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A comarca rexeita 
as medidas de 
prohibición da 
pesca impostas por 
Bruxelas. Pax. 26

Fronte común 
contra o veto na 
pesca de fondo

É o primeiro Concello 
lucense en contar 
con esta importante 
ferramenta 
tecnolóxica. Pax. 21

Xove crea un 
Xeoportal de 
datos

VI Festa Labrega

A VI Festa Labrega de Landrove terá lugar 
os días 7 e 8 de outubro. Pax. 10

Queima dos Fornos

A Pontenova recupera a súa tradicional 
festa, que será ata o día 10. Pax. 22

Feira do Mel

Volve a exaltación do líquido dourado do 
Valadouro. Pax. 16

foz
O Concello saca a licitación un 
plan de mellora de camiños en 
parroquias. Pax. 6

burela
Remata a mellora da pista do 
pavillón de Vista Alegre, que es-
trea porterías. Pax. 8

viveiro
Empezaron os traballos de re-
novación do alumeado de San-
to Albites. Pax. 11

lourenzá
Entrevista á rexedora, Rocío Ló-
pez, que fala do presente e fu-
turo do Concello. Pax. 23

barreiros
Comezaron as obras da rede de 
auga entre San Cosme e os nú-
cleos da Áspera e Vilar. Pax. 16 Pedirá á Xunta  a 

gratuidade dos 
manuais e a fin dos 
recortes de persoal 
en educación. Pax. 25

A Deputación 
quere libros de 
texto gratis

Actividades de outono
Os concellos comezan as actividades extraescolares para os 
colexios e presentan os programas culturais do cuarto trimestre
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Nestor Rego demanda converter 
a liña de ancho métrico Ferrol–Ri-
badeo nun verdadeiro servizo de 
proximidade competi ti vo e adap-
tado ás necesidades das persoas 
usuarias.  “Hai que apostar polo in-
cremento de frecuencias axustadas 
ás necesidades de desprazamento 
da poboación, adecuándoas aos 
horarios laborais ou de estudo da 
poboación” afi rma o deputado.

Tamén incide en apostar por man-
ter o persoal de atención para o 
control de acceso e venda de bille-
tes, pois, debe lembrarse que debi-
do a esta falta de atención, “moitas 
das persoas viaxeiras non son con-
tabilizadas ao uti lizar o servizo sen 
pasaxe, dato que logo é uti lizado 
para alegar a falta de rendibilidade”.
A liña de ancho métrico, a anti ga 
FEVE, é a única que conta coa cua-

lifi cación de servizo ferroviario de 
proximidade na Galiza. “A pesar 
de que ten un gran potencial para 
a comunicación efi caz entre as dis-
ti ntas poboacións da comarca, o 
Goberno do Estado parece estar 
a desenvolver un proceso de des-
mantelamento dos servizos coa mo-
difi cación de horarios e diminuíndo 
o persoal de atención para o control 
de acceso e venda de billetes”.

Proposta para a liña de FEVE

Máis de 6.700 mozos e mozas da 
Mariña, maiores de 18 anos e me-
nores de 35 optan ás axudas de 
10.800 euros que o Goberno des-
ti na para a adquisición de vivenda 
habitual. A subdelegada explicou 
o conti dos destas axudas nun en-
contro en Alfoz con alcaldes e al-
caldesas da comarca. Estas axudas 
forman parte do Plan Estatal de 
Acceso á Vivenda 2022-2025 do Mi-
nisterio de Transportes, Mobilidade 
e Axenda Urbana e teñen como 
obxecti vo favorecer o asentamento 
de poboación en concellos menores 
de 10.000 habitantes. No caso da 
Comarca da Mariña son 13 os mu-
nicipios: Alfoz, Lourenzá, Burela, O 
Valadouro, A Pontenova, Ribadeo, 
Ourol, Trabada, Barreiros, Cervo, 
Mondoñedo, O Vicedo e Xove. 
Isabel Rodríguez subliñou que “den-
de o Goberno garanti mos con este 
ti po de axudas o dereito dos máis 
novos á vivenda e freamos o des-
censo de poboación do noso rural. 
E o facemos con programas que si-

túan ás persoas no centro das nosas 
políti cas, aínda que non teñamos as 
competencias directas nesta mate-
ria, pois son de carácter autonómi-
co”. Nesta liña, lembrou o impacto 
que este plan do Goberno ten para 
Lugo permiti ndo ter axudas para a 
compra de vivenda ou aluguer no 
91% dos municipios da provincia, 
pois 61 dos 67 concellos contan con 
menos de 10.000 habitantes. 
A subdelegada explicou que para 
acceder a este programa estatal 
establécense varios requisitos. Con-

cretamente, un límite de ingresos 
da unidade de convivencia que é 
de tres veces o IPREM. Ademais, o 
importe da axuda para compra será 
dun máximo de 10.800 euros co lími-
te do 20% do prezo de compra, que 
non debe superar os 120.000 euros, 
e o domicilio será o habitual e per-
manente durante os primeiros cinco 
anos. Para as persoas en aluguer, o 
inquilino terá cuberta ata a 60% da 
renda mensual, en alugueiros de ata 
600 euros ao mes ou ata 300 euros 
no caso de habitacións.

6.700 mozos optan ás axudas para 
a adquisición de vivenda habitual

Arrincou o novo obradoiro de em-
prego Terras do Ouro 2022, pro-
movido polos concellos de Foz, O 
Valadouro e Alfoz, no que se dará 
emprego e formación a vinte per-
soas desempregadas procedentes 
dos tres municipios durante un pe-
ríodo de doce meses.
O alumnado alternará formación 
teórico prácti ca con traballos de 
conservación e mellora en parques, 
xardíns e zonas verdes, o que lles 
permite conseguir os seguintes 
certi fi cados de profesionalidade: 
AGAO0208 (Instalación e Mante-
mento de Xardíns e Zonas Verdes, 
AGAO0108 (Acti vidades Auxiliares 
en Viveiros, Xardíns e Centros de 
Xardinaría) e AGAR0309 (Acti vi-
dades Auxiliares en Conservación 
e Mellora de Montes. Con este 
obradoiro non só se mellorarán e 
conservarán zonas verdes de uso 
público senón tamén se fomenta 

a empregabilidade dos alumnos-
traballadores.

RIBADEO E BARREIROS. Tamén 
arroncou o obradoiro Vilas Coi-
dadoras, unha nova andadura en 
común dos Concellos de Ribadeo 
e Barreiros que terá como protago-
nista á terceira idade. 
Este obradoiro de emprego traba-
llará dúas especialidades: atención 
sociosanitaria a persoas depen-
dentes en insti tucións sociais e 
dinamización, programación e des-
envolvemento de accións culturais. 
Haberá unha parte teórica, que le-
vará ao alumnado á obtención dos 
certi fi cados de profesionalidade 
e tamén se traballará man a man 
tanto coa residencia municipal de 
Ribadeo como co hospital silo San 
Sebasti án e San Lázaro. As acti vida-
des plantexadas para o obradoiro 
reparti ranse entre os concellos”.

Arrancan os obradoiros 
Terras do Ouro 2022 e 
Vilas Coidadoras

A MARIÑA



 3outubro 2022

O Centro de Interpretación da Ma-
riña (CENIMA), en Foz, acolleu a 
presentación dunha nova edición 
da iniciati va A Mariña en Ruta, que 
impulsa a Mancomunidade de 
Municipios e coa que colabora a 
Deputación de Lugo. 
A deputada de Economía, Mayra 
García, subliñou a importancia de 
que este programa de rutas a pé 
polo territorio mariñán chegue á 
cuarta edición, porque “neste ti po 
de iniciati vas cumprir anos equiva-
le a revalidar o acerto da proposta 
inicial e a manter o compromiso 
coa promoción social e económica 
desta terra”. Na súa intervención 
felicitou ás persoas organizadoras 
polo deseño dos 10 iti nerarios, 
pero dun xeito especial trasladou 
os parabéns da Deputación á Man-
comunidade por conti nuar adian-
te con este proxecto “tan positi vo 
para a nosa comarca”.
Explicou que a Deputación ofrece 
un apoio “fi rme e decidido a todos 
os sectores produti vos que teñen 
capacidade para xerar riqueza e 
emprego, como é o caso do sector 
servizos: o turismo, a hostalaría e o 
comercio local”. Neste senti do, ex-
presou que a fi losofí a do programa 
A Mariña en Ruta “concorda plena-
mente co modelo turísti co que im-

pulsamos dende a Deputación: un 
turismo sosti ble e de calidade, de 
experiencias, con capacidade para 
atraer visitantes ao longo de todo 
o ano, que coida o patrimonio e 
que deixa un alto valor no territo-
rio, en termos de economía e de 
emprego”.
A Deputada loou a potencial turís-
ti co da Mariña porque “ten moito 
que ofrecer coa súa combinación 
de paisaxes, historia, cultura, pa-
trimonio ou gastronomía, e este 
programa pensado para desfrutar 
amodo, dentro da fi losofí a do tu-
rismo slow, é o mellor punto de 
parti da para quen non a coñece 
e unha inmellorable invitación a 
repeti r visita para quen xa esti vo 
aquí noutras ocasións”.
A Deputada remarcou o carácter 
da xente da Mariña, que “demos-
tra cada día que non se vai vir 
abaixo a pesar das malas noti cias. 
Os mariñáns e mariñás demos-
tramos que temos vontade, forza 
e moitas iniciati vas para seguir 
loitando polo futuro desta terra; 
que as decisións xeopolíti cas de 
multi nacionais ou as prohibicións 
que se toman en despachos afas-
tados non poden co noso tesón 
para seguir traballando polo noso 
progreso”.

A Deputación apoia a 
iniciati va A Mariña en 
Ruta: 10 iti nerarios

A Mariña prosegue na campaña de 
recollida de sinaturas en apoio á 
ILP sobre medidas urxentes para a 
atención primaria que promoven co-
lecti vos sociais  como SOS Sanidade 
Pública ou a Plataforma en Defensa 
da Sanidade Pública da Mariña. “A 
sanidade pública de todo o país está 
a pasar por un dos peores momen-
tos con múlti ples problemas tanto 
na atención hospitalaria, coma  na 
atención primaria. Como é sabido, 
as políti cas sanitarias do Parti do Po-
pular levaron a esta situación que  se 
fai notar, e dun xeito moi acusado na 
nosa comarca, na Mariña, e tamén 
na Pontenova, un Concello de 2.200 
habitantes que ao longo deste verao 
ti veron serios problemas no Centro 
de Saúde, prácti camente colapsa-
do”, din dende o grupo nacionalista. 
“No centro de saúde do PAC de  
Mondoñedo donde a situación é 
desastrosa, donde había 4 médicos 
e agora quedan 3 pola amorti zación 
dunha praza por xubilación e dos 
3 que quedan agora unha está de 
baixa desde antes do verao e só se 
cubre ás veces de forma moi pun-
tual”, dixo Eloi Cabanas, portavoz 
municipal do BNG, que explica ta-
mén que en agosto durante quince 
días esti vo un profesional só non po-
dendo este coller as vacacións que 
lle correspondían  por non deixar o 
centro de saúde sen atención.
En Xove, un Concello de 3.360 habi-
tantes que ao longo deste verán, ao 
igual que moitos da Mariña ti vo  pro-
blemas no Centro de Saúde, “donde 
se esti vo case todo o verao con unha 
soa médica e tamén con moita de-
mora para as citas, demora que a dia 
de hoxe sigue a producirse”, tal como 
afi rmou o concelleiro do BNG Carlos 
Fdez. Louzao, que incidiu tamén na 
situación do servizo de pediatría que 
funciona luns mércores e venres e 
os demais días hai que ir a Burela, 

a maiores dos días que pode fallar 
dentro dos mencionados.

DEPUTACIÓN. A Deputación de Lugo 
deu o seu respaldo á ILP de medidas 
urxentes para fortalecer a Atención 
Primaria, a iniciati va do BNG. Así se 
acordou no Pleno ordinario do mes 
de setembro. A proposta, aprobada 
malia a oposición do Parti do Popular, 
recolle as actuacións necesarias para 
garanti r unha asistencia de calidade 
no sistema sanitario público. Entre 
elas, incrementar o persoal sanita-
rio e administrati vo dos centros de 
saúde; redimensionar os cadros de 
persoal incorporando novas catego-
rías profesionais aos equipos como 
psicoloxía, fi sioterapia, atención 
temperá ou logopedia para desme-
dicalizar a atención e ofrecer unha 
asistencia integrada; recuperar as 
Xerencias de Atención Primaria para 
dotalas de capacidade de planifi ca-
ción e autoxesti ón ou incrementar o 
orzamento de Atención Primaria ata 
alcanzar o 25% do total.

BARREIROS. A alcaldesa de Barrei-
ros, Ana Ermida, vén de dirixirse no-
vamente ao conselleiro de Sanidade 
para poñer no seu coñecemento a 
situación que se está a vivir no cen-
tro de saúde da localidade; onde a 
día de hoxe só hai unha médica para 
a atención sanitaria. 
Esta situación, que se reproduce tras 

un verán no que a presión asistencial 
no centro de saúde foi moi elevada 
ao non existi r reforzo de persoal, su-
pón que a atención que a profesional 
pode prestar sexa escasa en tempo 
e chega mesmo a afectar a trámites 
básicos, como a emisión de informes 
de saúde para a tramitación muni-
cipal de expedientes de servizos so-
ciais, como dependencia ou servizo 
de axuda no fogar.”

VIVEIRO. A alcaldesa de Viveiro, 
María Loureiro, demanda tamén ao 
conselleiro de Sanidade que adopte 
as medidas necesarias para solucio-
nar a “situación caóti ca” do centro 
de saúde e do conxunto da atención 
primaria na comarca. Nunha carta 
remiti da ao conselleiro, Loureiro ex-
presa a súa “preocupación e males-
tar pola situación que está a sufrir o 
Centro de Saúde de Viveiro e as súas 
graves consecuencias para todos os 
veciños e veciñas”.
“É inaceptable que, dunha planti lla 
de dez facultati vos, queden só dúas 
médicas que, ante esta situación, se 
viron obrigadas a atender unicamen-
te as urxencias”, explica. “Hai tempo 
que se vén denunciando a falta de 
cobertura dos facultati vos que se 
atopan en situación de baixa ou dis-
frutando dos permisos e vacacións 
regulamentarios, a falta de persoal, 
problemas na atención telefónica ou 
o mal funcionamento do PAC”.

Atención Primaria, en crise
Plataformas recollen fi rmas e envían cartas de protesta pola situación sanitaria
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Ata 52.000 familias residentes na 
Mariña pasaron a ter fibra óptica 
nos últimos cinco anos. En concre-
to, a instalación de cable produciu-
se en vivendas sitas en 11 concellos 
da zona entre setembro de 2018 e 
a actualidade. O desenvolvemento 
produciuse da man de Adamo, o 
operador que executou este traba-
llo de enxeñaría, un fito no desen-
volvemento recente das comunica-
cións na provincia de Lugo.
De maneira pormenorizada, Vi-
veiro (preto de 12.000 fogares co-
nectados por Adamo), Foz (preto 
de 11.000), Ribadeo, (ao redor de 
7.500), Burela (6.500), Barreiros 
(5.000), Xove (2.500), Mondoñe-
do (2.300), Cervo (2.000), Louren-
zá (1.400), O Valadouro (1.250) e 
Alfoz, que se asoma a las 1.000 
vivendas que contan hoxe con In-
ternet ultrarrápido.

A CONEXIÓN MÁIS VELOZ. Cabe 
recordar que a infraestrutura que 
proporciona a compañía é a máis 
rápida dispoñible hoxe no merca-
do (1.000 Mb). Así que ducias de 
miles de veciños das tres comar-
cas benefícianse na actualidade 
dunha tecnoloxía que axuda a 
fixar habitantes. É dicir, que é 
unha ferramenta útil na loita con-
tra o fenómeno da despoboación, 
un mal que afecta a numerosos 
pobos de Galicia.
 
BENEFICIOS. Así, grazas a fibra 
óptica, esas 52.000 familias po-
den realizar con plenas garantías 
actividades que son agora do máis 
habitual: teletraballo, educación 
online, compras por Internet, citas 
médicas telemáticas, desfrutar de 
videoxogos, series e películas en 
remoto, etc.

 70.000 FOGARES DE LUGO. En to-
tal, a compañía levou Internet de 
alta velocidade a máis de 70.000 
vivendas de 35 concellos lucenses 
no citado período. Para sufragar 
tan enormes traballos, Adamo 
investiu 20 millóns de euros na 
provincia (fronte aos 5,8 millóns 
que recibiu en subvencións para 
expandir a fibra óptica), así como 
fixo posible a contratación de 300 
traballadores locais nos seguintes 
ámbitos: enxeñaría, desenvolve-
mento, mantemento e comercia-
lización.

SOBRE ADAMO. Adamo, con 
sede en Barcelona, é un opera-
dor de vocación nacional, pero 
cun enfoque de negocio rexional 
e local. Presente no mercado es-
pañol desde 2007, a compañía 
dá prioridade ás áreas rurais e a 

novas zonas urbanas con unha 
alta densidade de poboación, 
proporcionandola fibra óptica 
máis rápida dispoñible hoxe non 
mercado (1.000 Mb). O seu ac-
tual plan de expansión foi poten-
ciado con 600 millóns de euros 
fai un ano. Así mesmo, Adamo é 
un dous principais adxudicatarios 
do Programa de Banda Ancha a 
Nova Xeración (PEBA-NGA 2020-
2022), financiado polo Estado e 
a UE, tanto na convocatoria de 
2020 como na de 2021, así coma 

non Programa ÚNICO-Banda An-
cha, recibido en total 107 millóns 
en subvencións para levar Inter-
net de alta velocidade a máis de 
630.000 fogares non ámbito rural 
de 20 provincias. Grazas a contar 
con infraestrutura propia (unha 
rede de 10.000 quilómetros que 
subministra conexión en 1.300 
municipios), ademais da internet, 
Adamo proporciona telefonía fixa 
e móbil, así como servizos para 
ou mercado empresarial e ao por 
maior.

11 concellos da Mariña recibiron 
fibra óptica de Adamo desde 2018
A conexión ultrarrápida facilita o teletraballo, a educación en liña e as compras

Adega convoca un ano máis a Limpe-
za  Simultánea de Praias, que desta 
volta acada a súa XI edición, e terá 
lugar na fin de semana do  14 e 15 
de outubro. Esta xornada de volun-
tariado ambiental ten o propósito de 
concienciar á sociedade na loita con-
tra a contaminación mariña é será na 
praia da Rapadoira.
Foron chamados a participar nesta 
limpeza simultánea de praias e de-
nunciar esta problemática  ambien-
tal os centros de ensino, escolas de 
surf e mergullo, clubs de piragüismo 
e vela,  pescadores, mariscadoras, 
concellos do litoral, e entidades de 
todo tipo de Galicia, tanto públicas  
como privadas, ademais das persoas 
particulares.  
As limpezas serán ecolóxicas, non 
mecanizadas, e tratarán de eliminar 
boa parte dos residuos  que están 
nas praias coa idea de chamar a 

atención da sociedade sobre a súa 
contaminación  procedente nomea-
damente de terra adentro. As princi-
pais causas desta problemática  am-
biental débense situar no modelo de 
consumo e produción baseado no 
modelo “usar e tirar”,  a deficiente 
xestión dos residuos que xeramos e a 
falta de concienciación dalgúns sec-
tores da  poboación. Todo iso provo-
ca que cada ano 10 millóns de tone-
ladas de lixo rematen nos océanos,  
procedentes en parte da industria 
do mar (pesca, extraccións...), pero 
tamén dos nosos fogares. 
Actualmente hai preto de 30 areais 
e 20 entidades voluntarias anotadas 
para a limpeza de  praias e mantense 
aberto o prazo para as novas adhe-
sións. Adega ofrecerá asesoramento 
ás  entidades participantes e propor-
cionaralles o material divulgativo e 
os protocolos de limpeza.  

Adega convoca unha limpeza 
simultánea de praias o 14 e 15 

O rexedor cervense e vicepresidente 
primeiro da Fegamp, Alfonso Villa-
res, participou na inauguración do 
Congreso Concellos 20-30 no Foro 
de Carballo, organizado por este 
concello e por Gestagua, en colabo-
ración da Federación Galega de Mu-
nicipios e Provincias e Urbaser.
Na cita estanse a abordar cuestións 
de gran relevancia para as entidades 
locais e para a cidadanía en xeral, a 
fin de acadar os Obxectivos de Des-
envolvemento Sostible fixados por 
todos os Estados Membros das Na-
cións Unidas no marco da axenda 
2030. Así o congreso xira en torno 
a temáticas como o ciclo da auga, o 
aforro enerxético, a xestión dos resi-
duos ou a mobilidade urbana.
Na súa intervención, Villares fixo fin-
capé no papel dos concellos “nesta 

reinvención do mundo no que es-
tamos xa metidos de cheo”, coido 
que a estas alturas –engadiu- “todos 
somos conscientes da envergadura 
do cambio e que afectará a todos os 
eidos da nosa vida”.
“Para poder materializar os obxec-
tivos fixados na Axenda 2030, ade-

mais de fondos os concellos ne-
cesitan ferramentas e axuda para 
avanzar de forma sólida, eficiente e 
estruturada. Queda moito por facer 
porque o reto é infinito, xornadas 
como esta que estamos a realizar 
son importantes para concienciar-
nos do cambio”, dixo.

Villares inaugurou Concellos 20-30 
en representación da Fegamp
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fozNOVAS

O concelleiro focego de Relacións 
Insti tucionais, Comunicación e Axen-
da 2030, Carlos García, parti cipou 
nun programa de radio sobre o cam-
bio climáti co que se emiti u desde o 
Castelo de Santacruz, sede co CEIDA, 
na localidade coruñesa de Oleiros, 
para máis de 300 emisoras munici-
pais e comunitarias de todo o esta-
do, entre elas Radio Foz. O edil falou 
do proxecto Foz2030 como exemplo 
de instrumento de traballo na sus-
tentabilidade a nivel municipal.

Carlos García agradeceu a invitación 
a parti cipar neste espazo, no que se 
referiu a accións ambientais desen-
volvidas no concello de Foz, parti ndo 
do peche do vertedoiro de lixo de 
Malates, no ano 1999, e a recupera-
ción medio ambiental da ribeira do 
río Masma, que se converteu nun 
bosque con especies autóctonas 
plantadas por escolares e membros 
de asociacións focegas. Tamén re-
saltou que Foz foi un dos primeiros 
concellos en levar os residuos á 

planta de tratamento coruñesa. O 
concelleiro propón que “o espírito 
medioambiental de Malates sexa un 
exemplo para os máis novos sobre 
a que edifi car un conciencia de vila 
máis comprometi da co medio”.
Á emisión do programa en directo 
desde o castelo de Santa Cruz, en 
Oleiros, que alberga o Centro de Ex-
tensión Universitaria e Divulgación 
Ambiental de Galicia (CEIDA), asisti -
ron un centenar de escolares da pro-
vincia da Coruña.

Carlos García parti cipou nun programa 
de radio sobre o cambio climáti co

Inauguraron as primeiras pistas de 
petanca da Mariña. Son de dimen-
sións regulamentarias (15 por 4 
metros) e están situadas no parque 
de Uxío Novoneyra, remodelado 
recentemente. A construción en-
márcase nun proxecto máis amplo 
do Concello de Foz que “pretende 
converter o municipio nun lugar 
amable, cómodo para vivir e con 
acti vidades durante todo o ano 
para os maiores. As pistas de petan-
ca son para todas as idades, pero 

este xogo é idóneo para manter 
a acti vidade fí sica en persoas que 
cumpriran xa certa idade. 

O Concello abre as primeiras 
pistas de petanca da Mariña

En poucos días darán comezo no 
IES de Foz as obras que permiti rán a 
substi tución de ventás e mellora da 
iluminación -entre outros traballos- 
dos edifi cios A e B, os máis anti gos 
do centro.  As obras, de algo máis de 
1,2 millóns de euros, son fi nancia-
das con cargo á Unión Europea en 
988.000 euros, sendo os restantes 
247.000 aportados pola Xunta.
Pendente de publicar a adxudicación 
defi niti va, o rexedor municipal pide 
colaboración á empresa que resulte 
do proceso de contratación “para 
programar os traballos de xeito que 
interfi ran o mínimo posible coa acti -
vidade académica do centro, xa que 
se van levar a cabo durante o curso 
académico”. Son unhas obras que 
Fran Cajoto cualifi ca de “moi ne-
cesarias. Estamos colaborando coa 
Consellería en disti ntos ámbitos: no 
educati vo pedímoslle sensibilidade 
ao conselleiro co CEIP Fondo Nois, 
que ten máis de 50 de anos e que 
sen encontra en mal estado. Hoxe 
mesmo estamos a substi tuír un can-
lón de desaugue que se encontraba 
en moi mal estado”.

Inicio inminente das 
obras de eficiencia 
enerxética e 
iluminación no IES

 O Concello de Foz saca a licitación 
un plan  de mellora de camiños en 
parroquias por 136.000 euros, que 
se suman a outras obras cun inves-
ti mento de 290.000 euros que están 
en disti ntas fases de execución e li-
citación.
Fran Cajoto anunciou a licitación de 
obras de inversión en disti ntas parro-
quias de Foz por 136.235,45 euros. 
O prazo de presentación e ofertas 
remata o 3 de outubro  e son fi nan-
ciadas con cargo ao Plan Único 2022 
da Deputación de Lugo. “Estamos 
traballando para mellorar os viais e 
as infraestruturas en toda a zona ru-
ral do noso concello, na que hai uns 
4.500 habitantes. Desde que esta-
mos no goberno eliminamos a fenda 
dixital, xa que se conseguiu estender 
a fi bra ópti ca polas nove parroquias 
de Foz. E neste contrato que saca-
mos a licitación incluímos obras ben 
importantes, como a renovación de 
fi rme en 450 metros de camiños nos 
barrios do Raxal e de Ribela, en Can-
gas, con aglomerado en quente; a re-
novación da rede de abastecemento 
e aglomerado en quente no barrio 

da Barrosa, en Nois; conti nuaremos 
co aglomerado en quente no barrio 
de Morgallón, en Fazouro, con case 
400 metros de viais; procederase ao 
asfaltado de case 650 metros de ca-
miños en San Acisclo con dobre rega 
asfálti ca, no Redondo; en San Mar-
ti ño, nos barrios dos Carrís e Vila-
cendoy, con 350 metros de viais con 
aglomerado en quente; e algo máis 
de 1 quilómetro de actuacións en Vi-
laronte, con dobre rega asfálti ca nos 
barrios da Silvarosa, Mobrea e o Cal”, 
especifi ca o rexedor municipal.

