casi todo 
o mundo ten cabalos e é onde máis 
socios temos é iso que Muras non é 
un concello moi poboado. Os gan-
deiros que máis animais teñen sem-
pre son socios de Puraga. Pouco a 
pouco, desde estes últimos anos 
dende o Concello contouse con nós, 
botóusenos unha man para ir facer 
concursos morfolóxicos, degusta-

cións de carne, temos feito excur-
sións para que a xente vira como se 
crían os cabalos en Muras.
Que relación ten o cabalo con Mu-
ras?
Puraga nace en Muras, é onde te-
mos máis socios. Sempre hai alguén 
de Muras na directiva da asocia-
ción, de feito, temos sido ata catro 
persoas á vez na xunta directiva. 
Entre os oito fundadores da xunta 
directiva, catro son de Muras. De 
feito, a sede social está en Muras.
Como lles vai afectar o cambio cli-
mático?
Por un lado deberíase recoñcer o 
importante papel que teñen os ca-
balos na conservación dos montes 
e como prevención de incendios, 
como a maneira máis barata de 
desbrozar un monte. Así que por 
un lado temos o cabalo como fe-
rramenta de control de incendios. 
Ademais, os cabalos sempre foron 
de tamaño pequeno, que se po-
dían manter con forraxe de baixa 
calidade nutricional, basicamente 
con toxo, se o cambio climático se-
gue nesta liña e a guerra continúa, 
pois imos ter que botar man deses 
xenes que se están extinguido. É po-
sible que o cabalo galego sexa unha 
ferramenta que fumos capaces de 
conservar para agora volvernos 
adaptar ás novas condicións climá-
ticas.

“Necesitaríamos que nos facilitaran a 
adquisición de terras abandonadas”
Antón Vázquez Corral é o director técnico de Puraga
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cospeito

A Deputación negocia a propiedade 
pública da totalidade de Caldaloba
A Deputación remiti u ao Concello un 
escrito solicitando información sobre 
o proxecto de expropiación da Torre 
de Caldaloba, cuxo anuncio se publi-
cou o pasado 16 de agosto no Boletí n 
Ofi cial da Provincia e que afectaría á 
parcela adquirida pola Vicepresiden-
cia da Deputación de Lugo.
No documento, constátase que, ma-
lia ser parte interesada, a insti tución 
provincial non recibiu ningún docu-
mento que acredite a aprobación 
polo Pleno do Concello do proxecto 
no que se apoia e xusti fi ca o expe-
diente de expropiación nin a expo-
sición pública do proxecto, dous trá-
mites que require a normati va sobre 
expropiacións forzosas.
A vicepresidenta da Deputación Mai-
te Ferreiro explicou que “seguimos 
traballando tanto na vía administra-
ti va como na vía políti ca para acadar 
a propiedade pública da totalidade 
da Torre e da súa contorna de pro-
tección e desenvolver un proxecto 
de recuperación, consolidación e 
posta en valor que refl icta a súa im-
portancia patrimonial, histórica e 
simbólica para Galiza”. Lembrou que 

“o pasado 17 de agosto solicitamos 
unha reunión co conselleiro de Cul-
tura Román Rodríguez para coñecer 
cal é o posicionamento da Xunta de 
Galiza sobre a adquisición da Torre 
da Caldaloba, despois de que no seu 
día renunciara ao dereito de tanteo e 
retracto diante do Concello, e abor-
dar vías de colaboración para desen-
volver un proxecto que, ademais do 
interese patrimonial, contribuirá á 
dinamización económica, turísti ca e 
social da comarca”
Neste senti do, anti cipou que “unha 
vez resoltos os atrancos administra-
ti vos creados polo expediente de 
expropiación do Concello, desde 

a Vicepresidencia da Deputación 
de Lugo estamos en disposición de 
contratar de xeito inmediato a con-
solidación da estrutura da Torre para 
evitar que conti núe o seu deterioro e 
prever derrumbes ou danos que poi-
dan afectar á seguridade do edifi cio 
e das persoas que o visitan”.
A Xunta de Goberno aprobou o pa-
sado 29 de xullo a adquisición dunha 
das parcelas nas que se ubica a To-
rre: unhas dúas hectáreas de terreo 
que inclúen a metade da edifi cación 
-53 metros cadrados de planta e as 
fachadas noroeste e suroeste- e o 
sistema de fosos e contrafosos de-
fensivos do perímetro da edifi cación.

O Concello de Cospeito e a Asocia-
ción Recreati va Cultural San Mar-
ti ño de Pino, en colaboración con  
Culturalia GZ convocanon o V Cer-
tame de Poesía Torre de Caldaloba.
Esta iniciati va está deseñada co fi n 
de poñer en valor este monumento 
histórico, promover a súa conser-
vación e fomentar a creati vidade e 
esti mular a creación poéti ca.
Poderán concorrer ao certame 
todos os autores que o desexen, 
calquera que sexa a súa fi nalida-
de, sempre que presenten as súas 
obras en lingua galega.
A organización deste certame es-
tableceu unha  soa categoría, para 
maiores de 16 anos e gañador re-
cibirá 1.500 euros de premio e a 
publicación da obra, e o segundo 
premio levará un accésit e a publi-
cación da obra.
As bases sinalan un límite de entre 
300 e 600 versos en letra arial 12. 
Para todos os interesados en pre-
sentar propostas, o prazo estará 
aberto ata o 11 de outubro e poden 
parti cipar a través da web.
Os requisitos para valorar as obras 

serán que estean en galego e es-
critas a ordenador e que sexan 
orixinais mentres que a temáti ca é 
totalmente libre.
A entrega pode facerse por correo 
ordinario, no Concello de Cospei-
to sito en avenida Terra Chá n°29, 
Feira do Monte, 27377, Cospeito, 
Lugo; ou por sede electrónica.
O fallo será dado a coñecer con 
data 11 de novembro de 2022 a 
través dos medios de difusión e 
comunicado ás persoas gañadoras, 
entregando os premios nun acto 
convocado a tal fi n con data 19 de 
novembro de 2022.

Convocada a V edición 
do premio de poesía 

Cospeito recibe unha axuda para 
a creación dun viveiro industrial
Cospeito, Bóveda e Baleira recibirán, 
xunto a outros catro concellos unha 
axuda da Xunta para a creación de 
viveiros industriais, o que suma un 
investi mento total de 2,3 millóns.
O obxecti vo destas infraestruturas 
é favorecer a implantación inicial e 
consolidación de empresas nos con-
cellos benefi ciarios. Uría, que subli-
ñou que conseguiron a axuda todos 
os concellos emprendedores que a 
solicitaron -cinco en total-, explicou 
que suporán un “apoio importante 
para novos empresarios durante 

as primeiras etapas de acti vidade e 
para a implantación de empresas”.
En concreto, contruiranse novos vi-
veiros en Cospeito -que tamén reci-
biu axudas para a mellora do parque 
empresarial-, Bóveda e Baleira.
Cospeito contará cun viveiro de em-
presas cunha superfi cie de 877,44 
m2 que englobará tanto o uso admi-
nistrati vo -cun bloque de ofi cinas e 
zona de reunión-, como o industrial 
-con tres naves de aluguer aos em-
prendedores interesados-. Recibe 
240.000 euros de axudas.

Acti vidades da Asociación de Pino
CONCURSOS. A Asociación Recrea-
ti va Cultural de San Marti ño unha 
nova edición do Certame de Debu-
xo Infanti l A túa Caldaloba e do I 
Certame de Caligramas Constanza 
de Castro, ambos en colaboración 
con Culturalia GZ e Caldaloba.es co 
fi n de reivindicar a relevancia histó-
rica e cultural da Torre.
O Certame de Caligramas ten como 
obxecti vo reivindicar a relevancia 
histórica e cultural deste emblema 
da Chaira, ademais de promover a 
creación artí sti ca. O obxecti vo será 
crear debuxos con textos.
Neste concurso poderán parti cipar 
todas as persoas maiores de 12 
anos cunha única obra que será en 
formato e temáti ca libres. Para os 
menores de 12 anos está previsto o 
I Certame de Debuxo Infanti l A túa 
Caldaloba con formato e temáti ca 
libres.
O prazo de presentación para am-
bos os dous rematará o 24 de se-
tembro e esta farase no correo 

electrónico asociacionpino@gmail.
com.
O premio consisti rá en senllos di-
plomas e 200 euros para o gañador 
e 100 para o segundo no caso dos 
caligramas e diploma e lote de ma-
terial de debuxo para os pequenos.
Os premios reparti ranse no Magos-
to pero o fallo darase a coñecer con 
anterioridade, o 8 de outubro.

