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Xaime Félix Arlindo 
López Arias é 
promotor da cultura 
da comarca de Sarria. 
Pax. 6-7

Unha persoa con 
moita tradición 
e cultura

Museo Paixón Slot

O sarriao Julio Páramo dá a coñecer a súa 
colección. Pax. 3

sarria
Adxudicados 1,2 millóns de eu-
ros para melloras na rede viaria 
e de auga. Pax. 3

triacastela
A nogueira do Camiño Vello, 
vén de ser incluída no Catálogo 
de árbores senlleiras. Pax. 14

láncara
Conveniada coa Deputación a 
humanización da avenida Be-
nigno Quiroga. Pax. 15

o incio
Aprobado o PXOM por unani-
midade nun Pleno extraordi-
nario. Pax. 16

samos
O mosteiro samoense recolle 
a icónica frase de Messi, “Que 
miras, bobo?”. Pax. 16

Benvido, ano 2023!
A veciñanza organizou moitas e diversas actividades para este 
Nadal despois de dous anos sen poder celebrar estas festas 

Destinará 21,5 
millóns aos concellos 
para desenvolver 
distintas actuacións. 
Pax. 19

A Deputación 
aproba o Plan 
Único do 2023

Premio Fiz Vergara

A XXII edición do Premio de Poesía conta 
xa con obra gañadora. Pax. 4

Volve a Liga de fútbol

Todas as categorías fixeron un descanso 
durante dúas semanas. Pax. 23

O Concello de 
Paradela comeza 
o ano inmerso en 
varios proxectos de 
habitabilidade. Pax. 18

A Axenda 
2030 marca os 
obxectivos
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A calidade do aire en Sarria é moti vo 
de estudo para os estudantes do IES 
Xograr Afonso Gómez de Sarria,  que 
están a realizar unha análise median-
te a colocación de tubos de mostra 
polas rúas do Concello.
En colaboración do Concello, alum-
nos do Proxecto Competencial per-
correron disti ntas zonas de Sarria 
colocando tubos de mostras en pun-
tos estratéxicos previamente selec-
cionados.
O estudo, baseado na metodoloxía 
aprendizaxe-servizo e que tamén 
forma parte do Club de Ciencia, uti li-
za unha aplicación móbil de soporte 
requirindo dun rigoroso protocolo 
de actuación.
Dentro dun mes, o alumnado reco-
llerá os tubos e pasarase á seguinte 
fase do estudo que ten por fi nali-

dade analizar a calidade do aire de 
Sarria.

DOCUMENTAL. O documental Fon-
tán. O primeiro rostro de Galicia, 
que relata o fi to cientí fi co e técnico 
que supuxo a elaboración da Carta 
Xeométrica de Galiza polo mate-

máti co e xeográfo Domingo Fon-
tán (Portas, 1788 – Cunti s, 1866), 
estreose nunha decena de centros 
educati vos, entre eles o IES Xograr 
Afonso Gómez,  nun ciclo de proxec-
cións impulsado pola  da Deputación 
de Lugo.
Maite Ferreiro sinalou que “ofre-
cemos aos centros educati vos un 
recurso que achega ao alumnado a 
un dos cientí fi cos máis relevantes 
na historia de Galiza, convidando a 
profundizar e a difundir o fi to técni-
co que supuxo a elaboración da Car-
ta Xeométrica de Galiza e tamén as 
súas aplicacións”. E destacou “que, 
ademais de popularizar a obra e a fi -
gura de Domingo Fontán, é o obxec-
ti vo deste ciclo trasladar ás xeracións 
máis novas a importancia que ten, 
en xeral, o coñecemento cientí fi co”.

Alumnado do IES Xograr Afonso 
Gómez analiza a calidade do aire

SARRIA

Os sarriaos xa poden desfrutar 
dun mural en homenaxe ao fillo 
predilecto de Sarria, Elías Valiña 
Sampedro, que xa se pode ver 
no edificio dos números 19-21 
da rúa Benigno Quiroga.
Este sacerdote e escritor nado 
na parroquia de Santa María de 
Lier (Sarria) foi o grande impul-
sor das peregrinacións a Santia-
go de Compostela a través de 
Sarria.
Grazas a el, púidose recuperar 

e revitalizar tanto o Camiño de 
Santiago como o concello. Así 
conseguiu tamén o recoñece-
mento de valedor do camiño.
O Concello de Sarria amosou a 
través das redes sociais a ledicia 
que é para todos os veciños de 
Sarria esta obra encargada a Die-
go Anido, máis coñecido como 
Diego AS.
Esta composición artística en 
pintura é un motivo máis para 
valorizar a vila.

Sarria homenaxea a Elías Valiña 
Sampedro cun mural de Diego As

CONCURSO ESCAPARATES. Panadería Pallares foi o comercio 
gañador do Concurso de Escaparates da campaña de Nadal da Asocia-
ción de Comerciantes e Empresarios de Sarria (ACES). Foi o escaparate 
que máis Me gusta logrou nas redes sociais, cun total de 165 votos, 
seguido do comercio Calzados Gayoso e o de Trece Tablas. 

Sarria vén de estrear a sala fi tness 
do seu Centro Deporti vo e de Saú-
de.
Esta apertura, xunto coa da piscina 
xa no mes de setembro, encádrase 
no marco de actuacións do Conce-
llo de Sarria por mellorar as instala-
cións do municipio.
Entre as renovacións de maquina-
ria, atópanse novas maquinas de 
cardio, cintas, elípti cas e bicicletas, 
pero a sala fi tness tamén incorpora 

un circuíto de tonifi cación e peso 
libre.
As veciñas e veciños sarriáns po-
derán desfrutar dunhas xornadas 
de portas abertas nas que poderán 
entrar ás instalacións do centro de-
porti vo e gozar da piscina e do xim-
nasio actualizados.
Desde as redes sociais do Concello 
e do centro deporti vo fi xéronse eco 
desta nova, que mellora o benestar 
dos cidadáns desta gran vila.

O Concello estrea unha nova 
sala fi tness no centro deporti vo
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O concurso de tapas Tapicheo 2022 
de Sarria xa elixiu os seus tres gaña-
dores mediante a observación e a 
análise dun xurado profesional, cuxa 
opinión coincidiu coas dos clientes.
O bar Cubano, o Barullo e Dp Cristal, 
por esta orde, foron os establece-
mentos máis votados polo público.
Ana López, Eva Quiroga e Laura Ra-
mos foron as encargadas de tomar a 
decisión, que acompañadas das con-
celleiras Geni Valcárcel e Reyes Abe-
lla, percorreron na noite do martes 
os locais fi nalistas: Cubano, Barullo, 

Dp Cristal, pizzería Salento, bar Don 
Pepe e cafetería Santi ago.
A tapa do bar Cubano, ‘Saam de pack 
choi con porco celta ao wok’, recibiu 
o primeiro premio, mentres que o 
segundo posto foi para “‘Por fi n xun-
tos’ de Barullo Tapería e o terceiro, 
para ‘Jayuva’ de Dp Cristal. Salento 
quedou en cuarto lugar; Don Pepe, 
en quinto, e Santi ago, sexto.
Os tres establecementos recibirán os 
seus premios durante a gala da hos-
talería da comarca, que se adoita ce-
lebrar nos primeiros meses do ano.

Os gañadores do Tapicheo foron 
Cubano, Barullo e Dp Cristal

O Concello acolle por segundo ano 
consecuti vo a pista de xeo despois 
do éxito que supuxo esta instalación 
o ano pasado, con máis de 2.500 
usuarios. A pista de xeo, instalada na 
praza da Vila de Sarria, foi promovida 
polo Concello e coa colaboración da 
Asociación de Comerciantes e Em-
presarios e estará a disposición dos 
nenos, nenas e adultos ata máis do 
día 9 de xaneiro, que en principio ía 
ser a data de peche, pero prolonga-
rase debido ao atraso en abrila.
Así, todos os días entre as 11.00 e 
as 13.45 horas pola mañá e entre 
as 17.00 e as 21.15 horas da tarde, 

calquera que teña ganas de pasar un 
tempo de ocio diverti do, poderá fa-
celo presentando un ti cket de com-

pra en calquera establecemento de 
Sarria, promovendo así o comercio 
do municipio, o turismo e as acti vi-
dades de Nadal.
As sesións na pista de xeo serán de 
trinta minutos e o Concello reco-
menda presentarse 10 minutos an-
tes do comezo da sesión para poñer-
se os patí ns e prepararse.
A implantación da pista de xeo foi 
adxudicada á empresa Emiced Dise-
ño Integral e custoulle ao Concello 
uns 28.400 euros. Ademais, tamén 
puxeron ao lado un pequeno tren 
para os máis pequenos que non po-
den desfrutar da pista de xeo.

A pista de xeo seguirá aberta

O Goberno local de Sarria apro-
bou nunha sesión extraordina-
ria e urxente a contratación de 
obras de ampliación da rede de 
abastecemento de auga e de 
mellora da rede viaria cun in-
vestimento global de preto de 
1,2 millóns de euros.
As obras do abastecemento de 
auga que beneficiarán a pre-
to de 1.000 veciños serán de 
780.000 € e o Goberno local de 
Sarria contrata tamén a mellora 
de catro pistas con aglomerado 
en quente cun investimento de 
401.000 euros.
Por unha banda, a empresa Ma-
nuel Novoa Castro será a encar-
gada de acometer a ampliación 
da rede de abastecemento de 
auga a catro zonas do munici-
pio por un importe de 780.290 
euros, beneficiando a cerca dun 
milleiro de veciños.
Ditas zonas son: Treilán-Betote, 

Vilaesteba-A Pena, Santa María 
de Vilar-A Rañoá-Vilapedre e 
zona do Mazadoiro-Residencia 
de Anciáns.
Por outra banda, o Concello 
adxudicou en 401.000 euros a 
mellora de catro pistas coa do-
tación de aglomerado en quen-
te.
Concretamente, a empresa Ovi-
sa acometerá as obras en tres 
viais: acceso a Barbadelo desde 
a estrada Lu-P-5709 na Serra; 
acceso a Cedrón desde a estra-
da Lu-P-5713 por Piñeira; e ac-
ceso a Vilerma desde a estrada 
Lu-633. A cuarta obra, o acceso 
a Peruscallo na parroquia de Be-
lante, foi adxudicada á empresa 
Bascuas.
Finalmente, tamén se contratou 
a reposición do firme na ponte 
do Toleiro debido ao mal estado 
actual. Esta actuación realizara-
se nos vindeiros días.

Adxudicados 1,2 millóns de 
euros para melloras na rede 
viaria e de auga de Sarria

O Museo Interacti vo de Historia 
de Lugo (MIHL) volve acoller unha 
exposición piloto de miniaturas de 
coches de competi ción que é a an-
tesala do que será o Museo Paixón 
Motor Slot que o enxeñeiro indus-
trial e empresario Julio Páramo 
quere abrir en Sarria.
A intención desta exposición, que 
estará dispoñible no MIHL ata o 
vindeiro 26 de febreiro, é dar a 

coñecer a historia do automóbil 
de competi ción, tanto na vertente 
deporti va como na tecnolóxica, xa 
que este gran proxecto que Páramo 
ten en mente está a punto de facer-
se unha realidade.
No MIHL poderase ver un avance 
do que será o museo que estará 
no seu municipio natal, Sarria, Con-
cello que colaborou no proxecto e 
que apoiou a Julio Páramo.

O futuro Museo Paixón 
Slot está nunha exposición 
piloto no MIHL de Lugo

A pasarela do Toleiro está cortada 
debido a que o Concello decidiu 
comezar as obras para arranxala e 
mellorada, xa que está deteriorada 
e con madeiras soltas, o que supón 
un risco para os cidadáns.
O Concello investi rá 42.000 euros 
para mellorar o pavimento do fi r-
me, que contará con dúas fases 
para as obras.
Segundo indicou o alcalde, Claudio 
Garrido, a madeira da pasarela será 
substi tuída por formigón alixeirado 
con arlita para evitar que apodrente 
e que se acumule a humidade e a 
auga, como pasaba ata o de agora 
porque non estaba ben executado 
o saneamento da obra e isto levaba 
a que a pasarela esti vese practi ca-
mente intransitable.
Unha vez que melloren as condi-
cións meteorolóxicas, o Concello 
executará a segunda fase das obras 
que consisti rán en poñer unha capa 
de resina para que o viaduto teña un 
acabado similar ao do Malecón. Ta-
mén se eliminarán os chanzos que 
dan acceso á pasarela desde o pa-
seo e construirase unha rampla.

A pasarela do Toleiro 
sométese a melloras
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A XXII edición do Premio de Poe-
sía Fiz Vergara Vilariño conta xa con 
obra gañadora, a seleccionada por 
unanimidade por parte do xurado 
foi Terminalidade de Antón Lopo.
O xurado decidiu por unanimidade 
que esta fose a obra gañadora, pre-
sentada baixo o lema Terminalida-
de, da que resultou autor Antón 
Lopo.
A obra destaca pola súa ambición 
temáti ca, que vai dende a dureza 
dos coidados á nai anciá á reivin-
dicación de todo ti po de relacións 
afecti vas, salferida dun hedonismo 
vital e lingüísti co. “Irónico, auto-
confesional, brutal… este poemario 
pón de relevo unha voz ousada que 
se busca nunha xeografí a global 

para chegar a un azul Monforte en 
plena madurez sensiti va”, di o au-
tor.
O xurado desta XXII edición do Pre-
mio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, 
reuniuse de xeito telemáti co e esti -
vo composto por Olalla Cociña Lo-
zano, Ismael Ramos Castelo e Xosé 
Luís Mosquera Camba, actuando 
como secretaria estaba a presiden-
ta de A.C. Ergueitas, María Casar 
Díaz e como presidenta a concellei-
ra de Cultura de Sarria, Reyes Abella 
García.
O xurado quixo destacar a calidade 
de varias das obras que chegaron 
ó debate fi nal, nomeadamente os 
libros presentados baixo os lemas 
Pantera, A inmensidade e Roteiro.

‘Terminalidade’ eríxese 
como obra gañadora 
do premio Fiz Vergara

Despois de que a interventora do 
Concello informara desfavorable-
mente sobre disti ntos trámites en 
materia económica e contractual, o 
grupo popular de Sarria solicitou un 
Pleno extraordinario para que o go-
berno municipal dea explicacións.
Os informes refí rense á tramita-
ción dos contratos menores, á súa 
uti lización e á existencia ou non de 
fraccionamento indebido destes 
contratos no 2021; ao procede-
mento de xesti ón e liquidación de 
taxas e prezos públicos, e tamén 
en canto a tramitación e xesti ón 
das devolucións de ingresos inde-
bidos. Igualmente, con respecto á 
xesti ón das caixas de efecti vo do 
exercicio 2021.