MAÑENTE. Fran Cajoto engade: 
“quedan moitas actuacións penden-
tes, pero estamos a traballar para 
poder dotar a Foz dunha rede viaria 
e de servizos acorde cos tempos nos 
que vivimos. Neste senti do tamén 
están en licitación dúas actuacións 
de mellora do saneamento en Ma-
ñente, na parroquia de Vilaronte: 
está en contratación a execución 
dun colector xeral de saneamento 
no alto de Mañente, paralelo á es-
trada provincial LU-P-2004 para dar 
servizo a 5 vivendas”.

O Concello saca a licitación un 
plan de mellora de camiños

NATACIÓN. O Concello de Foz acolle 
diferentes cursos de natación para 
esta tempada 2022/2023 para os ca-
ti vos do municipio e nas que xa está 
aberto o prazo de inscrición. Haberá 
cursos para maiores de 3 anos e para 
bebés. Haberá cursos de familiariza-
ción, iniciación e perfeccionamento 
e as inscricións deberán facerse cha-
mando ao número de teléfono 982 
132 831 ou mandando un email a 
cdmfoz@hebesport.es.

XORNADAS. Xa está en marcha a 
segunda edición das xornadas San 
Marti ño no Camiño, que inclúen 
dúas charlas na sala multi usos do 
Centro de Interpretación da Basílica. 
Comezaron o venres 30 de setembro 
e seguirán o 7 de outubro ás 20.00 
horas e correrán a cargo das profe-
soras da Universidade de Santi ago 
de Compostela Carolina Casal Chico 
e María Dolores Barral Rivadulla. 
Dolores Barral falará da diocese min-
doniense no Medievo o día 7 na sala 
multi usos do Centro de Interpreta-
ción de San Marti ño de Mondoñedo. 
Dentro desta conferencia tratarase 
de facer unha viaxe a vista de paxaro 
sobre as principais manifestacións 
artí sti cas vinculadas á diocese de 
Mondoñedo-Ferrol desde un punto 
de vista patrimonial.

EN BREVE
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O Concello de Foz presenta a súa 
programación cultural de outono, 
que se desenvolverá no salón de 
actos da Casa da Cultura debido ás 
obras que se están realizando para 
mellorar a Sala Bahía.
O mes de outubro está dedicado ao 
teatro. Como ven sendo habitual 
en Foz, durante todos os venres do 
mes de outubro, a excepción do xo-
ves 20, unha representación teatral 
de compañías de máximo nivel en-
cherá o escenario da Casa da Cultu-
ra. Este ano o ciclo está denomina-
do Emocións e “todas as obras que 
veremos afondan nos senti mentos 
e emocións das persoas, dende a 
incomunicación e a soidade, o sen-
ti mento de fracaso, a necesidade de 
compaña, os senti res de tres men-
talidades disti ntas que coinciden na 
vida …”. 
O ciclo comezará o venres 7 e to-
das as obras coinciden no horario 
e lugar: ás 20.30 horas na Casa da 
Cultura. A primeira, o venres 7, 
será Conexión pingüín, da compa-
ñía A Feroz. O día 14 chegará Illas 

desertas, da compañía Artesa Cía. 
O xoves 20 representarase Sós, de 
Malasombra producións. E fi nal-
mente o ciclo rematará o venres 28 
de outubro con Gloria Nacional, de 
Teatro do Noroeste.
Pero no mes de outubro tamén 
haberá acti vidades para os máis 
pequenos. Para celebrar o Día das 
Bibliotecas o luns 24 ás 19.00 horas 
na Casa da Cultura poderase des-
frutar de Cantacontos, de Migallas.
O 26 representarase dentro do 
ciclo Lendas do Camiño Norte a 

obra O Bispo Santo contra os Nor-
mandos, da compañía Mircromina. 
Unha tarde completa de acti vida-
des na Casa da Cultura a parti r das 
17.00 horas con obradoiro de mo-
nicreques e teatro.
O mes de novembro conti núa o 
teatro infanti l e adulto.O teatro 
adulto estará centrado nas mulle-
res e o seu papel. 
Finalmente o sábado 26 de novem-
bro a Banda de Música de Foz rea-
lizará o seu tradicional concerto de 
Santa Icía.

Programación cultural de outono

Tragsa está a piques de rematar a 
obra de aglomerado do estaciona-
mento do cemiterio de Foz, na zona 
do Pico do Castro, e só resta o tra-
ballo de pintura, segundo informou 
o alcalde, Francisco Cajoto.
O alcalde, Fran Cajoto, explica que 
“estes traballos parten dun conve-
nio asinado entre Concello de Foz 
e Deputación para o arranxo dun 
espazo de estacionamento moi 

empregado polas veciñas e veci-
ños” e mostra o seu agradecemen-
to á Deputación de Lugo “unha vez 
máis polo esforzo inversor que está 
a facer en Foz. Esta obra, orzamen-
tada en case 40.000 euros, dos que 
a Deputación aporta máis do 90 por 
cento, permite completar as actua-
cións que estamos a executar para 
a urbanización completa de Costa 
do Castro”.

Remata o asfaltado do 
párking no cemiterio

A Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade, a través de Augas de Ga-
licia, avanza na redacción do proxec-
to para executar as obras dos colec-
tores e da nova depuradora de Foz, 
que suporán un investi mento auto-
nómico de case 12 M€. Técnicos de 
Augas de Galicia e da empresa adxu-
dicataria do contrato manti veron 
unha reunión de traballo co Concello 
de Foz para abordar o proxecto cons-
truti vo, que xa está en redacción.
Ese proxecto defi nirá tecnicamente 
as obras necesarias para atallar as 

defi ciencias no funcionamento do 
sistema de saneamento municipal 
de Foz, que non ten a capacidade 
necesaria para acadar os obxecti -
vos de verti do de calidade na auga 
tratada, principalmente no verán, 
cando o municipio incrementa a súa 
poboación. A actuación prevista per-
miti rá triplicar a poboación servida e 
multi plicará por 9 a capacidade de 
tratamento actual.
O contrato foi adxudicado o 3 de 
agosto á UTE Espina & Delfi n, S.L. 
– Construcciones y Canalizaciones 

José Saa, S.L., cun prazo de execu-
ción de 33 meses: os 3 primeiros 
para redactar o proxecto construti -
vo; 18 para a execución das obras; e 
12 para a posta en marcha.
A execución das obras supón a do-
tación dunha nova depuradora de 
augas residuais e dun tanque de tor-
mentas, ademais de ampliar os bom-
beos e os colectores. A depuradora 
situarase nun novo emprazamento, 
en Caldouceiro, terá un caudal máxi-
mo de 700 m³/hora e capacidade 
para atender 22.342 habitantes.

Avanzan no proxecto de obra dos 
colectores e da nova depuradora O Concello de Foz presentou o 

proxecto de arquivo dixital dos fon-
dos históricos documentais dixitali-
zados previamente polo propio Con-
cello. Este arquivo é un escaparate 
virtual orientado á posta en valor 
do patrimonio material e inmaterial 
do Concello de Foz, que ofrecerá de 
forma rápida e estructurada unha 
gran canti dade de información na 
rede, permiti ndo localizala de xeito 
intuiti vo e axilizar a localización de 
datos na páxina web.
Con esta web póñense a disposición 
do público multi tude de imaxes, ví-
deos e outro material de diversa 

orixe e ti poloxía, que permiti rán 
entender e coñecer a evolución e 
a tradición da historia mariñeira en 
Foz.
O arquivo dixital do Concello de 
Foz insírese dentro dun proxecto 
máis amplo do Concello de Foz 
para a posta en valor dos seus fon-
dos documentais históricos. Esta 
acción contou cun orzamento de 
16.431,80 euros, fi nanciado inte-
gramente polo Grupo de Acción 
Local do Sector Pesqueiro (GALP) A 
Mariña-Ortegal, con cargo ao Fon-
do Europeo Maríti mo e de Pesca 
que xesti ona a Consellería do Mar.

O arquivo dixital de Foz porá 
en valor o patrimonio mariño
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O Concello de Burela informou da 
programación cultural para este mes 
de outubro na que os sábados habe-
rá unha ampla variedade de actos 
para todos os públicos no auditorio 
municipal.
Comeza este sábado 1 de outubro co 
programa Ler Conta Moito, co que se 
poderá desfrutar de Lúa a cargo de 
Teatro Ghazafelhos ás 18.00 horas, o 
seguinte, o día 8, será a quenda do 
musical Dr. Queen, e o día 15 será o 
concerto a cargo de Música Miúda, 
As historia de Bemol Pequeno, ás 
18.00 horas.
A seguinte semana, o sábado 22, 
será o Musical Tributo a Cantajuegos 
a cargo do grupo Cosquillas ás 17.00 
horas, e o derradeiro sábado, o día 
29, os monicreques de Kukas pre-
sentan a obra Don Gaiferos ás 19.00 
horas.
Por outra banda o venres 28 Lara 

Hierro amosará o seu espectáculo 
multi disciplinar protagonizado por 
tres mulleres da xeración milenial. 
Será ás 21.00 horas.

Convocan este mes unha 
ampla variedade de actos 

LEDICIA. A Sociedade Cultural Re-
creati va Ledicia de Burela ofrecerá 
clases de gaita e percusión. As per-
soas interesadas en parti cipar en 
calquera das modalidades (baile, 
canto, pandereta, percusión e/ ou 
gaita) poden contactar con Ledicia a 
través do mail lediciascr@gmail.com 
ou nos teléfonos 696 22 33 04 (Idara) 
666955578 (Sonnia) ou 667502767 
(Sofí a). Tamén contan con reiniciar 
os cursos de bordado e encaixe de 
bolillos.

BORDADO. O Concello de Burela or-
ganiza un curso de bordado que se 
desenvolverá do 17 de outubro ata o 
17 de abril do 2023. Este obradoiro 
será un día e quenda a elexir polo 
parti cipante entre os luns e mér-
cores de 10.00 a 13.00 horas ou de 
17.00 a 20.00 horas. Para anotarse 
ou solicitar información será ne-
cesario facelos no CIM, situado no 
edifi cio do Concello en horario de 9 
a 15.00 horas e é imprescindible pre-
sentar unha fotocopia do DNI.

EN BREVE

As visitas guiadas arredor do pa-
trimonio mariñeiro da vila ti veron 
un gran éxito ao longo de todo o 
verán ofrecendo a posibilidade a 
moitos dos visitantes que chegan 
a Burela de mergullarse nas en-
trañas da zona portuaria e no seu 
funcionamento e acti vidade.
Tanto é así que nos meses de xu-
llo e agosto a Ofi cina de Turismo 
ofreceu información a un total 
de 6.197 visitantes, incrementán-
dose respecto ao ano anterior en 
máis dun 60%, máis do dobre de 
consultas. Predomina o turismo 
nacional fronte ao estranxeiro, 
destacando neste últi mo caso os 
de procedencia francesa.
O Barco Museo rexistrou unha ci-

fra de 3.002 visitantes, fronte aos 
2.334 do ano precedente, o que 
supuxo un incremento do 28,63%.
Neste 2022, e despois da parén-
tese pola pandemia, volveuse a 
retomar a Ruta do Peixe, visitas 
guiadas para coñecer o funciona-
mento da lonxa e asisti r á subasta 
de pescado, completándose en 
agosto todas as prazas gratuítas 
ofertadas, e rexistrándose 1.217 
visitas entre xullo e agosto.
Como novidade, este tempada de 
verán, incluíuse unha acti vidade 
dentro da programación de visitas 
guiadas, a visita á planta de pro-
dución da conserveira artesanal 
Conservas Faro de Burela, contabi-
lizándose 760 persoas nas visitas.

Gran éxito das visitas guiadas 
ao patrimonio mariñeiro

burela

Rematou a obra de mellora na pista 
deporti va do pavillón municipal de 
Vista Alegre, para a que se desti na-
ron un total de 86.991,64 euros de 
fondos propios.
Nas últi mas semanas procedeu-
se á reti rada do chan de madeira 
existente para o posterior submi-
nistro e colocación dun pavimento 
deporti vo de madeira laminada, 
rematando os traballos co marca-
do e pintado perimetral desta pista 
polideporti va de baloncesto, fútbol 
sala e balonmán. O pavimento é de 
madeira área-elásti co, o máis axei-
tado para multi usos de interiores 
e alta competi ción en baloncesto, 
balonmán e futsal, cumprindo cos 
requisitos da Normati va de Están-
dares Europeos.

Por outra banda, o pavillón vén 
de estrear porterías cun sistema 
de seguridade único e pioneiro na 
provincia. Así, ten postes ovala-
dos, moito menos agresivos para a 
prácti ca do fútbol sala, e escuadras 
reforzadas para evitar que podan ir 
abrindo co paso do tempo.

Tamén teñen estabilizadores e con-
trapesos para evitar volcamentos, 
fabricados en caucho 100% para 
colaborar co medio ambiente. As 
porterías inclúen un sistema pionei-
ro e único na provincia, que mellora 
a seguridade dos usuarios e facilita 
o seu manexo.

Remata a renovación da pista 
do pavillón de Vista Alegre

O voceiro do PP, Manuel Rouco, la-
menta que “o goberno local non 
faga absolutamente nada de nada 
ante as queixas clamorosas dos afec-
tados -tanto comerciantes coma re-
sidentes- polo peche da rúa Rosalía 
de Castro debido ás obras que está a 
levar a cabo o Concello dende fai se-
manas e que van para longo porque, 
cando menos, o seu fi nanciamento 
se prolongará ata novembro”.
Os populares condenan “a pasivida-
de dos socialistas ante os problemas 
que causa a súa mala xesti ón” e ex-

plican que “a pésima sinalización da 
obra e a súa lenti tude da súa execu-
ción debido á escaseza de persoal 
non parecen ser moti vos sufi cientes 
para que o señor Llano e o seu con-
celleiro de obras, o señor Fernández, 
traten de endereitar o seu rumbo. 
É máis, coa súa acti tude demostran 
nula empatí a con tódolos afecta-
dos”.
“Segundo nos trasladaron algúns 
comerciantes, a súa facturación de 
caixa baixoulles nun 80% dende que 
comezou a obra”.

O PP secunda as queixas polo 
peche da rúa Rosalía de Castro
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Bigotes naceu fai case 10 anos, can-
do unha serie de persoas de idades 
dispares decidiron poñer o seu tem-
po libre, e moitas veces o resto do día 
tamén, a servicio dos que non teñen 
nada: os animais que por diferentes 
motivos son abandoados. “Tíñamos 
clara a idea de axudar, de atacar dal-
gunha maneira aquela inxusticia do 
abandono, e comezamos a mover-
nos para atallala. Ó principio dun 
xeito un pouco máis inocente, cren-
do que poñendo moito esforzo no 
que facíamos poderíamos cambiar 
as cousas… e non podemos dicir que 
cambiásemos o mundo, pero sí cam-
biamos o mundo dos peludos que 
pasaron polas nosas mans”, din.

Cal é a situación actual?
Agora mesmo seguimos traballando 
para que o día a día dos animais que 
temos o noso cargo sexa o mellor 
posible. Temos un equipo de volun-
tarios comprometido con esta labor 
e marcándonos obxectivos a curto 
prazo podemos ir planificando as 
nosas rutinas. Aínda que nestas la-
bores nunca sabes qué che vai depa-
rar o día, pois en calquera momento 
temos un aviso e hai que sair aten-
delo. Non é que nos corresponda a 
nós facelo, xa que hai organismos 
oficiais que están obrigados a facelo, 
pero no 90% dos casos non queda 
máis remedio que ir nos mesmas. E 
iso pasa indistintamente un día labo-
rable que un festivo de madrugada. 
Por outro lado, é certo que non te-
mos a sabresaturación que sofren 
outras protectoras, en gran parte 
pola axuda que recibimos de casas 
de acollida.

Que problemas tedes?
O principal problema da protectora 

leva sendo o mesmo dende fai anos. 
A carencia dun espazo axeitado 
como protectora, un recinto prepa-
rado para acoller ós animais de xeito 
ordeado, unhas infraestructuras que 
non sexan catro paredes facendo 
a función de gaiola para os gatos… 
Actualmente estamos a traballar co 
Concello de Burela na creación deste 
espazo, e agardamos poder disfruta-
lo á maior brevidade posible, xa que 
levamos anos arrastrando carencias. 
Por outro lado, ás veces as esixencias 
do traballo que realizamos fai que 
parte do voluntariado se desencan-
te. Gústanos adicarlle horas, que os 
animais que temos acollidos non se 
sintan sos... Ás veces este é un tra-
ballo malinterpretado, pois ós cans 
hai que sacalos si ou si a facer as súas 
necesidades, a pasear e socializar, e 
iso non entende de chuvias.

Cantos animais hai agora mesmo?
Na actualidade temos varios peludos 
o noso cargo, sendo os gatos o maior 
número. Como decía antes, a zona 
habilitada como gatera non deixa de 
ser unha xaula grande, moi grande, 
pero é un lugar estresante para os fe-
linos, co que intentamos sempre que 
atopen casas de acollida. Cos cans 
tamén pasa, por suposto, tamén ne-
cesitan liberdade e espazo para mo-
vemento. E si son territoriais, que na 
maioría dos casos adoitan selo, te-
mos que delimitar ese espazo como 
podemos. Aínda que agora mesmo 
só temos cans e gatos, chegamos a 
ter hámsteres e coellos. 

Canta xente está no proxecto?
Neste momento somos 9 persoas 
de diferentes idades adicando o 
noso tempo a Bigotes. A maioría da 
xente compaxina o seu traballo coa 

protectora, adicando tempo antes 
ou despois de ir traballar a cumplir 
cos turnos. Chegamos a ser 12, pero 
tamén houbo temporadas de ser 4.

Cómo é o día a día da asociación?
Facemos 2 turnos diarios de cans 
e dous para gatos, un pola mañá 
e outro á noite. Hai moitas cousas 
que facer nunha protectora, non é 
só chegar e botarlles de comer. Es-
forzámonos por pasar tempo con 
eles, porque por desgraza, e a falta 
dun fogar no que lles dean amor, só 
nos teñen a nós durante unhas horas 
diarias. Intentamos pasar con eles o 
maior tempo posble, pasear, xogar, 
darlles agarimos... tamén hai que 
limpar as instalacións, levar un con-
trol de recursos coma penso e areas. 
E iso os días que non hai algún aviso 
e temos que deixar moitas veces os 
nosos postos de traballo para aten-
delos. Ademais traballamos durante 
todo o ano o método CES coas gatas 
da rúa. Atrapámolas, esterilizámolas 
e, salvo que estén nun mal estado 
de saúde, devolvémolas ás súas co-
lonias. Esto último é tan importante 
como o resto, xa que ó contrario do 
pensamento popular, un gato non 
está ben na rúa. Hai moitas enfer-
midades que poden acabar con co-
lonias enteiras en cuestión de días, e 
outras veces son veciños dunha zona 
ou outra ós que lles molesta que 
haxa gatos. Traballamos para reducir 
o máximo posible esa reproducción 
descontrolada e sacar da rúa cantos 
máis gatos, mellor. Xa non falemos 
dos trámites burocráticos cos que 
nos toca bailar día sí e día non.

Como é o verán con respecto ó 
abandono de animais?
Sinceramente nesta zona non pode-

mos decir que o verán sexa máis pro-
blemático no sentido de abandonos 
que outras épocas do ano. Abando-
nos, por desgracia, vémolos durante 
todo o ano, pero esa idea de familia 
se vai de vacacións e tiran ó can ou 
ó gato á rúa non é o máis habitual 
aquí. Non polo verán, xa que iso oco-
rre tamén de primavera e inverno. 
Quizáis o peor do verán é que hai 
unha explosión de camadas, cadelas 
e gatas dan a luz durante estas datas 
e, sin ir máis lonxe, este ano tivemos 
varias camadas que sacar adiante. 
Cachorros que debían estar alimen-
tados polas mamás, algúns que nin 
abrían aínda os ollos, metidos en 
caixas de cartón e abandonados á 
súa sorte. Por sorte temos volunta-
rias que elevan o esforzo ó máximo 
e sacrifican ata horas de sono para 
darlle biberón ós bebés que outros 
desalmados deixaron na rúa.

Cales credes que poden ser algun-
has posibles solucións?
Moitas veces temos a sensación de 
que si non hai sancións económicas, 
hai xente á que lles da igual todo. A 
xente ten que darse conta de que 
toda acción ten unha repercusión 
detráis. Ter animais soltos, sexa nun-
ha zona de edificios ou nun campo, 
sin un control veterinario, e peor 
aínda, sin castrar, só vai repercutir 
nunha creación de colonias que á 
mínima se vai descontrolar. Vimos 
como unha parella de gatos termi-
naron por convertirse en 15, moitos 
enfermos. Coidar deles non é só ali-

mentalos. Dalgunha maneira quere-
mos que a xente teña empatía polos 
seus peludos, que non vexan unha 
solución en abandoar cachorros en 
caixas de cartón e que outros se co-
man o problema. Crear campañas 
puntuais parece que non sirve de 
moito, non obstante, sí temos unha 
crenza firme en que falando cos máis 
novos das casas, a mesaxe cale fon-
do. Tivemos oportunidade de facer 
algunhas charlas en colexios. 

Hai máis concienciación con respec-
to á adopción?
Lamentablemente segue habendo 
persoas que pensan en comprar an-
tes que en adoptar. Por outro lado, 
cada vez parece que son máis as per-
soas afíns a adoptar. Moitas veces 
seguen con esa idea de ter un de-
terminado can, unha raza concreta, 
ou un gato con un pelaxe específico, 
e non se dan conta de que nas pro-
tectoras de todo o mundo hai cans 
e gatos con moitísimo amor que dar. 
Así que, se estades pensando en am-
pliar a vosa familia, pensade sempre 
neses pobres animais que viven en 
gaiolas, cheos de amor para quen 
lles queira dar unha nova oportuni-
dade na vida. Eses animais maiores 
dos que se cansaron porque foron 
un capricho e xa non os queren, 
que viviron toda a vida cunha fami-
lia e pasan os seus últimos días nas 
protectoras, eses cans que seguen 
sendo novos aínda que teñan xa un 
tamaño adulto, parecen invisibles 
moitas veces.

“Cada vez son máis as persoas 
afíns a adoptar en vez de comprar”
Voluntarios da Asociación Protectora de Animais Bigotes de Burela



 10 outubro 2022
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A organización do Resurrecti on 
Fest deu a coñecer as datas da 
próxima edición de 2023, que se 
celebrará en Celeiro do mércores 
28 de xuño ao sábado 1 de xullo. 
A organización desvelou as datas 
xunto á publicación da aft ermovie 
que resume os mellores momen-
tos da edición deste verán.
Sobre a edición pasada a organi-
zación lembrou foron “cinco días 
de concertos no paraíso que é 
Viveiro, o noso fogar durante os 
mellores días do ano, foi incrible!”. 
“Foron anos moi difí ciles para todo 
o mundo e sacar adiante a edición 
de 2022 foi un dos nosos maiores 
retos ata a data. Co voso apoio e 
con gran traballo, esforzo e a mes-
ma ilusión de sempre ou máis, fo-
mos capaces de sacar adiante unha 
edición especialmente importante 
para nosotrxs. Moitas grazas!”, 
conclúen.

O Resurrecti on Fest 
do 2023 será do 28 de 
xuño ao 1 de xullo

O Concello de Viveiro desti nará 
neste 2022 unha parti da aproxima-
da de 750.000 euros ao Servizo de 
Axuda no Fogar (SAF), nas modali-
dades de Libre Concurrencia e De-
pendencia, o que supón un elevado 
incremento fronte aos 633.116 eu-
ros do pasado ano 2021.
En concreto, o concello prevé un 
investi mento de 350.000 euros no 
SAF de libre concurrencia, dos que 
a Xunta de Galicia non aportará 
nada, e de 900.000 euros para o 
SAF de Dependencia, dos que o 
concello aporta 400.000 euros (o 
resto a Xunta porque é realmente 
unha competencia autonómica).
“Para o noso concello, os servizos 
sociais son unha prioridade, asu-
mindo en moitas ocasións com-
petencias impropias, servizos que 

moitas veces anuncia a Xunta de 
Galicia, pero somos os concellos 
os que asumimos o gasto”, asegura 
María Loureiro, alcaldesa.
O grupo de goberno lamenta e 
denuncia as críti cas do PP ao fun-
cionamento do servizo e quere 
aclarar que en Viveiro non hai a día 
de hoxe ningún usuario co máximo 
grado de dependencia (grado III) na 
quenda de espera, xa que prioríza-
se a súa incorporación e sempre hai 
horas sen adxudicar para casos de 
urxencia. O incremento da aporta-
ción do concello para o exercicio 
2022 dos dous sistemas de axuda 
no fogar con respecto ao ano 2018 
ronda os 335.000 euros, fronte aos 
70.000 euros da Xunta. Entre as 
dúas modalidades, Viveiro ofrece 
80.000 horas anuais.

O Concello desti nará 
750.000 euros ao servizo 
de Axuda no Fogar

Veciñas e veciños da Misericordia 
xunto con Míriam Bermúdez, porta-
voz do BNG de Viveiro, rematan de 
rexistrar no Concello de Viveiro un 
total de 450 sinaturas demandando 
a creación dun acceso na rúa Calva-
rio que permita o paso de vehículos 
de emerxencias e de servizos bási-
cos.
As sinaturas recollidas e o seu rexis-
tro no Concello de Viveiro, permi-
ti rán agora á veciñanza incluír o 
asunto no vindeiro pleno do 4 de 
outubro para “exixir á alcaldesa, 
María Loureiro, que tome cartas no 
asunto resolvendo a situación desta 
veciñanza que está a pagar os seus 

impostos sen recibir servizos bási-
cos, como ambulancia, bombeiros, 
a simple recollida de lixo de forma 
funcional… E sen garanti rse a seguri-
dade pública destas persoas”..
“A demanda da veciñanza da Miseri-
cordia e que tamén defende o BNG, 
é que se modifi que a normati va 
puntualmente, como xa se fi xo en 
anteriores ocasións cando lle intere-
sou ao Concello de Viveiro, para así 
poder abrir a pista que leva proxec-
tada dende hai anos na que existen 
acordos coas persoas propietarias 
das parcelas a expropiar para a crea-
ción da mesma”, incide Míriam Ber-
múdez.