TALLER DE PERCUSIÓN. A Asocia-
ción organiza un ano máis un taller 

de percusión aberto a toda a po-
boación. Desenvolverase a parti r de 
setembro. Os que desexen apuntar-
se ou obter máis información poden 
poñerse en contacto con calquera 
membro da asociación. Os prezos 
do curso serán de 15 euros para os 
socios e de 17 para os non socios.

VIAXE. En colaboración coa Asocia-
ción San Pedro de Seixas, en Cospei-
to, organizan unha viaxe a Covadon-
ga e Cudillero, que se desenvolverá 
o 18 de setembro, domingo. A saída 
da viaxe será ás 6.00 horas da mañá 
con parada para almorzar e desti no 
Covadonga, onde visitarán o San-
tuario antes de xantar e. pola tarde 
os lagos. Ao regreso farán parada 
en Cudillero. Para parti cipar será 
preciso anotarse antes do día 11 de 
setembro con calquera membro da 
directi va e a viaxe só se fará se hai 
un mínimo de 20 persoas.
Para os socios a viaxe será de 55 eu-
ros e para os non socios de 60.

MOEXMU 2023. A Asociación de Empresarios de Muimenta ten xa data 
para a que vai ser a XXXIX edición da Moexmu. Así, esta terá lugar a fi n de se-
mana do 31 de marzo e 1 e 2 de abril do ano 2023. A XXII edición da Festa da 
Filloa será o 1 de maio. Este colecti vo fi rmou no verán coa Deputación o con-
venio para o primeiro concurso autonómico de gando frisón da provincia.
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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 a 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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TERRA CHÁ

Os socialistas encaran o inicio do cur-
so político co compromiso “de seguir 
traballando día a día para mellorar a 
vida dos lucenses. Política de feitos e 
non de anuncios, diálogo coa xente, 
cos axentes sociais e coas familias.  
Unha aposta clara polos servizos 
públicos, polas políticas sociais, polo 
rural, polo tecido produtivo, o sector 
primario, a industria, o comercio e o 
turismo”. Así o indicou o Secretario 
Xeral do PSdeG na provincia, José 
Tomé Roca, durante un encontro no 
que adiantou as liñas de traballo e 
os obxectivos para un curso político 
que desembocará nasas eleccións 
municipais de maio do 2023 e a 
conseguinte renovación das corpo-
racións locais e provincial.
“Conseguir representación munici-
pal nos 67 concellos da provincia, 
manter e reforzar as actuais alcal-
días, sumar outras novas, manter e 
mellorar resultados nos concellos 
onde non gobernamos e asegurar 
a continuidade dun goberno pro-
gresista presidido por socialistas na 
Deputación de Lugo” son os obxec-

tivos marcados polo líder do PSdeG 
na provincia.
O partido, recalcou José Tomé, 
encara o ano político cun partido 
“forte, unido, con homes e mulleres 
con capacidade, ideas e recursos” 
para mellorar os resultados das 
municipais. Actualmente, os socia-
listas gobernan ou cogobernan en 
31 dos 67 concellos da provincia, 
que aglutinan a maioría social da 
provincia porque suman un 65% da 
poboación lucense. “No ano 2019 
tivemos uns resultados moi bós, 
pero non nos conformamos. Lugo 

merece máis. Lugo merece máis 
socialismo porque así iralle mellor á 
xente”, dixo Tomé.
“Pisamos o acelerador da actividade 
do partido a pé do territorio, cun tra-
ballo coordinado coas agrupacións, 
cos alcaldes e alcaldesas, cos vocei-
ros, cos deputados e deputadas e 
coa militancia e os simpatizantes 
para mobilizar á cidadanía en torno 
ós ideais, os feitos e o proxecto do 
PSOE”, avanzou o Secretario Xeral.
José Tomé criticou as “vacacións 
permanentes da Xunta” durante os 
últimos 13 anos. 

Tomé Roca presenta un partido 
“con capacidade e proxecto”

O presidente do Parlamento de Ga-
licia, Miguel Ángel Santalices Vieira, 
presidiu en Lugo o acto de inaugura-
ción da mostra O poder da palabra. 
40 anos do Parlamento de Galicia / 
1981-2021, que permanecerá aber-
ta ao público na sede luguesa de 
Afundación  ata o próximo 8 de ou-
tubro.
A mostra fai un percorrido polas ca-
tro décadas de vida do Lexislativo ga-
lego, ao tempo que inclúe materiais 
relacionados coa configuración  da 
autonomía galega.
Para o titular do Lexislativo galego, 
incluír a Lugo no percorrido desta 
exposición “é unha obriga”, dado 

que “cada unha das provincias e das 
cidades de Galicia son parte funda-
mental da Comunidade Autónoma 
e, por tanto, partícipes de pleno 
dereito do proceso autonómico que 
comezou paseniñamente e, catro 
décadas despois, está consolidado 
como un modelo viable e eficaz para 
xestionar os diferentes retos aos que 
nos enfrontamos cada día”.
En opinión de Santalices, “nin a eco-
nomía, nin a cultura nin a historia de 
Galicia se entenden sen as achegas 
desta cidade e desta provincia, ache-
gas que nos remontan ao pasado, 
nomeadamente a Lucus Augusti, na 
Gallaecia romana”.

Abre a exposición sobre os 40 
anos do Parlamento de Galicia

Que é Charanga?
Charanga é unha tenda de roupa 
de nenos que vai dende recén naci-
do ata os 12 anos. A roupa da que 
dispoñemos é actual, divertida e 
moi colorida. Ademáis, temos novi-
dades todas as semanas. Facemos 
grandes promocións durante o ano, 
que varían dende todo ao 50% ata 
a segunda prenda a 1 euro. Neste 
senso, Charanga dispón dunha Rede 
Charanda, que consiste nunha tarxe-
ta de fidelización que é totalmente 
gratuíta e que, grazas a ella, durante 
todo o ano a nosa roupa ten descon-
tos directos dende o 20% ata o 50%.

Como xorde Charanga?
Charanga é unha franquía españo-
la que vende en todo o estado. En 
Lugo, naceu xusto antes da pande-
mia aínda que a causa dela a aper-
tura retrasouse ata o 26 de xuño de 
2020, polo que este mes, celebra-
mos o 2º aniversario.

Antes de Charanga viña do mundo 
da moda infantil ou abriu a tenda 

por unha necesidade propia?
Abrimos a tenda Charanga Lugo 
entre dúas socias, malia que na ac-
tualidade é só dunha. As dúas viña-
mos da rama da sanidade, porque 
como mamás que somos ás veces 
é difícil atopar roupa actual, diver-
tida e a un prezo asequible aquí, 
en Lugo. Xa que, moitas veces, ou 
imos a grandes cadeas, nas que, ao 
final, van todos os nenos iguais na 
fila, ou, desgraciadamente, caemos 
na tentación de internet. Isto está 
acabando co pequeno comercio de 
proximidade e estase acabando o bo 
trato cara os clientes. Aquí intetamos 
cuidar e tratar aos clientes como nos 
gustaría ser tratadas.

Nos últimos tempos, especial-
mente dende a pandemia, vimos 
en Lugo como moitos negocios de 
puericultura pecharon, é un sector 
complicado?
Non é un sector complicado. O com-
plicado, nestes momentos, é ser 
autónomo, pagar os alugueiros ou 
os recibos mensuais, que cada vez 

son máis altos. Realmente, o sector 
da roupa infantil, baixo o meu punto 
de vista, é un sector moi agradeci-
do para as persoas que, coma min, 
adoran aos nenos. Son persoas que 
dan alegría só con miralos. Para min, 
persoalmente, que entre un neno 
pola porta, poder chamalo polo seu 
nome, darlle un caramelo ou un glo-
bo e que che devolva o sorriso ten 
moito valor.

Que pode atopar o cliente?
Aquí, en Charanga, o cliente pode 
atopar dende pixamas de bebé re-
cén nacido, roupa deportiva para to-
dos os días, ata roupa máis de vestir 
para ir de invitados a comuñóns ou 
bautizos. E, como xa expliquei, a pre-
zos moi competitivos durante todo 
o ano.

Os nenos son un público difícil á 
hora de probar a roupa ou con-
vencelos de que unha cousa vailles 
quedar mellor que outra. Como é 
traballar con eles?
A min, persoalmente, que non viña 

do sector, sorprendeume o fácil que 
é probarlles roupa. Aínda que, ta-
mén é verdade, que hai uns poucos 
aos que non lles gusta. En Charanga, 
para estes últimos, ofrecemos o ser-
vizo de que poidan mercar a roupa, 
levala á súa casa e, se non lles queda 
ben ou non lles gusta, poden regre-
sar e se lles devolven os cartos sen 
ningún tipo de problema; dentro do 
prazo dun mes.