Os populares sinalan que nos infor-
mes da interventora, salvo nun dos 
apartados, a valoración global do 
control fi nanceiro, segundo din no 
PP, “é desfavorable e non estamos 
a falar de trivialidades, senón do in-
cumprimento da lei no manexo dos 
fondos públicos”.
Os populares indican que se este é 
un tema grave, “é de absoluta gra-
vidade no referente aos contratos 
menores de obra, servizos e submi-
nistros”. Neste caso, nos informes 
“analízanse aleatoriamente corenta 
dos 116 localizados, e, aparte do cú-
mulo de irregularidades que se po-
ñen de manifesto na tramitación e 
contratación, está para nós o abuso 
que se fai” deste ti po de contratos.

O PP solicita explicacións en 
materia económica ao Concello

Como parte das 23 intervencións 
para incrementar a seguridade 
en puntos confl iti vos das diferen-
tes rutas xacobeas que atravesan 
a provincia de Lugo, a Xunta vén 
de executar unha actuación de 
mellora da seguridade nun treito 
da estrada Lu-633 que coincide 
co Camiño Francés ao seu paso 
polo núcleo de Barreiros, en Sa-
rria.
O delegado territorial da Xunta 
en Lugo, Javier Arias, comprobou 
o resultado dos traballos realiza-
dos á altura do punto quilomé-
trico 54 desta vía autonómica, 
onde se instalou unha pasarela 
de madeira e un valado, mello-
rouse o pavimento na zona pola 
que transitan os peóns, pintáron-
se bandas transversais de alerta 
e reforzouse a sinalización de 
advertencia de perigo. O investi -
mento total foi de 12.200 euros.
Arias explicou que o Goberno ga-
lego ten en marcha este ano seis 
actuacións destas característi cas 
no percorrido do Camiño Francés 
por Sarria, Triacastela, Samos e 
Portomarín, cinco delas na con-
fl uencia coa estradas Lu-633 e 
unha na Lu-637.

CONCELLO. A concelleira do Ca-
miño de Santi ago e de Cultura 

de Sarria, Reyes Abella, criti ca a 
falta de respecto insti tucional da 
Xunta de Galicia co Concello de 
Sarria ao non convidar a ningún 
representante do goberno local 
á visita realizada polo delegado 
territorial en Lugo, Javier Arias, 
para supervisar a mellora da se-
guridade nun treito da estrada 
Lu-633 que coincide co Camiño 
Francés en Barreiros.
“Gústelle ou non ao delegado te-
rritorial da Xunta, de momento os 
representantes do Concello son 
de Camiña Sarria e nin o alcalde 
nin tampouco ningún concelleiro 
do goberno local foi convidado a 
ese acto. O delegado converti u 
unha visita insti tucional nunha 
foto de parti do para promocionar 
aos cargos do PP de Sarria e agar-
damos que esa falta de respecto 
insti tucional non se volva produ-
cir”, indicou a concelleira.
“Xa sabemos que faltan menos 
de cinco meses para as eleccións, 
pero en aras dun bo entende-
mento entre Administracións se-
ría bo que non se perderan as for-
mas”, engadiu Reyes Abella, que 
ademais considerou “un chiste 
que o delegado territorial acuda 
a Sarria a facerse unha foto cos 
compañeiros de parti do tras un 
investi mento de 12.200 euros”.

Melloran un treito 
da estrada LU-633

O goberno local de Sarria solici-
tará informes xurídicos sobre as 
presuntas irregularidades come-
tidas polo concelleiro Benjamín 
Escontrela ao contratar un de-
tective para investigar a varias 
traballadoras da Residencia de 
Anciáns Nosa Señora do Carme, 
feito polo que foi destituído do 
seu cargo e que foi denunciado 
pola CIG.
O novo responsable da residen-
cia, Félix Seijas, salienta que 
transcorrido o prazo de cinco 
días concedido desde a alcaldía 
para que presentase por rexistro 
a documentación acreditativa 
da prestación de dito servizo, 
“nin Benjamín Escontrela ofre-
ceu ningunha explicación sobre 
a finalidade de ditos contratos 
coa empresa InvestigaMás De-
tectives nin aportou os informes 
supostamente elaborados sobre 
as traballadoras, documentación 
que tampouco se atopou na re-
sidencia”.
Pola súa parte, o detective im-
plicado tampouco achegou nin-
gunha documentación, se ben 
en días pasados contactou te-
lefonicamente coa alcaldía para 
informar de que fora entregada 
no seu día a Benjamín Escontre-
la como contratante do servizo 
e como persoa responsable da 
custodia deses informes.
Seijas considera “sorprendente e 
reveladora” a actitude de Escon-
trela e advírtelle de que “se pen-
sa que co seu silencio vai conse-
guir que se olvide un tema tan 
grave está moi equivocado, por-
que este goberno pensa chegar 
onde faga falta para esclarecer 
os feitos e que as traballadoras 
coñezan todo o sucedido”.

O Goberno local 
denuncia que 
Escontrela non 
presentou a 
documentación
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Cantos anos levas en activo?
Imos para 10 anos xa no sector. Es-
tamos constantemente aprenden-
do e adaptándonos ás circunstan-
cias do mercado e do sector, que 
non son sinxelas. 

Como xorde OTA?
Pois a maior parte da idea veu por 
parte do meu avó porque cando eu 
era pequeno, el dedicábase a temas 
de construción. Desta maneira, eu 
sempre tiven fixación pola arquitec-
tura e unha cousa levou á outra. Ao 
final fixemos a OTA, que son as ini-
ciais de Oficina Técnica Arquitectura 
e xuntei as iniciais mediante formas 
xeométricas que representan unha 
cuberta.

Que servizos prestades á xente?
Facemos de todo. Hoxe en día no 
sector non podes especializarte en 
nada, xa que a construción é un 

campo moi amplo. Só podes es-
pecializarte máis en dirección de 
execución material de obra, que 
a min persoalmente é o que máis 
me gusta e o que me levou a estu-
dar arquitectura técnica. Aínda así, 
temos que facer de todo, porque 
unha obra inclúe desde informes, 
certificacións, inspeccións técnicas, 
proxectos, proxectos técnicos, valo-
racións, direccións de execución de 
obra, coordinación de seguridade 
en saúde en obras de execución, 

levantamentos topográficos. Abar-
camos todo o sector desde a ofici-
na porque é o que require o sector. 
Se ti vas facer unha casa, necesitas 
un levantamento topográfico, unha 
normativa urbanística, un proxec-
to, unha dirección de execución, 
unha coordinación de seguridade… 
Entón, vai todo enlazado. Por iso 
tamén traballamos conxuntamente 
con topógrafos, urbanistas, calcu-
listas, arquitectos, etc. Todo tipo de 
profesionais do sector.

Como é traballar no ámbito da ar-
quitectura en Sarria?
En Sarria temos que dar un paso 
adiante na normativa urbanísti-
ca. Temos normas subsidiarias do 
ano 1986, polo que xa vai sendo 
hora de entrar no Plan Xeral de 
Ordenación Municipal, porque nos 
evita moitas problemáticas.

Como é o trato cos clientes?
Moi próximo. Temos un trato per-
soal desde o inicio da idea, durante 
o proceso de desenvolvemento e 
ata que a ves plasmada e executa-
da, o que é a vivenda, na parcela. 
Entón, é un trato moi próximo e en 
contacto constante porque a per-
soa vén coa idea de construír unha 
vivenda ou rehabilitala coa maior 
inversión da súa vida. Vén con moi-
ta ilusión.

Dos servizos que tedes, o máis de-
mandado é construír ou rehabilitar 
unha vivenda?
Si, na oficina si, o máis demandando 
é a dirección de execución. Tamén 
temos informes e certificacións 
todos os días, pero hoxe en día o 
máis demandado desde a oficina 
é o que ten que ver coa vivenda 
unifamiliar, xa sexa para reformas, 

rehabilitacións, ampliacións… Por 
outra banda, outros dos servizos 
máis demandados son temas de 
terreos, catastrais, que teñen que 
ver con actas de deslindes, verifica-
cións de que a parcela ten a forma 
xeométrica e metros que se corres-
ponden coa realidade no catastro… 
Todo este tipo de problemática, que 
é moi amplo.

As persoas cada vez amosan máis 
interese pola mellora de espazos 
nas vivendas. Tamén o notastes na 
OTA?
Si, todo o tema de melloras, refor-
mas, reacondicionamentos… au-
mentaron. Pero de carácter menor, 
porque a xente para facer iso non 
adoita necesitar o técnico de apa-
rellador. Pero si que é verdade que 
a xente amosa ese interese por 
mellorar as súas vivendas, aínda 
que non é un tema de pandemia. 
A normativa, cada vez máis, obriga 
a incorporar mellores condicións 
lumínicas á vivenda, maior habita-
bilidade, maior confort en canto a 
instalacións… Entón, a xente vaise 
adaptando aos poucos ao que esi-
xe a normativa, e as vivendas cada 
vez estarán mellor climatizadas, con 
máis luz, mellor ventilación… Non é 
que a xente pola pandemia cambia-
se, é que o sector vai enfocado nesa 
dirección.

Que novidades se están experi-
mentando no sector?
A tendencia e as evolucións do sec-
tor van na dirección da eficiencia 
enerxética totalmente. Hai unha se-
rie de datos que recollen que o 80% 
das vivendas en España son inefi-
cientes enerxeticamente, polo que 
hai un gran labor por facer aí. Estas 
vivendas teñen unhas cualificacións 
das tres últimas: E, F e G, en edifi-
cacións existentes. Nas novas non. 
Nas novas xa atallamos esta pro-
blemática porque a normativa, o 
Código Técnico de Edificación, esixe 
que haxa un illamento envolvente 

de fachada e unha serie de cálculos 
de transmitancia térmica que xa vas 
atallando. Ademais, as instalacións 
cada vez son máis eficientes e hai 
novidades: a xeotermia e a aeroter-
mia, que nos axudan a baixar o con-
sumo da propia vivenda e ser máis 
autosostibles. E iso é cara a onde vai 
o sector: a mellorar a habilitabilida-
de.

Os estudos indican que ao longo 
prazo estas medidas de mellora 
enerxética que, ao principio pare-
cen caras, axudan a aforrar cartos.
Si, sen dúbida. Depende das instala-
cións que vaias combinar na viven-
da cos illamentos; pero ao final sa-
cas unhas prestacións térmicas que, 
ao cabo dos anos, son rendibles na 
súa totalidade e aforras na factura.

Desde aquí levades as subvencións 
ás que se poden acoller particula-
res e empresas?
Si. Se á oficina entra un cliente 
que queira habilitar a súa vivenda 
e queira acollerse a unha subven-
ción, nós, en función do que quei-
ra facer, adaptámonos da mellor 

maneira para encaixar a idea no 
marco da subvención, xa que cada 
subvención leva un procedemento 
e unhas características subvencio-
nables. Cada ano saen subvencións 
novas nas que nos temos que en-
caixar dunha maneira. Por exemplo, 
para temas de accesibilidade, que é 
algo moi importante e o mercado 
o pide, eliminar barreiras arquitec-
tónicas en edificacións existentes e 
instalacións de ascensores son as 
máis recurrentes, porque nas co-
munidades de propietarios a xente 
faise vella e, sen ascensor, subir as 
escaleiras é complicado. Estamos a 
sacar moito proxecto de mellora de 
accesibilidade en edificación exis-
tente.

Como é Sarria a nivel de accesi-
bilidade?
Ten toda a infraestrutura pública 
adaptada mediante plataformas 
para salvar escaleiras e con ascen-
sores. Pero en temas particulares, 
está como en todos os municipios: 
as edificacións novas teñen ascen-
sor, pero as que foron edificadas 
nos anos 80 e 90 rexíronse pola 
moda de poñer na entrada cinco 
ou seis escaleiras e logo o ascen-
sor, que se salva cun salva esca-
leiras. Nas que non hai ascensor, 
hai que meter o ascensor no oco 
de escaleira ou senón en fachada. 
E iso é subvencionable. Os  parti-
culares que queiran poden ache-
garse aquí para preguntar sobre 
subvencións.

“As obras en vivendas mellorarán a 
accesibilidade e a eficiencia enerxética”
Xosé Brais Pereiro é o director da Oficina Técnica de Arquitectura Sarria

“A maioría dos 
nosos traballos 
son peticións 
particulares”

“O sector vai cara 
unha tendencia na 
que predomina a 
habitabilidade”

“Os particulares 
poden achegarse 

para preguntar sobre 
subvencións”
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Falamos con Xaime Félix Arlindo Ló-
pez Arias, mestre xubilado, avogado 
e historiador en activo de Sarria, 
presidente do Seminario de Estudos 
Sarriaos e promotor da cultura da 
comarca de Sarria mediante o seu 
papel en asociacións culturais e no 
pasado como cronista oficial de Sa-
rria.

Onde naceu e viviu o historiador de 
Sarria?
Eu nacín nun lugar que se chama 
A Hermida, que está na parroquia 
de Santiago de Nespereira, aquí en 
Sarria. Despois, vivín ata os 8 anos 
en Manzaneda, na parroquia de 
San Miguel de Bidueira, onde esta-
ba meu pai traballando de mestre. 
Cando morreu, volvemos a Sarria. 
O bacharelato fíxeno en Sarria, fun 
examinarme a Lugo por libre e fixen 
dous anos de Maxisterio por libre 
en Sarria. Ao terceiro ano, marchei 
a Lugo, xa que en Sarria non había 
quen me puidese dar música. No ano 
68 aprobei Maxisterio y dediqueime 
ao ensino durante 42 anos. Primei-
ro, estiven de interino substituíndo 
mestres que estaban de baixa du-
rante un ano e despois entrei no que 
se chamaba Campaña de Alfabetiza-
ción, que era para maiores. Despois, 
pasei a un centro de Educación Per-
manente de Adultos en Sarria onde 
estiven ata que o suprimiron e nos 
integraron no instituto Gregorio Fer-
nández. Paralelamente, no ano 1971 
cursei por libre en Santiago os estu-
dos de Graduado Social co propósito 
de que me deran acceso a Dereito. 
Máis adiante, co título de maxisterio 
podías entrar en calquera titulación, 
pero naquel momento só deixaban 
entrar en filosofía e letras. Polo que 
facendo o graduado social si que po-

día, entón fixen eses estudos ponte. 
Desta maneira, fixen Dereito por 
libre pola UNED e, no ano 1979, xa 
me colexiei como avogado no Co-
lexio de Avogados de Lugo e sigo ac-
tivo no momento. Compatibilicei as 
dúas profesións ata que me xubilei e 
agora sigo dedicándome ao dereito. 
Especialízome en cousas pequenas 
parar non perder as ganas de traba-
llar.