O BNG recolleu 450 sinaturas 
para a mellora da Misericordia

A alcaldesa de Viveiro, María Lourei-
ro, asinou neste tempo varios con-
venios para axuda a disti ntas enti -
dades.
Así, fi rmou un convenio de subven-
ción nominati va co presidente da 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer, José Amador. 
O convenio, por importe de 15.000 
euros, ten como obxecti vo colaborar 
con esta enti dade, que vén pres-
tando asistencia aos usuarios para 
mellorar a súa calidade de vida, pres-
tando, así mesmo, apoio aos seus 
familiares e realizando campañas in-

formati vas e acti vidades desti nadas 
a dar visibilidade a esta doenza.
Tamén asinou coa Asociación Saúde 
Mental A Mariña, xunto ao seu presi-
dente, Jorge Machado, e a directora 
técnica xeral, María José Novoa Ro-
dríguez. 
Grazas a este acordo, o goberno local 
subvenciona con 6.000 euros.
Finalmente, asinou un convenio de 
colaboración con Aspanane (Asocia-
ción de Pais de Persoas con Discapa-
cidade Intelectual de Viveiro), a tra-
vés do cal achega 15.000 euros para 
as súas acti vidades.

O Goberno local reforza a 
colaboración con tres enti dades

A Concellería de Benestar Social, 
pide á colaboración dos veciños 
e veciñas para sumarse como vo-
luntarios/as en disti ntos proxectos 
promovidos dende a Ofi cina Muni-
cipal de Voluntariado.
A primeira iniciati va, o Proxecto de 
Apoio Educati vo a Menores consis-
te en facilitar axuda escolar a ne-
nos/as con idades comprendidas 
entre os 3 e os 16 anos durante o 
curso escolar.
Doutra banda, o Proxecto de Alfa-
beti zación de Adultos, busca que 
a formación básica sexa un ins-
trumento para a normalización e 
inclusión dos colecti vos desfavore-
cidos, cunha actuación dirixida ás 
persoas cun baixo nivel formati vo.
“Nestes dous proxectos precisa-
mos a colaboración de persoal 
voluntario que teña formación na 

área educati va e/ou social”, sina-
la Mar Lago, técnica da Ofi cina de 
Voluntariado e coordinadora desta 
iniciati va.
Tamén se desenvolverá un Proxec-
to de Acompañamento Social, que 
precisa de persoal para as seguin-
tes acti vidades: paseo, acompa-
ñamento de citas médicas (hospi-
tais, centros de saúde…). Para este 
proxecto, as persoas voluntarias 
deben posuír carnet de conducir. 
Por últi mo, impulsarase un Proxec-
to de Reparto de Alimentos Pere-
cedoiros que consiste na recepción 
e distribución de alimentos entre 
as familias máis vulnerables.
As persoas interesadas en colabo-
rar con estas iniciati vas sociais de-
ben chamar ao Centro de Servizos 
Sociais, en horario de 9.00 a 14.00, 
ao teléfono 982550421.

Piden colaboración en Viveiro en 
catro proxectos de voluntariado

Viveiro contará cun camión punto 
limpo móbil para favorecer a reco-
llida de determinados residuos e 
facilitar a súa correcta reciclaxe por 
parte dos veciños e veciñas. 
“Xeramos moitos residuos e un 
dos retos importantes aos que se 
enfronta a nosa sociedade é levar 
a cabo unha xesti ón dos mesmos 
respectuosa e sosti ble; temos que 
implicarnos todos e todas na xes-
ti ón do lixo, facéndoa máis respon-
sable na correcta recollida selec-
ti va, polo que a adquisición deste 
camión é un paso máis”, asegura a 
alcaldesa, María Loureiro.
O camión percorrerá tanto o casco 
urbano como as parroquias de Vi-
veiro para recoller pequenos elec-
trodomésti cos, aceites vexetais, 
lámparas, pilas ou baterías, entre 
outros residuos.
O concello está a tramitar o expe-
diente de contratación do camión, 
grazas a unha subvención da Con-
sellería de Medio Ambiente con 
fondos Next Generati on, e onte ce-
lebrouse a mesa de contratación, 
na que se procedeu á apertura de 
oferta e se acordou a proposta de 
adxudicación.

A localidade contará 
cun camión como 
punto limpo móbil

A VI Festa Labrega de Landrove, no 
Concello de Viveiro, terá lugar os días 
7 e 8 de outubro e contará con todo 
ti po de xogos rurais. A xornada co-
mezará o venres, ás 21.00 horas na 
que será acendida a chama olímpica. 
Ás 22.00 horas actuará un grupo de 
música tradicional  e haberá boliños 
preñados grati s para os asistentes.
O sábado, ás 13.00 horas o dúo Za-
fi ro animará a sesión vermú e os 
presentes poderán tomar o pincho 
labrego de torti lla, a ración para os 
socios será de 3 euros e ración non 
socios 4 euros. Xa pola tarde, ás 
16.00 horas comezarán as VI Olim-
piadas Rurais e desde as 21.30 horas 
terá lugar a cea labrega composta 

por cunca labrega de caldo, cocido, 
café, pan e sobremesa e o seu prezo 
de 10 euros para socios e de 14 eu-
ros para os non socios.
Ás 23.30 horas será a festa co dúo 
Zafi ro e Verónica Cambón. Levarase 
a cabo tamén a entrega de premios.

A VI Festa Labrega de Landrove 
terá lugar os días 7 e 8 deste mes
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O Goberno local informa do inicio 
das obras que se van realizar no 
alumeado público de Santo Albites 
e das actuacións de mellora en di-
versos camiños municipais.
Esta mellora no alumeado público 
benefi ciará a practi camente toda 
a zona de Santo Albites. O orza-
mento desta actuación ascende 
a 92.755 euros e inclúese na sub-
vención do Fondo de Compensa-
ción Ambiental. 
Esta obra implica un importante 
reforzo e mellora da efi ciencia 
enerxéti ca desta zona, coa conse-
guinte mellora lumínica e aforro 

enerxéti co. 
Tamén comezaron as obras de me-
llora de varios viais de Covas e Viei-
ro, incluídas dentro da subvención 
do Agader. Trátase en concreto da 
pista da Pedreira e da pista Pedrei-
ra-Foro, na parroquia de Covas, e 
das pistas Chousa Vella e da Cova, 
en Vieiro. 
As obras que se pretenden realizar 
nestes camiños consisten na me-
llora do fi rme existente, ademais 
da limpeza de cunetas, obras de 
barrido e limpeza previos do vial, 
sinalización, etc. O orzamento as-
cende a 84.502,62 euros.

Comezan as obras de 
renovación do alumeado 
de Santo AlbitesO Concello de Viveiro, a través da 

concellería de Cultura, informa do 
programa cultural no Teatro Pastor 
Díaz para a tempada de outono. En 
total, o programa propón 12 repre-
sentacións teatrais ou musicais entre 
os meses de outubro e decembro. 
Os xéneros son variados, incluíndo 
concertos, comedias, teatro familiar 
ou opcións máis clásicas. 
“Para o Concello de Viveiro, o acce-
so á cultura é unha prioridade de 
goberno. Por iso esforzámonos en 
coordinar este amplo programa, que 
ofrece opcións para todas as idades 
e gustos”, sinala a alcaldesa de Vivei-
ro, María Loureiro. 
Ademais, a programación deste ano 
está enriquecida nesta ocasión co 
espectáculo de “Camiño Escena Nor-
te”, unha iniciati va que seleccionou 
a Viveiro como municipio no que 
recalarán varias obras de teatro do 
norte de España. Alén desta axenda 
cultural, o Concello de Viveiro orga-
nizará programacións puntuais para 
conmemorar disti ntas datas. 
“Cabe destacar que Superarte, a 
mostra de teatro feita por persoas 
con diversidade funcional, regresará 
coa súa cuarta edición do 17 ao 23 
de outubro, unha proposta que rei-

vindica a importancia da inclusión 
na cultura”, sinala a concelleira de 
Cultura, Lara Fernández Fernández-
Noriega. 

PROGRAMA COMPLETO. A progra-
mación comezará no mes de outu-
bro coa obra de teatro El Enjambre, 
conti nuando con Conexión Pingüín e 
Cubo, esta últi ma dirixida a público 
infanti l.  O mes de novembro inicia-
rase co espectáculo de monicreques 
A Cazola de Lola e a proposta teatral 
Smoke on the water. Completan o 
programa do mes o Concerto de 
Santa Icía da Banda Municipal O Lan-
dro e a peza teatral Conti nente Ma-
ría, sobre María Casares. 

Programan actuacións 
teatrais e musicais

Viveiro conta xa con servizo de reco-
llida selecti va de roupa usada e ou-
tros residuos téxti les no municipio.
Para o Concello de Viveiro, o fomen-
to de actuacións que melloren a xes-
ti ón do medio ambiente no munici-
pio é un obxecti vo primordial. Entre 
estas actuacións, inclúese a recollida 
de residuos suscepti bles de valora-
ción, cuxa xesti ón non diferenciada 
pode ser causa de prexuízo para o 
medio ambiente.
Con este novo servizo, o Concello de 
Viveiro busca avanzar dunha eco-
nomía lineal a un modelo circular. 
Neste ti po de esquemas, redúcese o 
consumo de recursos naturais, apro-
veitando os residuos e permiti ndo o 
peche do ciclo de vida dos produtos 
e servizos.
Ademais, esta medida adianta ao 
Concello de Viveiro na obrigatorie-
dade imposta pola Lei , que obrigará 
a que as enti dades locais establezan 
a recollida separada de téxti l antes 
do  31 de decembro de 2024.
Os elementos depositados nos con-
tedores pasarán por varios  procesos 
de clasifi cación. Así, separarase a 
roupa suscepti ble de ser reuti lizada 
en mercados internacionais de se-
gunda man con poder adquisiti vo 
baixo, da que non se poda usar, que 
se desti nará a materia prima.

Viveiro instala 13 
puntos de recollida 
de roupa usada
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O voceiro do Grupo Municipal Popu-
lar, Daniel Vega, vén de criti car que 
a lancha de protección civil que foi 
entregada pola Xunta de Galicia e 
que se atopa “nunha situación de 
abandono total”. Desde o grupo mu-
nicipal pregúntanse onde se atopa 
o material de salvamento, e como é 
posible que sendo tan necesaria en 
caso de emerxencia para os volun-
tarios se atopa abandonada de cal-
queira maneira nun taller pechado
Por outra banda, comentou os “ba-
cheos electorais” que fan dende o 
Concello de Ribadeo. “A políti ca des-
te o goberno do BNG poderíamos 
resumila nesa frase”, di Vega, que 
demanda unha planifi cación e unha 
xesti ón seria en materia de obras e 
infraestrucutras. “As cousas non po-
den facerse así, rápido e correndo”, 
remata dicindo. 

LIXO. Por outra banda, a vicevoceira 
do Grupo Municipal de Ribadeo, Ele-

na Sierra, esixe ao goberno local “un 
calendario de limpieza y de recogida 
de basuras porque nuestro pueblo 
está cada día más sucio”. Para Sierra, 
“no hay derecho a esta situación de 
dejadez por parte del gobierno del 
BNG”.
O grupo municipal denuncia que os 
negocios están totalemente olvida-
dos e maltratados, incluso algunos 
de los hosteleros confi rman que lle-

van días, incluso semanas sin tener 
recogida de basura.  “A la hostelería 
no se le apoya con palmaditas sino 
prestando servicios. Este gobierno 
del BNG acusó directamente a la 
hostelería por no hacer un buen ser-
vicio de los contenedores y ti rar la 
basura como les daba la gana. Como 
siempre, la culpa nunca la ti enen 
ellos, siempre echan balones fuera” 
explica Elena Sierra.

Exposicións, teatro, música ou Cul-
tura nas Parroquias son algunhas 
das propostas da axenda do Conce-
llo de Ribadeo para o últi mo trimes-
tre do ano.
Haberá dúas mostras, unha do 
pintor Félix Bravo, na sala de expo-
sicións do Campo e a outra de pi-
rogravados, na sala de Turismo, do 
local Antonio Martí nez.
Tamén ao abeiro do Xacobeo solici-
touse unha obra para bebés, dúas 
sesións da función Zapatos, de Ca-
ramuxo Teatro, que se van facer na 
sala Apego da Casa do Viejo Pancho 
e para as que vai ser preciso anotar-
se. Unha das obras que fi xo histo-
ria no teatro infanti l foi Golulá, da 
compañía Galitoon. Fan unha xira 
por Galicia no mes de outubro e 
tamén van estar en Ribadeo. Cunha 
temáti ca arredor da igualdade Tré-
cola Teatro ofrecerá para as crian-
zas a obra Gaela, nunha proposta 
do teatro profesional da provincia 
de Lugo. En xaneiro, á parte da es-
perada cabalgata organizada pola 
Asociación de Amigos da Cabalgata 
de Ribadeo, haberá outra proposta 
teatral para os máis pícaros. Un tra-
ballo conxunto do Centro Dramáti -
co Galego e Sarabela Teatro, a peza 
Asemblea xeral.
A Tribo da Travesía en Rinlo promo-
ve un obradoiro de bailes de dife-
rentes culturas. Hai que anotarse 
mais non hai que ter coñecemen-
tos previos de baile. A sesión leva o 
nome de O Mundo Baila en Rinlo. A 
Asociación Cultural Francisco Lanza 
recunca nas súas clases de portu-
gués e galego despois da boa acep-
tación da etapa de antes do verán.
Hai siti o tamén nesta axenda para  
grandes e queridos arti stas locais. 
Ofrecerán un concerto en outu-
bro o grupo Corazones Jóvenes e 
outro en decembro Bett y Singh. A 
Banda Municipal de Música de Ri-
badeo ofrece os seus tradicionais 

concertos de Santa Cilla e de Aquí 
como en Viena e a Coral Polifónica 
de Ribadeo encárgase un ano máis 
de organizar o Festi val de Panxoli-
ñas. Antes de rematar o ano terá 
lugar a VIII edición do festi val de 
Jazz&Blues de Ribadeo.
A programación cultural esténdese 
ás aldeas. O ciclo Cultura nas Parro-
quias leva a Cedofeita a actuación 
do grupo de teatro Axóuxeres de 
Foz; e conti núan todos os luns as 
sesións de música e teatro con Ar-
gadelo, en Vilaselán e As Anzas. 
Outras parroquias terán propostas 
tamén despois de xaneiro.
Van ter catro propostas de teatro  
máis, unha delas que vén da man 
do Grupo de Teatro da Biblioteca 
de Antas de Ulla. E as outras tres 
forman a programación da Mostra 
de Teatro Afeccionado Daniel Cor-
tezón, que chega este ano á súa XIX 
edición. A través tamén do progra-
ma Xacobeo ofrecerase a función 
teatral para público adulto que 
reúne catro nomes de muller de 
presti xio no teatro galego. 
Ademais, a compañía Kirenia Dan-
za ofrecerá a obra Instante gradual 
para exterior, un domingo á hora 
do vermú. E rematarán o ano coa 
actuación da magnífi ca formación 
canaria Lajalada. 

Exposicións, teatro e 
música para o últi mo 
trimestre do ano

ribadeo

O PP local criti ca o “abandono” 
da lancha de salvamento

Estase a acondicionar o aparcadoi-
ro da contorna do teleclub Couxela, 
cun investi mento autonómico de 
15.300 euros. Unha medida que os 
veciños da parroquia levan deman-
dando desde fai moito tempo polo 
incremento da poboación na vila 
e que gracias ao apoio da Goberno 
galego“vai a ser posible”.
Os traballos que se van a facer en 
Couxela para a construcción do apar-

cadoiro son moi amplos. A elimina-
ción da soleira, que estaba destro-
zada, e a súa susbsti tución por unha 
nova soleira de hormigón de máis de 
160 metros cuadrados, a canaliza-
ción dos pluviais, a construcción dun 
muro laterla para protexer os vehícu-
los e a elimnación de barreiras arqui-
tectónicas, “algo fundamental para 
que todos os que lle den uso poidan 
chegar facilmente ao teleclube”.

Acondicionan o aparcadoiro da 
contorna do teleclub na Couxela MÚSICA. Os Amigos da Gaita Gale-

ga veñen de abrir as inscrición para 
as clases de música tradicional gale-
ga. Contarán con pandeireta, baile 
e gaita e percursión, para nenos e 
adultos. Nesta asociación contan 
con grandes profesores como Noelia 
Barrera, Naomí Álvarez, Patricia 
Sánchez e José Manuel García. Para 
máis información e inscrición está o 
teléfono 661 107 901 ou o correo a 
amigosdagaita@gmail.com.

SLG. O Sindicato Labrego Galego 
prepara para o 8 e 9 de outubro na 
fi nca Pumarega en Covelas, un curso 
de agricultura rexenerati va. Esta cita 
imparti rase o  8 de 11.00 a 14.00 ho-
ras e de 16.00 a 19.00, e o domingo 
de 9.30 a 15.30 horas. Para asisti r é 
necesario anotarse chamando ao te-
léfono 982 121 376 ou 698 159 667 
ou no correo lourenza@sindicatola-
brego.com.

EN BREVE
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O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, anunciou 
que veñen de arrancar as obras 
para a ampliación e mellora da es-
trada provincial que une o núcleo 
urbano de Ribadeo e Vilela, a LU-P-
5207, ás que a institución destina 
un investimento de 524.000€. José 
Tomé cumpre así co seu compro-
miso coa veciñanza de Ribadeo de 
acondicionar esta vía, nun treito 
que comprende dende o punto 
quilométrico 0,500 ao 1,129, que é 
o que discorre paralelo ao campo 
de fútbol ata a ponte de Feve.
O mandatario provincial subliña 
que as actuacións terán unha re-
percusión social moi importante 
pola mellora da seguridade e a co-
modidade de condutores, ciclistas 
e viandantes. “Son moi relevantes 
para este municipio porque van 
eliminar un punto perigoso, que 
podemos considerar punto negro 
porque por riba da vía de Feve 
non caben agora dous coches. Con 
estas obras, o paso quedará máis 
ancho e con garantías de segurida-
de”, explica. Esta vía é moi transita-
da pola veciñanza, pois conecta o 
centro de Ribadeo coa zona sur da 
localidade. 

O proxecto consiste na ampliación 
da ponte de Feve, coa instalación 
dunha pasarela voada, mellorando 
a seguridade viaria, tanto de con-
dutores como de peóns, o aglo-
merado en quente da estrada e 
a construción de beirarrúas. Para 
iso, será preciso demoler a parte 
superior da estrutura sobre o Feve, 
onde se situarán dúas cimbras aos 
dous lados da estrutura para evitar 
o material da vía. Tamén se colo-
cará lousa sobre a estrutura, ins-
talando varandas e elementos de 
separación que protexan ao tráfico 
peonil do rodado, sendo un impor-
tante avance en seguridade viaria. 

Os traballos tamén serán moi rele-
vantes porque inclúen a reposición 
dos servizos municipais existentes 
de abastecemento e saneamento, 
e a dotación de beirarrúas na mar-
xe esquerda da estrada. Tamén con 
ánimo de avanzar en seguridade 
viaria, contémplase a construción 
de pasos elevados para os peóns, 
e o pintado da vía con marchas 
reflexivas brancas e sinalización 
vertical. 
O prazo de execución dos traba-
llos é de un ano, aínda que, se as 
condicións meteorolóxicas son fa-
vorables, poderán estar rematados 
antes. 

A Deputación arrancou as obras 
de mellora da estrada de Vilela

A xunta de goberno concedeu licen-
za de obra para a intervención estru-
tural, reparación de cuberta e facha-
das da Torre dos Moreno despois de 
ser recibida no rexistro de entrada 
no pasado mes de abril.
No tocante a inmobles residenciais 
demos a licenza de obra para o 
proxecto básico de construción dun 
edificio para 13 vivendas e dous lo-
cais comerciais na avenida de Astu-
rias-esquina coa rúa San Francisco. 
Este edificio terá baixo, dúas alturas 
e máis o baixo cuberta. Agora o se-
guinte paso será que os propietarios 
presenten o proxecto de execución 
para poderen empezar as obras. Ta-
mén outorgaron licenza de obra para 
a construción de dúas novas viven-
das unifamiliares na vila e en Piñei-
ra, así como a rehabilitación integral 
doutra en Vilaselán.
Así mesmo concederon a autoriza-
ción para as obras necesarias para 
cumprir a normativa de acceso a 
persoas con mobilidade reducida na 
discoteca da rúa Vilalba. Agora terán 
que presentar o proxecto global que 
recolla todos os cambios normativos 
vixentes na actualidade.

Por outra banda deron a licenza de 
obra ao proxecto de execución para 
a Intervención estrutural, reparación 
de cuberta e fachadas da Torre dos 
Moreno. Estas obras contemplan, 
entre outras, actuacións de repara-
ción da estrutura e do saneado de 
cubertas e de todas as súas facha-
das. Os materiais de recuperación 
das fachadas van ser similares aos do 
morteiro de cal, que ten actualmen-
te o edificio, e tamén os materiais 
de cuberta serán os mesmos que 
os do edificio actual. Tamén se vai 
proceder á colocación de novas car-
pinterías exteriores, dado o pésimo 
estado das actuais, e en todo caso a 
intervención non vai modificar a vo-
lumetría do edificio orixinal.

Concedida a licenza de 
rehabilitación para a  
Torre dos Moreno
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mondoñedo

A comisión organizadora das San Lu-
cas de Mondoñedo xa avanzou parte 
do programa que se desenvolverá 
este ano, no que recupera unha pro-
gramación fóra das restricións que 
se viviron o ano pasado.
As San Lucas, que chegan a súa edi-
ción número 866 terá lugar do 14 ao 
20 de outubro.
Así, deu a coñecer o que será o 
pregoeiro este ano, Modesto Díaz 
García, mindoniense de 66 anos, 
conserxe durante 42 anos no IES San 
Rosendo, participou na política local 
durante 20 anos e sempre involucra-
do nos diversos eventos tradicionais 
en Mondoñedo.
Tamén se coñecen as orquestras 
que amenizarán o apartado musical 
este ano. Sucederanse dende o día 
14 Charleston Big Band, Salsarena 
e Panamá, Punto Clave e América, 
Aroma e Panorama, Principal e Los 
Satélites e Tekila.

CONCURSO. Outro ano máis volverá 
os concursos de Andadura Galega no 
recinto da granxa. Serán o domingo 
16 de outubro ás 11.30 para eguas 
e cabalos de menos de 1.51 metros, 
Serrada e Chapeada. E ás 16.30 será 
o de eguas e cabalos de máis de 
1.51, Serrada e Chapeada. Ambas 
contan coa colaboración de Apreval.
O martes 18 ás 16.30 terán a proba 
do campionato galego de andadura 
do CMG (Cabalo Marchador Gale-
go), Serrada e Chapeada. que contan 

coa colaboración de Puraga.
O período de preinscripción estará 
aberto ata as 23.59 do 9 de outubro.

ALBORADA GALLEGA. O auditorio 
Pascual Veiga acolle o vindeiro ven-
res 14 de outubro durante un acto 
do pregón das San Lucas ás 20.30 
horas, unha adaptación escrita de 
Alborada Gallega de Pascual Veiga.
Esta adaptación, realizada polo 
músico lucense Xan Carballal direc-
tor da  Escola Municipal de Música 
O Pallarego de Mondoñedo, está 
feita para poder ser  interpretada 
polo Coro Mestre Pacheco, unha 
formación coral de voces mixtas 
formada no seo desta  escola de 
música. A orixinal está composta 
para orfeón, existindo  diversas 
versións escritas tanto para gaita, 
para piano, orquestra clásica, ban-
da, etc. 

AS SAN LUCAS. Será esta unha edi-
ción na que non estará á fronte da 
mesma Miguel Souto, que foi subs-
tituído por Miguel Paz. Souto deixou 
oficialmente a presidencia da comi-
sión no mes de agosto tras dez anos 
liderando a asociación e dirixindo a 
organización das San Lucas.
As San Lucas son unhas das máis im-
portantes feiras tradicionais de Ga-
licia, cuxo orixe se remonta a 1156, 
ano no que Alfonso VII concedeu á 
vila unha festa de oito días.
As feiras de As San Lucas son, fun-
damentalmente, de gando, con feira 
cabalar, concurso de gando, de an-
daina galega, modalidades serradas 
e chapeada, un concurso canino e 
distintas exhibicións. Non faltan cha-
rangas, xogos tradicionais, verbenas 
e concertos todos os días, e unha 
feira-mostra de produtos agroali-
mentarios e de maquinaria.

A vila prepara As San Lucas

vegadeo

O auditorio Félix Menéndez acolle-
rá para este trimestre do ano unha 
serie de espectáculos para todos 
os públicos. Así, comezará o 7 de 
outubro co concerto de Petit Pop 
ás 18.00 horas. Un grupo que fai 
música sen prexuízos.
Xa o día 16 de outubro chegará o 
teatro con Las Ganas. El principio 
ás 18.00 horas a cargo de Patricia 
Rodríguez e que trata sobre unha 
actriz que persegue o seu gran 
soño na madurez da súa vida.
O mércores 26 será a quenda de 
Hit the road, unha road movie ira-
ní que fala do exilio e transmite as 
dificultades de vivir no actual Irán. 
Será ás 20.00 horas.
Xa en novembro chega a traxico-
media negra e tamén un musical 
protagonizado por Alberto Rodrí-
guez, Carlos Mesa e Marga Llano, 

X a túa culpa. Trátase de varias his-
torias de amor que se desenvolven 
nun mundo de gánsters, karaokes e 
ximnasios. Será ás 18.00 horas.
O mércores 9 ás 20.00 horas habe-

rá cine con Tenéis que venir a verla 
de Jonás Trueba e que fala de dúas 
parellas amigas que volven quedar 
nun concerto tras o confinamento 
da primavera de 2020.
O domingo 20 de novembro ás 
18.00 horas o teatro volve da man 
de Luz de Gas e a súa obra Un pe-
regrino muy casto. Que trata sobre 
as consecuencias de perder unha 
aposta e un grupo de amigos que 
se ven obrigados a realizar o Cami-
ño de Santiago portando un cofre.
Xa por último o 23 de novembro ás 
20.00 horas volverá o audiovisual 
con La inocencia interrumpida de 
José Fernández Rivero. O docu-
mental céntrase na historia dos 
4000 nenos e nenas españois che-
gados a Southampton para escapar 
dos horrores da guerra.