Cales son os produtos máis solicita-
dos?
Son moi variados e dependendo da 
estación. As chaquetas vaqueiras te-
ñen moito público xa que sentan moi 
ben. Pero tamén ten moita acepta-
ción a roupa de praia, tanto de neno 
coma de nena. A verdade tivemos e 
temos gran aceptación grazas á cali-

dade que ten a nosa roupa.

Ás portas do verán, que roupa se 
levará entre os nenos nesta tempa-
da?
Este verán veñen pisando moi forte 
as cores laranxa e pistacho. A colec-
ción de verán está chegando agora 
mesmo e, a verdade, é que é moi bo-
nita e ten moita cor, tanto en neno e 
nena coma en bebé.

Que proxectos ten de cara ao futu-
ro? Que obxectivos se marca?
Obxectivos realmente, nos días de 
hoxe, temos que ir pouco a pouco. 
Pero, dende logo aquí e cos clientes 
dos que dispoñemos a día de hoxe é 
un luxo poder estar. Gustaríame po-
der seguir facendo isto que me gusta 
e desfruto, durante moitos anos.

“É difícil atopar roupa actual de 
calidade a un prezo asequible”
Susana Témez é a propietaria da tenda de roupa de nenos Charanga de Lugo
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SD POL. A Sociedad Deporti va de Pol 
conti nuará este ano co seu equipo 
xuvenil, que se formou durante a 
pandemia e xa parti cipou na tempa-
da pasada. O obxecti vo deste equipo 
é formar a xogadores que exerzan de 
canteira. Así, pon en marcha un pro-
ceso de inscrición para todos aque-
les rapaces nacidos entre o 2004 e 
o 2007 para que se incorporen ao 
club durante e esta empada. A ins-
crición é totalmente grati s e inclúe a 
inscrición federati va, material, vaixes 
e adestramentos cun profesional ti -
tulado. Os interesados en parti cipar 
neste proxecto poden poñerse en 
contacto co club ademais de por re-
des sociais e correo, no teléfono 661 
508 442, no 619 226 226 e no 678 
279 106.

ESTEO FS. O club pontés O Esteo FS 
xa se atopa planifi cando a vindeira 
tempada 2022-2023, polo que xa 
está aberto o período de inscrip-
ción na mesma. Có lema Queremos 
medrar conti go, únete a O Esteo FS 
deu comezo o prazo de inscripción 
para todos aqueles nenos e nenas 
que queiran formar parte da Escola 
de Futbol Sala de Base de O Esteo. 
A solicitude de inscripción poderá 
descargarse na páxina web do club 
e, esta a súa vez deberá de ser en-
viada debidamente cuberta, xunto 
có xusti fi cante de pago. A inscrición 
está aberta para todos os pequenos 
nacidos entre 2016 e 2003, para as 
categorías de biberón ata xuvenil. Ta-
mén está aberta a campaña de abo-
nos mantendo os prezos dos anos 
anteriores, con 30 euros por socio.

TENIS MUIMENTA. O Club de tenis 
Muimenta organiza este outono cla-
ses de iniciación e perfeccionamento 
desta prácti ca deporti va que se cele-
brarán dende o 12 de setembro ao 9 
de decembro. As clases irán dirixidas 
a todos os públicos a parti r de 6 anos 
de idade e contarán con monitor 
especializado e se realizarán en pavi-
llón cuberto. Os interesados en infor-
marse e inscribirse poden facelo no 
teléfono 649 749 483 ou no correo 
tenismuimenta.blogspot.com.

BALONMÁN. A Deputación da Co-
ruña organizará a Copa 4×4 de Ba-
lonmán na Rúa cun total de 24 equi-
pos mixtos das categorías alevín e 
benxamín e máis de 1000 inscricións 
abertas. Celebrarase entre os me-
ses de setembro de 2022 e abril de 
2023 en Carballo, Ribeira, As Pontes, 
Arzúa, Cerceda, Muros e Camariñas. 
Poderán parti cipar nenas e nenos de 
entre 6 e 11 anos empadroados en 
calquera concello da provincia, sen-
do necesario estar en posesión da 
correspondente licencia federati va 
para a tempada 2022. 

EN BREVE

O CB Breogán promoverá a prácti ca 
do baloncesto ao aire libre en cinco 
municipios lugueses do Camiño de 
Santi ago, con acti vidades gratuítas 
dirixidas especialmente aos máis no-
vos e inclusivas, xa que estarán adap-
tadas ás capacidades fí sicas dos dife-
rentes parti cipantes. Os concellos 
involucrados son Guntí n, que acolle-
rá o programa o 5 de setembro; Friol 
– o 12 de setembro -; Begonte – 19 
de setembro -; Palas de Rei -26 de se-
tembro -; e Baleira – 3 de outubro -. 
Tamén acudiron os xogadores Erik e 
Sergi Quintela e a mascota Maximus.
O programa O Breo no Camiño, 

apoiado pola Administración auto-
nómica a través de O teu Xacobeo, 
incluirá talleres de baloncesto de 
iniciación ou perfeccionamento en 
zonas abertas -prazas, xardíns, espa-
zos naturais.. -, para o que instalarán 
canastras portáti les. A inscrición será 
de balde e precisa rexistro previo. 
O 20% das prazas estará reservado 
para persoas en risco de exclusión 
social, dependentes ou con escasos 
recursos.
Xogadores e técnicos do Breogán, 
acompañados por Maximus, realiza-
rán treitos do Camiño nas respecti -
vas localidades nas que se desenvol-

van as acti vidades e divulgarán todas 
as accións a través de páxinas web e 
das redes sociais. Farán fi ncapé no 
respecto polo medio ambiente, xa 
que limparán plásti cos que atopen 
ao seu paso e animarán aos peregri-
nos a apostar por materiais sosti bles. 
Convidarán a algúns dos percorridos 
a arti stas de diversas disciplinas, 
como o cantante David Prado, com-

positor do himno ofi cial do club.
Javier Arias destacou o vínculo entre 
os principios solidarios do Xacobeo e 
o deporte” e subliñou que nas dúas 
primeiras edicións de O Teu Xaco-
beo, a Xunta concedeu achegas por 
valor total de 1,1 millóns de euros 
para apoiar 96 proxectos na provin-
cia de Lugo que ti veron repercusión 
en 40 municipios.

O Breogán visitará 5 concellos 
para promocionar o baloncesto

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 parti do na ponte 
da agosto.
O Lugo B ou Polvorín debutou a pri-
meira fi n de semana de mes na nova 
categoría á que ascendeu a tempada 
pasada, a Segunda B, onde se en-
frontará a equipos do noroeste pe-
ninsular, que compernden Asturias, 
Galicia e Castela León. Outro dos 
equipos que comezou a mesma data 
nunha nova andaina pola competi -
ción futbolísti ca nacional, é o Lugo A 
xuvenil, que parti cipa na División de 
Honra dende hai varias tempadas, a 
categoría máis alta para a mocidade, 
e que conserva a categoría ano tras 
ano cunha gran actuación.
Seguindo cos sénior a fi n de semana 
do 11 de setembro púxose en mar-
cha a maior parte das competi cións. 
En Terceira, o Vilalbés e o Viveiro 
serán os encargados de defender as 
cores da provincia, que compartí an 
anteriormente co Polvorín.
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 ti vo data de inicio de tempa-
da a Primeira Galicia nesta mesma 
fi n de semana. A competi ción 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 fi n 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 
competi ción, 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 tamén deu comezo 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. Conti núan no 
norte Lugo B e Milagrosa e Calasan-
cio no Sur. Tampouco estarán Resi-

dencia e Vilalbés.
En infanti l 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-
ti ción co sistema prepandemia a fi n 
de semana do 17 e 18 mentres que 
os infantí n 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 infanti l, 

unhas o farán a fi n de semana últi ma 
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 infantí s 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 deu comezo 
á liga tamén o 11 de setembro.