Mestre e avogado, pero tamén his-
toriador. Como xorde a súa paixón 
pola investigación histórica?
A min sempre me gustou o de in-
vestigar porque xa vén de tradi-
ción. Meu pai xa fixera investigación 
histórica e etnográfica, e eu crieime 
nun ambiente no que atopaba os 
seus escritos e había unha bibliote-
ca, polo que xa desde pequeno fun 
nese sentido. Eu dedícome á in-
vestigación da comarca, nunca me 

centrei en Sarria só como concello, 
porque a comarca é unha unidade 
que funciona en conxunto. Non po-
demos illar Triacastela do Incio nin 
de Paradela… Independentemente 
da separación xeográfica, somos un 
grupo humano que vén de séculos 
atrás. No Centro de Educación Per-
manente para Adultos chegamos a 
ter clases de Xeografía e Historia co-

marcal, que foi o que deu pé a facer 
publicacións e á creación do Semina-
rio de Estudos Sarriaos con entre 200 
e 300 exemplares que deron lugar a 
unha sensibilidade e preocupación 
polos temas históricos e culturais 
na zona. Agora estamos editando e 
recollendo datos e publicando libros 
de vez en cando, como Santa María 
Magdalena de Sarria.

Conta con apoios para levar a cabo 
o seu labor de recollida e investiga-
ción histórica?
Eu sempre intentei involucrar a máis 
xente na cuestión, porque Sarria é 
unha das comarcas con máis infor-
mación e máis ricas de España. Sa-
mos, por exemplo, ten documenta-
ción desde os anos 700 e 1.200 e aí 
está, parroquia a parroquia. Téñoo 
todo traducido de latín a galego e 
imos publicando información para 
poñer a disposición da xente. Con 
respecto a se teño axuda, si. Algun-
has familias fanme aportacións de 
documentos, papeis vellos que á 
xente non lle vale, entón tráenmos. 
Tamén o Concello me deixou unha 
base para facer un arquivo histórico 
comarcal e poder almacenar esa in-
formación e sigo recolléndoa, pero 
tamén ten que ser o Concello e a 
área de Cultura quen o faga. Logra-
mos que se dixitalizasen os fondos 
e publicacións que había, porque 
neste arquivo histórico non só re-
collemos cousas puramente docu-
mentais e históricas, senón tamén 
a publicidade desde o século XIX en 
diante para saber como foi evolucio-
nando o tema. Tamén recollemos 
publicacións do xornalismo e neste 
momento María Macía, licenciada 
en Historia pero xubilada, está orde-
nando. 

Promóvense actividades para pre-
sentar as obras editadas e así impli-
car á xente?
Só avisamos ás persoas que sabe-
mos que están interesadas no acon-
tecemento e facemos o labor de 
distribución aos que sabemos que 
poden ser colaboradores. Ás veces 
compleméntase cunha conferencia 
unha vez ao ano na Unión ou na 
Casa da Cultura. 

Cantas obras leva editadas en toda 
a súa vida?
Obra non moita, pero do Seminario 
de Estudos Sarriaos hai vinte exem-
plares que están en papel e tres en 
prensa, de 700 páxinas cada un des-
tes últimos. Teño dous relatos que 
recibiron o premio do Pedrón de 
Ouro e un conto publicado na Edi-
torial Base. Despois, a Deputación 
de Lugo publicoume María Magda-
lena, a primeira provincia de Lugo, e 
tamén teño publicado o traballo so-
bre a electricidade. Por outra parte, 
teño un montón de obra pendente 
de rematar, como o tomo de Samos 
e unha novela. E acabado de editar 
sen publicar tamén teño un libro de 
700 páxinas que inclúe toda a infor-
mación sobre os Hospitais de Sarria. 
E sobre outros traballos abertos, está 
a recolección de datos sobre as mor-
tes violentas que aconteceron entre 
1924 a 1950 nas guerras e paseos 

que deron lugar a mortes silencia-
das, xa que agora nós sufrimos a or-
fandade de acceso aos datos sobre 
os soldados que morreron na Guerra 
Civil. Os datos oficiais ás veces dan o 
nome e ás veces non se sabe nin de 
que concello eran. Na prensa antiga 
vas sacando cousas e agora mesmo 
temos información sobre máis de 
400 persoas da comarca que morre-
ron na guerra, antes ou na época dos 
Maquis.

Como é dirixir o Seminario de Estu-
dos Sarriaos?
Recollemos información coa cola-
boración das persoas que facilitan 
documentación e fotografías, que 
xa é moito. Unha das cousas que 
fomentou o Seminario é a afección 
de recollida de fotografías, e isto 
pasou a asumilo a Sociedade Unión, 
con Manuel Bellas, quen se dedicou 
de maneira sistemática á recollida 
de fotografías de familia. Agora, hai 
unha base de 4.000 fotografías que 
deron lugar á publicación dun libro, 
no que eu colaborei na parte litera-
ria, que recolle a vida do traballo de 
fotografía do xornalista sarriao Víc-
tor López Villarabid, co cal temos a 
memoria gráfica de Sarria, que está 
moi ben recollida, e seguimos des-
de o Seminario. En todos os núme-
ros aparecen algunhas fotografías 
coas que tratamos de dar a coñecer 
as personaxes que teñan relación 

“O meu compromiso vital é co 
fomento da cultura de Sarria”
Xaime Félix Arlindo López é presidente do Seminario de Estudos Sarriaos

“Escribín en galego 
sempre porque eu 
herdei a tradición 

do meu pai, un dos 
alumnos de Vicente 

Risco”
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coa comarca. E sempre que morre 
alguén facemos un estudo da súa 
vida e obra, e da súa relación con 
Sarria.

Entre as súas profesións, tamén 
está a de ser o cronista ofi cial de Sa-
rria. Como foi a experiencia?
A experiencia foi interesante. Con 
respecto da función en si, eu inten-
tei documentar todo o posible en 
relación co Concello. Collín datas, 
fi xemos a reorganización do arqui-
vo e recuperamos unha serie de 
documentos que estaban no faia-
do, esquecidos. Fóronse recollendo 
porque había unha desidia total de 
documentación, de maneira que 
nin as actas dos século XIX esta-
ban en libros, senón atados por alí, 
perdéndose. Entón, logramos que 
hoxe as actas estean encadernadas. 
Ademais, recolleuse unha galería de 
sarriaos ilustres, que hoxe na Casa 
do Concelllo están representados 
en retratos colgados das paredes, 
porque son os fi llos predilectos de 
Sarria. Tamén fi xemos búsqueda de 
fotografí as dos alcaldes que houbo. 

Cal diría que é a súa vocación, o que 
lle defi ne como persona?
Non sei, para min é o compromiso 
con todo o que teña que ver coa 
cultura de Sarria. É dicir, todo o re-
lacionado coa cultura a través do 
Centro de Educación Permanente 
de Adultos fi xémolo patente nun-
ha asociación que aínda perdura: 
a Asociación Cultural Arcas, dentro 
da que está integrado o Seminario 
de Estudos Sarriaos. Iso montámo-
lo no Centro de Educación Perma-
nente de Adultos e desenvolvemos 
ata trece acti vidades de todo ti po 
para a promoción dos adultos, 
sempre a parti r de 18 anos. E aí 
tamén está encamiñado o curso 
de Historia e Xeografí a comarcal. 
E ademais, para facelo máis vivo, 
fi xemos un grupo de sendeirismo 
e un grupo de excursionismo. No 
grupo de excursionismo dedicá-
monos a coñecer a comarca a pé 
facendo camiñadas e tamén algun-

ha fóra da comarca, por Galicia en 
diante. En concreto, xa fi xemos a 
acti vidade máis destacada en eta-
pas e ao longo dos anos, desde 
Sant Jean Pie de Port a Fisterra a 
través do Camiño de Santi ago. Na 
promoción do Camiño de Santi ago 
tamén colaborei e desde concellos 
e asociacións púxose en valor o Ca-

miño de Santi ago antes de que a 
Xunta se preocupase del. Que, por 
certo, atendeu a isto antes a Depu-
tación de Lugo que a Xunta, que 
isto é algo que non se destaca de-
masiado. Realmente as primeiras 

actuacións serias e ofi ciais fi xéron-
se con Francisco Cacharro Pardo, 
anti go presidente da Deputación 
de Lugo, que era xefe superior 
meu. Nesa etapa primeira foi a De-
putación conxuntamente con nós, 
que fi xemos nacer a Asociación de 
Amigos do Camiño de Santi ago da 
provincia de Lugo, quen empezou 
a valorar o Camiño. Fixemos unha 
acti vidade moi destacada e ti ve-
mos unha presencia importante 
desde Sarria con persoas do Con-
cello que cabe destacar, como o 
políti co e avogado Antonio Díaz 
Fuentes e o xornalista e escritor 
Víctor López Villarabid.

Aínda está a desenvolver traballos 
de edición?
O máis importante é o Tesauro Sa-
rriense, que é unha recompilación 
por orde alfabéti ca de persoas e 
personaxes, todos os falecidos da 
comarca e cousas destacadas: insti -
tucións, nomes de casas da comar-

ca, muíños, montes, comunidades, 
parroquias… Todo ordenado alfa-
beti camente. Ata o de agora temos 
mecanografadas 4.266 páxinas, máis 
o que se pode engadir nesas páxinas 
manuscritas que vou escribindo to-
dos os días. Ese si que é un labor de 
recollida diaria a través dos xornais e 

da busca cara a atrás. Hai tres fontes 
das que se pode beber: no Portal de 
Arquivos Españois (PARES), que per-
mite o acceso a todos os arquivos es-
tatais; na biblioteca dixital de Galicia 

Galiciana, que me dá acceso a toda 
a prensa publicada desde 1.700 en 
diante en Galicia, e en prensa virtual, 
porque ás veces hai datos que non 
os atopas en prensa galega. Houbo 
unha época en que para cousas de 
Lugo había mellor información no 
Boletí n de Ourense, porque en Lugo 
non o ti ñan no sistema.

Todos os seus escritos están en ga-
lego, é unha aposta clara traballar 
nesta lingua?
Si, a menos que sexa por esixencias 
do guión, escribín en galego sempre 
porque eu herdei a tradición do meu 
pai, un dos alumnos de Vicente Ris-
co. Cando eu ti ña 10 anos e iamos á 
casa da aldea e vía a biblioteca que 
ti ña meu pai, descubrín a primeira 
edición das Cruces de Pedra e toda a 
obra de Lamas Carvajal. Eu non ti ven 
que facer ningún descubrimento do 
galego, o único ir cambiando as gra-
fí as, pero foi unha aposta clara sem-
pre polo galego.

“Unha das cousas 
que fomentou 

o Seminario é a 
afección de recollida 

de fotografías”

“O que me define 
como persoa é o 
compromiso con 

todo o que teña que 
ver coa cultura de 

Sarria”
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Os cidadáns e cidadás da comarca 
de Sarria promoveron e organiza-
ron moitas e diversas actividades 
para este Nadal despois de dous 
anos sen poder celebrar estas fes-
tas con plena naturalidade debido 
á pandemia da covid-19.
Desta maneira, moitos e moitas fo-
ron os que desfrutaron dunhas da-
tas festivas que se sentiron como 
unha nova oportunidade para 
compartir, alegrarse e estar xuntos, 
xa que nos anos anteriores coas 
restricións, as probas de antíxenos 
e o medo ao contaxio, provocaron 
que moitas persoas estiveran soas.
Xa na nova normalidade, con me-
didas de seguridade e con cautela, 
os cidadáns da comarca de Sarria, 
que engloba os concellos de Lán-
cara, Paradela, O Páramo, o Incio, 
Triacastela, Samos e Sarria; fes-
texaron o final do 2022 da mellor 
maneira posible.
Para comezar, en Sarria organi-
záronse moitas actividades de Na-
dal para nenos e adultos, como os 
Concursos de Nadal, que fomenta-
ron a creatividade da cidadanía.
Tanto o de fotografía, como o de 
deseño de bolas e de decoración 
de Nadal, así como o de edición de 
postais de Nadal xa se celebraran 
con anterioridade e, ao ver que 
a xente animábase e participaba 
con ganas, propúxose tamén este 
ano. A estes se sumou tamén a 
primeira edición de Concurso de 
Panxoliñas.
Pero ademais dos concursos, Sa-
rria fomentou moitas actividades 
sobre todo para os máis pequenos, 

que son quen máis desfruta destas 
datas.
Así, os últimos días antes de Nadal 
e dentro das actividades do colexio 
Frei Luis de Granada de Sarria, os 
nenos e nenas fixeron unha excur-
sión a Lalín e visitaron as aldeas de 
Nadal nunha xornada en que de-
ron un paseo, comeron e subiron 
ao tren de Nadal que percorre a 
vila. Para finalizar, á tarde puideron 
ver a actuación do home orques-
tra.

Tamén o CEIP Frei Luis de Granada 
acolleu unha actuación do grupo 
Sound Sisters coa que recibiron, 
ademais, a Papa Noel.
Foi tanta a expectación que máis 
de 300 persoas, entre alumnado, 
familias e profesionais da ensinan-
za, acudiron ao evento.
A  xornada rematou coa entrega de 
agasallos aos premiados no con-
curso de adornos elaborados con 
material reciclado que se propuxo 
no colexio.

Pero tamén houbo actividades 
para os maiores, como o Mercado 
Quilate de Nadal, que encheu as 
rúas da vila.
Coa colaboración da área de Arte-
sanía e Deseño da Deputación de 

Lugo, o grupo de anticuarios de 
Sarria que xa levaban organizando 
mensualmente un rastro puxeron 
á vista dos que pasaban por diante 
obxectos antigos e clásicos, pero 
tamén curiosos e de coleccionis-

Como viviu a comarca o Nadal?
Tras dous anos sen poder celebrar o Nadal de forma habitual por mor da pandemia da covid-19, a veciñanza da comarca 
de Sarria celebrou estas festas con moitas ganas e un gran número de actividades dentro da nova normalidade