O auditorio acollerá diferentes 
espectáculos para este trimestre

Desde Vegadeo presentaron a cam-
paña de educación ambiental Echar 
la basura en su lugar nos hace me-
jor, esta campaña ten o obxectivo 
de fomentar a reciclaxe entre os ve-
gadenses, por que reciclar é aforrar 
recursos e diñeiro que serven para 
mellorar o municipio.
En Vegadeo teñen 4 contedores di-
ferentes, a fracción envases, cartón 
e papel, vidro e restos, ademais con-
tan tamén cun punto limpo con con-
tedores para aceite e para roupa. O 
punto limpo está en Varres, na ave-
nida de Asturias, Castropol.
Para dar a coñecer a campaña e sen-
sibilizar aos veciños da importancia 
da reciclaxe, o Concello de Vegadeo 
realizou en xullo diferentes accións. 
Nunha fase inicial repartíronse fo-
lletos con información sobre que 
residuos deben ir a cada contedor, 
xogos e os principais beneficios da 

reciclaxe. Tamén houbo charlas para 
sensibilizar á hostalería e os comer-
cios. Xa neste mes será a quenda dos 
centros escolares, onde o Concello 
realizará unha serie de actividades 
lúdicas, a través das cales os cativos 
aprenderán sobre a reciclaxe.

Vegadeo presenta a campaña 
de educación ambiental

O Grupo Socialista de Mondoñedo 
interpelou, na pasada sesión plena-
ria, ao Goberno do PP para coñecer 
en que proceso se atopa o proxecto 
e as obras da praza da Catedral de 
Mondoñedo, despois das última 
xuntanza celebrada en Madrid coa 
arquitecta contratada polo Concello 
para realizar este proxecto.
Nesta sesión informouse que o 
Concello renunciou a unha sub-
vención concedida polo Ministerio 
de Fomento relativas ao 1,5% cul-
tural, e que supoñían unha achega 
económica para as arcas municipais 
de arredor de 180.000 euros. Unha 
obra que comezou en decembro do 
2021 e nas que se inclúen 6 modi-
ficacións de proxecto, e a día de 
hoxe seguen se rematar. Dende o 
Concello tamén sinalaron que ago-
ra esta obra vai ter un sobrecuste 
de 120.000 euros, é dicir que o 
custe total do proxecto rondará os 
300.000 euros.
A voceira socialista, Esperanza Gon-
zález sinalou “que este proxecto 
naceu con mal pé e sen consenso, 
e polo que comprobamos diaria-
mente vai ser a obra coa que o PP 
pasará á historia, sobre todo polo 
tempo que esta empregando para 
executala, xa parece unha obra de 
romanos. 

O PSOE di que o 
Concello renuncia 
a unha subvención 
para as obras da 
praza da Catedral

Variada oferta das 
escolas deportivas

A Delegación de Deportes do Con-
cello de Mondoñedo coa Asocia-
ción Deportiva Salto do Coro, coa 
colaboración do Centro Socioco-
munitario da Xunta de Galicia saca 
unha variada oferta de escolas de-
portivas e que non exclúe que máis 
tarde saquen máis horarios.
Así, o fútbol-sala prebenxamín e bi-
berón será o luns de 17.10 a 18.10 
e xoves de 16.30 a 17.30, e para 
alumnos de primeiro e segundo de 
primaria e benxamíns será os mar-
tes e mércores de 16.30 a 17.30 
horas. Para alevín serán os luns de 
18.10 a 19.10 e mércores de 17.30 
a 18.30, infatil os martes e xoves de 
18.30 a 19.30 e cadete os martes e 
xoves de 19.30 a 20.30 horas.
O baloncesto benxamín e alevín 
xogarase os luns de 17.10 a 18.10 e 
xoves de 16.30 a 17.30, e o infantil 
e cadete será os martes e xoves de 
17.30 a 18.30 horas. E o bádminton 
impartirase os mércores de 18.30 a 
19.30.
No tocante ás actividades para os 
maiores, a ximnasia de mantemen-
to para o grupo 1 será os luns e xo-
ves de 10.00 a 11.00 no centro de 
Servizos Sociais.
E a do grupo 2 os martes e ven-
res de 10.00 a 11.00 no Centro de 
Servizos Sociais. As clases de pila-
tes será os luns ás 20.00 horas na 
casa da xuventude, a ximnasia con 
circuítos os martese a aeróbica os 
xoves, ambas ás 20.30 no polide-
portivo.



 15outubro 2022



 16 outubro 2022

barreiros

O mes de outubro chega cargado de 
representacións teatrais coa posta 
en marcha do I Certame de teatro 
amador Convida no Rural que or-
ganizan conxuntamente o Concello 
de Barreiros e o Colecti vo Cultural 
Ollomao.
O Certame reparti rá 800 euros en 
premios mais diversos trofeos, como 
o premio especial do público, nunha 
gala que se realizará o Domingo 6 
de Novembro nos Colexios Vellos de 
San Miguel e no que actuará o grupo 
de teatro Ollomao coa súa obra “O 
documento”. Todas as representa-
cións serán ás 19.30 horas.
Así, o día 8 nos Colexios Vellos San 
Miguel de Reinante poderase des-
frutar de Departamento de selección 
a cargo de Disfunción conti nua da 
Estrada. O 9 no Centro Sociocultural 
San Cosme será a quenda de Crime 
desorganizado da Teatro Mariñán  
de  Betanzos. O día 15 nos Colexios 
Vellos estará El duende de lerma de 
Burgos co Lazarillo de tormes. O 16 
de outubro en San Cosme Trípode  
Teatro de Alfoz fará desfrutar coa 
obra O muro. O 22 será A pena do 
cú do mundo de Aturuxo de Melpó-

mene de Narón nos Colexios Vellos. 
O 23, Adala de Fazouro representará 
Vivan os noivos no Centro Sociocul-
tural San Cosme. O 29 será a quenda 
de Es tu vida, húndela como tú quie-
ras de A cholón teatro de Manzana-
res El Real nos Colexios Vellos. E xa 
por úlitmo o día 30 Farándula Velu-
ti na de Corcubión representará no 
Centro Sociocultural de San Cosme a 
obra A derradeira bala.

O I Certame de teatro 
contará con oito grupos

A Xunta de Goberno da Deputa-
ción acordou nunha das últi mas 
xuntanzas de setembro a licitación 
de novas obras de mellora na rede 
viaria provincial, en concreto, en 
tres estradas de Barreiros cun in-
vesti mento de 150.000 euros.
Trátase da LU-P-0605, que comu-
nica Benquerencia con Suigrexa, 
onde se renovará o fi rme dende o 
comezo ata o punto quilométrico 
1,2; a LU-P-0606, de Benqueren-
cia a Pedregás, cunha actuación 
do quilómetro 0,473 ao 0,707; e 
a LU-P-0607, de Benquerencia á 
Praia da Fontela, na que se aco-
meterán melloras nos dous pri-
meiros quilómetros. Esta é unha 
estrada moi empregada pola veci-
ñanza porque conecta a Nacional 
634 coa LU-P-0610, que discorre 
paralela á costa de Barreiros e que 
foi acondicionada pola propia De-
putación en dúas fases que suma-
ron un investi mento superior aos 
200.000 euros.

A Deputación acorda 
a licitación das 
obras de mellora 
de tres estradas do 
termo municipal de 
Barreiros

A alcaldesa, Ana Ermida, visitou o 
inicio das obras de renovación da 
tubaxe de abastecemento de auga 
potable entre San Cosme e os nú-
cleos de A Áspera e Vilar. 
Os traballos, que se levarán a cabo, 
suporán a renovación da canaliza-
ción desde San Cosme por medio 
de tubaxe de 160mm de diámetro 
ata o cruce de enganche coa rede 
de subministro a ditos barrios, así 
como a execución das arquetas 
de conexión precisas para garan-
ti r o abastecemento a ambas po-
boacións. Estas obras, foron adxudi-
cadas por un importe de 65.027,46 
euros á empresa Construcciones y 
Canalizaciones José Saa, SL; contan-

do cun fi nanzamento do 95%.
Este tramo do abastecemento ató-
pase en dous estados diferentes: un 
primeiro tramo que está executado 
en precario desde hai bastantes 
anos -a raíz dos conti nuos pro-
blemas que xurdían na zona-, con 
unha tubaxe ao aire libre que non 
cumpre cos mínimos urbanísti cos 
nin de saúde pública. Un segundo 
tramo, discorre por tubaxe anti ga 
de fi brocemento que está someti -
da a conti nuos cambios de presión 
en función do consumo e que xera 
constantes problemas de roturas e 
avarías que inciden na calidade do 
subministro de auga que chega a 
fogares e explotacións existentes.”

Comezou a renovación 
da rede de auga do rural

O Concello iniciou os trámites 
para licitar as obras de equipa-
mento e mantemento do campo 
do Árbol. O concelleiro de De-
portes valadourés Eliseo Teijeiro 
e o deputado de Deportes Efrén 
Castro asinaron o convenio de 
colaboración que canalizará o in-
vesti mento, dirixido a mellorar as 
condicións de uso desta instala-
ción deporti va fundamental para 
o municipio tanto para usuarios 
e usuarias como para o público 
que se achega a seguir as compe-
ti cións e eventos que acolle.
As actuacións desenvolveranse no 
campo de herba arti fi cial, no que 

xogan e adestran os equipos das 
categorías de base da Asociación 
Deporti va Río Ouro. A obra prin-
cipal consisti rá na instalación dun-
ha grada cuberta con capacidade 
para acoller a todas as familias e 
afeccionados que seguen os ades-
tramentos e os parti dos.
Ademais, colocaranse dous ban-
quiños de 8 prazas, postes metáli-
cos e redes na parte posterior das 
porterías para evitar que os balóns 
saian fóra do recinto deporti vo – a 
carón da LU-152  – e reporanse as 
cantoneiras de madeira que pro-
texen o bordo das beirarrúas que 
rodean o terreo de xogo.

Farán unha grada no 
campo do Árbol

o valadouro

Chega a XXXV edición da Feria do 
Mel - Mercado de Outono do Vala-
douro, onde o protagonista indiscu-
ti ble será o líquido dourado.
A feira ubicarase na praza de Santa 
María e rúa Andrés López Palmeiro 
e comezará o sábado 8 de outubro 
ás 10.00 horas coa apertura do mer-
cado no que contarán con diversos 
produtores de mel da contorna así 
como produtos de tempada e arte-
sanía. Xa a media mañá, contarán 
con pasacalles e demostración de 
baile e música tradicional a cargo da 
A.C. Amado Lar, dun obradoiro de fa-
bricación de queixos para nenos de 3 
anos a 12 anos, e dunha degustación 
gratuíta de fi lloas con mel e un sor-
teo dun lote de produtos.
 Pola tarde, ás 16.00 horas, será o 
obradoiro Achégate ó mundo das 
abellas cos Bolechas, ás 17.00 ho-
ras Os Bolechas aprenden sobre as 
abellas, para nenos de 2 a 6 anos, e 
As abellas son moito máis que Mel, 
para cati vos de 7 a 12 anos.
Máis tarde haberá un pasacalle polo 
mercado coa A.C. Amado Lar segui-
do dun sorteo dun lote de produtos 
e pechará o programa o concerto de 
folk a cargo de Carapaus.

Chega a XXXV edición 
da Feria do mel

A Xunta de Galicia avanza na trami-
tación da modifi cación puntual nú-
mero 2 do Plan sectorial de ordena-
ción da áreas empresariais de Galicia 
(PSOAEG) coa exposición pública do 
mesmo durante o prazo de dous 
meses, a parti r da súa publicación 
no Diario Ofi cial de Galicia.
A modifi cación do PSOAEG, apro-
bado no ano 2014, ten por obxecto 
mellorar a inserción territorial e a 
viabilidade técnica e económica dal-
gunhas actuacións previstas inicial-
mente neste plan e delimitar novas 
áreas empresariais atendendo á de-
manda prevista.
Nesa liña, búscase acadar unha 
maior aproximación á realidade fí si-
ca, ambiental e económica de cada 
enclave ou zona obxecto de modi-
fi cación, de xeito que as diferentes 
propostas de parque empresarial 
se integren mellor nesa realidade, 
afondando nos criterios de sustenta-
bilidade, viabilidade e racionalidade.
Os concellos afectados pola modifi -
cación son Cabana de Berganti ños–
Zas, Cerceda-Carral–Ordes, A Lara-
cha e As Pontes de García Rodríguez, 
na provincia da Coruña; O Corgo, Pa-

las de Rei e O Valadouro, na de Lugo; 
O Barco de Valdeorras, O Carballiño–
Maside e O Pereiro de Aguiar, en Ou-
rense; e A Estrada, Mondariz, Mos–
Redondela, As Neves, Pontecesures, 
Valga e Vigo-Redondela–Gondomar, 
en Pontevedra.
Ademais, os cambios introducidos 
no plan sectorial permiten reaxus-
tar o ámbito dalgunhas actuacións, 
eliminar outras e incorporar novos 
parques, que nalgún caso substi túen 
a outros eliminados nesta mesma 
modifi cación.
Eliminaranse 7 áreas empresariais 
actualmente incluídas no plan secto-
rial: Cerceda (P.I. Lago de Meirama), 
O Valadouro, O Barco de Valdeorras 
(Fase IV e Fase V), Mondariz (Chan 
de Cairón) e Vigo (Matamá-Vallada-
res e Chan de Labrador).
E fi nalmente incorpóranse 12 novas 
actuacións, das que 4 substi túen 
outras que se eliminan -Meirama, O 
Valadouro, O Barco de Valdeorras e 
Mondariz- e 6 máis son ampliacións 
de parques xa existentes -A Laracha, 
O Carballiño, O Pereiro de Aguiar, A 
Estrada-Toedo, a Plisan nas Neves e 
Balaídos en Vigo-.

Entra en exposición pública o 
plan sectorial do Valadouro
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alfoz

A Asociación Cultural e Xuvenil O 
Castelo anunciou o aprazamento 
do II Descenso de Carrilanas de Al-
foz que se ía celebrar o sábado 17 
de setembro.
“Por causas de forza maior vémo-
nos na obriga de aprazar a cele-
bración do descenso”, comunica-
ron nas redes, “anunciaremos nos 
próximos días a nova data acordada 
para celebralas”. Tras uns días con-
fi rmaron que volvería celebrarse o 
8 de outubro, pero volveuse a can-
celar.
A acti vidade está organizada pola 
Asociación Cultural e Xuvenil O Cas-
telo, un club formado por veciños e 
amigos de Alfoz e esta celebración 
ten o dobre obxecti vo de reivindicar 
esta prácti ca e ao mesmo tempo 
traer turismo á zona e axudas aos 
negocios.
A provincia de Lugo xa conta con 
varias probas en diferentes conce-
llos, como no de Meira, que chega a 
terceira proba, Abadín, que acollerá 
a XIX edición do seu famoso des-
censo, e A Pontenova, Alfoz e Ribei-
ra de Piquín que serían as segundas 
edicións.

Aprazado por segunda 
vez o descenso de 
carrilanas previsto 
para o mes de 
setembro

O Concello de Alfoz oferta varias mo-
dalidades deporti vas co obxecti vo 
de promocionar o deporte e hábitos 
saudables para a poboación adulta 
de Alfoz.
Lévanse a cabo desde inicios de ou-
tubro ata fi nais de maio. Este ano, de 
novo, cubríronse todas as prazas dis-
poñibles, o que supón que máis de 
50 persoas parti cipan na proposta.
Así, as clases de ximnasia de man-
temento son os luns e mércores de 
18.30 a 19.30 horas e aeróbic os luns 
e mércores de 19.30 a 20.30 horas 
ambas no pavillón municipal.
Ioga é de 17.00 horas a 18.00 horas 
na Escola de Nenos de Adelán, o gru-
po A martes e xoves e o grupo B luns.
Estas acti vidades están subvencio-
nadas parcialmente dentro do Plan 
Único da Deputación de Lugo.
Tamén en outubro deu comezo a ac-
ti vidade de pati naxe lúdica para ne-
nas e nenos de 4 a 16 anos, organiza-
da en varios grupos segundo idades 
e niveis que se leva a cabo os luns no 
pavillón municipal e que forma par-
te das Escolas Deporti vas Muncipais 
xunto a Fútbol Campo e Fútbol Sala 
que iniciou xa en setembro o seu 
funcionamento.

OBRADOIRO SAÚDE MENTAL. A 
casa da cultura acollerá o vindeiro 21 
de outubro un obradoiro sobre mu-

ller e saúde.
É unha acti vidade totalmente gratuí-
ta que se levará a cabo ás 16.00 ho-
ras e estará organizado pola Axencia 
Galega de Coñecemento en Saúde.
Dirixida a mulleres de todas as ida-
des e imparti da por Cristi na Ouro, 
Matrona do Hospital Universitario 
Lucus Augusti .
Ten coma obxecti vos mellorar a in-
formación e comprensión dos cam-
bios evoluti vos da muller, previr 
enfermidades propias do colecti vo 
feminino, promover a saúde fí sica, 
emocional e social das mulleres e 
fomentar hábitos de vida saudables.
O programa inclúe a menopausia e 
osteoporose, prevención xinecoló-
xica, factores de risco, fi sopatoloxía, 
alimentación e exercicio.

É necesaria a inscrición previa polo 
que compre chamar e anotarse no 
teléfono 982 558 001.

MICOLOXÍA. O Concello de Alfoz 
acolle o vindeiro 8 de outubro un 
curso de iniciación á micoloxía que 
será gratuíto. A actvidade contará 
con desprazamento incluído en bus 
desde a Casa do Concello ata a Es-
cola do Chao no Pereiro para a parte 
teórica e Pena Abaladoira para a par-
te prácti ca. 
Está organizado pola RRBB Terras do 
Miño-Deputación de Lugo e Conce-
llo de Alfoz, e imparti do por José Cas-
tro da Sociedade Micolóxica Lucus.
Conta con prazas limitadas, polo que 
compre inscribirse antes do 4 de 
outubro no Concello ou no teléfono 

982 558 001.
O programa previsto consta da parte 
teórica coas xeneralidades dos fun-
gos a súa natureza, reprodución, nu-
trición, clasifi cación, culti vo, identi -
fi cación de cogomelos, falsas regras 
de comesti bilidade, característi cas 
de identi fi cación dos cogomelos 
máis salientables do noso entorno e 
as súas confusións. E despois habe-
rá unha parte prácti ca con saída ao 
campo para interpretar os conceptos 
explicados na parte teórica, observa-
ción da ecoloxía e as característi cas 
de identi fi cación dos cogomelos no 
seu propio hábitat.

CASTIÑEIROS. O Concello de Alfoz 
acolle o vindeiro 14 de outubro unha 
formación para a plantación de casti -
ñeiros que será imparti da polo Cen-
tro Agroforestal do Concello de Riós 
en colaboración coa Consellería de 
Medio Rural.
Terá lugar de 10.00 a 14.00 horas no 
salón de actos da casa da cultura de 
Alfoz. 
É unha cti vidade gratuíta, dirixida a 
persoas en acti vo e que necesita ins-
crición previa. 
Trataranse entre outros temas a 
época de plantación, preparación do 
terreo, elección da planta, benefi cios 
que pode xerar a plantación, liñas de 
axuda, etc.

Comezan as acti vidades do cuarto trimestre

Alfoz celebrará o vindeiro 22 de 
outubro o Día da Biblioteca cun 
obradoiro dirixido a nenos de 3 a 
12 anos na biblioteca. Este será de 
17.30 a 19.30 horas e é de balde, 
polo que será necesario anotarse 
previamente na Ofi cina de Rexis-
tro do Concello ou a través da Sede 
Electrónica. 
Animales de conto, será o tema prin-
cipal do obradoiro no que se combi-
nan disti ntas acti vidades lúdicas de 
fomento da lectura.

Celebración do Día da Biblioteca 
cun obradoiro para nenos

101 ANOS. Fuensanta Balseiro Martí nez cumpriu 101 anos e ata a súa 
casa quixéronse achegarse o alcalde, Jorge Val, e a concelleira, Arantxa Ince-
ra.Esta alfocega súmase á veciña de Forxán, Foz, Asunción Rico, a Belarmino 
Vázquez Otero de Cervo, a veciña de Alfoz Fuensanta Balseiro e a ponteno-
vesa Herminia Iravedra Iravedra, e outros moitos centenarios da comarca.
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Un ano máis, co obxecti vo de ga-
ranti r a igualdade de oportuni-
dades na educación ás familias e 
facilitar o acceso ós recursos edu-
cati vos, a Biblioteca Municipal de 
Ourol pon a disposición dos seus 
socios e socias os libros de lectura 
obrigatoria dos colexios e insti tu-
tos da contorna.
Para usar este servizo é necesario 

ser socio e no caso de non selo pó-
dese facer nun momento na biblio-
teca de forma totalmente gratuíta.
O préstamo de libro é de 21 días, 
renovable outros 21, sen embar-
go no caso das lecturas escolares 
pode estenderse por máis tempo.
Pódese solicitar información cha-
mando ao teléfono 982 55 90 19 
ou no 608 694 051.

A biblioteca pon a disposición 
libros de lectura obrigatoria

ourol

O Concello organiza un curso de 
adestramento da memoria para 
maiores empadroados no municipio 
que dará comezo o 19 de outubro.
Este curso servirá para adestrar ás 
persoas no manexo de estratexias 
de memoria que posibiliten man-
terse acti vo e axudar a compensar 
os olvidos que poden experimentar 
na vida coti á. Esta acti vidade será un 
día á semana, os mércores, no edi-
fi cio multi usos e en horario de 11 a 
12.30 horas.
Todas aquelas persoas interesadas 
en parti cipar nesta acti vidade de-

berán dirixirse ao departamento de 
servizo sociais ou chamar ao teléfo-
no 982 559 109 ou 677 489 457.

O Concello convoca un curso 
de memoria para os maiores

O alcalde de Cervo, Alfonso Villares, 
recibiu en Baiona de mans do con-
selleiro de Sanidade, Julio García 
Comesaña, o diploma que acredita a 
pertenza do municipio á Rede Gale-
gas de Praias sen fume.
Esta iniciati va, na que está integra-
dos os areais de O Torno, Cubelas e 
A Caosa -de San Ciprián- e a praia de 
Rueta -de Cervo- busca sensibilizar 
sobre a importancia de promocionar 
unha vida sen tabaco e contribuír 
a desnormalizar o consumo desta 

substancia nos espazos públicos.
Praias sen Fume non ten un fi n reca-
datorio, senón educati vo, de promo-
ción da saúde e de sensibilización, 
sendo o seu cumprimento volunta-
rio. Administración autonómica e 
concellos suman forzas para afondar 
na idea de que para gozar dun día de 
praia non fai falla fumar. A praia é un 
lugar lúdico para diverti rse en fami-
lia, en parella, coa natureza, onde o 
fume de tabaco é totalmente pres-
cindible.

O diploma recibido acredita a aque-
les concellos que teñen polo menos 
a metade das súas praias declaradas 
sen fume. Pertencer á rede com-
promete a Cervo a incluír areais no 
censo ofi cial, colocar toda a sinali-
zación e materiais de difusión facili-
tados pola Dirección Xeral de Saúde 
Pública e desenvolver no concello 
acti vidades ou accións encamiñadas 
a lograr unha sociedade libre de ta-
baco e as iniciati vas que axudan ao 
seu abandono.

Cervo recibe o diploma da Rede 
Galega de Praias sen fume

CONCILIACIÓN. Clausurouse 
unha nova edición do programa 
Cervo Concilia, que se desenvol-
veu no verán ata o inicio do cur-
so escolar, no que parti ciparon 
máis de 125 nenos e nenas. O 
programa, que é xa un clásico do 
verán cervense, está dirixido aos 
rapaces e rapazas de entre 3 e 12 
anos que puideron desfrutar de 
acti vidades ben diferentes como 
teatro, ioga, paddle surf, kaiak, 
rutas de sendeirismo… 

O Concello de Cervo, a través da de-
legación de Cultura que dirixe Dolo-
res García Caramés, programou para 
este verán unha acti vidade de teatro 
dirixida ás crianzas que ti vo un gran 
éxito de parti cipación. Parti ciparon 
máis de 40 nenos/as, entre os que 
asisti ron diariamente ao programa 
Cervo Concilia e os que se anotaron 
como acti vidade independente a 
través dos enredos de verán.
A acti vidade foi imparti da por Blan-
ca Dacal, arti sta plásti ca e escénica, 
que cursou os seus estudos na Real 
Escola de Arte Dramáti co de Madrid.
Tal e como apuntou Caramés, “a 
experiencia foi moi positi va para os 

nenos que traballaron a creati vidade 
infanti l a través da expresión artí sti ca 
e comparti ron xornadas, nas que se 
diverti ron aprendendo”.
Dacal explica que nas sesión traba-
llou a expresión corporal, o move-
mento ou a voz, de xeito grupal e 
individual, “cada neno/a ten un ta-
lento que moitas veces queda ocul-
to, e eu ofrézolles as ferramentas 
expresivas para sacalo e que cada 
un/unha sexa capaz de crear por si 
mesmo/a”.
Como despedida do curso realizaron 
un espectáculo de variedades no 
que cada neno, ante o público, amo-
sou as súas habilidade.

Máis de 40 nenos e nenas 
parti ciparon este verán 
na acti vidade de teatro

O Concello de Ourol acolle o progra-
ma Coidados porta a porta, a través 
da Consellería de Políti ca Social da 
Xunta de Galicia e Silman 97.
Este programa gratuíto ofrece unha 
serie de servizos desti nados ás per-
soas maiores, en unidades móbiles 

que percorrerán diferentes conce-
llos do medio rural das 4 provincias 
galegas.
En Ourol estarán os días 24, 25, 26 e 
27 de outubro na explanada detrás o 
Concello. Para parti cipar haberá que 
pedir cita no teléfono 622 748 283.