O fútbol está listo para empezar

O Meira FC logrou formar un equi-
po xuvenil de fútbol depois de que 
o pasado mes de xullo anunciara a 
intención de crealo co obxecti vo de 
garanti r a conti nuidade do club e 
medrar.
Xosé Lourido será o adestrador e a 
súa man dereita será Martí n Expo-
sito Morado.
Abre así o Meira unha nova etapa 
no club debido a que este equipo 
leva casi 8 anos sin formarse polo 

que poderán parti cipar este ano 
nas ligas provincial comezando coa 
segunda división.
Xogarán no Meira FC xuvenil este 
ano: Víctor Rey, Diego Abraira, Iago 
Pin, Javier Fernández, Younes El 
Hidam, Diego Sangiao, Agustí n Pa-
zos, Xoel Rielo, Kevin Campos, José 
Villamide, David López, Adrián Vi-
dal, Adrián Barros, Raúl Rodríguez, 
Ayoud Benaid, Ovidiu Filip, Ricardo 
Legaspi, David Parga e Alvaro Veiga.

O Meira FC estrea equipo 
xuvenil na liga provincial
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CRUZ VERMELLA E VILALBÉS. O Rácing Club Vilalbés fi xo entrega 
á Cruz Vermella da localidade do material escolar recadado durante o 
campus que se celebrou este verán. O material, en perfecto estado, será 
entregado ás nenas e nenos en risco de exclusión social para que a súa 
volta ao cole no mes de setembro sexa máis doada.

Máis de 250 persoas parti ciparon 
o domingo 28 de agosto, na VI 
Ruta Btt eiros Cova da Serpe, unha 
proba organizada conxuntamente 
polo Concello de Guiti riz e o Club 
Btt eiros Cova da Serpe.
Na categoría ‘Absoluta femini-
na’ a gañadora foi Susana Alonso 
Carballo, do Extol MTB Team, se-
guida de Eva Ortega Aguilar, do 
Extol MTB Team e de Ana María 

González Cuíña, do Mitt o X-Sauce 
Team. Na ‘Absoluta masculina’ o 
gañador foi Brandán Márquez Fer-
nández, do V Bike Team, seguido 
de Javier Busto Ramos e de Yago 
Fernández Obenza, ambos do Ex-
tol MTB Team.
Pódese consultar a clasifi cación 
de todas as categorías na páxina 
web da Federación Galega de Ci-
clismo.

Brandán Márquez e Susana 
Alonso, gañadores da Ruta 
Btt eiros Cova da Serpe

O Concello de Begonte conti núa coa 
programación deporti va e cultural 
de verán co II Torneo de Pádel que 
se celebrou os días 26, 27 e 28 de 
agosto. Un total de 16 parellas par-
ti ciparon neste torneo que gañou a 
formada por Anxo e Álvaro, vencen-
do na fi nal a David e Brais.
No cadro de consolación os cam-
pións foron Cristi an e Davinia, e 
como subcampións quedaron Xico 
e Raúl. Os parti cipantes recibiron 

un welcome pack de agasallo men-
tres que gañadores recibiron os seus 
presmios, consistentes en material.

Begonte xa ten gañadores do 
segundo torneo de pádel

O concello das Pontes acolle o 
domingo 18 a últi ma proba da 
Travesía Costa by duacode, unha 
proba de natación en augas 
abertas.
As saídas e chegadas serán des-
de o lago das Pontes, e como a 
proba realizarase en augas aber-
tas, os nadadores sairán todos 
xuntos acompañados por em-
barcacións de seguridade.
As distancias que se percorrerán 
serán en longa 5.000 metros, en 
media 2.500 e en curta 1.500.
Na travesía Longa existe un tem-
po de corte, onde está o avi-
tuallamiento, si o nadador non 
superou este punto en 2 horas 
desde a saída, será recollido pola 
organización.
A organización facilitará o avi-
tuallamiento, que consisti rá en 
auga, bebidas isotónicas, pláta-
nos e xeles durante a travesía 
e na zona de meta. Os puntos 
de avituallamiento situados en 
embarcacións designadas pola 
organización, e fondeadas ao 
longo do percorrido, estarán de-
bidamente sinalizadas con ban-
deira e globo de helio.
Na entrega cada parti cipante re-
cibirá unha bolsa cun gorro de 
natación do evento, o Chip, e a 
WetBag Gardarroupa.

Na Travesía Costa As Pontes 
2022 entregaranse trofeos aos 
tres primeiros clasifi cados en 
categoría absoluta masculina e 
feminina, en cada unha das dis-
tancias (5000, 2500 e 1500m)
Entregaranse ademais trofeos 
ao primeiro e primeira clasifi -
cada en cada distancia nas se-
guintes categorías, júnior (ata 19 
anos), máster de 20, máster de 
30, máster de 40, máster de 50, 
máster de 60 e sénior (maiores 
de 70). Tamén recibirán un pre-
mio o mellor equipo mixto.
O prazo de inscrición está aberto 
ata mañá, día 13 de setembro e 
existe un límite de prazas para 
parti cipar, que  é de 375 parti -
cipantes en total entre a distan-
cia longa (125), distancia media 
(125) e distancia curta (125).

O Lago das Pontes 
acollerá a últi ma proba 
da Travesía Costa

O CB As Pontes comeza a nova tem-
pada 2022/23 abrindo un tempo ins-
crición para incoporarse ao club qu 
terán lugar  no pavillón Catro da Uz.
Así, entre o 12 e o 31 deste mes os 
rapaces e rapazas das Pontes de cal-
quera idade poderán achegarse para 
parti cipar nalgún adestramento, que 
terán lugar os luns, mércores e ven-
res.
Para os máis pequenos, nados entre 
2015 e 2016 o horario será os luns e 
mércores, de 16.00 a 17.00 horas. Os 
que naceran entre 2014 e 203 pode-
rán probar de 17.00 a 18.15 horas. O 
de 2012 e 2011, de 18:15 a 19:30; de 
2010 e 2009 de 19:30 a 20:45 horas 
e os que naceran entre  2008 e 2007 
teñen o seu horario de 20:45 a 22:00 
horas.

O CB As Pontes 
celebra sesións de 
portas abertas

CASTRO DE REI. O club Coyote Pedal 
Terra Chá en colaboración co Con-
cello de Castro de Rei celebrará a III 
Marcha cicloturista BTT do mesmo 
nome o sábado 17 de setembro con 
hora de saída ás 9.30 da mañá do Te-
leclub de Bazar en Castro de Rei.
Trátase dunha marcha cicloturista 
que discorre polo Concello sen ca-
rácter competi ti vo. A distancia para 
percorrer serán aproximadamente 
40 km cun desnivel acumulado po-
siti vo de 1.200 metros aproximada-
mente. Haberá tamén unha variante 
máis curta por se alguén necesita 
facer menos percorrido.
Poderán parti cipar todos os de-
porti stas afeccionados ao ciclismo, 
federados ou non a parti r dos 16 
anos cumpridos, (con autorización 
paterna ata os 18) que realizasen un 
adestramento sufi ciente para unha 
marcha ciclista de longa duración e 
parti cipen cun nivel de saúde e con-
dición fí sica ópti mo para un esforzo 
destas característi cas.
Ao ser unha marcha cicloturista está 
permiti do a parti cipación de E-Bikes, 
que seguirán o mesmo regulamento.
A cota de inscrición por parti cipar na 
marcha será de 18 euros e cun incre-
mento de 12 euros en caso de par-
ti cipar na comida. A inscrición inclúe 
tamén un almorzo.
O peche de inscricións será o mérco-

res 14 de setembro ou ata cheo de 
prazas.

AS PONTES. As Pontes acollerá o do-
mingo 18 unha nova edición da Ruta 
BTT Terras do Eume, a VII, suspen-
dida durante dous anos pola pan-
demia. Terá lugar a saída diante do 
Concello a las 09:00 horas.
Haberá tres rutas diferentes para 
todos os públicos, un roteiro curto 
dun 22 km con 584 metros de des-
nivel acumulado, un roteiro inter-
medio de aproximadamente 38 km 
cuns 1.010 metros de desnivel e un 
terceiro trazado longo duns 46 km 
cuns 1.346 metros de desnivel acu-
mulado.
As inscricións  pecharán o mércores 

14 de setembro ou no momento no 
que se chegue ao número máximos 
de parti cipantes, que este ano é de 
250 polo gran número de solicitudes 
rexistradas en anos anteriores.
Haberá este ano 4 puntos de avitua-
llamento con comida e líquidos con 
chegada ao fi nal do roteiro ao local 
do Polbo no parque da Fraga.
Na chegada, os parti cipantes pode-
rán ir comendo (un tentempé e bebi-
da) por orde de entrada para axilizar 
a volta a casa e evitar aglomeracións. 
As duchas estarám na piscina Mu-
nicipal, situada na rúa Sergio Rivera 
Chao.
O importe da inscrición a deporti stas 
federados é de 16 euros e inclúe ten-
tempé e bebida á chegada.