COMARCA
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mo, vinilos, repostería e confeitería 
artesá, e oficios tradicionais como 
cestería, olería e tecedura.
Pola súa parte, o Concello de Lán-
cara organizou unha xornada na 
que Papa Noel recibiu aos máis 
pequenos e ás súas familias no po-
lifuncional do Campo da Feira.
Papá Noel colleu as cartas que lle 
levaron os nenos e nenas do mu-
nicipio para así poder cumprir os 
seus desexos e estes, ademais, 
puideron desfrutar dunha tarde de 
pintacaras, xogos, baile e chocola-
tada.
Cambiamos de municipio e imos 
ata Triacastela, onde se levaron a 
cabo moitas iniciativas para poñer 
en valor o Nadal no municipio.
Unha delas, orientada aos que 
máis ilusión teñen nestas datas, 
os nenos e nenas do CEIP Eduar-
do Cela Vila, foi a do concurso de 
postais de Nadal organizado pola 
asociación Xesta Brava.
Con estas postais que podedes ver 
na imaxe, quixeron mostrar que se 
pode respectar e preservar o me-
dio ambiente tamén nestas datas, 
xa que as elaboraron con materiais 
de refugo.
Os nenos e nenas do CEIP de Tria-
castela posaron xunto cos do CEIP 
de Samos fronte á árbore de Nadal 
de As Termas.
Outra das actividades que mencio-
nar promovidas en Triacastela para 
o desfrute dos máis pequenos foi a 
excursión que fixeron a Lugo xunto 
cos compañeiros e compañeiras do 
CEIP de Samos, cos que comparti-
ron a visualización dunha película 
en As Termas.
Despois, o alumnado de Triacastela 
puido desfrutar dunha xornada en 
Xuvenlugo, o parque de atraccións 
de Lugo, onde o pasaron moi ben.
O alumnado do CEIP Eduardo Cela 
Vila de Triacastela realizaron un 
mural sobre o Nadal para rematar 
o trimestre.
Nel incluíron todos os bos desexos 
para rematar o ano e aquelo que 
máis lles gusta e apaixona.
Para finalizar co estómago cheo, 

realizaron a derradeira merenda 
do ano acompañados nesta oca-
sión dos seus familiares, aos que 
lles cantaron a panxoliña do Apal-
pador.
Outra das actividades que se cele-
braron en Triacastela foi a chegada 
do Apalpador ao colexio Eduardo 
Cela Vila.
Así, os nenos e nenas desfrutaron 
das experiencias desta figura da 
cultura galega que lles encheu de 
cultura e coñecemento aos máis 
pequenos, que aprenderon moito 
sobre historia e patrimonio.
O pasado 28 de decembro Triacas-
tela acolleu dúas actividades de 
Nadal que puxeron de manifesto a 
ilusión dos cidadáns do municipio.
Por unha banda, celebrouse un 
obradoiro de tecido con máquinas 
circulares a cargo de María José 
Martínez e José Antonio Carrera 

tanto pola mañá como pola tarde.
O curso, dirixido a todos os pú-
blicos e que tivo moi boa acollida 
como se pode ver na imaxe.
Por outro lado, o mesmo día tivo 
lugar unha festa infantil na carpa 
que se instalou diante do Concello 
para que os máis pequenos pui-
deran desfrutar da artista Magali 
Piedra.
Os nenos e nenas do Concello de 
Triacastela viron a actuación da 
artista, bailaron e xogaron nunha 
xornada de celebración do Nadal 
inesquecible.
En Paradela tiveron moito peso as 
actividades de celebración do Bi-
centenario do municipio, polo que 
moitas das actividades de Nadal 
foron encamiñadas nese sentido.
Unha delas e moi importante foi 
a excursión a Begonte, onde o 
alumnado do CEIP San Miguel de 

Paradela visitou o Belén de Nadal 
nunha viaxe organizada polo cen-
tro educativo en colaboración co 
Concello, dentro das celebracións 
do bicentenario da institución 
municipal.
No Incio, os nenos e nenas do CEIP 
Ricardo Gasset tiveron a oportuni-
dade este Nadal de facerlle unha 
visita á residencia de maiores da 
vila, onde tiveron unha xuntanza 
en que se uniron os máis peque-
nos e os anciáns na residencia de 
maiores do municipio para com-
partir un tempo durante estas 
festas.
Así, o alumnado do colexio levou 
elementos decorativos que elabo-
raran na clase e entregáronllelos 
aos máis maiores para facerlles 
sentir acompañados e queridos. 
Púidose ver a ilusión que lles fixo 
a ambos grupos festexar o Nadal 

xuntos.
Por último, dentro das actividades 
de Nadal, a Mesa dos Catro Ca-
baleiros volveu ser a protagonis-
ta destas datas de Nadal grazas a 
un belén elaborado polos veciños 
Pepe da Fonte e Marisa Freire.
Este lugar é emblemático porque é 
o punto onde se unen catro conce-
llos da provincia de Lugo, dous da 
comarca de Sarria e dous da de Ri-
beira Sacra: O Incio, Samos, Folgo-
so do Courel e a Pobra do Brollón.
A Mesa dos Castro Cabaleiros é 
protagonista todos os anos debido 
ao concurso fotográfico que se or-
ganiza en torno a el.
Con esta iniciativa, esperamos que 
desfrutarades desta recolección de 
momentos de Nadal da comarca 
de Sarria e estamos desexando que 
cheguen as festas de Nadal do ano 
que vén.
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O Nadal deixou estampas e decoracións fermosas nos diferentes concellos

De arriba abaixo e de esquerda a 
dereita: o Apalpador visitando aos 
cativos no colexio de Triacastela; 
catro fotografías dos nenos do Or-
tega y Gasset do Incio coas súas 
manualidades e debuxos; un con-
certo de Nadal para o alumnado 
do Frei Luís Granada de Sarria; un 
mural creado para a ocasión po-
los nenos de Triacastela; nenos do 
CEIP Plurilingüe San Miguel de Pa-
radela coas súas chaquetas novas, 
un agasallo do Concello coa cola-
boración do GDR Asociación Miño 
Ulla; e tres imaxes da I Xuntanza 
2023 dos veciños de Triacastela na 
que  fixeron un ‘photocall’.
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O Diario Ofi cial de Galicia (DOG) 
publicou a convocatoria de sub-
vencións para a execución de 
proxectos ao abeiro da submedida 
19.2 da medida Leader do Progra-
ma de Desenvolvemento Rural de 
Galicia 2014-2020, cun orzamento 
de 15,3 millóns de euros para as 
anualidades 2023 e 2024. Pode 
optar a estar achegas calquera 
persoa ou enti dade a través dos 24 
Grupos de Desenvolvemento Ru-
ral (GDR) do territorio galego para 
desenvolver proxectos que dina-
micen as súas contornas, ben se-
xan de carácter produti vo ou non.
Así, serán subvencionables proxec-
tos de natureza produti va que 
supoñan a realización dunha acti -
vidade económica con fi ns lucrati -
vos e tamén proxectos de natureza 
non produti va, consistentes na 
realización dunha acti vidade que 
sexa de interese público ou colec-
ti vo. A concesión das axudas tra-
mitarase en réxime de concorren-

cia competi ti va a través de cada 
GDR e as persoas benefi ciarias de 
proxectos produti vos poderán soli-
citar un anti cipo de ata un importe 
máximo do 50% da subvención 
concedida. No caso dos proxectos 
non produti vos, esta porcentaxe 
pode chegar ata o 90%.
Deste xeito, con esta orde de axu-
das búscase mellorar as condicións 
para crear e manter emprego no 
medio rural e dotar de servizos á 
poboación destas zonas, favore-
cendo a mellora do seu nivel de 
vida e a inclusión social, entre ou-
tros aspectos.
Os interesados teñen de prazo 
ata o vindeiro 31 de xaneiro para 
presentar as solicitudes, que de-
berán ser dirixidas -tendo en conta 
a localización do investi mento- ao 
GDR que corresponda. Así mesmo, 
deberán presentarse co formulario 
e coa documentación prevista nas 
bases reguladoras desta convoca-
toria.

Convocadas as axudas 
do Plan Leader

A Xunta de Galicia distribuirá 
novo material de emerxencias 
a 24 concellos lucenses a tra-
vés da convocatoria para dotar 
de equipamento aos municipios 
de menos de 50.000 habitantes 
que conten con Agrupacións de 
Voluntarios de Protección Civil 
(AVPC).
O delegado territorial do Goberno 
galego, Javier Arias, explica que o 
Diario Ofi cial de Galicia (DOG) vén 
de publicar a resolución da orde 
deste ano, que no conxunto de 
Galicia supón un investi mento de 
case 896.000 euros para benefi -
ciar a 131 enti dades locais.

En canto á reparti ción dos equi-
pos en Lugo -39 unidades en 
total -, cédense nove tendas de 
campaña para emerxencias aos 
municipios de Meira, Palas de 
Rei, Portomarín, Ribas de Sil, 
Cervantes, O Saviñao, Sober, Fol-
goso do Courel e O Incio; catro 
esparexedores de sal a Negueira 
de Muñiz, Riotorto, Trabada e 
Lourenzá; tres vehículos todo-
terreo a Pol, Taboada e O Vala-
douro; tres coitelas para reti rar 
neve a Chantada, A Pontenova e 
Ribeira de Piquín; e dúas embar-
cacións pneumáti cas a Monforte 
de Lemos e O Vicedo.

Así mesmo, entregaranse 18 des-
fi briladores externos a Negueira 
de Muñiz, Ourol, Palas de Rei, Pol, 
A Pontenova, Portomarín, Riba-
deo, Ribeira de Piquín, Chantada, 
O Saviñao, Taboada, Folgoso do 
Courel, O Valadouro, Lourenzá, O 
Vicedo, Meira, Viveiro e Monforte 
de Lemos.
Arias afi rmou que pese a tratarse 
dunha competencia dos munici-
pios de máis de 20.000 habitan-
tes e das deputacións provinciais 
nos de menor poboación, a Xunta 
manterá o seu compromiso cos 
servizos de emerxencias dos con-
cellos nos orzamentos de 2023.

Distribúen novo material de 
emerxencias á Protección Civil

A subdelegada do Goberno, Isabel 
Rodríguez, fi xo un chamamento 
aos peóns para que tomen todas as 
medidas de autoprotección que son 
moi importantes durante os meses 
de inverno nos que a falta de luz e 
o mal tempo diminúen a visibilida-
de. Fixo esta advertencia durante 
a presentación en Viveiro dunha 
nova campaña da Dirección Xeral 
de Tráfi co de reparto de chalecos 
refl ectantes por toda a provincia 
para axudar aos peóns a aumentar 
a súa visibilidade.
A subdelegada acompañou aos 
axentes da Agrupación de Tráfi co 
da Garda Civil que comezaron en 
Viveiro o reparto dos 500 chalecos 
refl ectantes de alta visibilidade que 
durará entre este mes e o de xanei-
ro. 
Con esta campaña preténdese sen-

sibilizar a todos os usuarios, tanto 
peóns como condutores, sobre a 
importancia de ver e ser vistos, así 
como de cumprir as normas de 
circulación, para que non haxa nin-
gunha persoa ferida. No que vai de 
2022 rexistráronse 11 accidentes 

por atropelo nas estradas e trave-
sías lucenses, o que supón un 42,2% 
menos con respecto ao ano pasado 
no que se contabilizaron 19. A esa 
cifra hai que sumar outros 46 atro-
pelos en vía urbana, 32 menos que 
no 2021, un 27% menos en total“.

Piden aos peóns que tomen 
medidas para evitar atropelos

O Dicionario da Real Academia 
Galega defi ne comadre nas acep-
cións relacionadas co parentesco, 
pero na fala popular esta voz refí -
rese tamén á veciña ou á amiga na 
que se ten especial confi anza. Con 
este últi mo signifi cado, que lembra 
as mozas e vellas que se prestan 
apoio para faceren fronte aos con-
textos adversos e que se fan tamén 
compaña nos bos momentos da 
vida, vén empregándose dende 
hai moito tempo. Bebendo deste 
herdo tradicional, hoxe reivindíca-

se dende o feminismo consciente 
como un xeito de se referir a aque-
las que practi can a sororidade, a 
solidariedade entre mulleres. E 
nese empeño de moitas comadres 
do século XXI de teceren redes de 
visibilidade para a súa mensaxe, 
esta voz acaba de se converter na 
Palabra do Ano 2022.
Comadre conseguiu ser unha das 
seis voces fi nalistas na votación 
popular promovida pola RAG e a 
Fundación Barrié, a través do Por-
tal das Palabras. 

Comadre foi elixida a Palabra 
do Ano 2022 pola RAG



 13xaneiro 2023

O PSdeG demanda á Xunta axilizar 
a tramitación administrati va para 
obter o Certi fi cado Dixital, e poder 
concorrer así a subvencións e tra-
mitar expedientes coas diferentes 
administracións. Tras escoitar as 
queixas das gandeiras e gandei-
ros lucenses, o Grupo Provincial 
do PSdeG na Deputación de Lugo 
reclamará á Xunta a través dunha 
moción, reformas na tramitación 
deste documento.
Concretamente, a través desta 
proposta, demandan ó Goberno 
autonómico “dotar do persoal ne-
cesario ó Rexistro da Delegación 
de Lugo para garanti r que se aten-
den todas as citas concedidas para 
obter o Certi fi cado Dixital, e que 
tome as medidas precisas para 
descentralizar a realización deste 
trámite, estudando coa Deputa-
ción e os concellos fórmulas que 
eviten os desprazamentos ou os 
reduzan considerablemente”.

Ademais, na iniciati va rexistrada o 
PSdeG insta á Xunta “a mellorar a 
cobertura de liña telefónica e in-
ternet para avanzar no camiño de 
facilitar o acceso á administración 
por vía telefónica e dixital ós veci-
ños do rural lucense”.

IMPRESCINDIBLE. O PSdeG lembra 
que contar co Certi fi cado Dixital é 
imprescindible para poder optar ás 
axudas do Kit Dixital que concede 
o Ministerio de Agricultura. Como 
as axudas se conceden por orde 
de presentación, a incapacidade e 
falta de previsión da Xunta pode 
privar ós gandeiros lucenses do ac-
ceso ás mesmas.
“Dende o Grupo Socialista da De-
putación de Lugo vimos denun-
ciando a perda de servizos públicos 
no rural, e a creación por parte da 
Xunta dun modelo de dúas veloci-
dades, que amplía a fenda entre o 
rural e o urbano”, aseguran.

Os socialistas piden 
axilizar a tramitación 
do Certi fi cado DixitalA presidenta da Asociación de Mu-

lleres Empresarias da Provincia de 
Lugo, Beatriz Varela Regueira, entre-
gou no Museo Interacti vo da Historia 
de Lugo (MIHL) os premios Son Mu-
ller 2022 organizados por AELU. Es-
tes galardóns que celebran a quinta 
edición, recoñecen a acti vidade em-
presarial de mulleres da provincia ao 
mesmo tempo que fomentan a súa 
parti cipación no entorno económico 
e social de Lugo.
Beatriz Varela felicitou a todas as 
parti cipantes “pois presentaron 
proxectos innovadores e creati vos 
o que demostra a gran diversidade 
e pluralidade que existe no sector 
empresarial lucense. Os premios 
recoñecen o traballo da muller em-
prendedora, a empresaria e a muller 
empresaria rural. Con esta iniciati va 
dámoslles visibilidade porque enten-
demos o papel fundamental que xo-
gan no desenvolvemento económi-
co do territorio”. Na quinta edición 
dos Premios Son Muller recibíronse 
preto de 30 candidaturas.
Nesta gala na que tamén parti ci-

paron autoridades da provincia e 
empresarias lucenses, repartí ronse 
un total de 4.500 euros en premios 
e xogos de Matrioskiñas galegas 
deseñados especialmente para este 
certame por artesáns lucenses. Ade-
mais todas as fi nalistas recibiron un 
galardón pola súa parti cipación. 

OS PREMIOS. Na categoría Son 
Emprendedora o primeiro premio 
foi para Aobá Upcycling, o segundo 
para Rural e urbano. As fi nalistas 
foron Late Food, Atoupa e Cuarto e 
Metade.
Na categoría Son Empresaria o pri-
meiro foi para Academia A Mariña e 

o segundo para o Centro Pedagóxico 
Aloumiño. Os fi nalistas foron Colorín 
Colorado, Bioco e Asesoría Mel.
Na terceira categoría, son empre-
saria rural, a vencedora foi As Vacas 
da ulloa seguida de A Horta de San-
coveiga. Quedaron como fi nalistas 
Esencia Viva, Argaia Cosméti ca e 
Casa de Baixo.
Durante a Gala a Asociación de Mu-
lleres Empresarias da Provincia de 
Lugo realizou un recoñecemento es-
pecial a Purifi cación García Balseiro 
(Decoraciones Pura) e disti nguiu a 
súa longa traxectoria empresarial e 
profesional como muller referente 
no ámbito do emprendemento.