O municipio recibe o programa 
Coidados porta a porta este mes

A parroquia de San Román cele-
brará as Festas na Honra á Virxe 
do Pilar e á Virxe do Carmen do 
7 ao 12 de outubro.
O programa arrinca o venres 7 
co SanroDance 2022, que terá 
lugar a parti r das 23.00 horas 
no pavillón de San Román e 
que contará coa parti cipación 
dos DJs Marcos Peón (Hermo) 
e David Expósito (Radio Lí-
der) ademais da Disco Móbil 
Conxuro.
O sábado 8 a verbena estará 
protagonizada polas orquestras 
Garibaldi e Charleston Big Band.
Xa o domingo 9, ás 13:15 horas 
está prevista a misa solemne 
cantada polo Coro Parroquial de 
Cervo na honra á Virxe do Car-
me; a conti nuación a sesión ver-
mú estará protagonizada polo 
Dúo Estrellas.
Os actos rematarán o día 12, 
cunha misa solemne na honra á 
Virxe do Pilar, seguida de sesión 
vermú co Dúo Epo-k.
O Concello de Cervo convida a 
toda a veciñanza e visitantes, a 
que gocen destas xornadas festi -
vas na parroquia de San Román.

San Román 
celebrará as Festas 
da Virxe do Pilar e 
do Carmen 
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cervo

A Xunta de Galicia vén de licitar o 
proxecto para levar a cabo unha 
actuación urbanísti ca que ten 
como obxecti vo derrubar unha 
edifi cación no barrio da Atalaia 
para transformar ese espazo nun-
ha praza coa que se ampliarán os 
espazos públicos do concello de 
Cervo. As obras licítase por un im-
porte de 467.967,50 euros.
O proxecto, fi nanciado ao 70% 
pola Xunta e ao 30% polo Conce-
llo, pretende conservar os muros 
de contención, que, xunto cunha 
serie de piares, servirá de apoio 
para un forxado reti cular que so-
porte o uso público e os elemen-
tos de xardinería. A decoración 
da praza terá como referentes a 
caza das baleas e a cerámica de 
Sargadelos. De feito, o novo muro 
e o banco corrido revesti rase cun 
mural con restos de cerámica. 
Ademais, o desnivel da zona no-
roeste salvarase cunhas gradas 
que permiten contemplar a zona 
arqueolóxica do outro lado da rúa. 
A zona axardinada representará 

unha balea feita con lombeiros de 
terra vexetada. A balea delimita-
rase con aceiro corten. A maiores, 
demolerase a beirarrúa do lateral 
nordés e pavimentarase igual que 
a rúa.
As tarefas de reforma acomete-
ranse ao abeiro do plan Hurbe, 
unha iniciati va a través da cal 

dende 2010 a Xunta comprome-
teu máis de 162 millóns de euros 
para o fi nanciamento de máis de 
380 intervencións urbanísti cas en 
decenas de concellos, para actua-
cións dirixidas a habilitar ou recu-
perar equipamentos municipais e 
poñer en valor as contornas urba-
nas.

Licitado o proxecto para facer 
unha praza no barrio da Atalaia 

O Concello de Cervo acondiciona 
o edifi cio das Anti gas Carboeiras 
do Conxunto Histórico Artí sti co 
de Sargadelos para dotalo dunha 
maior versati lidade, cun inves-
ti mento que supera os 126.000 
euros, subvencionados ao 90% 
pola Axencia Galega de Desen-
volvemento Rural (AGADER) e 
por Terras de Miranda.
Tal e como explicou Villares, “o 
obxecti vo que perseguimos con 
esta obra é mellorar este espazo 
que pola súa situación en pleno 
Conxunto Histórico Artí sti co, e 

logo desta actuación, será unha 
infraestrutura que ofrecerá un 
sen fi n de posibilidades, polas 
súas característi cas”.
O proxecto contempla –engadiu- 
o saneamento interior e exterior 
dos muros perimetrais da edifi ca-
ción, o saneamento interior das 
fachadas, a reparación da cuber-
ta e a colocación de canlóns. O in-
terior acondicionarase pensando 
no aproveitamento ópti mo das 
instalacións para conseguir un 
espazo adecuado para múlti ples 
fi ns.

Vanse acondicionar as anti gas 
carboeiras de Sargadelos

O Concello de Cervo conta con 
múlti ples alternati vas para des-
frutar do municipio e de todo 
canto pode ofrecer á veciñanza 
e ás persoas que os visitan. Así, 
vén de abrir o prazo de inscrición 
para a nova tempada das Escolas 
Deporti vas Municipais ofrecendo 
un amplo abano de acti vidades, 
pensadas para todos os públicos. 
As pequenas e pequenos pode-
rán asisti r a acti vidades de mul-
ti deporte, pati naxe artí sti ca, xim-
nasia rítmica, volei e balonmán, 
esta últi ma como novidade.
O Concello segue como cada ano 
con acti vidades pensadas para 
as persoas adultas que poderán 
anotarse a fi t-dance, ioga, pilates 
ou ximnasia de mantemento; que 
se imparti rán na Casa do Mar, en 
San Ciprián, e tamén no edifi cio 
anexo á casa consistorial.
As Escolas Deporti vas Municipais 
e os cursos de natación son unha 
mostra da aposta que dende o 
Concello de Cervo se fai polo de-
porte, tal e como apuntou David 
Rodríguez; “dende o Concello en-
tendemos que o deporte é unha 
acti vidade esencial na vida das 
persoas, por este moti vo ofrece-
mos unha gran variedade de acti -

vidades tanto para adultos como 
para os máis pequenos”.
“Pola nosa banda”, engadiu o al-
calde, Alfonso Villares, “traballa-
mos intensamente para ofrecer 
este marco amplo de  posibilida-
des para practi car deporte a toda 
a veciñanza co propósito de que 
o integremos no noso día a día, 
ademais de aproveitar as disti n-
tas instalacións deporti vas e salas 
coas que conta o Concello”.  

No tocante ás instalacións depor-
ti vas, o Concello quere ofrecer os 
mellores equipamentos e infraes-
truturas como é a piscina muni-
cipal olímpica, de 50 metros e 8 
pistas, única destas característi -
cas en toda a provincia de Lugo, 

e das poucas que hai en Gali-
cia -nestes intres só permanece 
operati va a de Ourense- o que a 
convirte no mellor dos escenarios 
para acoller eventos.
Outro é a creación dunha pista 
ecuestre nas inmediacións das 
instalacións deporti vas da Bi-
dueira que podería ser sede de 
campionatos e diferentes ti pos 
de encontros cabalares. E tamén 
están inmersos na renovación 
das pistas de atleti smo das ins-
talacións deporti vas da Veiga cun 
investi mento total de 560.000 
euros nun covenio de colabora-
ción entre  a Secretaría Xeral para 
o Deporte.
As obras contarán con tres vías 
de actuación que serán as de 
renovación completa da pavi-
mentación da pista con material 
sintéti co homologado prefabri-
cado para exteriores,  a mellora 
da rede de saneamento e a eva-
cuación de augas e a instalación 
de salto de pértega, carreiras de 
obstáculos, salto de altura, salto 
de lonxitude, triplo salto e lanza-
mento de peso.
As instalacións deporti vas da Veiga, 
ademais das nomeadas pistas, con-
tan cun pavillón polideporti vo e des-

tacan pola idoneidade da súa locali-
zación xa que non dista máis de 20 
minutos da metade da poboación 
de toda a Mariña, que suma, no seu 
total, 70.000 habitantes.
Por outra banda, ao longo de 
todo o ano e en colaboración 
cos diferentes clubs do Conce-
llo organízanse diversos eventos 
deporti vos como o campus de 
baloncesto EntreNos, as compe-
ti cións de natación, as regatas 
de piragüismo,  os campionatos 
de artes marciais ou o III Torneo 
de Pádel Concello de Cervo, no 
que parti ciparon durante 6 días 
un amplo número de xogadores. 
Esta cita deporti va, que se xogou 
nas pistas municipais da Veiga 
puxo en valor o gran traballo rea-
lizado por Francisco García, im-
pulsor do torneo.

O torneo, tal e como explican 
desde o Concello, tamén serviu 
de escaparate para dar a coñe-
cer as instalacións a aqueles de-
porti stas que aínda non fi xeran 
uso das pistas municipais recen-
temente reformadas “co que 
conseguimos mellorar substan-
cialmente as condicións de xogo, 
xa que a actuación consisti u en 
cubrir a pista que carecía de pro-
tección; e pecháronse as dúas la-
teralmente a parti r dunha altura 
de 2,45 metros, podendo uti lizar 
as instalacións sexa cal sexa a si-
tuación meteorolóxica”.
Ademais, desde o pasado verán, 
tamén deron un salto de calida-
de ás instalacións, ao dixitalizar o 
proceso de reservas das pistas, a 
través da páxina o que simplifi ca 
e axiliza o procedemento.

Cervo co deporte
A veciñanza pode desfrutar de inmellorables instalacións e eventos

O Concello aposta por 
achegar o deporte 

aos veciños, mesmo 
na pandemia fi xeron 

acti vidades online 
que ti veron moi boa 

acollida
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Comezaron as obras de remode-
lación da fachada da casa do con-
cello de Trabada que consisten 
en pintar, reparar as humidades e 
selar as fendas e irregularidades.
Esta reforma conta cun investi -
mento de 20.000 euros dunha 
subvención do Goberno Galego 
da orde Fermosismo contra o 
impacto paisaxísti co. A obra foi 
adxudicada a unha empresa do 
propio Concello.
Con esta subvención que conse-
guiu o goberno municipal, levara-
se a cabo a reparación de fendas 
e aplicarase morteiro de cemen-
to M-5 con acabado superfi cial 
rugoso, reforzado con malla de fi -
bra de vidrio texida, con impreg-
nación de PVC. 
Posteriormente, en toda a facha-

da aplicarase un revesti mento 
elásti co impermeabilizante inco-
loro, a base de siloxanos en disol-
ventes orgánicos, e fi nalmente o 
revesti miento fi nal con pintura 
plásti ca impermeable en dúas co-
res, adaptando a tonalidade e a 

intensidade á “Guía de cor e ma-
teriais de Galicia, para a zona de 
A Mariña e o baixo Eo para edifi -
cacións construídas ata 1960”, ao 
igual que se fi xo na anti ga escola 
de Trabada, na Cámara Agraria 
ou na escola de Vilapercide.

Comezaron as obras de mellora 
da fachada da casa do concello

A Xunta de Goberno da Deputación 
de Lugo acordou a adxudicación de 
diferentes actuacións de mellora 
en 10 estradas provinciais por un 
importe de 1,2M€. Así o explicou a 
voceira socialista do Goberno, Pilar 
García Porto, quen concretou que 
con estes proxectos a insti tución 
acondicionará vías ao seu paso 
polos concellos de Portomarín, Ne-
gueira de Muñiz, Vilalba, Guiti riz, 
Trabada, O Saviñao, Lugo e Guntí n.
En Trabada, aprobou adxudicar á 
empresa Francisco Gómez y Cía SL 
a rehabilitación do fi rme da LU-P-
6101, que conecta o municipio coa 
Ría por Sante, nun treito de catro 
quilómetros entre os puntos quilo-
métricos 3,554 e 7,556. O investi -
mento é de case 176.000€ e o pra-
zo de execución, de dous meses.

LU-132. Vanse a executar obras de 
mellora da seguridade nun trei-
to da vía autonómica LU-132 que 
coincide co Camiño de Santi ago ao 
seu paso polo Concello de Trabada, 
traballos que está previsto rematar 
nun prazo de dúas semanas. 
Estes traballos, que teñen un orza-

mento de 144.300 euros, comeza-
rán á altura do punto quilométrico 
11+500, nunha parte da estrada 
que transcorre paralela á ruta xa-
cobea, na que se está a construír 
unha pasarela de madeira, que 
contará con malla metálica anti -
deslizante onde fose necesario.
As obras incluirán a roza das mar-
xes, a mellora do pavimento do 
Camiño en todo ese percorrido, a 
instalación de dúas pasarelas peo-
nís de madeira, a colocación de 
barreiras de seguridade e o reforzo 
da sinalización para adverti r aos 
condutores da posible presenza de 
peóns. Esta últi ma actuación será 
especialmente sensible no cruce 
de Soenlle, no que se está a valorar 
ademais de reforzar a sinalización, 
a colocación de bandas rugosas.
“Vaise actuar en dúas pasarelas 
para evitar o máximo posible o 
perigo dos viandantes por esa es-
trada”, din dende o grupo Popular 
de Trabada, “xa se fi xera un tramo 
á altura do Chao de Sevil, e agora 
faise no resto do percorrido do Ca-
miño onde transcurre por esta es-
trada”, remataron dicindo.

A Deputación adxudica 
as obras da LU-P-610 e 
comezan as da LU-132

trabada

O concelleiro de Deportes e Saú-
de do Concello de Trabada, Rubén 
García, e a concelleira de Educación, 
Igualdade e Desenvolvemento Local, 
Julia Barcia, supervisaron a execu-
ción das obras dos novos vesti arios 
en Sante. O proxecto consiste na ins-
talación duns vesti arios no pavillón 
para lograr un maior aproveitamen-
to das instalacions deporti vas, así 
como a substi tución da porta princi-
pal por unha de maiores dimensións. 
“Consideramos necesaria esta ac-
tuación para a parroquia de Sante, 
xa que ademais da realización de 
acti vidades deporti vas, esta insta-
lación é uti lizada para acti vidades 

socioculturais por parte dos veciños 
e veciñas de Sante; engadimos esta 
actuación ás anteriormente feitas 
nesta mesma instalación, como fo-
ron a substi tución da cuberta ou a 
substi tución do alumeado”, lembra 

Rubén García. 
“Estas actuacións únense á mellora e 
equipamento do ximnasio municipal 
e dos vesti arios do pavillón de Traba-
da, ou a construción da pista de pá-
del”, engadiu o concelleiro.

Conti núan as obras do pavillón de Sante

O delegado do Goberno en Galicia, 
José Miñones, anunciou que o Go-
berno promoverá a dixitalización de 
nove concellos de Galicia con menos 
de 10.000 habitantes grazas á ini-
ciati va Ineco-Ruralti c, un programa 
pioneiro da empresa Ineco, depen-
dente do Ministerio de Transportes, 
Mobilidade e Axenda Urbana. José 
Miñones enmarcou este anuncio no 
compromiso do Goberno de España 
coa cohesión territorial e coa igual-
dade de oportunidades do conxunto 
da poboación, “independentemente 
de onde resida”.

José Miñones lembrou que o Gober-
no, a través de disti ntos ministerios, 
está a “impulsar programas de dina-
mización rural e ferramentas para 
diminuír as fendas entre as cidades 
e os pobos, favorecer a cohesión 
territorial e a igualdade de oportu-
nidades e frear o despoboamento 
do rural”, co obxecti vo de facer que 
“vivir nos pequenos concellos sexa 
un privilexio e non unha traba para 
crear un proxecto de vida, de traba-
llo ou de formación”.
O delegado sinalou que en Galicia 
son nove os concellos benefi ciados, 

nos que residen máis de 24.000 per-
soas en conxunto. Na provincia da 
Coruña, as enti dades locais selec-
cionadas son Cerdido, Porto do Son 
e Vimianzo; na provincia de Lugo, o 
Concello de Trabada, e na provincia 
de Ourense, os concellos de Carba-
lleda de Avia, Cortegada, A Gudiña, 
Parada de Sil e A Pobra de Trives. En 
total, Ineco seleccionou cincuenta 
concellos no conxunto de España 
para esta iniciati va das comunida-
des de Andalucía, Asturias, Aragón, 
Castela León, Castela A Mancha e 
Galicia.

Trabada liderará un programa de 
dixitalización do rural en Galicia

Abriu o prazo de presentación de 
solicitudes para o programa Ludi-
seráns, que un ano máis pon en 
marcha coincidindo co comezo do 
curso escolar para favorecer a con-
ciliación da vida familiar e laboral 
dos seus veciños e veciñas. 
O servizo ofértase durante todas 
as tardes, de luns a venres, desde 
o remate do horario escolar entre 
os meses de outubro e maio. Este 
programa vai dirixido aos nenos e 
nenas nados entre o 1 de xaneiro 
e o 31 de decembro de 2019.  

O obxecti vo deste programa é 
promover un servizo de atención 
e coidado aos menores, coa fi na-
lidade de compati bilizar o período 
non lecti vo coa xornada laboral 
dos seus proxenitores. 
“Dende o Concello de Trabada 
ofrecemos uns servizos que fa-
cilitan a conciliación das familias 
do noso concello; engádese este 
servizo ao de ‘Madrugadores’, que 
deu comezo o primeiro día do cur-
so escolar”, lembra Rubén García, 
concelleiro de Deportes e Saúde.

Abre o prazo para o 
programa Ludiseráns
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O Concello lanza un Xeoportal de 
datos, dispoñible online e que ofrece 
un servizo de visualización e consulta 
urbanísti ca por parcela catastral do 
Plan Xeral de Ordenación, PXOM, 
aprobado e tamén ofrece a consulta 
dos bens inventariados no inventario 
de bens e dereitos municipais.
Para acceder a este portal hai que 
entrar primeiro na páxina web do 
Concello e unha vez dentro, entrar 
no visor. Esta ferramenta, basada en 
tecnoloxía de GIS, facilita o acceso á 
información dos bens de propiedade 

municipal inventariado e a consulta 
urbanísti ca mediante a busca por 
referencia catastral ou dirección, 
ofrecendo a versati lidade de poder 
realizar as consultas dende calquer 
dispositi vo e a acti vación da geolo-
calización en móviles con GPS e con-
sultar así dende calquer punto do 
territorio a planifi cación urbanísti ca.
O Xeoportal de datos é, en defi ni-
ti va, “un paso máis para favorecer 
a visibilidade e a transparencia da 
información municipal da informa-
ción municipal a todos os veciños e 

persoas interesadas”, din dende o 
Concello, “esta tecnoloxía correu a 
cargo da Empresa Procat Ingeniería y 
Medioambiente”.
Polo momento, este ti po de tecno-
loxía a teñen instalada os Concellos 
de Vigo, A Coruña e Santi ago, sen-
do o Concello de Xove o cuarto, e 
primeiro na Provincia de Lugo, que 
dispón desta importante ferramen-
ta, que vai ser uti lísima para todos os 
nosos veciños e para todas aquelas 
persoas que estén interesadas no 
noso Concello.

O Concello pon en marcha un 
Xeoportal de datos online

O PP de Xove refórzase de cara 
aos novos retos electorais cunha 
executi va na que, xunto á vete-
ranía dos que xa formaban parte 
da dirección do parti do, fi guran 
novas incorporacións, que, nun 
marco de representati vidade das 
parroquias e da vila, afondará 
no traballo de proximidade e de 
sumar para mellorar a calidade 
de vida dos veciños. Á fronte da 
executi va saída do congreso cele-
brado este xoves polo PP de Xove 
está José Demetrio Salgueiro 
Rapa, alcalde do municipio.
Nas vicesecretarías fi guran: Po-
líti ca Social, Ana María Abad Ló-
pez; Educación e Medio Rural, 
María Dolores Meití n Guerrero; 
Turismo e Deporte, Cristi na Igle-
sias Guerreiro; Medio Ambiente, 
Cecilia Duarte Fernández.
Os vocais son: Manuel Ángel 
Meití n Rouco, Leandro Quelle 
Franco, José Manuel Balseiro Ca-

noura, José Ángel García Gonzá-
lez, Antonio Paleo Riveira, Jesús 
Ángel Ben Canoura, Francisco 
Antonio Casariego Guerreiro, Mi-
guel Ángel García Sánchez, Jesús 
García Ínsua, José Manuel Dayan 
Mariño, José Mario Cociña Ben, 
José Luis Fernández Cociña, An-
drés Pricto Muriel, Juan Carlos 
García Castro.
José Demetrio Salgueiro sinala 
que a nova executi va “é moi re-
presentati va a nivel local, conti -
nuista pero con novas incorpora-
cións de xente con moitas ganas 
de traballar que aportará novas 
ideas”. É unha executi va “integra-
dora”.
O presidente local do PP, e alcal-
de, destaca que “o importante 
é manter a liña de contacto moi 
estreito cos veciños de todo o 
municipio, das parroquias, para 
seguir detectando necesidades e 
xesti onar a súa solución”.

O PP refórzase cunha 
executiva que compaxina 
veteranía e incorporacións

O 21 de setembro foi o Día Mun-
dial do Alzhéimer e a Residencia 
San Bartomeu de Xove quere ce-
lebrar con anterioridade este día, 
así, durante esta semana está a 
acoller unha serie de actos entre 
os cales destaca o celebrado na 
praza do Concello de Xove que 
contou coa asistencia dun grupo 
de residentes ao que se sumou un 
numeroso público.
Durante o acto fí xoselle entrega 

ao Concello dunha árbore Ginko 
Biloba xunto coa súa placa iden-
ti fi cati va. Esta árbore é coñecida 
como árbore da memoria, xa que 
ten numerosas propiedades que 
facilitan a protección neurolóxica, 
e ten tamén fortes compoñentes 
anti oxidantes.
É importar sinalar que neste acto 
se pediu seguir investi gando esta 
enfermidade e afondando nas po-
sibles solucións que poida ter.

A residencia celebrou o mes 
do Alzhéimer con acti vidades

ITV. A unidade móbil de inspección 
técnica de vehículos agrícolas estará 
en Xove o luns 31 de outubro. A esta-
ción iti nerante estará diante do cuar-
tel da Garda Civil de 9.00 a 13.30 e 
de 15.15 a 18.00 horas. Para solicitar 
cita previa hai que chamar ao teléfo-
no 902 309 000 ou a través da web 
www.sycitv.com. 

ESCOLAS DEPORTIVAS. Abriu o prazo 
de inscrición das Escolas Deporti vas-
Culturais para a tempada 2022-2023, 
que contan con pati naxe artí sti ca, xa-
drez, atleti smo, baloncesto, bádmin-
ton, pintura, teatro, fi tdadance, tenis 
de mesa, surf e xogos pre-deporti -
vos. Todas elas son para nenos de 
entre 5 a 16 anos, con excepción dos 
pre-deporti vos (3-4 anos) tenis de 
mesa (de 8 a 16 anos), surf (a parti r 
dos 9 anos), fi tdadance (a parti r dos 
14 anos e adultos) e a de pintura (a 
parti r dos 7 anos e adultos).

EN BREVE

Xove acolleu a décimo primeira 
edición do seu Encontro de Palillei-
ras, na que recibiu a 320 palilleiras 
de diferentes concellos de Galicia 
e Asturias.  Tamén contou con 18 
postos de venda, onde parti cipan-
tes e visitantes puideron adquirir 
produtos relacionados con este 

mundo. Como acto emoti vo e es-
pecial, o encontro contou cunha 
palilleira de 104 anos, que asisti u 
coa Asociación Tejiendo Sueños”de 
Viveiro. Esta palilleira é Isabel Gar-
cía Sierra e como din dende o Con-
cello, “aínda só por vela, mereceu 
a pena de asisti r a este Encontro”.

Éxito total no últi mo 
Encontro de Palilleiras

A ACD Xove organizou un pequeno 
proxecto mediambiental xunto coa 
Fundación Alcoa que consisti u na 
colocación de paneis informati vos, 
de sinais de dirección, de bolardos 
de seguimento de ruta, e nunha re-
collida de residuos, nas inmediacions 
de Punta Roncadoira e do Faro Ron-
cadoiro en Portocelo. Na acti vidade 
parti ciparon máis dunha treintena 
de persoas, entre voluntarios de Al-
coa, colaboradores, e socios da ACD.
Pola realizacion deste pequeno 
proxecto, a Fundacion Alcoa, donará 
á asociación a canti dade de 3.000 
dolares, en concepto de axuda para 
as súas acti vidades.
Dende a organización destaca-
ron “a colaboración total do Con-

cello de Xove, tanto de forma 
económica,como de infaestruturas 
e personal”, e tamén quixeron dar as 

grazas a todos os voluntarios e parti -
cipantes colaboradores, que fi xeron 
posible o proxecto.

A ACD Xove e a Fundación Alcoa 
organizan un proxecto mediambiental
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O pasado día 21, ti vo lugar na Casa 
do Concello de Lourenzá unha reu-
nión da Mesa Coordinadora Don 
Paco. Este grupo de traballo ten 
como obxecti vo principal coordinar, 
canalizar e promover todos os actos 
e acti vidades que dende Lourenzá 
se fagan para homenaxear a fi gura 
de Francisco Fernández del Riego, 
Fillo Predilecto do Concello, a quen 
se lle dedica o Día das Letras Galegas 
o próximo ano 2023. A súa fi nalida-
de é ser a enti dade de referencia 
na promoción dos actos que dende 
Lourenzá se organicen.
A Mesa Coordinadora Don Paco está 
integrada por Rocío López García, 
alcaldesa do concello de Lourenzá 

como presidenta; Manuel Román 
Ramos, biógrafo de Francisco Fer-
nández del Riego, secretario; Ma-
nuel Arango Ron, concelleiro de 
Cultura do concello de Lourenzá; 
Francisco Javier Rodríguez Barrera, 
representante do grupo municipal 
do PP; María Áurea Vázquez Abal, 
representante do grupo municipal 
do BNG; María José López Noceda, 
técnica de cultura do Concello de 
Lourenzá; Isabel Villalba Seivane, re-
presentante da Asociación Patrimo-
nio Laurenti no; Xosé Luís Fernández 
Rivera, representante da Asociación 
Patrimonio Laurenti no, e Xosé López 
González, biógrafo de Francisco Fer-
nández del Riego.