Dobre sesión BTT os días 17 e 18
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TELÉFONOS DE INTERESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

Teléfonos: www.terrachaxa.com+

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

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

A III Copa Deputación de Fútbol Sala 
comezou o 4 de setembro, na que 
parti cipan 35 equipos de 3ª Divi-
sión Nacional Masculina, Preferente 
Masculina, 1ª e 2ª Autonómica Mas-
culina, Preferente Feminina e 1ª Au-
tonómica Feminina.
A competi ción retómase despois 
de dúas temporadas co apoio da 
Vicepresidencia da Deputación de 
Lugo, que incenti va a parti cipación 
dos equipos con premios en función 
dos parti dos disputados e das eli-
minatorias superadas (entre 220 e 

340 euros), ademais de premiar aos 
equipos campións e subcampións 
de cada categoría (entre 400 e 750 
euros)
Os cuartos de fi nal foron o 11 de set-
embro, as semifi nais o  18 de setem-
bro e a fi nal: 1 de novembro. Todas 
elas disputaranse tamén a parti do 
único.
Polo que respecta á liga, a competi -
ción comeza a fi n de semana do 17 e 
18 para a maior parte das categorías 
de competi ción autonómica. As lo-
cais farano en datas próximas.

35 agrupacións parti cipan na 
Copa Deputación de Fútbol Sala

O Forma-T Vilalba FS de Segunda B, 
que debuta este ano na categoría, 
pechou xa o equipo para enfrontar-
se, a parti r do 24 de setembro aos 
outros 15 rivais cos que pelexará 
polo trofeo e o ascenso. Este será o 
equipo cabeceira do club, que conta 
con seis equipos, dous sénior, dous 
fi liais e dous xuvenís, os tres cun 
representate masculino e outro fe-
minino.
No equipo cabeceira repeti rán to-
dos os xogadores que lograron o 
ascenso, que recibirán tamén o 
apoio de Dani Quintela, procedente 
do Stellae; Xoel, do Xove, e Kevin, 
do Guiti riz. quini Mártí nez, director 
deporti vo do club, seguirá dirixindo 
ao conxunto vilalbés, xunto ao femi-
nino.
As subcampioas de liga o ano pasado 
tamén renovan polo club vilalbés e 
tamén conta con tres fi chaxes: Aroa 
do Castro, Jenni da Fervenza e Ainara 
do Begonte. A últi ma incorporación 
foi a a de Andrea López Caaveiro, 
Pasto, xogadora de 21 anos da Pas-
toriza, que actúa na posición de ala-
peche e militou en equipos coma o 
Ribadeo FS e o Castro FSF.
No fi lial masculino destacan as incor-
poracións de Daniel Pardo Rus, pivo-
te de Cospeito procedente do Cas-
tro, Josito do Rábade FS, o vilalbés 
Christi an, Johan Fariñas e o porteiro 
Kevin, que compaxinará o seu labor 
de porteiro co equipo de Segunda B.

O Vilalbés FS inicia a pretempada con 
poucos cambios nos equipos sénior

O Club de rugby Fendetestas das 
Pontes abre o prazo de inscrición 
para a tempada 2022/23, que se 
inicia este mes de outubro.
O prazo de inscrición xa está aberto 
e esta pode facerse a través da web 
do club ata o 22 de setembro.
O Club conta con 3 bloques de tra-
ballo, por unha parte a escola, que 
está dirixida a pequenos de 4 a 11 
anos e que dará comezo o día 2 de 
outubro e terá clases todos os sá-
bados de 10.30 a 13.30 horas.
O seguinte rango de idade (de 12 
a 17 anos), dentro da academia, 

terá clases os martes e os xoves, de 
19.00 a 20.30 o primeiro e de 18.30 
a 20.00 horas o segundo. Teñen 
data de inicio o 27 de setembro.
No terceiro grupo están os sénior, 
que xa comezaron o seu traballo o 
30 de agosto e que teñen adestt ra-
mento os martes e xoves a parti r 
das 20.00 horas. No equipo están 
integrados os maiores de 16 anos.
Os que desexen información ou 
inscribirse poden poñerse en con-
tacto co club no whasapp 604 040 
408 ou no correo info@crfendetes-
tas.com.

O Fendetestas das 
Pontes abre a matrícula 
para a nova tempada

BEACH RUGBY VILA DAS PONTES. Celebrouse a segunda edi-
ción do Beach Rugby Vila das Pontes, un torneo de rugby praia que xa 
é referente a nivel estatal dentro das Series Españolas de Beach Rugby. 
Cunha programación que ademais de moito rugby, incluía xogos para as 
crianzas e unha zona de networking, o evento reuniu a máis de medio 
millar de persoas na contorna do Lago das Pontes.
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Os xogos tradicionais están de 
moda e volven ser parte das festas 
de celebracións tradicionais, espe-
cialmente no rural. Con este rexur-
dir hai dez anos que timidamente 
comezou a recuperar a práctica da 
billarda, un xogo de equipo, no cal 
cada xogador emparéllase cun opo-
ñente, e sitúase en cada portería. 
Así, se nunha portería atópase un 
defensor cun pau e un adversario 
coa billarda, na outra portería o 
compañeiro do que posúe a billarda 
sen nada e o adversario con outro 
pau.
Trátase de golpear o paliño que é 
lanzado polo opoñente situado en-
fronte e, no caso de golpealo coa 
billarda, realizar carreiras de ida e 
volta.
Con esta sinxeleza o xogo capta 
adeptos ano a ano e xa son oito os 
equipos que manteñen viva a esen-
cia da billarda, concentrada na me-
tade norte da provincia, xa que na 
zona sur hai e houbo algún intento 
de formar club pero finalmente non 
se reuniu xente bastante aínda que 
non se dubida que en pouco tempo 
esta poda ter de novo presenza na 
zona.
Hai varias asociacións en Chantada 
que se interesaron moito pero non 
hai suficientes xogadores para ter 
unha zona determinada. Non aca-
bou de xurdir e calquera ano pode 
empezar porque hai xente no Incio 
e Chantada interesada ou xogando 

noutros equipos.
Se hai algo que une a todos os aman-
tes da billarda é unha paixón que os 
leva a competir unha media dunha 
vez ao mes por todos os campos da 
provincia. Pero esa paixón está moi 
lonxe de fundamentarse na propia 
competición, para todos os clubs e 
xogadores, o máis importante é o 
ambiente, o compañeirismo, a di-
versión que os leva a repetir e non 
deixar de xogar.
Malia ser un deporte antigo non 
só participan os maiores. De feito, 
cada vez é maior o número de xo-
gadores menores de 18 anos que se 
suman a este deporte.
Agora a afección levou aos equipos 
a crear unha Federación pero non 
todos queren estar baixos os pará-
metros ríxidos, polo que prefiren 
seguir celebrando ao súa competi-

ción dunha forma máis libre dentro 
da Conferencia Norleste, unha liga 
menos ríxida coa que comezaron a 
funionar.
Ademais, tamén se celegran os 
abertos, que son torneos fóra da 
competición regular onde se po-
den presentar sós ou por equipos 
e que se está a convertir nunha 
actividade habitual nas festas de 
relevancia.
Pero non todos os clubs son desta 
idea, xa que algúns creen na ne-
cesidade de formalizar a práctica 
para dispoñer de seguros e manter 
unhas regras que sen seguridade 
en especial aos organizadores dos 
torneos.
Con opinións para todos os gustos, a 
unión entre eles é total e o obxectivo 
segue a ser, tal e como coinciden en 
sinalar, “reunirse e pasalo ben”. 

A paixón pola billarda 
Oito equipos da metade norte da península compiten nun deporte tradicional que cada ano gana máis seguidores

CREACIÓN. Este equipo da Ponte-
nova xurdiu incentivado por unha 
parella que xogaba xa no Cadaval e 
que pensou que que mellor manera 
de seguir xogando que montar un 
club na súa localidade.
Falaron con amigos e xente vincula-
da ó equipo de bolos de Santalla e 
crearon o equipo. Nese momento 
había límite de xogadores por equi-
po e tiveron que facer dous conxun-
tos: Troitas Bravas e Pau de Toxo. No 
2011 xa estaban competindo.

XOGADORES. Son arredor de 20 
persoas no equipo. Regularmente 
van aos abertos unha media de 13 
persoas. O máis novo ten 7 anos e 
o maior 64.

PALMARÉS. Este ano quedaron se-

gundos na clasificación por equipos 
e o xogador Sachas foi terceiro na 
clasificación xeral individual. Levan 
varias tempadas quedando entre os 
tres primeiros na clasificación por 
equipos, o que lles permite clasifi-
carnos para a Final Nacional.