Entregados os quintos premios 
Son Muller 2022 da AELU



 14 xaneiro 2023

A Nogueira do Camiño Vello (Ju-
glans regia L), localizada no Con-
cello de Triacastela, vén de ser 
incluída ó Catálogo galego de ár-
bores senlleiras segundo publica 
o Diario Ofi cial de Galicia, que 
salienta as característi cas den-
drométricas, a singularidade e a 
beleza deste exemplar.
A Nogueira do Camiño Vello, 
con 9 metros de altura e 7 me-
tros de circunferencia e cunha 
inclinación de 40º cara ao leste, 
enraizada directamente na ro-
cha localízase ó carón da Casa 
da Ponte, vella ferrería onde en 
1812 se instalou un hospital de 
tránsito para atender a soldados 
enfermos que loitaban contra as 
tropas francesas durante a Gue-
rra de Independencia.
O seu vasto toro e as súas cavida-
des, algunhas delas completamen-
te abertas, mostran o inescrutable 

paso do tempo, as inxerencias do 
clima e dos insectos que nela ha-
bitan.

ACTUALIZACIÓN. O Catálogo ga-
lego de árbores senlleiras é unha 
ferramenta aberta e en constante 
actualización, podendo propoñer 
a inclusión de elementos novos os 

seus propietarios, as administra-
cións, os centros de investi gación 
ou asociacións e aquelas enti da-
des privadas ou públicas que te-
ñan entre os seus fi ns estatutarios 
a protección da natureza.
De feito, dende a aprobación do 
seu regulamento no ano 2007, foi 
obxecto xa de diversas revisións e 
periodicamente sométense a in-
formación pública novas propos-
tas para valorar a posible incorpo-
ración de exemplares con valores 
salientables, como é o caso da 
Nogueira do Camiño Vello.
Este rexistro público de carácter 
administrati vo inclúe todas aque-
las árbores e formacións excep-
cionais merecentes de protección. 
Na actualidade, forman parte do 
Catálogo un total de 184 elemen-
tos —145 exemplares e 39 forma-
cións arbóreas— pertencentes a 
81 especies diferentes.

A nogueira do Camiño Vello, 
xa é unha árbore senlleira

O Concello de Triacastela celebrou 
unha xornada de formación gratuí-
ta en compostaxe domésti ca para 
as persoas que se anotaron para 
recibir un dos 25 composteiros que 
vén de adquirir o Goberno local 
cunha subvención da Consellería 
de Medio Ambiente.
Así, os veciños do Concello puide-
ron recibir información totalmente 
gratuíta na Fonte do Lunar para 
promover a reciclaxe de residuos 
orgánicos.
En concreto, explicáronlles aos 
parti cipantes na campaña o que 

precisan para facer compostaxe, 
o proceso, que residuos se poden 
compostar e cales non e os aspec-
tos que condicionan o proceso da 
compostaxe. Tamén lles ensinaron 
cando está listo o compost e os 
seus usos e benefi cios.
A campaña ‘Composta os teus re-
siduos’ está ideada para a parti ci-
pación de 25 vivendas pertencen-
tes preferentemente á zona rural, 
sendo a condición indispensable 
posuír un espazo de horta e/ou xar-
dín no que colocar un composteiro.

Os veciños recibiron unha 
formación sobre compostaxe

Hai un ano que se puxeron en fun-
cionamento as tres casas do maior 
de Triacastela, unhas instalacións 
novas que son un servizo funda-
mental para garanti r un envellece-
mento digno e acorde ás necesida-
des de cada persoa.
Tamén son lugares onde os veciños 
se poden reunir, crear veciñanza, 
facer acti vidades e estar en com-
pañía nun entorno rural. Pequenos 

centros de día que permiten que 
os municipios que non contan con 
este ti po de servizo poidan ofrecer 
terapias e acti vidades aos maiores 
dentro da súa contorna.
Cada unha delas ten cabida para 5 
persoas, polo que a atención é per-
sonalizada e individual, onde as re-
sidentes teñen atención individuali-
zada e acti vidades personalizadas.
En concreto, a casa do maior Xero-

ser, rexentada por Erica, atópase 
no mesmo municipio de Triacastela 
no baixo do restaurante Vilasante. 
As instalacións contan con espazos 
adaptados para que sexa cómoda 
para aquelas persoas que teñan 
mobilidade reducida.
No caso da casa do maior Escola de 
Vilar, rexentada por Mari Carmen 
Doval Núñez, sitúase na parroquia 
de Vilabella en Triacastela e com-

parte espazo co centro social, aínda 
que son instalacións independentes 
e conta cun ximnasio, cociña, sala 
de descanso, baños adaptados e 
unha ofi cina.
A terceira é a casa do maior Pra-

do na parroquia de Folgueiras de 
Triacastela, rexentada por Marta 
Silvosa, cuxas instalacións contan 
con equipamento xeriátrico homo-
logado, sala de estar e comedor con 
televisión. 

As casas do maior cumpren un 
ano en funcionamento

triacastela

A Lotería Nacional, que ten lugar 
todos os días, sorprendeu aos 
habitantes de Triacastela ao ser 
premiado un décimo do número 
52.767 o 22 de decembro, día do 
Gordo da Lotería de Nadal. O dé-
cimo, que lle deu 30.000 euros ao 
seu dono, de indenti dade desco-
ñecida, foi vendido no supermer-
cado Ace do municipio.
O propietario do establecemen-
to, Emilio López di descoñecer a 
enti dade do agraciado, aínda que 
pensar que é da zona. 
O número premiado, o 52.767, foi 
vendido noutras nove localidades 
españolas.

O número premiado 
da Lotería Nacional 
tocou en Triacastela
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láncara

Ingrid Izquierdo, a nova cónsul 
de Cuba para Galicia, Asturias 
e Cantabria, visitou o Concello 
de Láncara xunto co vicecónsul 
nunha xuntanza ofi cial co alcal-
de, Darío Piñeiro, o tenente de 
alcalde, Pablo Rivera, e o fi llo 
predilecto de Láncara, Carlos Ló-
pez Sierra.
Durante a xornada, o goberno 
lancarés ofreceulle á represen-
tante cubana toda a colabora-
ción posible para desenvolver 
novos proxectos en común, 
como algúns de cooperación a 
nivel internacional.

Ademais, durante a visita, tamén 
puido desfrutar dun paseo pola 
Casa Museo Anxo Castro e Cen-
tro de Interpretación da Emigra-
ción Galega, que sinalou como 
“un lugar que nos transporta ao 
pasado e móstranos unha parte 
importante das nosas orixes, de 
gran signifi cación para o pobo 
cubano e referencia de arquivo 
dos vínculos histórico-culturais 
entre Cuba e Galicia”.
A Casa Museo propúxose como 
lugar onde organizar iniciati vas 
de ti po cultural, académico ou 
de intercambio.

O Concello acolleu a visita 
da nova consulesa de Cuba

A Deputación provincial inviste 
180.000 euros para a humanización 
da avenida Benigno Quiroga de Lán-
cara nun convenio de colaboración 
entre a insti tución e o Concello de 
Láncara.
Esta acción promove a humaniza-
ción integral da avenida Benigno 
Quiroga do núcleo urbano da Pobra 
de San Xiao, que ten un custo total 
de preto de 187.000 euros.
O acto, celebrado no Salón de Ple-
nos do Concello, esti vo presente 
José Tomé Roca, presidente da De-
putación; Darío Piñeiro, alcalde de 
Láncara e o feputado de Promoción 
Económica e Social e tenente de al-
calde lancarés, Pablo Rivera Capón.
Tomé Roca destacou a importancia 
desta obra porque Benigno Quiroga 
é unha das dúas arterias principais 
coas que conta o núcleo da Pobra, 
onde se sitúan a maioría das tendas, 
enti dades bancarias e locais de hos-

talería e onde viven ademais moitos 
veciños deste municipio. “Polo tan-
to, o acondicionamento desta rúa 
terá un benefi cio social, pero tamén 
económico”.

O PROXECTO. Esta actuación permi-
ti rá mellorar o fi rme da avenida Be-
nigno Quiroga, con aproximadamen-
te un quilómetro de lonxitude, que 
aportará unha maior durabilidade e 

estabilidade.
Tamén se proxecta unha mellora 
de accesibilidade coa instalación de 
catro pasos de peóns elevados e a 
instalación de tres prazas adaptadas 
a persoas con mobilidade reducida.
Así mesmo, este proxecto compléta-
se coa sinalización horizontal e verti -
cal necesarias que garante as condi-
cións de accesibilidade e seguridade 
da vía.

Conveniada a humanización da 
avenida Benigno Quiroga

O Concello de Láncara adxudicou 
a obra de construción da glorieta 
na Lu-546, punto quilométrico 
12+230 de acceso ao núcleo da 
Pobra de San Xiao.
A Dirección de Obra recaerá no 
Enxeñeiro de Camiños, Canais e 
Portos, Marcos Díaz-Becerra Mar-
tí nez, que conta cunha dilatada 
experiencia neste ti po de proxec-
tos, e as obras comezarán a fi nais 

de xaneiro.
A empresa Ovisa Pavimentos y 
Obras foi a que obti vo a puntua-
ción máis alta entre as tres que 
se presentaron, e polo tanto será 
a encargada de acometer os tra-
ballos que terán unha duración 
máxima de 4 meses.
A obra adxudicouse mediante 
concurso aberto por un total de 
289.795 € IVE engadido, o que su-

pón un aforro de máis de 38.000 
euros sobre o orzamento previsto.
O alcalde de Láncara amósase sa-
ti sfeito da rapidez ca que se tra-
mitou todo o expediente adminis-
trati vo e insiste en que a Xunta de 
Galicia ten un compromiso moral 
con Láncara que aínda non mate-
rializou e empraza a administra-
ción autonómica a cumprir coas 
súas promesas.

O Concello contará cunha glorieta 
de acceso á Pobra de San Xiao

O Concello convoca varias prazas 
para a estabilización de emprego 
temporal publicadas no BOP de 
Lugo número 292 do 23 de de-
cembro. O prazo de presentación 
de solicitudes remata o vindeiro 
19 de xaneiro.
Desta maneira, das oito primei-
ras, unha praza será a de Axente 

de Emprego e desenvolvemento 
local, outra será de limpador/a 
de dependencias municipais e 
outras seis para auxiliar de axuda 
no fogar. As dúas prazas restan-
tes serán tamén para o posto de 
auxiliar de axuda no fogar, pero a 
cubrir polo sistema de concurso-
oposición.

O Concello necesita cubrir 8 
prazas de auxiliar do SAF

o páramo
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Son moitos os veciños e veciñas 
do Concello de Samos que se 
veñen de apuntar ás clases de 
ximnasia dirixidas por unha mo-
nitoria especializada no tema 
que se están a imparti r os luns e 
os venres.
A traballadora social do Conce-
llo, Elena Pereira, confi rma que 
“estas acti vidades están a desen-
volverse nas vivendas comunita-
rias que temos en Samos. Estas 
vivendas están habilitadas para 
persoas autónomas sen ningún 
grado de dependencia ou como 
moito que sexan de grado 1”.

Pereira destaca tamén que “as 
acti vidades de ximnasia fanse 
precisamente porque os usuarios 
aínda teñen mobilidade e se pre-
tende conservala o maior tempo 
posible e fomentar un esti lo de 
vida acti vo”.
Do mesto xeito, resalta a “boa 
acollida que están a ter” e explica 
que “están imparti das por unha 
monitora con amplos coñece-
mentos no tema que vai os luns 
e os venres unha hora cada día, 
e en principio imparti ranse entre 
12 e 14 sesións”.

As vivendas comunitarias 
acollen clases de ximnasia 
para os maiores do municipio

O mosteiro de Samos fí xose famo-
so estes días por unha inscripción 
que decora un dos medallóns onde 
se xuntan a nervadura das bóvedas 
da construción, xa que pon nela 
“Que miras bobo”, unha frase que se 
fi xo viral ao dicila Leo Messi no Mun-
dial de Fútbol.
Esta frase, escrita no teito do claus-
tro góti co cunha rechamante letra 
vermella e en maiúscula, é obra de 
Pedro Rodriguez, un canteiro e ‘troll’ 
de Monforte de Lemos.
Pedro Rodrigues foi o encargado de 
construír Mosteiro, tamén chamado 
claustro das Nereidas, e a pesar de 
que non hai unha historia confi rma-
da, todo apunta que esta inxuriosa 
inscrición forma parte dunha broma 
coa que o canteiro Pedro Rodrigues 
quixo rirse dos miróns e curiosos du-
rante a súa construción.
O humor do mestre canteiro sobre-
viviu ao paso do tempo e a inscrición 
xeroglífi ca consérvase intacta.

MOSTEIRO DE SAMOS. A constru-
ción do mosteiro, con planta cadrada 
e pedra moi traballada, remóntase a 
fi nais do século XVI e está situado 

xunto ao río Sarria. Os visitantes que 
pasan, adoitan quedar abraiados po-
las súas amplas dimensións.
A pesar de que desde fóra proxecta 
unha imaxe de austeridade, isto con-
trasta cos seus claustros, construídos 
en pedra de granito.
O claustro góti co foi construído so-
bre o anterior de esti lo románico, 
que foi destruído por un incendio 
para mediados do século XVI.
Na web do mosteiro fan referencia 
ao rechamante gravado como bo 
exemplo da “picaresca medieval”. As 
letras vermellas fan que a inscrición, 

escrita “en forma xeroglífi ca”, sexa 
aínda máis atracti va a ollos do lector. 
Esta frase humorísti ca é atribuída a 
Pedro Rodrígues, un mestre canteiro 
monforti no que se encargou de levar 
a cabo as obras da reconstrución do 
claustro entre 1562 e 1582.
Pola súa banda, a orixe do nome é de 
ascendencia visigoda. Durante sécu-
los foi coñecido como Mosteiro de 
Sámanos, pero co paso do tempo foi 
reducido a Samos, como é coñecido 
actualmente. Ademais, é o mosteiro 
habitado máis anti go de España, se-
gundo afi rman na súa páxina.

O mosteiro recolle a icónica frase 
de Messi, “Que miras, bobo?”