Un grupo coordinará o vindeiro 
ano as homenaxes a Del Riego 

A Deputada de Muller e Igualdade, 
María Loureiro, asisti u á Festa da 
Faba de Lourenzá xunto á alcaldesa 
de Lourenzá, Rocío López. Unha cita 
gastronómica que se recupera tras a 
pandemia e coa que o Concello lau-
renti no exalta o seu produto estrela 
co apoio da Deputación. 
María Loureiro esti vo presente no 
pregón de Marina Oural Villapol e 
percorreu a zona de expositores na 
Praza do Conde Santo. Destacou a 
importancia de facer este ti po de 
eventos que axudan a visibilizar “aín-
da máis un produto de tan altí sima 
calidade como é a faba de Louren-
zá, que conta coa disti nti vo de IXP 
(Indicación Xeográfi ca Protexida), 

que culti va xente de aquí e que su-
pón unha fonte de ingresos para 
economía local de gran relevancia”. 
Asegurou, ademais, que este pro-
duto gastronómico supón “un factor 
de singularidade turísti ca, capaz de 
atraer visitantes e de xerar riqueza na 
provincia”. Neste senti do, lembrou 
que a Ruta da Faba de Lourenzá vén 
de recibir o premio á excelencia do 
turismo e a gastronomía da provin-
cia, que convoca o Consello Provin-
cial de Turismo, un ente impulsado e 
presidido pola Deputación de Lugo.
A Deputación de Lugo colabora coa 
Festa da Faba a través do Plan Único 
de Cooperación cos Concellos cunha 
achega de 14.000€. 

Lourenzá exaltou a súa xoia 
gastronómica na Festa da Faba

a pontenova

Os vindeiros 11, 12 e 13 de novem-
bro de 2022 celebrarase na Ponte-
nova unha nova edición dá Ruta da 
Troita organizada como de costume 
polo Team Fozamontes.
A VI Ruta da Troita comezará o ven-
res 11 de novembro coa presenta-
ción da ruta 4×4 e unha degustación 
de peti scos. Xa na xornada do sába-
do 12, terá lugar a propia rutae os 
presentes poderán gozar coa música 
como noutras ocasións.
Previsiblemente o domingo 13 leva-
rase a cabo o trial de obstáculos e de 
velocidade.

O Team Fozamontes 
organiza a VI Ruta 
da Troita

A Pontenova recupera as súas 
tradicionais festas da Queima 
dos Fornos sen restricións sani-
tarias e presenta catro días de 
festexos.
As festas arrancarán o día 7 de 
outubro, venres, con verbena, 
que estará a cargo de Euphoria 
DiscoShow, Alejandro Martí nez 
e o grupo Beatriz.
O sábado será o día grande 
con celebracións de todo ti po 
e dúas citas imprescindibles, a 
sesión vermú e a verbena, na 
que destaca a presenza de Paris 
de Noia, que volve un ano máis 
á vila dos fornos. Tamén estarán 
de novo Euphoria DiscoShow e 
Pedro Brmudz.
Será o sábado á noite, sobre as 
0.30 horas cando teña lugar a 
tradicional queima dos fornos, 
que chega á súa XXIII edición.
Conti nuarán os festexos o do-
mingo tamén con dobre cita 
musical, repeti rán Euphoria 
DiscoShow e Pedro Brmudz e 
engádese a sesión protagoniza-
da pola orquestra Costa Dora-
da. As festas tocarán ao seu fi  

o luns, día 10 de outubro, coa 
sesión vermú que dirixirá Blan-
co y Negro.

INFANTIL. Nas festas da Ponte-
nova os nenos tamén teñen o 
seu espazo. Así, o domingo 9 
na praza do Concello de 17.00 
a 20.00 horas contarás con ac-
ti vidades de animación. Habe-
rá unha rampa medieval para 
maiores de 4 anos e tatuaxes de 
purpurina para todas as idades.

A vila prepárase para a 
Queima dos Fornos

Dende o Concello da Pontenova 
informaron de que nos vindeiros 
días comezarán as obras do Centro 
de Atención a Maiores proxectadas 
nunha parcela de máis de 2.000 
metros cadrados na Chousa de 
Abaixo de Vilaoudriz.
Estas obras foron adxudicadas a 
Construcciones Jesús Naray S.L. por 
un investi mento de case 1,97M€, 
en concreto, 1.977.569 euros.
Este días fi rmouse a acta de re-
planteo e agora a empresa ten 
dous meses para iniciar a obra. “Xa 
colocaron o cartel e agora tócanos 
limpar o solas para que podan mar-
car. Tamén teñen xa encargados os 
micropilotes para a cimentación”, 

informaron.
Este centro contará con 30 prazas 
de residencia e 20 de centro de día, 
seguindo o modelo propio que ten 
a Deputación de Lugo para a súa 
Rede de Residencias provinciais. O 
edifi cio terá dúas plantas, un semi-
soto e un áti co e, para unha maior 
comodidade dos residentes, todos 
os cuartos estarán orientados cara 
o río Eo. As obras deberán estar 
executados nun prazo máximo de 
15 meses.
O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, destacou 
noutras ocasións “a importancia 
deste proxecto para a veciñanza 
deste municipio mariñán”. 

Comezan as obras do 
Centro de Maiores 

A unidade móbil de inspección técni-
ca de vehículos estará na Pontenova 
no mes de novembro, concretamen-
te do 23 ao 28.
A estación iti nerante estará na chou-
sa da Veiga do 23 ao 28 de novem-
bro en horario de 9.00 a 13.30 e de 
15.15 a 18.00 horas, agás o día 28 
que será só de mañá.
Para solicitar cita previa hai que cha-
mar ao teléfono 902 309 000 ou a 
través da web www.sycitv.com. A or-
ganización lembra que no se pasará 
inspección a vehículos con carga nin 
a vehículos con apeiros.

Visita da ITV

O Concello contará cun obradoiro de 
emprego comparti do cos concellos 
veciños da Fonsagrada e Neguei-
ra de Muñíz. Este taller, que será o 
Eo-Navia III, contará cun total de 20 
alumnos reparti dos en 6 da Ponte-
nova, 6 de Negueira e 8 da Fonsagra-
da. Os requisitos dos alumnos para 
parti cipar neste obradoiro son estar 
desempregado no momento da se-
lección e no da contratación e empa-
droado no Concello, ter unha idade 
entre 18 e 64 anos, contar co Certi -
fi cado de Escolaridade, e inscribirse 
na Ofi cina de Emprego de Ribadeo 
na opción: AGAR0309: Acti vidades 
auxiliares en conservación e mellora 
de montes. 
Os alumnos do obradoiro cobrarán o 
salario mínimo interprofesional du-
rante os 12 meses que dura o mes-
mo. Para máis información dirixirse 
á Axencia de Emprego e Desenvol-
vemento Local do Concello, chamar 
ó teléfono 982 34 22 77 ou ben na 
sede electrónica.

O obradoiro de 
emprego Eo-Navia III 
formará en albanelería 
e construción
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Pode facernos un balance do que 
vai de lexislatura?
Pois é un balance moi positivo. Sen 
ser triunfalista, pois aínda que hai 
moito que mellorar, creo que lle de-
mos un cambio necesario ao Conce-
llo. Melloramos moito as estradas e 
camiños, temos un novo campo de 
fútbol de herba artificial, un novo lo-
cal multiusos moi necesario, mello-
ramos en servizos sociais con moitos 
máis usuarios do servizo de axuda no 
fogar, levamos a cabo programas de 
cultura, como concertos de música 
clásica, certame de teatro, escolas 
de verán e de nadal para nenos e 
nenas, etc. Creamos liñas de axuda 
ás asociacións para realizar todo tipo 
de actividades, etc.

Cal é o maior proxecto que se levou 
a cabo no Concello desde que se 
atopa á fronte?
Son varios. Por exemplo o Camiño 
A, o campo de fútbol de herba ar-
tificial, a mellora da rede de cami-
ños e estradas, o local multiusos, a 
cobertura de internet con fibra en 
todas as parroquias, etc.

Que proxectos hai en marcha ou de 
cara a este ano?
Un deles como prioridade no q es-
tamos a traballar na actualidade e 
para conseguir levar a fibra a dous 
barrios que temos aínda penden-
tes. Non pode ser que a estas altu-
ras aínda non poidan ter ese servi-
zo, por iso estamos traballando para 
conseguilo. Outro dos proxectos 
que temos pensado acometer este 
ano é o aglomerado da estrada que 
percorre o recinto feiral e que co-
munmente todos coñecemos como 
ruta do colesterol xa que é a que 
utiliza a xente para facer os seus  
paseos diarios. A maiores estamos 
tamén a traballar no estudio das 
redes de alumeado publico xa que 
e outra das cousas que debemos 

mellorar. Na actualidade aínda hai 
moitos veciños que non dispoñen 
de luz pública e iso ten que mudar 
para que todos sexamos iguais e te-
ñamos os mesmos servizos.

Sendo un Concello rural, existen 
iniciativas que animen ao asenta-
mento ou fixación de xente?
Lourenzá é un Concello que vai ami-
norando a perda de poboación que 
é o que acontece na maioría dos 
concellos do rural. Recentemente 
levouse internet de fibra a todas as 
parroquias e tan só quedan dous 
lugares sen cobertura que agarda-
mos a teñan en breve. Tamén é un 
Concello moi ben comunicado por 
autovía. E todo isto unido a que é 
un lugar moi tranquilo, onde se res-
pira paz e natureza, fai que sexa moi 
atractivo para que moita xente se 
instale aquí e mude a vida da cidade 
pola do rural, nun lugar que conta 
con case todos os servizos.

Cales son os principais atractivos 
de Lourenzá para potenciar o tu-
rismo?
Sen lugar a dúbida a cultura, a gas-
tronomía e a natureza. A cultura 
encabezada polo Camiño Norte do 
que Lourenzá e final e principio de 
etapa, o Mosteiro de San Salvador 
coa igrexa de Sta. María e o Pazo 
de Tovar, que son Bens de Interese 
Cultural. En canto á gastronomía, 
destacar a faba de Lourenzá, coñe-
cida case en todo o mundo. E unha 
paisaxe natural de gran beleza, bas-
ta achegarse á área recreativa da 
Cazolga, á beira do río Masma, ou 
ao muíño do Pereiro, sen deixar de 
destacar a beleza do Val de Louren-
zá que varía nas distintas estacións 
segundo as prantacións de fabas 
van mudando de tamaño e cor.

Agora mesmo contan cun novo 
local multiusos, era unha das prio-

ridades do Concello? Como se de-
cidiu xestar a reforma? Que usos 
terá?
Desde que o grupo socialista se fixo 
cargo do goberno laurentino unha 
das prioridades que se marcou era 
buscar un local alternativo ao salón 
de actos do Concello para levar a 
cabo as numerosas actividades cul-
turais que se pretendían programar. 
Este salón quedaba moitas veces 
pequeno e ademais con moitas ba-
rreiras arquitectónicas que impedía 
que a xente maior ou con problemas 
de mobilidade puidesen asistir as 
mesmas. Aproveitamos unha sub-
vención da Xunta de Galicia para 
substituír a cuberta dunha nave da 
feira e despois empregamos parte 
da remantente municiapal para levar 
a cabo as obras que nos permitiron 
ter un novo local multiusos. As obras 

consistiron en substituír a carpin-
tería exterior e o chan, dotalo dun 
novo sistema de iluminación e son, 
calefacción e aire acondicionado, 
etc. Despois de ser inaugurado nes-
te mes de setembro, temos previsto 
celebrar a Festa dos Maiores no mes 
de outubro, durante os meses de 
novembro e decembro o IV Certa-
me de Teatro Afeccionado, e tamén 
terán lugar alí as actividades que se 
programen para as festas de Nadal.

Lourenzá terá un gran protagonis-
mo cultural o ano que vén ao dedi-
carlle a RAG o Día das Letras Gale-
gas a Del Riego. Como repercutirá 
no municipio? Xa hai algunha folla 
de ruta para as actividades?
Recibimos con moita ledicia a noti-
cia de que se lle adicaba o ano 2023 
a Fernández del Riego. Recente-
mente, como primeiro paso, cons-
tituimos no Concello unha mesa 
de traballo, denominada Mesa 
Coordinadora Don Paco, formada 
por representantes dos partidos 
con representación municipal, da 
Asociación Patrimonio Laurentino, 
biógrafos de Del Riego e a técnica 
de cultura municipal. Tamén é in-
tención da mesa contar coa colabo-

ración dos centros de ensino e das 
distintas asociacións do Concello. 
Xa se levaron a cabo varias reunións 
de traballo onde se acordaron nu-
merosas actividades que se irán 
propoñendo aos distintos organis-
mos e institucións con responsa-
bilidade na celebración do ano de 
Fernández del Riego.

Executáronse obras na igrexa do 
Mosteiro de San Salvador, como 
valora estes traballos?
Eran moi necesarias para seguir 
conservando este edificio que é un 
Ben de Interese Cultural. Agarda-
mos que nun futuro o máis próxi-
mo posible teñan continuidade no 
resto do mosteiro e se lle poda dar 
unha utilidade pública tan necesa-
ria para que o Concello leve a cabo 
diferentes actuacións como poden 
ser un novo albergue de peregrinos, 
residencia para maiores, campa-

mentos, museos, etc.

Tamén están en marcha as obras 
no CEIP Juan Rey, en que consis-
ten? Cando estarán rematadas?
Penso que as obras deberían estar 
rematadas antes do inicio do curso 
escolar, supoño que sería unha fal-
ta de previsión da Consellería de 
Educación. As obras consistiron na 
substitución da carpintería exterior, 
melloras nas aulas, tanto en ilumi-
nación como en insonorización, 
melloras no sistema de calefacción, 
cuberta das escaleiras de entrada, 
entre outras. Eran obras moi nece-
sarias e que levábamos moito tem-
po reclamándollas á Consellería. 
Por fin se levaron a cabo e é unha 
boa nova, porque o Centro cumpre 
o 50 aniversario e son as primeiras 
obras importantes de rehabilitación 
executadas en todos este tempo. 
Benvidas sexan!

“O municipio é moi atractivo 
para o asentamento de xente” 
Rocío López é a rexedora laurentina dende o ano 2015

As obras na igrexa do 
Mosteiro eran moi 

necesarias para seguir 
conservando este 

edificio que é un Ben 
de Interese Cultural
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A Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade desti na 50.000 euros á 
segunda fase das obras de sanea-
mento que se está a executar en Ga-
legos, no municipio de Riotorto.
As obras, realizadas polo concello 
con fi nanciamento de Augas de Ga-
licia, consisten na construción dunha 
rede de colectores que canalizarán 
as augas residuais cara a un punto de 
verti do onde se situará o conxunto 
de depuración. Completarase así o 
servizo en todo o núcleo, atendendo 
aos inmobles situados cara ao sur da 
igrexa que quedaron fóra da primei-
ra fase para non remiti r todas as au-

gas á mesma estación depuradora.
Os colectores discorren polas marxes 

de camiños e estradas e por fi ncas 
parti culares debido á orografí a do 
lugar e á dispersión das vivendas. A 
pendente do terreo fai  necesario 
executar pozos de resalto en puntos 
concretos para resolver sati sfactoria-
mente o desnivel a salvar ata chegar 
ao punto de depuración. 
Este sistema de depuración estará 
composto por una fosa máis fi ltro 
compacta cunha cámara de decan-
tación secundaria, fabricada en fi bra. 
Na entrada á fosa colocarase unha 
arqueta de desbaste, e á saída un 
pozo de rexistro desti nado á recolli-
da de mostras.

Vaise completar a rede de 
saneamento no lugar de Galegos

A Asociación de Veciños de Santa 
Comba da Órrea conta cunha nova 
xunta directi va que ven de facer pú-
blico o reparto de responsabilidades. 
Así, a presidencia queda nas mans 
de Colombina Sobrado Rodríguez, e 
actuará como vicepresidente Carlos 
Costa García. Actuará como secre-
taria Ángela Fernández Fernández 
e tesoureiro será Rubén costa Car-
cía. Os vogais son Antonio Abraira 
Castro, Jesús Fernández Díaz, Luís 
Fernández Fernández, María Luz 
Iglesias López, Hilda Murado Linares, 
Manuel Otero Cancio, José Antonio 
Rico Rey, Francisco veiga García e 
José Ángel Veiga Neira.

Nova directi va entre 
os veciños de Órrea

o vicedo

O Vicedo contará por primeira vez 
cun rally puntuable para o campio-
nato de talleres km0 e que se cele-
brará o vindeiro 8 de outubro.
O evento non deporti vo consiste 
nun percorrido para vehículos his-
tóricos e limítase a 60 equipos par-
ti cipantes. Esta organizado por Club 
Clásicoa O Vicedo e Club Clásico 
Viveiro
O evento constará de etapas, sec-
cións, zonas de regularidade e zo-
nas de ligazón e os vehículos parti -
cipantes sairán cun intervalo entre 
eles, tratando de evitar no posible a 
formación de caravanas durante o 
percorrido.
Os trofeos e clasifi cación fi nal en-
tregaranse ao fi nalizar o evento, 
durante o acto programado polo or-
ganizador para iso. haberá trofeos 
para os 1º 2º e 3º da Clasifi cación 
Xeral Final, para o últi mo clasifi cado 

que pasase por todos os controis 
de paso, antes de que fosen pecha-
dos); o 1º clasifi cado pertencente 
ao Club Clásicos O Vicedo;o  1º cla-
sifi cado pertencente ao Club Clási-
cos Viveiro; e para o puntuable no 
Campionato de Km0.

O I Rally Concello O Vicedo 
será o día 8 de outubro

Preto de 700 vivendas de Riotorto 
contarán con Internet de alta veloci-
dade. Iso será posible grazas ao des-
pregamento que xa realiza Adamo, 
empresa que hoxe proporciona fi bra 
ópti ca no medio centenar deses 700 
fogares situados no concello e que 
completará o proceso de maneira 
progresiva.
Así llo comunicaron representantes 
da compañía ás ducias de riotor-
tenses que se achegaron ao centro 
sociocultural de As Rodrigas. Tra-
touse dun encontro organizado por 
Adamo para ser informados sobre o 
desenvolvemento da infraestrutura 
na localidade lucense e das posibi-
lidades comerciais que teñen á súa 
disposición.
Entre eles esti vo Clemente Iglesias, 
o alcalde, que está a xogar un papel 

acti vo no crecemento da fi bra ópti -
ca no pobo. De feito, o Concello de 
Riotorto está a colaborar de forma 
acti va na concesión e na xesti ón dos 
permisos relati vos ás súas infraestru-
turas, facendo gala dunha tremenda 
axilidade administrati va para levar a 
cabo devandito proxecto.
Cabe lembrar que a infraestrutura 

que ofrece Adamo é a máis rápida 
dispoñible hoxe no mercado (1.000 
Mb). Así que varios centos de ve-
ciños benefi ciaranse dunha tecno-
loxía que axuda a fi xar habitantes. É 
dicir, que é unha ferramenta úti l na 
loita contra o fenómeno do despo-
boamento, un mal que afecta a nu-
merosos pobos de Galicia.

Preto de 700 viviendas terán 
fi bra ópti ca a través de Adamo

O PP celebrou o seu congreso local 
e á súa fronte, en calidade de presi-
dente, sigue Jesús Novo, veterano 
alcalde deste municipio. Na directi va 
popular fi guran tamén Francisco Ja-
vier García Lago, José Ángel Canoura 
Iglesias, José Miguel Pérez Solloso, 
José Trasancos López, Vicente Riveira 
Calvo, Antonio Polo Calvo, Juan José 
Ruiz-Giménez Vieira, José Carreja 
Riveira, María Pilar Otero Insua  e 
Jonathan Fanego Fernández. Ao con-
greso asisti ron membros da directi va 
provincial do PP.
Novo, veterano presidente do parti -
do e alcalde de O Vicedo, sinala que 
o seu obxecti vo é seguir avanzando 
en proximidade aos veciños, para 
formar parte da solución dos seus 
problemas. Sempre, indica, coa dis-

posición a sumar que é emblema do 
Parti do Popular, e, polo tanto, bus-
cando a forma de estar cada día máis 
cerca dos cidadáns. En canto aos 
nomes que o acompañan ao fronte 
do PP local, Jesús Novo, destaca o 
feito da incorporación dalgún mozo. 
Precisamente, este será un dos seus 
obxecti vos á fronte do PP local: con-
seguir a incorporación ao parti do de 
rapaces e rapazas, que sexan a ga-
rantí a do futuro desta organización 
políti ca no municipio.
Novo sinala: “A apertura do parti do 
foi sempre e sigue sendo unha das 
miñas pretensións. Creo que ata 
agora o conseguimos, pero aínda te-
mos posibilidades de mellorar neste 
aspecto, e farémolo practi cando aín-
da máis a escoita acti va”.

O alcalde Jesús Novo repite na 
presidencia do PP municipal

O Pleno do Concello do Vicedo apro-
bou, en sesión extraordinaria cele-
brada o pasado 22 de setembro, un 
expediente de modifi cación de cré-
ditos do orzamento correspondente 
ao actual exercicio 2022.
Entre as parti das non dotadas no or-
zamento, é dicir, entre as aprobación 
de créditos extraordinarios atópanse 
vellas reivindicacións do grupo mu-
nicipal socialista, “varias actuacións 
que viñamos solicitando desde hai 
tempo, como se pode comprobar a 

través das actas dos plenos ordina-
rios no punto de rogos e preguntas”, 
dixo o voceiro Vicente Parapar.
Algunhas delas foron a accesibilidade 
e pintado de pasos de peóns no cas-
co urbano do Vicedo por 48.397,26 
euros, a dotación de placas e sinali-
zación de rúas no casco urbano do 
Vicedo por 48.278,12 euros, a refor-
ma do campo de fútbol do Folgueiro 
por 200.080 euros e a adquisición de 
terreos para creación dunha área de 
caravanas por 110.000 euros.

O Pleno aprobou un expediente 
de modifi cación de crédito O Concello do Vicedo informou 

da nova convocatoria de axudas 
ao transporte escolar de ensino 
non obrigatorio.
Para maior información deben 
presentarse nas oficinas muni-
cipais aportando a solicitude, a 
fotocopia do DNI do solicitante 
debidamente cotexada e unha 
certificación bancaria da conta 
corrente do interesado.
Para alumnos da universidade 
será necesario presentar a foto-
copia cotexada da matrícula e o 
extracto do expediente univer-

sitario ou certificación de terse 
presentado como mínimo ao 
50% das materias correspon-
dentes ao curso 2021/2022.
Os alumnos de Bacharelato ou 
FP terán que presentar o bole-
tín de cualificacións ou certifi-
cación académica ou certifica-
ción de terse presentado como 
mínimo ao 50% das materias 
correspondentes ao curso 
2021/2022
O prazo de presentación da do-
cumentación rematará o 26 de 
outubro.

O Concello convoca as axudas 
para o transporte escolar
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Abriu o prazo para solicitar as sub-
vencións do Programa de Dotación 
e Mellora de Servizos Comunitarios, 
unha liña de axudas da insti tución 
provincial desti nada ás asociacións 
para mellorar a calidade de vida dos 
veciños e veciñas do rural que con-
ta cunha dotación económica de 
300.000 euros. Son de concorren-
cia competi ti va e poderán optar 
durante un mes -ata o vindeiro 28 
de outubro- as enti dades asociati -
vas da provincia.
Poden pedir estas axudas, que os-
cilarán entre os 1.000 e os 6.000 
euros, enti dades asociati vas, tales 
como asociacións e agrupacións de 
veciños e veciñas, comunidades de 
usuarios e usuarias de augas, aso-
ciacións de mulleres rurais, comu-
nidades de montes ou asociacións 
de gandeiros, agricultores ou pro-
dutores forestais da provincia para 
realizar investi mentos en inmobles 
ou equipamentos.
Entre as actuacións subvenciona-

bles atópase a mellora, adecuación 
do fi rme ou sinalización de vías pú-
blicas comunais e os seus accesos; 
as obras de acondicionamento, re-
forma e ampliación dos locais nos 
que a enti dade desenvolve a súa 
acti vidade; adquisición de equipa-
mentos para os locais que resulten 
necesarios para o funcionamento 
común da enti dade; obras novas 
de mellora, reforma e reparación 
das infraestruturas e instalacións 
das traídas de augas comunitarias, 
promovidas por comunidades de 
usuarios de augas; construción de 
depósitos de auga comunitarios 
ou acondicionamento e recupe-
ración dos existentes, así como 
das súas captacións, canalizacións 
e acometi das; e obras de acon-
dicionamento e recuperación de 
espazos públicos comunais, fontes 
comunais e a súa contorna. 
As obras deben realizarse entre o 1 
de outubro de 2022 e o 30 de xuño 
de 2023.

Abre o prazo para solicitar as 
axudas ás asociacións do rural

A Deputación de Lugo demanda á 
Xunta de Galicia a gratuidade dos 
libros de texto e o fi n dos recortes 
de persoal en educación na provin-
cia. Así se acordou, co voto en con-
tra do PP, no Pleno ordinario do mes 
de setembro, a raíz dunha proposta 
presentada polo Grupo Provincial 
Socialista.
Desde a insti tución demandan ao 
Goberno autonómico do PP que 
remate coa políti ca de recortes de 
persoal, nomeadamente no rural, e 
que explique en sede parlamentaria 
como empregou os fondos extra de 
92 millóns do Estado para reforzar a 
educación por mor da Covid.
A voceira provincial socialista, Pilar 
García Porto, reclamou ao PP “un 
compromiso real coa educación 
pública e coas familias lucenses e 
garanta a gratuidade dos libros de 
texto para todas as etapas do ensino 
obrigatorio semellante ao que esti vo 
en vigor durante os anos do Gober-

no de Pérez Touriño”.
A Deputada lembrou que o PP de 
Feijóo eliminou a gratuidade dos li-
bros, e hoxe, o PP opta por manter 
esa situación nun contexto económi-
co aínda máis complexo.
Tamén saíu adiante, a Conta Xeral da 
Deputación correspondente á anua-
lidade 2021 cos votos favorables do 
PSdeG e do BNG e a abstención do 
PP. Segundo informou a deputada 
de Economía, Recadación, Facenda 

e Especial de Contas “non se presen-
tou ningunha reclamación, reparo 
ou observación”.

TOMA DE POSESIÓN. Por outra ban-
da, tomou posesión como deputado 
Xosé María Teixido Núñez. O conce-
lleiro de Guiti riz polo Parti do Popular 
releva así a Agustí n Baamonde Díaz. 
Teixido Núñez prometeu o seu cargo 
sobre a Consti tución e recibiu o di-
ploma acreditati vo e a medalla.