OPINIÓN. 
• A parte máis importante na 

billarda é a da conservación 
e difusión deste xogo tradi-
cional. 

• O mellor é o compañeirismo 
que hai entre todos. 

• Despois da pandemia volvimos 
con forza e vimos como a parti-
cipación aumentou.

• Tamén hai que resaltar a parti-
cipación infantil que é o futuro 
deste xogo.

TROITAS BRAVAS

CREACIÓN. Billardeiros Musicais 
xurdiu en 2007 por unha demos-
tración que fixo O Varal nun cam-
pamento musical da Asociación 
Amadores da Música de Ribadeo. 
Dende aquel mismo momento fixe-
ron un equipo e xa participaron na 
liga 2007/2008.

XOGADORES. Son arredor de 10 
persoas no equipo. Teñen unha in-
fantil de 13 anos, outro de 41 e o 
resto entre 63 e 83. Son o equipo 
coa media de idade máis elevada.  
O  número de participantes está 
algo estancado debido ás baixas 
pero esperan recuperar en próxi-
mas datas.

PALMARÉS. Son o equipo mais lau-
reado da Liga Nacional de Billarda  
(LNB). Campións da conferencia 
Norleste nos anos 2008-2010-2012-
2013-2014-2015-2016-2017-2018 e 
2019. Así mesmo son tricampións 

nacionais (2008-2015 e 2016). In-
dividualmente teñen sete campio-
natos absolutos de coanferenica en 
homes e outros tantos en donas. 
Igualmente teñen dous tricampións 
nacionais (MarKytos en absoluto e 
Geni en donas e un bicampión, Da-
niel). Varios campionatos tamen na 
modalidade de varados e títulos na 
conferencia NorOeste. 

OPINIÓN. 
• Estanse a facer mostras en 

distintos colexios e cada vez e 
mais a xente que se anima a 
xogar.

• Eu penso que ainda que vas a 
competir e che gusta gañar, o 
mellor da billarda e a sociali-
zación. Fas amigos e xúntaste 
con xente de tódalas idades, 
hai casos donde se xuntan 
pais, fillos e netos xogando o 
mismo tempo, esto é algo que 
so se vé na billarda.

BILLARDEIROS MUSICAIS

CREACIÓN. Mario Saaveda Pé-
rez, profesor xubilado que chega 
á Pastoriza dende Barcelona foi o 
instigador nas súas orixes, a raíz 
dun evento de xogos populares. 
Primeiro creouse o club de bolos 
Cadaval e despois chegou o de bi-
llarda. Posteriomente uníronse a 
Chaínzos 

XOGADORES. Hai 12 na liga na-
cional de billarda pero son un to-
tal de 33 xogadores. Infantís son 

4, sénior 15 e veteranos outros 
15.

PALMARÉS. Na liga nacional de 
billarda, obtiveron os segundos e 
terceiros postos na maior parte das 
ocasións e a título individual sempre 
estiveron os seus xogadores entre 
os dez primeiros.

OPINIÓN. 
• O que prentendemos é xogar 

como federados, con seguro 

de accidentes e responsabili-
dade civil.

• Moitos imos xogar á zona da 
Coruña porque só xogamos en 
eventos federados. Hai outros 
que xogan na liga nacional.

• Acuden pais con nenos, avós 
con nenos. A billarda ten moito 
futuro pero est pasa por crear a 
federación. 

• O mellor da billarda é a amiza-
de, o compañerismo e a diver-
sión.

 CHAÍNZOS CADAVAL 
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CREACIÓN. Os Remourelle Bulls na-
ceron na parroquia homónima de 
Ribadeo e concretamente na Taber-
na Lola alá polo ano 2006. Despois 
o equipo foi mudando de xogado-
res xa que por motivos de traballo 
fóronse reducindo os equipos que 
había daquelas. 

XOGADORES. Son arredor de oito 
xogadores os que acuden regular-
mente a xogar. Un equipo pequeno 
en comparación con outros da liga. 
A  máis nova ten 21 e o máis maior 
75 anos. Ao principio houbo outros 
equipos como o Safari, o Pena Ver-
de, etc, pero que despois de que-

darse sen xogadores integráronse 
no club. 

PALMARÉS. Equipo que non rexistra 
un amplo palmarés porque “non 
xogamos para gañar senón porque 
nos gusta compartir vivencias e di-
versión” aínda así teñen algún título 
de campión como club e gañadores 
individuais no seu haber. 

OPINIÓN. 
• Compartimos vivencias con 

persoas que posiblemente se-
nón xogaramos á billarda pois 
non compartiríamos nunca. 

• A billarda saíu para nunca máis 

volver da angustiosa cova do 
esquecemento.

• O futuro vai ser longo se se-
guimos pensando que é un 
xogo de amigos e sen inte-
reses económicos. Por iso 
estamos actuando en cam-
pamentos de verán ou en 
colexios e traendo con nós a 
todos os nenos e que vexan 
como se xoga e que se invo-
lucren.

• A partir deste deporte saíron 
proxectos moi bonitos como 
grupos de música ou a crea-
ción dun disco de música sobre 
temática billardeira.

REMOURELLE BULLS

CREACIÓN. A LNB non xurdiu na 
capital, xurdiu na Mariña e foise 
espallando. E, dende o centro do 
Madia Leva decidiron que eles ta-
mén querían participar desa pro-
posta e vincularse no proxecto da 
LNB  e que na cidade de Lugo tiña 
que haber un equipo desde que 
se fixo o primeiro aberto na cida-
de. O equipo naceu no 2008. Esti-
vo en funcionamento ata o 2014 
e entre o 2014 e o 2018 tivemos 
un parón. No 2018 retomaron xa 
sen parar.

XOGADORES. Son arredor de 20 
persoas no equipo, dende xente 
xubilada ata nenos e nenas. Os máis 
noviños teñen 7 e 8 anos. 

PALMARÉS. Ata o de agora teñen 
algún premio individual pero como 
equipa, non. “Somos modestas 
pero entusiasmadas”, din.

OPINIÓN. 
• Hai quen o considera deporte, 

hai quen o considera xogo. 
• Para nós é un logro que este 

ano tivéramos abertos de case 
100 persoas. 

• Unha das mellores cousas é o 
ambiente que se crea cos com-
pañeiros e as compañeiras da 
billarda.

• Ti vas a un festival como Par-
diñas, ou en Begonte, e vas a 
desfrutar e a billarda é un in-
gredente máis. 

• O maior logro é que se vaian 
unindo nenos e nenas, que ao 
fin e ao cabo, é o futuro para 
que non se perda o xogo.

MADIA LEVA

CREACIÓN. O equipo xurdiu do cen-
tro social de Castroverde, A Chave 
das Noces. Xa cando inauguraron 
o centro social, se fixo un aberto de 
billarda e decidiron crear un equipo 
e entrar na liga. Hai 5 anos.

XOGADORES. Agora mesmo están 
en cambio, porque estaba o equipo 
de Pol, que se desfixo. E moitos dos 
que están agora eran dese equipo e 
agora xogan con Billarda Verde. No 
equipo son uns 13 xogadores, entre 
os 30 e os 50 anos.

PALMARÉS. Non contan actualmen-
te con ningún título. “Somos dos de 

abaixo. Por non ter, nin gañamos 
tampouco nunca un aberto”.

OPINIÓN. 
• O futuro é boísimo. A xente 

canto máis proba, máis lle gus-
ta. 

• Hai un ambiente moi bo e 
unha rivalidade de xogo, a xen-
te intenta gañar pero, no fon-
do, é secundario.

• Ese tipo de falta de competi-
tividade, que non haxa cartos 
polo medio da que funcione 
moi ben a auto-organización.

• Funcionamos moi ben sen ne-
cesidade de institucións. 

BILLARDA VERDE

CREACIÓN. O xermolo do equipo 
brotou no Festival da Chaira nun-
ha conversa con Ismael de Ou-
teiro. Tanto el como Chousa (os 
dous de Carabullo) levaban tras 
eles unha tempada, pero esa tar-
de de 2019 caeron nas redes da 
LNB. Pero a semente primixenia 
plantouna Tonho Randeeira cando 
lles propuxo un aberto de billarda 
na primeira edición do Festival 
27373.

XOGADORES. Equipo igualitario 
formado por 12 persoas, cinco ho-
mes e cinco mulleres palanadores, 
aos que se suman o utilleiro (home) 
e a mánager (muller). As idades es-
tán entre os vinte e os pouco máis 
de setenta.