Aprobado por unanimidade o 
Plan Xeral de Ordenación

o incio

Durante a sesión de Pleno extraor-
dinaria celebrada no Concello do 
Incio, aprobouse por unanimidade o 
Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM).
Esta é a terceira aprobación provi-
sional deste plan, xa que o Goberno 
local xa fi xera a segunda a fi nais do 
ano pasado, que foi enviada á Xunta.
O Goberno autonómico requiriu 
novos informes sectoriais como 

paso previo á aprobación defi niti va 
e unha vez obti dos os informes dos 
correspondentes organismos e rea-
lizadas as modifi cacións menores 
que indicaban, ti ña que facerse unha 
terceira aprobación provisional polo 
Pleno.
Desta maneira, este organismo pro-
cedeu a unha nova aprobación pro-
visional para a súa posterior remi-
sión á Dirección Xeral do Territorio e 

Urbanismo para que resolva, se pro-
cede, sobre a aprobación defi niti va.

MÁIS DE 130 ALEGACIÓNS. Durante 
o trámite de información pública fo-
ron presentadas 132 alegacións por 
parte de persoas interesadas, que 
foron resoltas polo Pleno da Corpo-
ración Local o pasado 12 de maio 
de 2017. Destas, 61 (46.21%) foron 
aceptadas na súa integridade 61, 42 
(31,82%) só parcialmente e rexeita-
das 29 (21,97%).

NOVO PXOM. O alcalde do Incio, 
Héctor Corujo, amosou a súa sati s-
facción ante este “paso importante” 
para a aprobación do plan e lembra 
que un dos compromisos cos veci-
ños era facer todo o traballo preciso 
para ter o documento aprobado nes-
te mandato”.
Ademais, sostén que a revisión co-
mezou a tramitarse hai máis dunha 
década para reducir o solo urbano 
e así rebaixar as canti dades que os 
veciños deben pagar en concepto 
de IBI.

O Concello vai realizar unha recolli-
da de plásti cos agrícolas na terceira 
semana de xaneiro.
Os veciños e veciñas que teñan 
plásti cos almacenados na casa de-
ben depositalos atados ou en fardos 
nos puntos de recollida existentes, 
que estarán habilitados en todas as 
parroquias do municipio.
Ademais, no Concello tamén se ba-
raxa a posibilidade de recoller os 
plásti cos agrícolas nas propias ex-

plotacións agrarias, para así facilitar 
o traballo aos gandeiros e agriculto-
res. A seguinte recollida farase na 
primavera.

Xa se poden levar os plásti cos 
agrícolas para a súa recollida
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samos

Coñecemos ós membros da Aso-
ciación de Nais e Pais de Alumnos 
do CEIP de Samos: Jesús Manuel 
Vila Sanmiguel, o seu presiden-
te, Sonia Vázquez Rodríguez, a 
súa vicepresidenta e Aida Núñez 
Díaz, secretaria e tesoureira.

Que opinión xeral observan en-
tre as nais e pais do alumnado 
do centro?
Cremos que para todas as nais e 
pais a creación da ANPA nun co-
lexio tan pequeno coma é o de 
Samos, tivo unha acollida moi po-
sitiva. Hai colaboración para cal-
quera proposta que se fai e moi 
boa aceptación das ideas e acti-
vidades que se propoñen para os 
nenos e para a mellora en xeral 
do funcionamento do centro.

Que obxectivos ten a ANPA do 
CEIP de Samos?
Temos uns obxectivos moi de-
finidos, que son ante todo dar 
a coñecer a educación no rural 
para poñer en valor os centros 
educativos pequenos e intentar 
conseguir tódalas melloras que 
estean ó noso alcance, tanto en 
termos de mellora educativa (con 
propostas de actividades extraes-
colares, talleres de diversa temá-
tica, charlas didácticas, saídas ou 
visitas guiadas) coma en acondi-
cionamento das instalacións de 
recreo para os nenos (patios in-
clusivos, xogos compartidos…).

Que proxectos a curto, medio e 
longo prazo ten proxectados a 
ANPA deste centro?
A curto prazo, ou máis ben dito, 
neste momento, xa se están a 
realizar actividades para a Igual-
dade e Prevención de Violencia 
de Xénero, impartidas por Crea-
dos (Centro Educativo e de ne-
cesidades Educativas Especiais 
de Sarria) coa colaboración do 

colexio, para o que se conseguiu 
financiamento da Consellería de 
Igualdade da Xunta de Galicia. 
Neste mesmo proxecto, entra a 
reforma do patio e aula de xogos 
que se está a levar a cabo e ta-
mén programación de conferen-
cias dirixidas ós pais e nais para 
dar a coñecer as pautas dunha 
educación baseada na igualdade. 
A medio prazo,  dende o Colexio 
de Enfermería de Lugo, déronnos 
a oportunidade de que se poidan 
impartir talleres de Educación 
Afectivo-sexual na infancia, di-
rixidos tanto ás familias como ó 
alumnado e que se van realizar 

tanto de forma presencial para 
os alumnos no propio colexio 
coma en forma de webinars para 
os pais e nais. Pero a nosa prio-
ridade está en tentar conciliar 
a vida familiar e o traballo coa 
educación dos nosos fillos e fillas, 
por iso o noso obxectivo principal 
para conseguir a longo prazo se-
ría o servizo de mañanceiros.

Que actividades véñense reali-
zando de forma sistemática?
Nestes momentos estanse a ofer-
tar as actividades extraescolares 
de inglés, multideporte e cursos 
de natación na piscina Municipal 
de Sarria. Dependendo da deman-
da e das peticións que se vaian 

orixinando, poderanse ofertar 
máis actividades de interese.

Existe boa relación e comunica-
ción entre o colexio e a ANPA?
A comunicación que existe co 
equipo docente é inmellorable, 
abertos a calquera colaboración 
e flexibilizando o horario lectivo 
para dar cabida ás actividades 
propostas pola ANPA. Facilitando 
os medios dos que dispón o co-
lexio para dar a coñecer e difundir 
as ideas que se propoñen dende a 
ANPA.

E dentro da ANPA, existe en xeral 
unha boa colaboración da maio-
ría de nais e pais de alumnos?
A ANPA do CEIP de Samos é moi 
pequena, iso favorece que a rela-
ción sexa moi próxima, case como 
a de compañeiros de traballo, o 
que fai que todo o mundo se invo-
lucre e colabore co que faga falta, 
tanto para dar o visto bo ós acor-
dos que se toman, como para bo-
tar unha man no que sexa preciso.

Cales cren que son as principais 
dificultades ou carencias do co-
lexio e como cren que poderían 
solucionarse?
Como xa comentamos, o princi-
pal obxectivo que nos marcamos, 
sería conseguir o servizo de ma-
ñanceiros que permita unha con-
ciliación coa vida laboral dos pais 
e nais, ese sería a principal caren-
cia que contamos se resolva nun 
futuro o máis inmediato posible. 
Para elo, intentaremos solicitar 
axudas económicas para a conci-
liación en canto sexan publicadas 
para optar a este servizo.

Cren que as nais/pais na actuali-
dade están o suficientemente for-
mados como educadores?
Pois neste suposto o ideal se-
ría que alguén avaliase a nosa 

traxectoria como pais e nais que 
educamos ós nosos fillos. Non sei 
se estaremos o suficientemen-
te cualificados, pero dende logo 
apostamos e adicamos todo o 
tempo que podemos a esta ta-
refa. E a mellora da educación 
dos nosos fillos e fillas é o moti-
vo principal polo que a ANPA foi 
creada.

Poderían definir o centro en 5 pa-
labras?

O CEIP de Samos é un colexio que 
se podería definir coma unha pe-
quena familia, cunha educación 
case exclusiva e personalizada a 
cada alumno, na que os docentes 
teñen unha dedicación total, e no 
que os nenos e nenas forxan unha 
amizade moi estreita que segura-
mente perdure co paso dos anos. 
Agradecemos enormemente a 
colaboración do equipo docente 
e a dedicación cos nosos nenos e 
nenas.

“Queremos poñer en valor os 
centros de ensino pequenos”
A ANPA do colexio de Samos é a semente para as actividades do centro

“A comunicación 
que existe co 

equipo docente 
é inmellorable e 

facilitan os medios 
dos que dispoñen 
para difundir as 
ideas propostas”
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O Concello de Paradela comeza este 
ano enfocado en seguir elaborando 
e mellorando a súa Axenda Urba-
na e Rural de Paradela, dentro do 
plan da Axenda 2030 que marca 
uns obxecti vos a cumprir en todos 
os concellos que forman parte dos 
países da ONU.
Nesta caso, Paradela ten moito 
avanzado, xa que xa se fi xo o Plan 
de Rehabilitación do municipio que 
deu lugar ao primeiro estudio de 
desenvolvemento de Paradela. Ta-
mén, en 2021, aprobouse o Plan de 
Mobilidade Sosti ble que se funda-
menta na innovación e renovación 
da estrutura políti ca en canto a sos-
tenibilidade, reciclaxe e resiliencia.
Así, alcanzouse un equilibrio normal 
no transporte por parte da cidada-
nía, fomentouse os sistemas de mo-
bilidade alternati vos, mellorouse a 
sostenibilidade desde o punto de 
vista social e ambiental e de mobi-
lidade peonil.
Incorporouse tamén a implementa-
ción da nova políti ca contra o cam-
bio climáti co e, coa necesidade de 
atender á poboación do rural, as 
políti cas para mellorar e conservar 
o medio rural e mellorar a calidade 
de vida.

Por outra banda, o Plan de Acción 
local de Paradela que se aprobou en 
agosto de 2022 foi galardonado cun 
premio por parte do Ministerio de 
50.000 euros ao ser o único muni-
cipio de Galicia de menos de 5.000 
habitantes que ten ben implemen-
tada toda a políti ca sobre sostenibi-
lidade.
O alcalde de Paradela, José Manuel 
Mato Díaz, di que para este ano “hai 
algúns proxectos interesantes en 
busca de fi nanciación para levalos a 
cabo, xa que temos todo implanta-
do para poder levalos a cabo”.
Estas actuacións se basean en facer 
cumprir os obxecti vos estratéxicos, 
como a recuperación do Campo da 
Feira ou a mellora da rúa Cabaleiro 
de Santi ago para facela unha vía 
máis “humanizada, transitable e 
bonita, con certo encanto”, como 
explica o rexedor.
Outras iniciati vas son a mellora do 
casco anti go, dentro da capital, no 
núcleo de pati os e a recuperación 
dos muros anti gos nun entorno 
“precioso”, di Mato.
E no caso da contorna natural, o al-
calde fai fi ncapé nun plan de acción 
en canto ao Río Loio, que comeza 
no punto máis álxido de Paradela, 

e que ten un grande interese local 
e turísti co. Por isto, é importante 
coidar da contorna do Río Loio e a 
súa vexetación, que se viu danada 
ulti mamente por mor das chuvias.
Ademais disto, cabe destacar que 
Paradela encadrouse nun plan a 
nivel europeo chamado Nova Bau-
haus, a través do Sergas, que fo-
menta a mellora das vivendas. Así, 
desde o Concello apostan tamén 
por mellorar a calidade de vida dos 
seus habitantes co obxecti vo de 
fi xar poboación no municipio.
Aínda están na fase inicial de desen-
volvemente e de como se pode ad-
herir Paradela ás subvencións deste 
plan, pero teñen ganas de poñerse 
en marcha.

NOVA BAUHAUS. É unha iniciati -
va creati va e interdisciplinar que 
abre un espazo de encontro para 
deseñar futuras maneiras de vivir e 
sitúase na encrucillada entre arte, 
cultura, inclusión social, ciencia e 
tecnoloxía. A iniciati va leva o Pacto 
Verde Europeo aos lugares onde vi-
vimos e chama a un esforzo colecti -
vo por imaxinar e construír un futu-
ro sosti ble, inclusivo e fermoso para 
a mente e para a alma de todos.

O Concello comeza o ano con 
varios proxectos de habitabilidade

paradela

O viveiro de empresas de Paradela 
xa está completo grazas á últi ma 
incorporación dun negocio de ma-
quinaria agrícola que completa así 
o quinto local que quedaba sen 
ocupar.
Os cinco locais contan con todos 
os servizos necesarios para levar 
a cabo a súa acti vidade econó-
mica e ocupan un espazo coas 
seguintes superfi cies: 172.38 m2, 
373.65 m2, 353.12 m2, 353.12 m2 
e 344.91 m2.
O local máis pequeno é o que foi 
reubicado para esta quinta em-
presa de maquinaria agrícola, que 

comparte con outras dúas sector e 
acti vidade para mellorar a vida dos 
gandeiros e agricultores.
Estas outras dúas empresas de 
maquinaria agrícola traballan á 
par, xa que unha encárgase dos re-
postos necesarios para a maquina-
ria e a outra é un taller que arranxa 
máquinas agrícolas.
As outras dúas empresas tamén 
son do sector industrial; unha 
delas está especializada na fabri-
cación de foles e o rexedor di que 
é “moi moderna”, e a outra é un 
establemento dedicado a robóti ca 
gandeira.

Un quinto negocio formará 
parte do viveiro de empresas

O alcalde de Paradela, José Ma-
nuel Mato Díaz, anunciou que se 
están levando a cabo as labores 
de calificación de danos en Para-
dela debido as chuvias e o tem-
poral da semana pasada.
Con motivo da ponte de Reis, os 
enxeñeiros non puideron empe-
zar a análise de danos ata o día 
9, mais o alcalde cre que son 
importantes e a cuantía do seu 
amaño superará os 500.000 eu-
ros, xa que explica que a recons-
trución de pontes ascenderá aos 
160.000 euros, máis os danos en 
camiños e na Ruta do Loio.
A Ruta do Loio tivo que ser pe-
chada aos viandantes debido ao 
volume das precipitacións que 
supuxeron que algúns puntos da 
ruta chegasen a estar intransita-
bles.
Os grandes danos que sufriu 
supuxeron a caída de tres pon-
tes que tiñan, como defende o 
rexedor, “anos de antigüidade” 
e tamén a rotura de madeira 
moderna que fora instalada para 

mellorar as condicións dunha 
ruta que é un atractivo vital para 
o turismo de Paradela.
Tamén foi danado o Camiño de 
Santiago á súa pasada por Para-
dela, así como as estradas lindei-
ras e as portas laterais do Muíño 
Riotorto.

ENCHENTES DOS RÍOS. Outra 
das consecuencias que trouxe-
ron as chuvias foron as cheas 
dos leitos dos ríos, que poderían 
terse evitado, como di o rexedor, 

se os ríos estiveran limpios, e 
aproveita a ocasión para pedir 
que “este pode ser un motivo 
para limpalos”
“Hai un déficit de pesca debido 
a que os ríos non están limpos 
e perdemos a oportunidade de 
desfrutar da pesca da troita, 
tan típica de Paradela”, explica 
o alcalde, quen responsabiliza 
desta circunstancia á Confedera-
ción Hidrográfica Miño-Sil, que 
“debería ofrecer recursos para 
coidar o patrimonio dos munici-
pios”.