O Pleno acorda pedir á Xunta a 
gratuidade dos libros de texto

A Deputación logrou captar un mi-
llón de euros de fondos europeos 
para investi r nos 29 concellos da 
provincia que integran as Reservas 
da Biosfera Terras do Miño e Os An-
cares Lucenses e Montes de Cervan-
tes, Navia e Becerreá.
A insti tución provincial conseguiu a 
totalidade do orzamento solicitado, 
co que acometerá 27 medidas. 
En concreto, a Deputación recibirá 
máis de 610.000 euros para inves-
ti r entre este ano e o vindeiro 2023 
en disti ntas actuacións na Reserva 
da Biosfera Terras do Miño, da que 
forman parte os concellos de Ourol, 
Alfoz, O Valadouro, Mondoñedo, 
Abadín, A Pastoriza, Begonte, Castro 
de Rei, Cospeito, Guiti riz, Muras, Vi-
lalba, Xermade, Meira, Pol, Riotorto, 
Castroverde, Friol, Guntí n, Lugo, O 
Corgo,  Outeiro de Rei, Rábade, Ba-
ralla, Láncara e O Páramo.
Neste caso, os proxectos para os que 
a insti tución provincial solicitou os 
fondos europeos céntranse princi-
palmente na conservación e xesti ón 
da biodiversidade e dos recursos na-
turais con melloras e a eliminación 
de especies invasoras. Os recursos 
irán desti nados a melloras na con-
torna da Lagoa de Caque, das Ínsu-
sas do Miño, dos Ollos de Begonte e 
tamén en diferentes tramos dos ríos.
Tamén se inclúe o deseño e exe-

cución dun proxecto museolóxico 
e museográfi co no Mazo de Santa 
Comba, para mellora da cartelería e 
a instalación de novos paneis, ade-
mais da reparación dos solos e mu-
ros, cun orzamento aproximado de 
preto de 90.000€.

OS ANCARES. En canto á Reserva da 
Biosfera dos Ancares, a Deputación 
percibirá preto de 430.000 euros 
para Navia de Suarna, Cervantes e 
Becerreá.
Entre as actuacións destaca a me-
llora do teitado das pallozas do Pior-
nedo, en Cervantes, con palla de 
centeo, á que a insti tución provincial 
desti nará 91.000€. Tamén desen-
volverá un proxecto de mellora dos 
doutos dos Ancares. Serán máis de 
200.000€ para desenvolver traballos 
nos montes comunais de Vilaver, 
Donís e Moreira, en Cervantes, e de 
Vilor, en Navia de Suarna.
Así mesmo, dará os pasos necesarios 
para acadar a certi fi cación Starlight 
para o territorio da Reserva da Bios-
fera dos Ancares.
Está contemplada ademais a mellora 
da sinalización de patrimonio cultu-
ral e recursos turísti cos, como a Vía 
Romana XIX, o Castro de Santa Ma-
ría, en Becerreá, ou as Mámoas de 
Oural, Pena dos Mouros ou de Res-
telo, entre outros.

Investi rá un millón en concellos 
das Reservas da Biosfera 

O presidente da Deputación de 
Lugo e presidente do Consello 
Provincial de Turismo, José Tomé 
Roca, presidiu no Día Mundial do 
Turismo, o acto de entrega dos 
terceiros premios á excelencia do 
turismo e a gastronomía da pro-
vincia.
Na categoría Lugo Cambia ao Tu-
rismo Lucense, o xurado disti n-
guiu á Ruta da Faba de Lourenzá; 
á Fundación Xosé Soto de Fión e á 
Asociación Veciños de Vilachá de 
Salvadur, na Pobra do Brollón, e 
na de …E para comer, Lugo á gas-
tronomía lucense gañou a Feira 
do Butelo da Fonsagrada, o Con-
sello Regulador da Denominación 
de Orixe San Simón da Costa e a 
Festa da Merluza do Pincho de Ce-
leiro. Pola súa banda, Cabanas das 

Chousas, en Lugo, foi a empresa 
recoñecida polo seu traballo co ga-
lardón Turismo Sosti ble.
As enti dades premiadas recibiron 
un diploma e unha peza de cerámi-
ca de Gundivós, que acreditan este 
recoñecemento realizado dende o 
Consello Provincial de Turismo, un 
órgano consulti vo e de parti cipa-
ción para favorecer a gobernanza 
turísti ca da provincia que foi pro-
movido e está presidido pola Depu-
tación de Lugo.
O Presidente da Deputación expre-
sou que “son un exemplo excelente 
de que avanzamos no bo camiño, 
mostra das nosas fortalezas, da ca-
pacidade para innovar e para com-
peti r, e que apostan polo equilibrio 
territorial e polo desenvolvemento 
do noso rural”.

Entregan os premios ao 
turismo e á gastronomía

A Deputación lanza unha nova edi-
ción do programa Lugo Termal, que 
se desenvolverá neste ano 2022 e 
no 2023. Trátase da edición núme-
ro 12 desta iniciati va, a través da 
que a insti tución provincial ofrece 
descontos a veciños e veciñas da 
provincia maiores de 50 anos e aos 
seus acompañantes para facilitar o 
acceso aos establecementos ter-
mais da provincia e a recibir tera-
pias mineromedicinais.
O programa será para desfrutar 
nos tres balnearios na provincia: o 
Balneario e Termas de Lugo, o Ho-
tel Balneario Río Pambre de Palas 
de Rei e o Hotel Balneario de Augas 
Santas de Pantón, que son os esta-
blecementos para os que, como 
nas anteriores edicións, se ofrece-
rán os descontos. 
Avanzou, así mesmo, que proxima-
mente se aprobarán as bases que 
regulan o programa, onde irán de-
talladas as prazas que haberá nesta 
nova convocatoria para as modali-
dades con estancia e sen estancia. 
Será despois cando se abra o prazo 
para que a veciñanza da provincia 
se poida anotar. 
A previsión é que o programa Lugo 
Termal arranque en outubro e re-
mate en xuño, como en edicións 
anteriores.

A Deputación lanza 
unha nova edición do 
Lugo Termal



 26 outubro 2022

MAR

Naceu en Burela a Asociación 
de Pesca Recreativa da man de 
dúas mulleres tenaces e decidi-
das:, Ana Argiz e Gloria Gonzá-
lez, que son parte da directiva 
xunto con Antón Valdés.

Quen se atopa á fronte?
Pois na directiva desta nova 
asociación estamos Ana Argiz 
como presidenta, Antón Valdés 
de tesoureiro e máis eu de vice-
presidenta. Así como numero-
sos vogais que se encargarán de 
que o colectivo consiga os retos 
para os que foi constituída.

En que momento xurde a idea 
de crear a asociación?
A idea de crear a asociación xur-
de no momento en que precisa-
mos os pescadores unir esforzos 
para intentar conseguir zonas 
autorizadas para poder exercer 
a nosa afección común, a pesca. 

Dende o mes de xuño tanto Por-
tos de Galicia como a empresa 
madeireira concesionaria bota-
ron aos pescadores do peirao 
comercial cando se levaba un ano 
convivindo sen ningún problema. 

Este foi o momento crucial para 
a creación?
Si, esta decisión provocou a ma-
sificación do resto das escasas 
zonas permitidas de pesca, de 
que houbera pescadores que 
intentaran pescar noutras zonas 
sen actividade pero que ao non 
estar permitidas provocaran a 
súa expulsión con advertencia 
ou sanción, por parte da Garda 
Civil, e incluso que moitos pes-
cadores optaran por marcharse 
a outras vilas ou á veciña comu-
nidade de Asturias.

Con que respaldo contan?
Contamos co respaldo do nu-

meroso grupo de pescadores e 
co pobo de Burela en xeral que 
nos axudou no seu día cando se 
recolleron 1.500 sinaturas en 
apoio á pesca recreativa.  

Con cantos socios arranca e 
que previsións hai?
Contamos con arrancar a aso-
ciación cuns 100 socios e a nosa 
área de actuación será de mo-
mento a nivel provincial.  

Cales van ser as primeiras ac-
cións?
Entre as nosas accións está pre-
visto solicitar unha reunión con 
Portos de Galicia, xa que cada 
día dispoñemos de menos es-
pazo nas escasas zonas autori-
zadas para a práctica da pesca 
recreativa.  Xa nos reunimos co 
alcalde e a concelleira de Mar, 
así como cos restantes partidos 
políticos para conseguir o seu 

apoio e tamén co capitán da 
Garda Civil do cuartel de Burela.

E a longo prazo, que proxectos 
teñen?
No tocante ao longo prazo es-
peramos poder levar a cabo ta-
lleres de pesca para os máis pe-
quenos para que vexan como é 
este mundo e fomentar así esta 
práctica e ensinando valores. 
Tamén gustaríanos facer algun-
ha quedada de pescadores no 
Porto de Burela.  

Que necesidades se lles plan-
texan?
Agora mesmo teríamos a nece-
sidade dun local para a asocia-
ción,  polo que nos poñerenos 
na lista de espera do Concello 
de Burela xa que están moi so-
licitados.

Que resposta están atopando 
por parte da administración?
A administración local está a 
axudarnos moito nos trámites 
para arrancar.

“Queremos levar a cabo talleres para 
ensinar e fomentar a pesca recreativa”
Gloria González, secretaria da nova Asociación de Pesca Recreativa Burela

A partir do 9 de outubro, medio 
milleiro de barcos e uns 2.000 pes-
cadores deberán deixar de realizar 
pesca de fondo en 16.419 quiló-
metros cadrados do Atlántico, co-
rrespondentes  a 87 zonas de pes-
ca entre o Golfo de Cádiz e a zona 
norte de Gran Sol onde se consi-
dera que hai ecosistemas mariños 
vulnerables. Culmínase así unha 
vella ameaza que non se concretou 
ata este mes de setembro, cando a 
Comisión Europea aprobou o seu 
regulamento de exclusión en au-
gas profundas, na que se detallan 
as áreas afectadas. É unha medida 
que viñan reclamando desde hai 
anos distintos colectivos ecoloxis-
tas, pero que o sector non entende 
por ser “unha fonte fundamental 
de alimento de recoñecido valor 
nutritivo, que contribúen á sobera-
nía e seguridade  alimentaria euro-
pea xunto coa agricultura e a gan-
dería”, din no manifesto publicado 
por varias organizacións públicas e 
privadas,
Ademais, “a proteína de orixe ma-
riña, de acordo coa máis recente 
evidencia científica, ten de media 
unha pegada de carbono máis re-

ducida que a da maioría de siste-
mas de produción de alimento, e 
o seu impacto sobre a  biodiversi-
dade é tamén xeralmente menor 
que outras actividades de  produ-
ción de alimentos en terra. Por iso 
estamos convencidos de que os  
produtos mariños están chamados 
a xogar un papel crave na segurida-
de alimentaria europea e mundial 
no contexto do cambio climático”, 
engaden.  
A PPC foi modificada tres veces na 
súa historia, e en cada unha destas 
reformas introducíronse importan-
tes melloras, sempre propostas e 
lideradas pola propia Comisión. 
“Estamos convencidos de que de-
bemos manter sempre a nosa am-
bición de lograr unha PPC aínda 
máis efectiva, así como adaptada  
aos novos retos”, din os manifes-
tantes, “igualmente necesitamos 
avaliar se a actual PPC está plena-
mente preparada  para responder 
aos novos retos que lle afectan, 
como as consecuencias do  Brexit 
e, sobre todo, do impacto do cam-
bio climático e o Pacto Verde euro-
peo”, din. 
“Todos queremos unhas frotas 

pesqueiras neutras en carbono 
antes de 2050 e, ademais, unhas 
frotas de alta seguridade e con-
fort a bordo, capaces de proveitar 
capturas non desexadas e de reci-
clar os seus residuos, así como de  
atraer aos mozos ao sector”, din, 
“pensamos por iso que a PPC de-
bería revisar se a súa política estru-
tural e a súa política de frota nos 
proporciona hoxe os instrumentos 
necesarios para construír unha fu-
tura frota pesqueira que responda 
a esas ambicións, que sen dúbida 
todos compartimos”, engaden. 
Tamén estiman vital a discusión 
sobre os límites entre a política 
pesqueira e a ambiental. “Ambas 
deben ser aliñadas, sen que unha 
prevaleza sobre a outra”, din. Por 
suposto, están de acordo no obxec-
tivo de preservar os ecosistemas 
pero a conservación do ambiente 
mariño non se pode facer en de-
trimento da produción sostible da 
mellor  proteína do mundo.  

APOIOS. A Federación de Comer-
cio A Mariña amosa o seu apoio 
ao sector pesqueiro e adhírese ao 
manifesto feito. O documento es-

tará a disposición da clientela dos 
negocios asociados á FCAM. O 
presidente da FCAM, José Carlos 
Paleo, asegura que “todos os aso-
ciados recibirán este manifesto en 
defensa do sector pesqueiro, que é 
tan importante para a comarca. A 
Mariña e a súa economía vanse re-
sentir moito si agora a pesca queda 
seriamente tocada con eses plans 
da Unión Europea”.

CONCELLOS. A veciñanza de Cervo 
pode sumarse ao manifesto que 
estará a súa disposión para asinar 
na casa do Concello (en rexistro, 
en horario de 8.00 a 15.00 horas) 
e na Casa da Cultura (en horario de 
9.00 a 14.30 horas). O Concello de 
Burela recolle sinaturas no edificio 
consistorial para recabar apoios ao 
sector pesqueiro contra o veto ao 

arrastre aprobado pola Comisión 
Europea en 87 zonas de augas co-
munitarias. 
O Concello de Viveiro manterá ata 
o venres 7 de outubro a recollida 
de sinaturas na entrada da casa 
consistorial en apoio á flota de fon-
do.”, engade a alcaldesa.
O Concello de Xove tamén se uniu 
á recollida de sinaturas en apoio ao 
manifesto e puxeron a disposición 
dos veciños o mesmo no edificio 
consistorial e nos establecementos 
hostaleiros.

PARLAMENTO. Os voceiros do 
PSOE e do BNG no Parlamento ins-
tan á Xunta a tomar a iniciativa e 
presentar un recurso propio contra 
a prohibición das artes de fondo 
pola Comisión Europea en paralelo 
ás actuacións do goberno central. 

A Mariña rexeita as medidas da 
prohibición da pesca de fondo
A comarca propón unha fronte común contra a medida imposta por Bruxelas
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A OPP-07 Celeiro do Grupo Porto 
de Celeiro SA xa puxo en marcha a 
maquinaria para a organización da 
XXVI edición das Xornadas Técnicas 
de Difusión do Sector Pesqueiro 
que se celebrarán no porto de Ce-
leiro os próximos días 24, 25 e 26 de 
novembro-22.
A organización do foro pesqueiro, 
cuxa labor de coordinación recae na 
Confraría de Pescadores de Celeiro 
xa ten practi camente confi gurado o 
programa e o cartel de parti cipantes. 
O congreso pesqueiro está fi nancia-
do a través do FEMP (U.E.) e da Con-
sellería do Mar (Xunta de Galicia).
Prevese un nutrido programa de 
nada menos que 25 conferencias de 
carácter multi disciplinar que abarca-
rán grandes temas da problemáti ca 
sectorial pesqueira. A organización 
xa abriu as inscricións e as persoas 
que o desexen poderán rexistrarse 
na nesta ligazón.
O evento, que na actualidade goza 
dun recoñecido presti xio a nivel 
nacional e internacional, poderá 
seguirse a través de internet desde 
calquera lugar do planeta. A orga-
nización do congreso, do mesmo 
xeito que fi xo na efeméride da XXV 
edición, o pasado ano, opta por rea-

lizar un formato híbrido de carácter 
mixto: presencial, -con prazas e afo-
ro limitado-, e telemáti co (on-line e 
en streaming). 
Fontes da organización esti man que 
este ano se poderían superar as ci-
fras de rexistrados e parti cipantes no 
evento, polo menos así o auguran as 
previsións iniciais a dous meses vista 
do congreso.
As Xornadas de Pesca de Celeiro son 
un clásico dos portos pesqueiros do 
panorama nacional español, unha 
cita anual referencial e obrigada 
que os principais representantes do 
sector teñen marcada na súa axen-
da para acudir presencialmente a 

Celeiro, onde poden facer networ-
king entre todos os elos da cadea: 
sector extracti vo, transformación, 
almacenistas, comercializadores, 
distribuidores, empresa e organis-
mos relacionados… as Xornadas de 
Celeiro son unha oportunidade úni-
ca non só para analizar ou debater a 
actualidade pesqueira senón tamén 
para comparti r e intercambiar opi-
nións.
Seguindo o formato habitual o pro-
grama para este ano prevese den-
so e nutrido con nada menos que 
25 relatorios que abarcasen gran-
des temas de puntual interese para 
o colecti vo pescador. 

A Fundación Expomar confi rmou 
as datas da próxima edición da súa 
feira monográfi ca náuti co pesquei-
ra: Expomar 2023 celebrarase en-
tre o 10 e o 13 de maio de 2023.
A principal novidade reside nas 
propias datas de celebración, pois 
por primeira vez terá lugar de mér-
cores a sábado. “Con esta medida 
cremos que profesionalizamos aín-
da máis a feira porque se centra a 
acti vidade máis nos días laborais e 
non na fi n de semana, e responde-
mos así a unha demanda habitual 
dos propios expositores”, asegura 
José Manuel González ‘Brais’, xe-
rente da Fundación Expomar.
Despois de superar o parón pola 
pandemia e tomando como refe-
rencia a edición de 2019, o obxecti -
vo de Expomar 2023 será igualar e 

mesmo superar a cifra de negocio 
xerada por expositores e visitan-
tes profesionais durante a últi ma 
feira, alcanzando os 135 stands de 
expositores e máis de 350 marcas 
de diferentes países representadas.
Así mesmo a Fundación Expomar 
ten previsto aumentar a superfi cie 
de exposición da feira, superando 
os 5.000 metros cadrados entre o 
interior da nave de redes e unha 
carpa anexa no Porto de Burela.
Como xa vén sendo habitual, de 
forma paralela á feira desenvol-
veranse unha serie de acti vidades 
paralelas, como as Xornadas Téc-
nicas ou o Encontro Empresarial, 
que ofrecen un valor engadido de 
interese para os profesionais e to-
das aquelas persoas vinculadas ao 
mundo do mar e a pesca.

Convocada en Burela a 
nova edición de Expomar

As Xornadas de pesca de Celeiro 
serán a fi nais de novembro
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A I Carreira Popular Alfoz-Valadou-
ro terá lugar o domingo 9 de outu-
bro con saída no Castelo de Castro-
douro de Alfoz e remate no Pavillón 
Municipal de Ferreira do Valadou-
ro. Organizada a través dun conve-
nio ente ambos municipios, sendo 
o Concello de Alfoz o organizador 
principal en 2022 e alternándose 
en anos sucesivos, contando coa 
total coordinación e colaboración 
das respecti vas Concellalías de 
Deportes e os seus responsables 
Eliseo Teijeiro no Valadouro e César 
Marrube en Alfoz.
O percorrido será de 5km nos ter-
mos municipais de Alfoz e Vala-
douro, onde rematará á categoría 
absoluta e se levará a cabo tamén 
a saída das categorías de menores 
que percorrerán as distancias co-
rrespondentes no entorno do Pavi-
llón Municipal do Valadouro onde 
se ubica o punto de chegada para 
todos e todas as parti cipantes.
Contarase coas instalación deporti -

vas do pavillón, xinmasio e piscinas 
municipais do Valadouro para o 
uso de duchas e vesti arios para os 
corredores e corredoras.
A cita deporti va terá saída a parti r 
das 10.00 horas coa andaina, e ás 
1.30 será sobre un circuíto de 200 
metros para pícaros, 400 benxa-
míns, 800 alevíns, 1.600 infantí s e 
cadetes e 5.000 para a competi ción 
absoluta. Con saída no Castelo de 
Castro Douro e meta fronte ao CEIP 
Santa María do Valadouro.

Alfoz e O Valadouro  
quentan motores para 
a I Carreira popular

As xovenses Lara Rodríguez e Julia 
López gañan o Campionato de Es-
paña de bolos celtas na categoria 
femenina de parellas no torneo 
celebrado o pasado 24 de setem-
bro en Nigrán.
A cita deporti va xogada no Campo 
da Camoesa de Camos, foi un gran 
éxito para as xogadoras do Club de 
Bolos Xove desprazadas a disputar 
os Campeonatos de España na ca-
tegoría de mixta e femenina.
Na categoría femenina, na mo-
dalidades de parellas, a formada 
polas xogadoras do Club de Bolos 
Xove, Lara Rodríguez e Julia López 
acadou o tí tulo de campionas de 
España vencendo na fi nal a tamen 
xogadora de Xove Belén Meiti n e 
a Patricia do Club de Bolos Peiti ei-
ros de Gondomar. Terceiras foron 
Sandra Suarez E Sabela Fernandez
Na categoría individual Julia Ló-
pez, que partí a como unha das 
claras favoritas quedou eliminada 
en cuartos de fi nal pola xogadora 
de Baiona, Blanca Lago. A gañado-
ra foi Belen Rodríguez seguida de 
Nerea Ferreira e Sandra Suárez.
No tocante á categoría mixta, a 

parella de Club de Bolos Xove 
formada por Julia e o seu irmán 
Miguel non foron capaces de de-
fender o campionato acadado o 
pasado ano, caendo en cuartos de 
fi nal cun apertado marcador dian-
te de Blanca Lago e Vicente Moo 
do Club de Bolos Esti vada.
A competi ción quedou para Belen 
Rodríguez e Óscar Zapata, segui-
dos de Blanca Lago e Vicente Moo 
e Nerea Ferreira e Juan Vasconce-
llos.

Lara Rodríguez e Julia López 
gañan o campionato de bolos

O Moto Club Valadouro vén de pu-
blicar nas súas redes sociais que a 
súa habitual concentración de mo-
tos, que este ano chegará á súa XXVI 
edición terá lugar entre o 5 e o 7 de 
maio de 2023 nesta localidade mari-
ñá. Polo momento non hai programa 
pero prevese que coma outros anos 
a concentración desenvolverase 
dende as 21.00 horas do venres cun-
ha merenda e un concerto, así como 
diferentes acti vidades como merca-
do, rutas, exhibicións acrobáti cas e 
rutas.

A concentración de 
motos do Valadouro 
xa ten nova data

O Toxiza Clube de Montaña, ogra-
nizador da proba deporti va Toxiza 
Gran Trail, comunicou a nova data 
para o vindeiro ano 2023 na que se 
celebrará esta cita, o 25 e 26 de mar-
zo.  Esta é unha das probas de mon-
taña máis multi tudinarias, non só de 
Galicia senón de todo o Norte de Es-
paña, así, o ano pasado parti ciparon 
uns 560 deporti stas. Os parti cipan-
tes nas probas competi ti vas estarán 
distribuídos en catro opcións, catro 
carreiras convencionais de 60, 42, 24 
e 14 quilómetros e unha andaina de 
14 quilómetros.

Confi rmada a data do 
Toxiza Gran Trail 2023

Os Correcamiños de Foz preparan 
a XVII Rota Montes da Mariña para 
os cindeiros 28, 29 e 30 de outu-
bro. Será unha ruta para o desfrute 
dos amantes dos todoterreo, dos 
quads e das motos.
Comezará ás 17.00 horas do venres 
28 coa recepción dos parti cipantes, 
verifi cación de documentacións e 
entrega de dorsais. Posteriormen-
te briefi ng de benvida con unha 
pinchada e proxeción do vídeo da 
rota.
Xa o sábado ás 9.00 será a rota 
turísti ca polos montes da Mariña, 
duns 100 kms e con múlti ples es-

peciais de diferente difi cultade. 
Tamén haberá café de campaña, 
un xantar ao medio día no punto 
medio da ruta, e pola noite a cea 
de grupo con produtos da zona.
A xornada do domingo comeza-
rá ás 10.00 horas co circuíto Os 
Correcamiños 4x4, que consta de 
probas de habilidade e velocidade 
en circuíto privado e que terá im-
portantes premios. Máis tarde será 
o xantar de despedida e a entrega 
de trofeos. Para calqueira informa-
ción que se precise, os interesados 
poden chamar ao 696 564 539 ou 
ao 616 909 300.

Os Correcamiños de Foz farán 
a XVII Rota Montes da Mariña

A asociación Praias de Comado 
presentou o trail Monte Comado 
que percorrerá o Concello de Ba-
rreiros a terceira fi n de semana de 
outubro.
A cita deporti va, que terá lugar os 
días 15 e 16 de outubro, conta coa 
colaboración das administracións 
municipal e autonómica. Nesta 
edición celebrarase o sexta Trail 
Monte Comado e a oitava Carreira 
1/2 verti cal.
Ao igual que en anteriores edi-
cións, o 1/2 verti cal terá lugar na 
tarde do sábado 15 de outubro 
ás 16.30 horas, saíndo da praia de 
Arealonga e rematando no mesmo 
Monte Comado, lugar onde terá 
tamén lugar a andaina e o trail in-
fanti l. A andaina sairá ás 15.15 e o 
infanti l ás 17.30 horas no cumio do 
Monte Comado.
No día seguinte, domingo 16 de 
outubro terá lugar o Trail Monte 
Comado, do cal se diferencias dúas 
modalidades: percorrido curto, de 
12 kilómetros; e percorrido longo, 
de 27.
No caso do percorrido longo, a saí-

da terá lugar ás 9.30 horas na praza 
do Souto de San Miguel de Reinan-
te e o curto ás 10.30 horas.
As inscricións estarán abertas ata 
o 11 de outubro e a modalidade 
infanti l é de balde, e no caso das 
modalidades adultas. Haberá tro-
feo para as tres primeiras persoas 
clasifi cadas en cada categoría, así 
como para o gañador e a gañadora 
absolutos. A entrega dos mesmos 
terá lugar ao remate das carreiras. 

O 15 volve o Trail Monte 
Comado a Barreiros

O seteiro Santi  González Villares, 
integrante do club Iadovi de ti ro 
con arco desde hai catro anos, par-
ti cipará no Campionato do Mundo 
de Tiro con Arco en Campo que se 
celebrará do 3 ao 9 de outubro en 
Yankton (USA).
O Concello de Cervo apoia ao ar-
queiro Santi  Gozález Villares que 
logrou, logo dunha tempada verti xi-
nosa, ser seleccionado para repre-
sentar a España. 
O arqueiro, integrante do club Ia-
dovi, competi rá, xunto con outros 
dous compañeiros, na modalidade 
de Arco Desnudo, tal e como lle 
anunciaron desde a Comisión de 
Alta Competi ción da RFETA,  tralos 
resultados do clasifi catorio fi nal ce-
lebrado os días 27 e 28 de agosto en 
Salamanca.
A delegación española estará for-
mada por unha vintena de depor-
ti stas que competi rán nas disti ntas 
modalidades.