PALMARÉS. Son, de momento, o 
mellor equipo de Begonte.

OPINIÓN. 
• Non é doado atraer á xente 

porque é complicado chegar a 
ela pero unha vez probas e lle 
das uns, enganchas. 

• Sempre comentamos que ese 
son das madeiras cando gol-
peas a billarda é moi adictivo.

• Cando xogamos na LNB, aplau-
dese os puntos dos rivais e ce-
lebramos as entradas no varal 
como se fosen do noso equipo. 
Outra cousa importante é en-
trenar e pagar as cañas cando 
gañas e por suposto xogar. Xo-
gar á billarda é case unha acti-
tude na vida.

 CASTIÑEIRO MILENARIO 

CREACIÓN. Foron os primeiros da 
Terra Chá en participar. Hai nove 
anos. Unha entrevista a Xermán 
Viluba deu o pé para que se foran 
xuntando amigos pouco a pouco 
ata formar o club.

XOGADORES. Conta con 14 xoa-
dores que contan dende os 7 anos 
ata os 55, a maior part de Ponte de 
Outeiro e Muimenta.

PALMARÉS. Gañaron a liga os dous 
últimos anos consecutivos. Va-
rios integrantes do equipo teñen 
o récord de vitoras en abertos e o 
de  anos de campión absoluto con  
Charly.

OPINIÓN. 
• Da igual o resultado, o impor-

tante é gañar, tomar as cañas. 
Quedamos varios equipos 
para comer.

• Temos un compromiso absolu-
to, non hai tanta historia. Xoga-
mos un aberto ao mes máis ou 
menos e se non vas non pasa 
nada, pero a realidade é que o 
estás desexando.

• Esta liga, a norleste está auto-
xestionada de catro amigos e 
este ano xogamos un total de 
160 persoas. Non estamos na 
federación, non está vinculada 
a ningunha institución que a 
respalde ni a goberne.

CARABULLO

• Billarda Verde: 
Castroverde

• Madia Leva: Lugo
• Carabullo: Ponte de 

Outeiro
• Chaínzos Cadaval: 

Castro Ribeiras de Lea.
• Castiñeiro Milenario: 

Begonte
• Troitas Bravas: A 

Pontenova.
• Remourelle Bulls: 

Ribadeo.
• Billardeiros Musicais: 

Ribadeo. 

OS EQUIPOS
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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

COLABORACIÓNS

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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N esta última carta, 
que escribiu Aresti o 
4 de agosto de 1969, 
fálalle, sobre todo, do 
cariño que lle ten aos 

galegos aquí emigrados e tamén dos 
problemas que lle poñían os seus 
compañeiros ante a súa intención de 
unificar o éuscaro. Dicíalle así: 
“Amigo Manuel María: Acabo de re-
cibir a túa última carta e vexo o des-
cortés que me portei contigo ao non 
acusar a xentileza que tiveches ao 
enviarme o tu excelente disco, anque 
cría que xa che había contestado. 
Perdóame.
O teu disco é magnifico e case che 
vou dicir que me gusta máis que a 
media dos teus libros, quizá porque 
na selección de cinco poesías te ha-
xas esmerado máis. Os poemas son 
boísimos e, caso raro, es o primeiro 
poeta que coñezo que recita ben os 
seus versos. Eu para iso son unha ca-
lamidade.
Alédame coñecer as túas activida-
des e que son tan numerosas como 
selectas.

Eu cada vez estou más vago; fai moi-
tísimo tempo que non falo nin recito 
en público, pois as leas que despois 
se organizan póñenme moi nervioso 
e tiven que cortar. A última charla 
que dei, precisamente nun teatro de 
aquí de Bilbao, rematou en tumulto 
e prometinme non aparecer máis en 
público. Solo fixen un programa para 
Ateneo da 2ª cadea, que afortuna-
damente pasou sen pena nin gloria, 
e elo practicamente violentado polos 
amigos.
A última vez que recitei en público 
foi fai un par de semanas nun fune-
ral popular (misas autorizadas por 
Roma para Euskadi nas que só in-
tervén o pobo). Eu non son cristián, 
pero como o funeral era por un dos 
nosos máis queridos rapaces, que se 
matou levando o meu coche, crinme 
na obrigación expresar publicamen-
te a miña dor. Tivemos con el unha 
terrible perda, pois era o director da 
campaña de alfabetización”.
Refírese a Ricardo Arregi, que mo-
rreu nun accidente de tráfico o día 
de San Cristovo (10 de xullo de 1969), 
cerca de Eibar, cando viña para Bil-
bao. 
Volvendo á carta: “Tamén deixei de 
participar en xurados de literatura 
culta e popular, polos desgustos que 

me trouxeron. Algún día contareiche 
as nosas peripecias de pobo en pobo. 
Unicamente gardo bos recordos dos 
xurados do Centro Galego de Bara-
caldo. Por certo que xa vin este ano 
a túa “Carta a un amigo que vive no 
estranxeiro”. Bo conto, pero hóuboos 
mellores; o mellor para min un que 
presentou o gañador do ano pasa-
do, un tal Muruais,  que din que se 
vendeu ao capital, o cal e moi doado 
de dicir, que de min tamén hai quen 
o di e estou peor que nunca. Tamén 
houbo un moi bo dun xoven estu-
dante que escribiu nun mal galego 
unha boa literatura. O curioso é que 
me din que o gañador so ten quince 
años.
O teu conto gustoume moito, pero 
non o puiden sacar á votación final 
por una clara alusión que segundo os 
dous que comigo compoñían o xura-
do facías á miña persoa. A pesar dilo, 
é penoso compartir mesa con quen, 
por encima do valor literario ou po-
lítico dunha obra (que para min é o 
mesmo) consideran monstruosida-
des como alma galega. A máis de 
catro vascos mandeinos a tomar por 
onde amargan os rábanos por cou-
sas semellantes, pero estaba en casa 
allea.
Polo demais aquí seguimos. É dolo-

roso “seguir”, sobre todo nas nosas 
condicións vascas. Xa apenas queda 
ninguén ao redor, so os inútiles e os 
daniños, xa que aos outros, ou nolos 
matan nas estradas, os encerran nas 
cárceres ou teñen que saír por patas 
desas dúas xoias que chamamos 
Francia e España.
Un cousa que tedes que facer vosou-
tros, noutro orde de cousas, é chegar 
á unificación literaria da vosa lingua, 
cousa que conseguiron fai moitos 
anos os cataláns e que estamos a 
punto de conseguir nosoutros.
Nestes últimos tempos dedico toda a 
miña actividade a labores filolóxicas, 
particularmente na computación 
que é un mare-magnum do carajo, 
complicadísimo, pois para as seis 
flexións casteláns “he-has-ha-he-
mos-habéis-han”, en éuscaro existen 
515. Imaxínaste que clase de filólogo 
fará un mal poeta? Pois non hai máis 
remedio. Considero o quefacer máis 
importante da xeración vasca á que 
pertenzo.
Recibe un forte abrazo do teu amigo. 
Algún día aterrarei por Monforte de 
Lemos”.
Nunha entrevista que lle fixen á súa 
viúva, Meli Esteban afirmoume que 
Aresti ao lado de Manuel María 
sentíase moi protexido, pois os seus 

paisanos non entendían a súa visión 
de futuro e era atacado por uns e por 
outros; por ser comunista non o que-
rían os nacionalistas de dereitas e os 
españolistas de esquerdas criticába-
no por escribir en éuscaro. Incluso 
Manuel Fraga lle dixo, cando lle en-
tregou en Madrid o Premio Nacional 
de Literatura, que era unha pena 
que non escribira en español, porque 
o lería moita mais xente e el contes-
toulle con toda a súa dignidade, que 
cando quixera que o lera mais xente 
escribiría en chino. 
Como dixo Manuel María: “Aresti 
aínda sigue sendo minoritario por-
que si algo non se perdoa nesta pel 
de touro é precisamente a honra-
dez. Aquí perdóase todo, perdóase 
un cambio de chaqueta, que un se 
venda, pero a honradez é algo que 
dificilmente se perdoa porque a hon-
radez é unha conducta limpa, clara 
e sen fisuras; é unha acusación para 
aqueles prevaricadores, para aque-
les homes que están xogando coa 
boa fe da xente e sobre todo para 
aqueles homes que son totalmente 
venais. Por iso teñen que pasar anos 
para que esa honradez acrisolada 
se perdoe e Aresti e unha desas víti-
mas”.