Esti man en máis de 500.000 
euros os danos polas chuvias

I RUTA CICLOTURISTA DOS CABALEIROS DE SANTIAGO.  Con 
moti vo do Bicentenario do Concello, o municipio organizou a I Ruta Ciclotu-
rista, que transcorreu entre as paisaxes do Concello, que é fi to do Camiño 
Francés, a Compostela. 
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DEPUTACIÓN

O Goberno da Deputación de Lugo 
sacou adiante no Pleno ordinario sde 
decembro o Plan Único de Coopera-
ción cos Concellos para o vindeiro 
ano 2023, ao que desti na 21,5M€ 
para desenvolver actuacións en ma-
teria de infraestruturas, creación de 
emprego, Servizo de Axuda no Fogar, 
acti vidades, eventos, administración 
electrónica ou protección civil. Os 
grupos do PSdeG e o BNG votaron a 
favor da iniciati va, mentres que o PP 
se absti vo.
O presidente, José Tomé Roca, subli-
ñou a importancia de aprobar, por 
terceiro ano consecuti vo, as bases 
do Plan Único no ano anterior ao seu 
período de vixencia porque, desta 
forma, as enti dades locais “poden 
empezar a planifi car e tramitar as 
accións unha vez se publiquen, nos 
vindeiros días, no Boletí n Ofi cial da 
Provincia”. Isto permite aos conce-
llos planifi car con maior antelación e 
traballar con máis previsión e tempo, 

de forma que poidan poden aprovei-
tar mellor os fondos.
O mandatario provincial destacou 
que a aprobación deste Plan nestas 
datas é posible grazas a que o Gober-
no sacou adiante en tempo e forma 
o Orzamento da Deputación para o 
vindeiro ano, de maneira que entra-
rá en vigor a principios de xaneiro.
Pola súa banda, a voceira socialista 
do Goberno, Pilar García Porto, inci-
diu durante a sesión plenaria en que 
co Plan Único a insti tución garante 
“un reparto xusto dos fondos públi-
cos con criterios obxecti vos, iguais 
para todos”, e “respecta plenamente 
a autonomía municipal”.
A Deputada lembrou as conti nuas 
melloras introducidas no Plan Único 
este mandato para que sexa máis 
úti l para os concellos, como a apro-
bación das bases no ano anterior o 
seu período de vixencia, a posibilida-
de de imputar gastos de obras e con-
tratos de persoal dende principios de 

ano ou a simplifi cación dos trámites 
administrati vos, especialmente be-
nefi ciosa para as enti dades locais 
máis pequenas, que teñen menos 
recursos técnicos e de persoal.
Como exemplo do “impacto social 
e económico” desta ferramenta, a 
voceira socialista aludiu a que a De-
putación inxectou dende o ano 2019 
un total de 85,3M€ nos concellos, 
gracias ós que puideron acometer 
en torno a 1.500 obras e subminis-
tacións, e cos que crearon máis de 
1.200 postos de traballo.
O Plan Único 2023 da Deputación 
mantén a súa esencia a través da 
distribución con criterios públicos 
e obxecti vos dos fondos provinciais 
entre os 67 concellos da provincia. 
A poboación, a superfi cie, a disper-
sión territorial e a taxa de envellece-
mento, segundo os datos ofi ciais do 
Insti tuto Nacional de Estatí sti ca, son 
os criterios de reparto que aplica a 
insti tución. 

O Pleno provincial aproba as 
bases do Plan Único do 2023

A vicepresidenta do Consello Provin-
cial de Turismo e deputada de Réxi-
me Interior, Promoción do Territorio 
e Turismo, Pilar García Porto, presi-
diu no Salón de Plenos da Deputa-
ción a últi ma reunión do ano deste 
órgano parti cipati vo e consulti vo im-
pulsado pola insti tución provincial, 
ante o que explicou a programación 
realizada ao longo deste ano 2022, 
con medio cento de accións disti n-
tas.
A deputada subliñou que estas ac-
tuacións cumpriron un dobre obxec-
ti vo. “Por unha banda, convertemos 
o turismo nun dos eixos da acción 
políti ca da Deputación, apostando 
por un sector que achega riqueza e 
emprego, que difunde a imaxe da 
provincia lonxe das nosas fronteiras 
e que, dun xeito fundamental, xera 

opcións de desenvolvemento no ru-
ral e axuda a fi xar poboación no te-
rritorio”, afi rmou. E por outra banda, 
“avanzamos cara a consolidación do 
modelo turísti co da Deputación, de 
calidade, sosti ble, non masifi cado 
e desestacionalizado”. Un modelo, 
sinalou García Porto que “aproveita 
o inmenso patrimonio natural e cul-
tural da nosa provincia”.
A insti tución, sinalou, busca “siner-
xías transversais, de xeito que unhas 
accións reforcen ás outras”, e fomen-
ta “vagas de interese que chegaban 
cada vez máis lonxe”, ao tempo que 
fi xo “un  importante esforzo por po-
tenciar o turismo de proximidade, 
de pequenos desprazamentos que 
se poden realizar en calquera mo-
mento do ano e que resulta funda-
mental para a desestacionalización”.

Impulso de medio cento de 
accións para consolidar o turismo

A Corporación aprobou por unani-
midade o primeiro Plan de Igual-
dade de Oportunidades entre 
Mulleres e Homes na historia da 
Deputación. O Goberno provincial, 
por iniciati va do presidente, José 
Tomé Roca, marca así un fi to no 
camiño cara a igualdade de xénero 
real e efecti va, sacando adiante co 
consenso de todas as forzas políti -
cas e sindicais un instrumento de 
modernización da administración 
para seguir avanzando cara un sis-
tema de xesti ón máis igualitario no 
ámbito laboral.
María Loureiro explicou que se con-
templan 7 eixos de actuación que 
abarcan todos os ámbitos, desde a 
selección de persoal á promoción, 
pasando pola políti ca salarial, a or-

denación do tempo de traballo e a 
conciliación.
Entre as materias que aborda o 
acordo, asinado polas catro orga-
nizacións sindicais representadas 
na Deputación, está o proceso de 
selección e contratación, a clasifi -
cación profesional, a formación, a 
comunicación e linguaxe non sexis-
ta, as condicións de traballo, o exer-
cicio corresponsable dos dereitos 
da vida persoal, familiar e laboral, 
a baixa representación feminina e a 
prevención do acoso sexual ou por 
razón de sexo.
A Corporación, a proposta do presi-
dente, gardou un minuto de silen-
cio ao inicio do Pleno en recordo 
das persoas falecidas no accidente 
de autobús en Cerdedo-Cotobade. 

Aprobado o primeiro 
Plan de Igualdade 

A Xunta de Goberno aprobou as 
bases para poder lanzar o vindeiro 
ano 2023 a terceira edición do pro-
grama de viaxes gratuítas Coñece a 
túa provincia. A voceira socialista do 
Goberno, Pilar García Porto, sinalou 
que a insti tución provincial prepara 
xa unha nova tempada desta iniciati -
va “ante o enorme éxito que ti veron 
as dúas edicións anteriores, nas que 
parti ciparon máis de 4.500 persoas”.
Lembrou García Porto que este pro-
grama da Deputación está dirixido a 
asociacións e colecti vos sen ánimo 
de lucro de toda a provincia e consis-
te en viaxes gratuítas, en pequenos 
grupos, dunha xornada de duración 
por diferentes puntos da xeografí a 
lucense seguindo diversas rutas polo 
patrimonio natural, histórico, cultu-
ral e gastronómico.
“Esta é unha das medidas que puxe-
mos en marcha neste mandato co 
obxecti vo de incenti var o turismo de 
proximidade, a hostalería e o comer-
cio local, que son un dos motores 
importantes da nosa economía”, su-
bliñou a voceira provincial.
A Deputación ofertará un máximo de 
3.036 prazas en dous períodos: un 
na primavera, entre marzo e xuño, 
para os que haberá ata 1.794 prazas; 
e outro no outono, entre os meses 
de setembro e decembro, durante 
os que ofrecemos 1.242 prazas.

Lanzan a terceira 
tempada do programa 
Coñece a túa provincia

O Pleno aprobou unha moción pre-
sentada polo Grupo Socialista para 
instar á Xunta a que cumpra a sen-
tencia 05354/2022 do Tribunal Su-
perior de Xusti za de Galicia (TSXG), 
co fi n de adoptar as medidas opor-
tunas para cumprir coas súas obri-
gas en materia de prevención de 
riscos laborais, de valoración da car-
ga de traballo e a avaliación dos  ris-
cos dos postos de traballo, non só 
dos médicos de Atención Primaria 
e de pediatría, senón do conxunto 
dos profesionais do sistema públi-
co sanitario de Lugo e Galicia. O PP 
abstí vose na votación.
A voceira socialista do Goberno e 
deputada de Réxime Interior, Pro-
moción do Territorio e Turismo, Pi-
lar García Porto, denunciou na súa 
intervención “as condicións labo-
rais do persoal sanitario, pola carga 
de traballo que están soportando 
os facultati vos, unha situación que 

vén de confi rmar unha sentencia 
xudicial que sinala que se vulneran 
eses dereitos, así como as conse-
cuencias do desmantelamento des-
te servizo público”.
García Porto incidiu en sinalar que 
“o modelo sanitario do PP non con-
corda co que defende o Goberno 
da Deputación, xa que demanda-
mos máis e mellor sanidade pú-
blica. Nós entendémola como un 
servicio esencial e como un dereito 
en igualdade de condicións para tó-
dalas persoas. Dende que o PP che-
gou ao Goberno da Xunta lanzaron 
un ataque progresivo e destruti vo 
contra a sanidade pública, e polo 
tanto contra a saúde dos galegos e 
das galegas”.
Explicou que dende a Xunta enfoca-
ron o problema sanitario “en eco-
nomizar este servicio, e adicaronse 
a practi car un austericidio constan-
te na sanidade”.

Instan á Xunta a cumprir 
“coas súas obrigas en materia 
de atención sanitaria”
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Sempre se di que a vida 
é unha sucesión de mo-
mentos máis ou menos 
aleatorios, que debemos 
vivila con intensidade, 

que nunca se sabe o que vai aconte-
cer. Abofé que esta serie de afirma-
cións é bastante acertada, por su-
posto, con matices. Por máis que nos 
esforcemos, hai moitos detalles do 
transcurso dunha vida que escapan 
ao noso control. É un feito innegable, 
gústenos ou non. O azar e o aleatorio 
son factores que debemos aprender 

a asumir con normalidade, incluso a 
aceptalos con certa ilusión. Non ter 
o control do mundo que nos rodea 
a cada momento pode resultar ata 
liberador. Seguro que en máis dun-
ha ocasión escoitamos a expresión 
“déixate levar!”, e sexamos francos, 
como presta de vez en cando. 
Tomar un café nunha terraza men-
tres lemos o xornal ou un libro que 
nos gusta, unha conversa entretida 
coa persoa sentada ao teu carón nos 
minutos previos ao comezo dunha 
función teatral, unha cea de Na-
dal con amigas e amigos que viven 
lonxe de ti, un paseo solitario no frío 
do inverno, recibir unha mala nova, 
unha tarde de sofá e manta na casa 
nun día tristeiro, botar unha semana 

con gripe, discutir con alguén por un 
tema importante ou non... Momen-
tos que van compoñendo unha vida, 
como unha sinfonía cos seus move-
mentos ou un libro cos seus capítu-
los. Non todo é transcendental ou 
épico, por fortuna claro. 
En contraposición á idea de cotian-
dade da vida, están os momentos 
que cambian o devir da historia, 
momentos únicos e irrepetibles nos 
cales os seres humanos poden par-
ticipar activa ou pasivamente. Sobre 
este asunto é de obrigada mención 
a obra do escritor austríaco Stefan 
Zweig (1881 – 1942) que leva por tí-
tulo “Momentos estelares da huma-
nidade”. Probablemente sexa o libro 
máis famoso do escritor e representa 

todo un fito na arte da miniatura his-
tórica e literaria. Os acontecemen-
tos que reúne baixo este título tan 
atraente son moi variados: o ocaso 
do imperio de Oriente, no que a caí-
da de Constantinopla a mans dos 
turcos en 1453 adquire o seu signo 
máis visible; o nacemento do “Me-
sías” de Händel en 1741; a derrota 
de Napoleón en 1815; o indulto de 
Dostoievski momentos antes da súa 
execución en 1849; a viaxe de Lenin 
cara a Rusia en 1917… «Cada un 
destes momentos estelares—escribe 
Stefan Zweig con acerto—marca un 
rumbo durante décadas e séculos», 
de maneira que podemos valora-
los como puntos fundamentais de 
inflexión na historia e tamén lelos 

nestas catorce miniaturas histó-
ricas coa fascinación que sempre 
nos produce Zweig. Poderíase di-
cir que a biografía do propio autor 
está chea de momentos “estelares”. 
Membro dunha acomodada familia 
xudía, inicia a súa carreira literaria 
traducindo a Charles Baudelaire e a 
Émile Verhaeren. Ante o estoupido 
da Primeira Guerra Mundial, Zweig 
declárase pacifista e estreita lazos 
de amizade con Romain Rolland. Uns 
anos despois instálase en Salzburgo 
e, tras fuxir de Austria en 1934 polo 
auxe do nazismo, refúxiase en Lon-
dres. Desgraciadamente o triunfo 
alcanzado polas forzas de Hitler en 
Europa pártelle o corazón e remata 
por suicidarse xunto coa súa muller 
durante unha viaxe a Brasil. Un tris-
te final para un dos grandes xenios 
do século XX. Xa se sabe, intelixencia 
e fascismo nunca foron da man. A 
historia da humanidade sempre os-
cilou entre momentos de barbarie e 
xenialidade nun equilibrio moi fino, 
como se dunha balanza irregular se 
tratase, a cal, nun intre, pode rom-
perse e decidir o futuro en direccións 
moi incertas. Nuns días comezará un 
novo ano e traerá de todo, guerra e 
poesía, ben e mal. Que momentos 
estelares nos deparará o 2023? Non 
nos quedará outra que ilos descu-
brindo pasiño a pasiño.

Rebeca Maseda

Momentos
CULTURA

COLABORACIÓNS

Un de cada tres adoles-
centes no noso país fai 
un mal uso das redes 
sociais, segundo un 
informe de Unicef. O 

estudo, no que participaron máis de 
50.000 estudantes da ESO, revela 
que preto do 91% dos enquisados 
conéctase a internet todos ou case 
todos os días e, a maioría, senten 
relaxación, alegría ou diversión ao 
facelo.
As redes sociais xogan un papel cla-
ve no actual mundo dixital, xa que 
modifican a forma en que planifi-
camos, interactuamos e, mesmo, 
gozamos das nosas vidas. Son múl-
tiples as vantaxes das redes sociais 
na educación se somos capaces de 
aplicalas de xeito adecuado nas no-
sas clases. 