Santi  González, no 
Campionato do 
Mundo de Tiro con 
Arco en Campo

O sorteo da terceira rolda da 
Copa do Rei de fútbol sala vén de 
deixar  un derbi moi mariñao no 
que se enfrontarán o Xove FS e o 
Burela FS. Será o 18 ou 19 de ou-
tubro, por determinar aínda o día 
exacto e a hora, pero xa se sabe 
que será no pavillón do Xove.

O Xove FS, que dirixe Lucas, pa-
sou á terceira rolda tras vencer 
ao Esteo FS e ao Guardo FS. E o 
Burela FS
O equipo xovense tamén segue 
vivo na Copa Galicia e en Cóopa 
Deputación, ademais de estar in-
victo na liga.

Derbi mariñao na terceira rolda 
da Copa do Rei o 18 ou 19
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Como naceu o club?
O Club Atleti smo Ribadeo naceu no 
2006, no que un grupo de amigos 
que nos gustaba correr, decidimos 
formar o club para ir colecti vamen-
te ás carreiras populares e co noso 
exemplo fomentar o noso deporte 
na nosa vila. Na actualidade a presi-
denta do club é Ana María Ferradás 
Barrera e somos 44 socios.

Como afrontan esta nova tempa-
da? Para a próxima tempada 2023 
intentaremos seguir avanzando, 
ofrecéndolles aos nosos socios a 
oportunidade de coñecer o atleti s-
mo en todas as súas facetas, tanto 
popular como federado, facilitan-
do a súa parti cipación en todas as 
disciplinas atléti cas. Seguiremos a 
inverti r na adquisición de material 
apropiado para a prácti ca e mello-
ra, non só da carreira a pé, senon 
tamén dos concursos.

De que logros se sinten máis orgu-
llosos?
O que máis nos orgullece é que os 
nosos atletas máis novos, que agora 
teñen máis de 18 anos, que empe-
zaron nas escolas deporti vas muni-
cipais de atleti smo con 4 anos, xes-
ti onadas polo noso club, seguen a 
practi car atleti smo. Éste é o principal 
obxecti vo do club, inculcar a paixón 
polo atleti smo na sociedade. Esta-
mos orgullosos dos éxitos dos nosos 
atletas a nivel individual. Somos ún 
club modesto, pero que temos nas 
nosas fi las atletas que parti ciparon 
en campionatos europeos absolu-
tos, campións de España absolutos, 

campións galegos en case todas as 
categorías e ultrafondista, que agás 
da Antárti da, recorreu todos os con-
ti nentes.

Cantos equipos hai actualmente?
En atleti smo, estamos representa-
dos en todas as categorías, dende 
benxamín ate veteranos, tanto a ni-
vel popular como federado. Na sec-
ción de tríatlon estamos represen-
tados a nivel federati vo na categoría 
absoluta pero non en campionatos.

Cales son as especialidades con 
máis éxito entre os membros?
Parti cipamos en todas as modalida-
des atléti cas, pero a que máis éxito 
reporta son as probas de carreira 
e os campións galegos nas probas 
de concurso. Entre os membros do 
club predominan as probas de larga 
distancia, pero somos un club todo-
terreo que tanto parti cipamos na 
pista: velocidade, concursos, medio 
fondo  e fondo, como en trail, mon-
taña, campo a través e ruta: 5km, 
10km,1/2 maratón e maratón,  e so-
mos moi asiduos das probas popula-
res que se disputan en todo o territo-
rio galego. En tríatlon parti cipamos a 
nivel popular na categoría absoluta.

Canto tempo é necesario adicarlle 
aos adestramentos?
Todo depende do nivel do atleta e 
das probas que se prepare. A nivel 
popular con adestrar mínimo 3 días, 
é sufi ciente, pero cando xa se quere 
ter un obxecti vo maior entón hai que 
sacrifi carse moito, xa que consome 
moito tempo; nalgúns casos, ades-

trar todos os días da semana con 
máis ou menos intensidade, seguin-
do un plano de adestramento enfo-
cado á proba que se quere disputar. 
No noso club dedicamos 2 días á 
semana a adestramentos colecti vos.

Organizan moitas carreiras? .
Só organizamos a Carreira Noctur-
na Rinlo-Ribadeo e parti cipamos en 
todos os eventos da nosa vila como 
voluntariado.

Cales son os proxectos máis inme-
diatos que teñen en mente?
Un dos proxectos máis importantes 
para esta próxima tempada, é a crea-
ción dun ximnasio propio do club e 
seguir coas escolas municipais de 
atleti smo. 

Que aporta o club á vida deporti va 
de Ribadeo?
O noso club leva o nome de Ribadeo 
por todo o territorio estatal e mes-
mo fóra das nosas fronteiras. Esta-
mos representados en campionatos 
galegos e estatais, e todos os anos, 
intentamos facer unha viaxe colecti -
va a un evento salientable dentro ou 
fóra do territorio visualizando a nosa 
vila na nosa equipación.

Contan con apoio municipal? 
Temos apoio do noso Concello en 
subvencións e facilidades para des-
envolver a nosa acti vidade a nivel 
deporti vo e na organización da 

Carreira Nocturna Rinlo-Ribadeo, 
pero se as comparamos con outros 
deportes que se practi can na vila, é 
mínima, xa que nós, non dispoñe-
mos dunha instalación adecuada ao 
noso deporte. O noso lugar de ades-
tramento é o óvalo, que é de pouco 
máis de 300 metros arredor dun pra-
do, do que nós mesmos somos os 
que nos ocupamos de que estea nas 
mellores condicións para correr.

Que necesidades teñen?
Contar con máis apoio e axuda por 
parte do goberno municipal para 
que faga posible a instalación dunha 
pista ou polo menos de un espazo 
adecuado para a prácti ca do atleti s-
mo.  Precisariamos máis compromi-
so co noso deporte, non só por parte 
do Concello, senon tamén polos me-
dios de comunicación, empezando 
por trocar a súa visión do atleti smo, 
de que é un deporte individual que 
non atrae ben social nen económico 
para as vilas. Só dan a visivilidade ao  
atleti smo, nas mesmas condicións 
a outros deportes, cando veñen as 
olimpíadas, despois case non lle de-
dican nada, mesmo cando hai cam-
pionatos mundiais, europeos, os mi-
nutos son mínimos. Dedican a unha 
fi chaxe de futbol o 99% do espazo e 
nada cando un atleta gaña unha me-
dalla nun determinado campionato. 
Isto dice moito da nosa incultura.
Como valorades o apoio do pobo?
A nivel xeral, na nosa vila o atleti smo 

non ten moita aceptación. Certo que 
aumentaron as persoas que corren 
pola vila pero non a nivel de club. No 
caso dos nenos, tampouco se decli-
nan polo atleti smo. O noso deporte 
é duro porque, principalmente, de-
pendes só de ti  e despois tes que loi-
tar contra un contrario e a maiores 
contra o reloxo. É moito máis duro e  
difí cil chegar a cumplir os soños. A ni-
vel individual, no noso pobo estamos 
moi recoñecidos.

Teñen algunha lembranza especial 
dalgunha carreira?
En todas as carreiras temos intres 
que fi can indelebles no noso maxín 
polas actuacións dos nosos com-
pañeiros. É difí cil escoller un. Nesta 
tempada, fi xemos unha viaxe a Abei-
ro, Portugal, para parti cipar no seu 
maratón e na que tamén parti cipa-
ron a maioría dos nosos atletas, xa 
que había, dentro do propio evento 
do maratón, andaina, 10Km. e media 
maratón. Estas saídas son das acti vi-
dades máis placenteiras que temos, 
xa que nos dá a oportunidade de 
comparti r colecti vamente a nosa pa-
sión polo atleti smo en familia.

Como veremos ao club dentro dal-
gúns anos?
Agardamos que a xente nova colla 
o relevo e seguir na mesma líña de 
gozar do atleti smo colecti vamente 
sen renunciar a abranguer todas as 
metas que se nos poñan no camiño.

“O noso club leva o 
nome da vila fóra das 
nosas fronteiras”
Ana María Ferradás Barrera é actualmente a 
presidenta do Club Atleti smo Ribadeo

Cervo acolleu o III Torneo de Pádel 
no que parti ciparon durante 6 días 
un amplo número de xogadores. 
Esta cita deporti va xogouse nas pis-
tas municipais da Veiga e puxo en 
valor o traballo realizado por Fran-
cisco García, impulsor do torneo.
Os gañadores nas diferentes cate-
gorías foron, en feminina, Lorena 
Da Silva e Laurá Fernández, en fe-
minino; en masculina, Jesús Gómez 
e Diego Rey; en mixta, Juan Buti sta 
e María José Campo e en iniciación 
masculina, Hugo Sanjurjo e José 
Ángel Sanjurjo. Os subcampións en 
feminina foron Cecilia Villanueva e 

Carmen Carbajales; en masculina, 
David Penas e Óscar Fraga; mixta, 
Rocío Castelo e Roberto Sánchez; 
e en iniciación masculina, Gabriel 
Polo e Xoel Vázquez.
Os campións do premio de conso-

lación feminina foron Noelia Teijido 
e Ana Pérez; en masculina, Andreu 
Garrido e Elías del Campo; en mixta, 
Laura Fernández e José Fernández; 
e en iniciación masculina, Marcos 
Corti ñas e Sergi Delgado.

O III Torneo de Pádel de Cervo acolleu 
un amplo número de xogadores

O 16 de outubro celebrarase a 
nova edición da Viveiro Bike Xtre-
me , unha probaque será a últi ma 
cita da Copa Galicia de BTT Mara-
tón. A cita terá saída ás 9.00 horas 
da praza Pastor Díaz e para parti -
cipar é necesario anotarse na web 
antes do 12 de outubro.
Contará coas categorías Sub23 
Fem., Sub23, Master 60 Fem., Mas-
ter 60, Master 50 Fem., Master 50, 
Master 40 Fem., Master 40, Mas-
ter 30 Fem., Master 30, Élite Fem., 
Élite, Cicloturismo, Júnior Fem., e 
Júnior.
Esta proba terá dúas modalidades 

a corta de 35 quilómetros que será 
a marcha cicloturista e a longa de 
65 que ademais terá tamén o cam-
pionato de Galicia de 65 quilóme-
tros.

O 16 de outubro será a 
Viveiro Bike Xtreme
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Quero dar unha ben-
vida moi especial 
a este novo curso 
escolar xa que es-
tamos a recuperar 

encontros, bicos, apertas… e, 
dentro da nova e ilusionante ru-
tina do “fora máscaras”, por fin 
os rapaces mais novos van coñe-
cer ós seus compañeiros “tal cal”, 
despois de dous anos e medio de 
pandemia.
Todos os comezos de curso son 
difíciles, temos que despreguizar 
a uns rapaces que veñen de vi-
vir un longo tempo de sol, praia, 
montaña, amigos, liberdade de 
horarios… pero volven coa ilusión 
de quen non sabe moi ben co que 
se van a atopar. Nosos rapaces/as 
reencóntranse con compañeiros/
as do curso anterior, coñecerán 
outros novos e darán comezo toda 
unha seria de relacións inesqueci-
bles entre eles e, como non, tamén 
cos profesores.

Eu sei que ensinar e unha tarefa 
complicada, aprender tamén o é; 
da vertixe de feito. Os que somos 
docentes sabemos que somos, 
xunto ás familias, os encargados 
de ir tecendo as ramas que logo 
conformarán os varelos, follas e a 
árbore enteira. 
Escoitaba este ano a unha com-
pañeira docente na porta da súa 
aula comentar con outros com-
pañeiros que todos os comezos 
de curso son complicados non só 
para nais, pais e alumnos, senón 
tamén, e sobre todo, para os do-
centes. Nesta conversa a compa-
ñeira dixo unha frase que quedou 
gravada na miña mente: “Eu ta-
mén estou nerviosa, teño que con-
quistalos”, teño que conquistalos, 
que gran reto!. 
Levo moitos anos dedicado á do-
cencia dunha ou doutra maneira, 
quizais demasiados, e sinto este 
comezo de curso de maneira moi 
distinta. Auguro un curso certa-
mente complexo con esta nova lei 
que envolve todo nun mar de in-
certezas e novidades. Mais por ou-
tro lado sei que nós, os docentes, 
sempre estaremos aí, a altura das 

circunstancias. Vimos de superar 
as dúas pandemias, a sanitaria e 
a educativa, cun “sobresaliente 
cum laude”. En tempo récord fo-
mos capaces de continuar ca nosa 
tarefa educativa nunhas condi-
cións totalmente novas para nos, 
confirmándose que a aprendizaxe 
prodúcese cando alguén quere 
aprender, mais que cando outro 
pretende ensinarlle; en iso consis-
tiu o noso éxito durante a pande-
mia. Con moi poucas ferramentas 
fomos capaces de espertar o inte-
rese dos nosos alumnos, acadan-
do aprendizaxes significativos e 
relevantes, a base de manter neles 
unha constante disposición emo-
cional cara a este aprendizaxe.
Seríamos inxustos se non compar-
tíramos este éxito coas familias, 
pois elas foron e seguen a ser, o 
piar fundamental da formación 
dos nosos rapaces. A familia é, de 
feito, a parte substancial da comu-
nidade educativa, tendo non so o 
dereito, senón tamén o deber, de 
participar no proxecto educativo 
dos seus fillos. Para aquelas que 
non o consideren así comentarlles 
que todas as pedras que lancen 

sobre o tellado da escola caerán 
sobre as cabezas dos seus fillos/
as. 
Para rematar, quero desexar des-
de o meu “pupitre” un proveitoso 
curso escolar 2022/2023 cunha 

frase que recolleu Mark Twain 
dunha mestra no seu primeiro dia 
de escola despois dunha longa au-
sencia “foi como tratar de manter 
trinta e cinco cortizas baixo a auga 
ó mesmo tempo”.

Julio Díaz

Mochilas cheas de ilusión
O PUPITRE

Estou a ler El arte de dar 
y recibir, un compendio 
de textos clásicos traí-
dos da sabiduría clási-
ca que presenta ideas 

atemporais para lectores con-
temporáneos, textos prácticos 
para a vida moderna. Anacos de 
reflexións desas que fan que te 
fagas preguntas. 
Iso sumado a que todos os días 
teño mínimo dunha hora de co-
che para escoitar algún podcast 
que acostuman a versar sobre 
filosofía, pois a meirande parte 
deles acompáñanme no traxec-
to a modo copiloto automático, 
coma os señores que prenden a 
televisión para escoitar ruido de 
fondo e atenuar así unha viu-
vez triste e soa. Porque acostu-
mo a ir a pensar nas clases no 
traxecto de ida e nas paixóns no 
traxecto de volta, pero algunhas 
veces, coma na vida, reparo no 
que están a falar. Dicía esta se-

mana un xornalista que os lec-
tores deberiamos subscribirnos 
a distintos xornais para ter unha 
mirada non sesgada da actuali-
dade, para ter un abano de ideo-
loxías e así poder filtrar toda 
esa información para construir 
a nosa propia realidade. Coido 
que un xornal xa debera ser iso, 
un conxunto de xornalistas que 
no caso dos columnistas teñan 
xeitos diferentes de pensar e así 
nolo transmitan. A min, coma 
el que falaba, tamén me gusta 
escoitar aquilo que non sempre 
quero oír para ver se me fai cam-
biar de opinión. Mesmo para 
reafirmarme na miña postura, 
como finalidade principal do de-
bate, escoitar distintas posturas 
coas que non teño por que estar 
de acordo, pero si debo respec-
tar. Por todo isto e moito máis, 
eu tamén vos vou a deixar por 
escrito un par de pequenos ana-
cos de min, de trociños pequenos 
de cousas que penso. 
“Entre os moitos e moi variados 
defectos das personas descoi-
dadas e neglixentes, poucos son 
peores que o de non saber dar 

nin recibir”  Resúltame suma-
mente complicado discernir que 
é peor, se rexeitar o recibido ou 
esixir compensación polo dado. 
Coido que estamos a perder esa 
bondade de dar polo mero feito 
de entregarnos e facer felices 
aos outros, e non falo tan só de 
cousas materiais, falo de tempo, 
de paseos para escoitar preocu-
pacións que nos sexan alleas, de 
ir a sitios onde non escolleriamos 
ir polo feito de facermos felices 
a quenes nos agardan alí. Lonxe 

de estarmos afastándonos da 
nosa saúde mental e da nosa paz 
interior, creo que así nos ache-
gamos cada vez máis a ela. Por-
que lamento comunicarvos, que 
poucas cousas fan máis felices 
ás persoas ca axudar. Porque a 
felicidade é querer, pero por su-
posto, tamén ser querido. Pasar 
tempo cos que queres, e da igual 
onde, sempre é con quen. De-
bemos aprender a recoñecer os 
indicios, un corazón grande é o 
que practica a xenerosidade sen 
agardar nada a cambio, o que se 
afana en atopar boas persoas e 
achegarse a elas, aínda logo de 
coñecer as peores. Con isto ta-
mén debemos aprender a recibir, 
porque tratar un regalo ou favor 
coma unha especie de factura, é 
propio de usureiros. 
Dixo Marx que a relixión é o 
opio do pobo, pero moi lonxe 
de apoiar institucións, creo que 
aferrarnos ás nosas crenzas nos 
da esperanzas, crer que facer o 
ben nos vai a levar a un estado 
de paz, sentirnos ben con nós 
mesmos cando cremos actuar 
de corazón e descansar tranqui-

los porque obramos segundo o 
noso criterio, nunca procurando 
o mal alleo a sabendas, bendita 
sexa esa relixión que escollemos 
uns poucos. Por eso mesmo, eu 
non creo en amuletos, nin en su-
persticións, pero tampouco nas 
casualidades. Calquera que pa-
sase por Foz en verán, saberá de 
Lampe, el foi o que me amarrou 
dous cordóns no pulso dereito 
en dous veráns sucesivos. Aí per-
maneceron moito tempo, por iso 
miro con ollos laimeiros a todos 
os que agora levan o fío vermello 
na man esquerda pola lenda chi-
nesa, porque imaxino que todos 
nos aferramos a aquelo no que 
queremos crer. A cuestión foi que 
este domingo madruguei, como 
acostumo a facer cando preciso 
de paz, e decidín ir almorzar cun 
home, que malia telo todo, sinte 
que non ten nada, porque sentir-
te só tamén é unha maneira de 
non ter nada, e cando me foi dar 
a man en sinal de agradecemen-
to, caeu o fío de Lampe ao chan, 
rompeu, imaxino que tamén 
para recordarme que estaba no 
camiño que me fai feliz.

Noelia Castro Yáñez

Maneiras de recibir
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE

COLABORACIÓNS

O RECUNCHO DE CANELINA
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No universo exis-
ten multitude de 
elementos que 
converxen nalgún 
momento baixo  

determinadas circunstancias, 
tanto na natureza como na hu-
manidade. De feito, para que a  
engrenaxe cósmica poida fun-
cionar con fluidez, resulta de 
vital importancia buscar puntos 
de  encontro. No mundo dos hu-
manos é fundamental intentar 
atopar estes espazos en común, 
especialmente coas persoas si-
tuadas nas nosas antípodas. 
Quero pensar que ao final todo 
é  cuestión de vontade, de que-
rer viaxar na mesma dirección 
aínda que chegues por camiños  
distintos. Ao noso redor pode-
mos observar moitos lugares ou 
situacións onde a natureza nos  
mostra a súa infinita sabedo-
ría: organismos que viven nun-
ha simbiose perfecta, aves que  
axudan a mamíferos eliminando 
parasitos, insectos beneficiosos 
para a horta, etc. Sen dúbida,  
estamos a falar de sociedades 
intelixentes con conexións in-
evitables que ademais reportan  

resultados moi positivos. Por 
que non practicar máis a imita-
ción? Outro galo nos cantaría... 
Hai unhas semaniñas tiven o 
luxo de presenciar un lugar de 
converxencia natural moi  fer-
moso e peculiar localizado na 
cidade alemá de Passau. Aínda 
que seguramente nunca  escoi-
tarades falar dela, trátase dun 
importante núcleo histórico e 
xeográfico situado na rexión  
de Baviera que goza ademais 
dunha localización estratéxi-
ca na fronteira con Austria e a  
República Checa. Popularmente 
é coñecida como “a cidade dos 
tres ríos” xa que no seu  cora-
zón únense tres leitos fluviais: o 
impoñente Danubio e os menos 
coñecidos Eno (Inn, en  alemán) 
e Ilz. Esa unión dos ríos fixo da 
cidade un lugar privilexiado e 
un epicentro comercial  e es-
tratéxico moi destacado na an-
tigüidade. Así que, aínda que 
co paso do tempo quedase  no 
esquecemento para o gran pú-
blico, Passau esconde moitos 
tesouros que paga a pena  des-
cubrir. 
O edificio que máis destaca do 
seu casco antigo é, sen ningun-
ha dúbida, a Catedral de  San-
to Estevo, construída en 1688 
como sede do bispado e como 
igrexa principal da diocese  de 

Passau. Este monumento é un 
claro exemplo do Barroco máis 
exquisito pero é que  ademais, 
no seu interior atópase o órga-
no máis grande de Europa con 
17.388 tubos, pouca  broma! 
Na beira contraria do Danubio 
podemos visitar outro lugar 
imprescindible da cidade: Ves-
te Oberhaus. Esta impoñente 
fortaleza medieval construída 
en 1.219 no alto dun outeiro a 
modo de residencia dos bispos-
príncipes, serviu principalmen-
te como bastión defensivo. Ao  
longo dos 800 anos que leva en 
pé sufriu numerosos ataques 
que levaron a distintas  remo-
delacións e ampliacións, o que 

provocou que a súa configura-
ción fose evolucionando  dunha 
cidadela gótica cara a un pazo 
fortificado, chegando mesmo a 
ser coñecido no século 
XIX como o “Baluarte de Bavie-
ra”. Na actualidade, o seu inte-
rior alberga un museo medieval  
sobre a historia do edificio e da 
cidade, e ademais, conta cun 
hotel e cun restaurante  pano-
rámico espectacular. É dicir, o 
lugar idóneo para un auténtico 
“café con vistas”. 
Ben, volvendo ás converxencias 
naturais, non debemos esque-
cer que estamos na  “cidade 
dos tres ríos”, así que existe 
un lugar de visita obrigada: o 

“Dreiflüsseck” ou punto  onde 
converxen o Danubio, o Eno e o 
Ilz. Loxicamente a altura é un bo 
aliado para poder  desfrutar de 
tan extraordinaria panorámica, 
sendo Veste Oberhaus unhas 
das mellores  opcións a modo de 
atalaia. Teño que dicir que esta 
imaxe deixoume realmente im-
presionada,  poder observar con 
total nitidez como tres linguas 
xigantes de auga converxen en 
perfecta  harmonía non é un es-
pectáculo cotián. Está claro que 
neste sentido a natureza regá-
lanos unha valiosa e gráfica lec-
ción: converxer para crecer. Por 
favor, tomemos nota que non 
costa  tanto.

Rebeca Maseda

Converxencia
CULTURA

TELÉFONOS DE INTERESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

www.amariñaxa.com

BURELA
Concello:                  982 58 60 00
Policía Local:              982 58 62 11
Garda Civil:  982 58 57 05
Centro de Saúde (cita previa): 982 58 51 29
Hospital da Costa (centraliña): 982 58 99 00
Capitanía Maríti ma:  982 57 51 53 
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Este sendeiro destaca pola 
beleza das ribeiras do río 
Sor e iníciase despois de 
pasar o núcleo do Morga-
llón, nunha grande expla-

nada cun panel informati vo.
Ao longo do percorrido, que disco-
rre nunha boa parte por un sendei-
ro de pescadores achegado ao río, 
pódense observar os restos dunha 
anti ga central hidroeléctrica en Ba-
tán, unha presa de retención, os 
restos dunha anti ga telecadeira, 
que servía para que os pescadores 
cruzaran o río Sor, un anti go muíño 
de auga, un refuxio de pescadores 
e, por suposto, a beleza do lugar de 
Monte de Insua.
Despois de pasar Morgallón segue 
por unha estrada local ata a ponte 
que cruza o río en Monte de Insua. 
Dende aquí diríxese, dirección río 
arriba, á Ponte Ulló. Máis tarde ató-
pase a mini central eléctrica de Ba-
tán xa abandonada, e despois unha 
anti ga cadeira de ferro, que grazas 
a unha polea permití a atravesar o 
río que leva ata un fermoso muíño. 
Todos estes elementos fan do sen-
deiro un paseo inesquecible.
A presa de Ponte Ulló consti túe 
unha importante reserva piscícola e 

conta cun Centro de Precintaxe de 
Reos, capturadeiro e un pequeno 
laboratorio de incubación e alevi-
naxe, onde todos os anos se pro-
ducen en torno aos 40.000 ovos de 
reo que se sementan nos pequenos 
arroios tributarios do coto e zonas 
libres de parte media do río (captú-
ranse os reos cando soben a criar 
río arriba, retéñense tres meses e 
sóltanse para poboar o río).
Xusto onde se atopa a presa aban-
donada poderase facer un descan-
so para comer xa que hai un me-
rendeiro con mesas e mesmo unha 
grellada. A parti r de aquí termínase 
o tramo de monte e conti nuarase 
por pista asfaltada ata chegar de 
novo ao coche.

Despois de cruzar o istmo que se-
para os dous tramos do río, cóllese 
a pista de regreso que acompaña o 
curso, encaixado entre verti cais la-
deiras. Ao chegar outra vez a Monte 
de Insua e despois de cruzar a ponte, 
un sendeiro pola marxe dereita do 
río conduce ata outra telecadeira.
Trátase dunha ruta de sendeirismo 
homologada en setembro de 2001 
pola Federación Galega de Mon-
tañismo coa inscrición PR-G 8 que 
percorre, na súa maior parte, a bei-
ra do Río Sor.

O Vicedo: Ruta de Morgallón e río Sor
Unha boa parte dos máis de nove quilómetros de percorrido discorren por unha senda de pescadores achegado ao río

DATOS

3 horas.

9,3 km.

Difi cultade
baixa

DE RUTA EN RUTA

A presa da Ponte 
Ulló consti túe unha 
importante reserva 

piscícola e conta cun 
centro de precintaxe 

de reos