Raul Río

Correspondencia entre Manuel María e Gabriel Aresti (e IV)
FAíSCAS qUE ESPALLA O VENTO

Lembro que lle contei esta 
anécdota ao meu amigo Fer-
mín Galindo, catedrático de 
xornalismo e veciño do alto 
de Castaños, mentres atra-

vesabamos Lezama nunha áxil cami-
ñada de suave ascenso que nos levou 
coma o vento cara ás vías do funicu-
lar de Artxanda. “Por certo, neste 
barrio naceu a nai de Manu Chao”, 
comecei. Aquela conversa tivo lugar 
nunha calorosa tarde de setembro 
de 2018, ano do pasamento de Ra-
món. E seguía así: “Aínda que naceu 
en París, como sabes, Manu é fillo do 
escritor Ramón Luís Chao e de Feli-
sa Ortega, investigadora científica 
especializada en electroquímica. O 
seu pai era galego, de Vilalba, e a 
súa nai é natural de Bilbao. Ambos 
establecéronse na capital francesa 
buscando un futuro mellor e fuxindo 
da mediocridade española durante a 
ditadura de Franco”.
Prezado Fermín, coñeces dabondo o 
forte vencello que me unía a Ramón 
Chao, pois foi compañeiro de xogos 
infantís do meu pai e gran amigo seu. 

E tamén o meu referente intelectual, 
do cal aprendín case todo no ámbito 
cultural e no “saber estar” desta pro-
fesión, hoxe tan pouco agradecida. A 
súa obra literaria acompáñame den-
de 1982, cando publicou a súa pri-
meira novela, O Lago de Como, que 
supuxo un auténtico revulsivo na súa 
localidade natal. Os malentendidos 
que provocou o relato autobiográfi-
co levárono a unha situación de con-
flito bastante grave, e durante anos 
foi de incógnito a Vilalba. Mais a rea-
lidade é que quería tanto á nosa vila 
que sempre estivo presente na súa 
obra, identificada como Reigada. Lin 
todos os seus libros, máis de vinte, e 
grazas ao Chavito tiven a gran sorte 
de cultivar a súa amizade dende moi 
novo. Apoioume cando marchei es-
tudar xornalismo a Madrid a finais 
da década de 1980, coincidimos 
moitas veces durante os anos pos-
teriores e logo confiou en min para 
que lle axudase a pechar o ciclo vital 
da súa reconciliación con Vilalba. En 
abril de 2011 fun buscalo a París e 
retornamos xuntos á capital da Terra 
Chá, onde foi recibido nun acto mul-
titudinario. Foi un verdadeiro mentor 
para min, boto moito de menos os 
seus razoamentos e as nosas longas 
conversas. Dicíame sempre: “Nunca 

fun de consellos, senón de madurar 
ben as ideas para sacar conclusións”. 
En 1959 Ramón entrou a formar par-
te do equipo da ORTF (Office de Ra-
diodiffusion Française), que dispoñía 
dun servizo radiofónico en diferido. 
As gravacións eran distribuídas polas 
embaixadas francesas ás emisoras 
dos respectivos países de influencia, 
como un exercicio de propaganda e 
publicidade. Así, comezaron a divul-
garse programas radiofónicos como 
“París á fala” e “Cita en París”, de 
contido esencialmente cultural e co 
obxectivo de contribuír ao cambio 
social e político na España gris de 
Franco e os seus secuaces.
Na casa familiar de Ramón e Felisa 
en Sévres, Manu e o seu irmán Antoi-

ne recibiron unha educación cultural 
e musical exquisita. Cando Manu 
contaba dez anos e o seu irmán sete, 
Ramón mercou un magnifico Pleyel 
de cola, un piano de madeira e marfil 
que estreou con obras de Schumann, 
Schubert e Manuel de Falla, entre 
outras partituras. A familia Chao 
mantivo tradicionalmente unha 
gran afección musical e Ramón co-
mezou a dar clases aos seus fillos, 
como dispuxera anos atrás o seu pai 
con el. Con todo, ao cabo de dous 
anos, a nai dos nenos, Felisa, cansa 
das queixas destes, advertiulle que 
estaban fartos das clases de piano 
e de que estaba a piques de caer na 
mesma trampa. Foi cando Ramón 
lles propuxo que elixisen un instru-
mento á súa medida. Manu optou 
pola guitarra e Antoine pola batería, 
recibindo formación no Conservato-
rio de Chaville, até que decidiron que 
estaban suficientemente preparados 
para pasar á práctica, abandonando 
as aulas e creando o seu primeiro 
grupo musical, Joint de Culasse, an-
tecedente de Hot Pants e Los Cara-
yos. Despois chegaría Mano Negra; 
pero esa xa é outra historia.
Na Europa de posguerra houbo 
pouca xente cos accesos directos 
que tivo Ramón Chao á “intelligent-

sia” da América Latina e do exilio 
español. Pablo Neruda, Juan Carlos 
Onetti, Miguel Ángel Asturias, Nico-
lás Guillén, Alejo Carpentier, García 
Márquez, Julio Cortázar -e moitos 
outros autores- foron para Chao a 
lección aprendida de cada día. Un 
dos seus grandes amigos foi Eduar-
do Galeano, que no seu conto “A 
trama do tempo” describe maxistral-
mente o reencontro de Felisa Ortega 
co seu barrio natal de Artxanda, un 
día a finais do pasado século, tras o 
multitudinario concerto do seu fillo 
na Praza do Gas. “É moi importan-
te para min tocar baixo a casa onde 
naceu a miña nai e no mesmo sitio 
onde actuei con Mano Negra hai uns 
anos”, recoñeceu Manu na devan-
dita ocasión. O mesmo sentimento 
acompañouno hai uns días na súa 
primeira actuación en Vilalba, unha 
das grandes ilusións do seu pai. Foi 
un espectáculo acústico cheo de 
emoción, que tardaremos moito 
tempo en esquecer.
Fermín e máis eu rematamos aquela 
tarde de outono en Ona Bar, toman-
do unhas cañas con Arturo Trueba e 
Tomás Ondarra, e inmersos na mo-
rea de sensacións que nos provocou 
o conto de Galeano, do que reco-
mendo hoxe lectura.

Moncho Paz

Felisa Ortega e Artxanda
DE FOLIADA EN REIGADA



40 setembro 2022

Aruta Miño-Eo ten o 
seu quilómetro  cero 
no Pedregal de Iri-
mia, nacemento do 
río Miño. A altitude 

desta ruta varía entre os 875 me-
tros no alto da Serra de Meira, 
aos 175 metros  na Treita, xunto 
ao río Eo.
As vistas ao longo do percorrido 
son excepcionais, podendo ob-
servar a diferenza entre as dúas 
ladeiras da serra e contemplar a 
flora e a fauna da contorna, ato-
pando animais salvaxes como ca-
balos, vacas do monte, raposos, 
corzos, lebres, xabarís e aves de 
todo tipo como perdices, corvos 
e pegas entre moitos outros. 
Un dos puntos a destacar nesta 
ruta é A Mexadoira; fervenza de 
aproximadamente 15 metros de 
altura que se atopa no chamado 
Rego de Murias. 
A baixada a este lugar é com-
plicada e require un coidado e 
atención especial, pero chegar 
a el paga a pena. Situada xus-
to ao lado do río Eo (un río de 
troitas con abundancia de sal-
móns) atópase a antiga central 
eléctrica da Treita. Na última 

subida cara ao final desta ruta 
no Estreito, podemos observar 
unha gran variedade de flora: 
carballos, castiñeiros, biduei-
ros, nogueiras, cerdeiras, piñei-
ros, acevos que nos permitirá 
gozar dos diferentes tons da 
cor de verde que prevalecen na 
xeografía galega.
Ruta ben marcada mediante si-
nais, frechas e paneis. Posibili-
dade de reducila en dúas rutas 
circulares máis curtas.Dispón 
dun atallo sinalizado para acor-
tala despois da fervenza. Altitu-
de máxima: 889 msnm. Altitu-
de mínima: 175 msnm. Tipo de 
ruta: lineal, coa posibilidade de 
facelo circular engadindo 4 km. 
Accesible a pé, bicicleta de mon-
taña e cabalo.
A ter en conta é que desde Mei-
ra, pola CP-3003 xunto á igrexa 
de Meira, e ata o Pedregal de 
Irimia a uns 2.5 quilómetros 
aproximadamente hai aparca-
doiro para vehículos.

Meira: Ruta Miño-Eo
Arranca do Pedregal de Irimia e descende dende a Serra de Meira ata a beira do río, nun percorrido cunhas vistas excepcionais

DATOS

5 horas

17,2 km.

Dificultade
media-alta

DE RUTA EN RUTA