O mundo da educación non pode 
quedarse á marxe da profunda 
transformación dixital no que esta-
mos inmersos e debe ir incorporan-
do cambios que nos leven a un bo 
uso das distintas aplicacións, tanto 
por parte dos docentes como dos 
alumnos, no que se refire á xestión 
de tarefas, as clases online, as au-
las virtuais, á robótica… gústenos 
ou non, os nosos estudantes son 
nativos dixitais e nin o ensino nin o 
profesor somos quen de evitar esa 
realidade.
As redes sociais teñen múltiples 
vantaxes; fai anos era inimaxinable 
a relación e convivencia de alumnos 
de diferentes lugares a miles de qui-
lómetros, promovendo deste xeito 
unha socialización global dos mes-
mos desde diferentes culturas.
As diferentes redes sociais tamén 
axudan ao alumno a fomentar a 
participación, a atopar recursos e, 
ademais, ponlle ao alcance da súas 
mans unha gran cantidade de infor-

mación, ca vantaxe engadida que 
estes recursos están en constante 
actualización, polo que son perfec-
tos para tratar temas de total ac-
tualidade.
O conxunto de habilidades requiri-
das aos estudantes do século XXI su-
friron unha profunda mutación con 
relación a épocas pasadas, sendo as 
redes sociais as que xogan agora un 
papel clave para axudar aos nosos 
alumnos a desenvolvelas. Pero non 
se trata só dun lugar de aprendiza-
xe senón tamén dun espazo para 
a creatividade, a colaboración e a 
comunicación. Agora ben, que os 
nosos rapaces sexan nativos dixi-
tais non sempre se traduce en que 
teñan as competencias tecnolóxicas 
axeitadas. Usar as redes sociais no 
entorno educativo e con fins educa-
tivos contribuirá a que se decaten 
da súa utilidade profesional e for-
mativa mais alá do ámbito do ocio 
e do entretemento.
Dito todo o anterior, e ante a recen-

te proposta presentada no Observa-
torio Estatal da Convivencia Escolar 
de que os docentes asuman a vixi-
lancia do uso das redes sociais por 
parte do alumnado monitorizando 
os comentarios e os hashtags, hai 
que sinalar que este procedemento 
está inspirado nun estudo elabora-
do polo Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE), seguindo a liña 
emprendida por algúns centros de 
ensino norteamericanos. Con todo, 
estes centros encargaron a empre-
sas especialistas en monitorización 
este seguimento para controlar o 
que poñen os seus estudantes nas 
distintas redes sociais como Face-
book, Twitter , Tuenti, Instagran… 
. Deste xeito, resulta moi discutible 
atribuír esta función ao profesora-
do, entre outros motivos, por care-
cer o colectivo docente de cobertura 
legal ante a responsabilidade civil e 
penal que puidera derivarse de dita 
actividade.
Como docentes, asumimos con se-

riedade e rigor o noso papel na pre-
vención e detección do ciberacoso 
desde a nosa condición de forma-
dores, pero outra cousa distinta e 
a vixilancia do uso das redes sociais 
que supón necesariamente a intro-
misión nas contas persoais privadas 
do alumnado, cuestión esta que 
compete os proxenitores no caso de 
menores de idade, é a outras instan-
cias superiores no caso dos maiores 
de idade.
O profesorado debemos implicar-
nos orientando ás familias e aos 
nosos estudantes nun uso adecua-
do das redes  e de internet, transmi-
tíndolle aos pais a mensaxe da im-
portancia de controlar e supervisar 
o uso que os menores fan das TICs, 
tendo eles a obriga de fomentar 
nos seus fillos un uso adecuado das 
novas tecnoloxías e trasladarlles ao 
mesmo tempo as consecuencias e 
as reponsabilidades derivadas do 
mal uso que fagan da Web.
Educar antes que prohibir.

Julio Díaz

Ensino e redes sociais
O PUPITRE
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Independentemente de 
como viva cada quen esta épo-
ca do ano, non cabe dúbida que 
son unhas datas significativas 
para todos nosoutros. Exis-

ten uns hábitos e costumes que en 
maior ou menor medida seguimos; 
desde as comidas e ceas típicas, de 
traballo e familiares, ata reencontros 
cos que non sen ven en tempo, sen 
esquecer, por suposto, a lotaría ou os 
agasallos, o Nadal con maiúsculuas 
condiciona a vida da xente e ninguén 
por moito que o pretenda, logra eva-
dirse. Sen ningún xénero de dúbidas. 
O significado relixioso tamén está aí, 
non se pode negar. O mundo Cristián 
conmemora o nacemento do Neno 
Xesús en Belén de Xudea, o berce da 
relixión que se iría estendendo cara 
Occidente e á que a pertencen máis 
de mil millóns de persoas no conxun-
to do planeta. E nosoutros, os gale-
gos, crentes e non crentes, practican-
tes ou non, estamos masivamente 
nese grupo.
O nadal sempre se celebrou con en-
tusiasmo nas zonas rurais do País; 
non hai máis que escoitar as histo-
rias dos maiores quen narran como 
se xuntaban e percorrían as aldeas 

de casa en casa para cantar os reis 
e recibir o anigaldo. En épocas de 
escaseza, existía un lugar para a es-
morga, a alegría e a esperanza. Sen 
moitos luxos, mellor dito, case sen 
ningún, pero con ilusión.
Co paso do tempo, paseniño veuse 
asistindo a unha merma considera-
ble da poboación. Cada vez menos 
nenos, cada vez máis vellos  e por 
conseguinte, descenso do número de 
veciños, o que foi conducindo ao que 
todos sabemos e contemplamos, sen 
que se poda deter esta tendencia. 
Pero aínda así, a realidade que se-
mella tan negativa non derrotou a 
fantasía de días tan sinalados. En tó-
dolos concellos se esmeran por ilumi-
nar e adornar alomenos as rúas das 

capitais municipais, dándolle o toque 
durante un mes, con luces de cores 
que alegran a vista. Cómpre engadir  
tamén os aportes de particulares, 
quen engalanan as súas casas, non 
só para dentro, senón tamén por 
fóra, facendo partícipes aos viandan-
tes do seu inxenio. Outros non teñen 
reparo en colocar a árbore en lugar 
visible, ou poñer un nacemento para 
o disfrute de quen o queira ver. 
Os concellos, como a administra-
ción pública máis próxima aos ci-
dadáns, tamén poñen da súa parte. 
Así, a tradicional cabalgata de reis, 
o cinco de xaneiro, onde se fan as 
delicias non só dos máis pequenos, 
senón tamén do conxunto dos ve-
ciños e veciñas, que disfrutan da 

chegada das súas maxestades, ben 
en carros tirados por vacas rubias, 
ou ben en tractor. Calquera medio 
de transporte é válido. E como non, 
icluso mercadiños como o que se 
celebra en Begonte, que na súa se-
gunda edición semella plenamente 
consolidado, e no cal comprobamos 

como emprendedores de diferentes 
puntos xeográficos acudiron a ven-
der os seus produtos, desde alimen-
tarios ata artesanais.
Todo elo contribúe a dinamizar as 
zonas rurais e a darlles un valor que 
sempre tiveron e que nos temos que 
negar a que o perdan.

Pablo Veiga

Animación navideña no Rural
COA NOSA VOZ

O RECuNCHO DE CANELINA

O primeiro que se 
me ocorreu facer á 
hora de comezar esta 
columna foi buscar 
a definición de nai 

no dicionario da RAG e atopei isto: 
muller, ou femia en xeral, que tivo 
un ou varios fillos. E non fixen máis 
que estar en profundo desacordo. 
Motivo polo cal, pechei de novo o 
aparello no que estaba a escribir e 
deixei un documento en branco con 
tan só unha liña solitaria ao come-
zo. Pode que non fose unha deci-
sión acertada neste caso, pero é o 
que acostumo a facer cando teño 
un problema semántico, buscar no 
dicionario. Transcorreu o día cunha 
pasmosa normalidade ata que pola 
tardiña decidimos ir ao cine ver unha 
estrea mundial, Avatar. E aí xa deron 
unha definición que me gustou máis, 
porque acae mellor, un pai protexe á 
súa familia, este é o mantra que o ex-
marine Jake Sulli se repite a si mesmo 
durante varias etapas da súa nova 

vida ao longo de toda a película.
Cando teño unha preocupación, ou 
algo me perturba o maxín, adoito 
ver sinais por todas partes, todo me 
recorda á teima que me ocupa, que-
rendo ou sen querer. Falo coa nai 
do meu alumno P. que me vén traer 
un galano que quedou baixo da súa 
árbore esquecido porque no papel 
poñía o meu nome. Falo con ela e 
lembro conversas que manteño con 
moitas nais e pais ao longo das se-
manas. É ben certo iso de que non 
hai un manual de instruccións para 
cos fillos, e permítome recordarlle 
que o está a facer moi ben, porque 
toma todas as decisións procurando 
o mellor para o seu pequeno homi-
ño preuniversitario, polo que todas 
son boas. Independentemente de 
que se esté a equivocar, decide pro-
curando a felicidade do seu fillo. Iso 
é o que sempre fixo a miña nai, an-
tepoñer a miña felicidade. Priorizar-
me por riba do seu alento na mei-
rande parte das ocasións. Hai unha 
frase que repite a miúdo, cando 
debatimos sobre a educación dos 
agora máis cativos da casa: “A me-
llor herdanza que che puiden deixar 
foi formación e educación.” E, efec-

tivamente, se hoxe son Matemáti-
ca, así con maiúsculas, é por obra e 
graza da miña nai. Porque cada vez 
que a chamaba sen folgos querendo 
deixar a carreira, sabía o que me ha-
bía dicir. Lonxe da realidade idílica, a 
súa contestación acostumaba a ser, 
“Bueno, vente, mañá érgueste ás 
cinco da mañá e téñoche eu traballo 
no que non teñas que empregar a 
cabeza”. Malia que moitas veces eu 
pensase que o que precisaba eran 
palabras de alento, a ela funcionou-
lle, porque nunca me vin de volta 
para traballar e sempre avoguei por 
erguer a cabeza e seguir, ou mellor 
dito, baixar a cabeza e seguir estu-
dando malia que me escorresen as 
bágoas polas meixelas. Non terei a 
nai máis doce do mundo, pero para 
min si que foi a millor. E os que te-
mos esa sorte, de ter uns pais entre-
gados e bós, nunca agradecemos o 
suficiente a dedicación e empeño 
que poñen en facer de nós unhas 
boas persoas, aspiración máis gran-
de sempre de Belén. 
Se todo poder conleva unha gran res-
ponsabilidade, non me cabe dúbida 
de que a de ter un fillo é das máis 
difíciles, e probablemente tamén 

das máis satisfactorias, pero para 
todo hai que valer. Todos estamos de 
acordo en que nai é a que cría, e hai 
maneiras e maneiras de criar. Dixo 
Mandela que nada di máis da alma 
dunha sociedade que a maneira en 
que trata aos seus fillos, e coido que 
deberamos reflexionar sobre isto, so-
bre o que estamos a facer cos máis 
novos, e digo facer, e non dicir, por-
que son das que pensan que educar 
pasa por exemplificar. Aínda que 
sone a tópico, cada vez estou máis 
de acordo en que somos o que ve-
mos na casa. Porque a primeira mes-
tra dun neno é a nai, nais que me din 
que ter un fillo é coma partir o cora-
zón en anacos para entregarlles un 
pedaciño a cada un. Por iso non hai 
termo para cando unha nai perde un 

fillo, porque non hai palabra capaz 
de cuantificar tanta dor. 
Malia que nos semelle sempre que 
son demasiado duros para nós, é 
certo o que di Poncela, por moi se-
vero que sexa un pai xulgando un 
fillo, nunca é tan severo coma un fi-
llo xulgando un pai. Todo canto son, 
débollo á miña nai, porque foi a nai 
perfecta, porque para iso, hai un 
millón de maneiras de ser unha boa 
nai. Pode que non esté ao alcance da 
nosa man preparar o futuro para os 
nosos fillos, pero podemos preparar 
aos nosos fillos para o futuro. Por eso 
me fai tan feliz o meu traballo, por-
que podo participar na formación de 
ducias de futuros científicos, ou polo 
menos, de ducias de boas persoas, 
que é o realmente importante.

Noelia Castro Yáñez

A miña naiciña
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE
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DEPORTES

Por Adrián Fernández.
Rematamos o ano 2022 con 
moito baloncesto e bos resulta-
dos en case tódalas categorías 
para o CB Sarria. 
Na categoría Premini (Benxa-
mín) femenina tanto o Fisiote-
rapia Ivonne Castro coma o Ce-
mentos Cosmos ocupan as dúas 
primeiras posicións, as primei-
ras lideran a taboa con 5 vito-
rias e ninguna derrota, mentres 
que as segundas comparten a 
segunda praza con Ensino blan-
co e Cidade con 2-2. Na catego-
ría masculina o Corbar Sarria 
ocupa a cuarta praza con 2-2 
empatado con Ensino blanco 
no grupo A, e o María T. Mar-
tínez ocupa a Segunda posición 
tamén con 2-2 no grupo C. 
Na categoría Mini (Alevín) ám-
bolos dous están na primeira 
división con resultados pareci-
dos, o Autovalfer Sarria femini-
no vai primeiro con 4 vitorias e 
1 derrota e o Oribio Construc-
ciones masculino vai segundo 
cunha vitoria máis (5) e tamén 
1 derrota. 
Na categoría Pre-infanti l femini-
na o Casa Barbadelo van cuartas 
con 3 vitorias e 1 derrota men-
tres que os seus compañeiros do 
Cementos Cosmos Sarria da se-
gunda infanti l masculina ocupan 
a segunda praza con 5-1.
Na categoría Cadete ámbolos 
dous equipos, feminino e mas-

culino levan resultados pare-
cidos, o Saneamientos Sarria 
feminino ocupa a primeira po-
sición con 5-1 empatadas co Ci-
dade de Lugo despois de perder 
contra elas na últi ma xornada, e 
o Oral Design masculino ocupa 
a segunda praza coas mesmas 
vitorias (5) e unha derrota máis 
(2), empatados con Estudiantes. 
Na categoría Junior as cousas 
non van tan ben, pero seguro 
que melloran para o 2023. O 
Castro Agrasar Sarria feminino 
ocupa a 11ª posición con 1-7 
eso si, na primeira división, 
mentres que o MGR Sarria mas-
culino vai 5º con 3 vitorias e 4 
derrotas empatado con Costa 
Artabra. 
E por último repasar a catego-
ría Sénior, na que o Floristería 
Madeira Sarria feminino ocupa 
a cuarta posición con 6 vitorias 
e 4 derrotas empatadas co CB. 
Do Lea e as de Laracha, men-
tres que o MGR Sarria mascu-
lino van segundos tras perder 
no último partido do ano ante 
o Terra Chá en Vilalba, con 5 vi-
torias e 3 derrotas empatados 
con Basquet Coruña S e Calvo 
Artai nunha liga moi igualada.
E por último, os máis pequenos 
tamén puideron despedir o ano 
celebrando a primeira xorna-
da de Baby Basket da tempada 
2022/2023, e que sexan moitas 
máis o ano que vén.

Bo remate de ano 
para o CB Sarria

Lugo será o punto de inicio da 
volta ciclista profesional O Gran 
Camiño, que por segundo ano 
traerá a Galicia o mellor ciclis-
mo internacional, co patrocinio 
da Vicepresidencia da Deputa-
ción de Lugo e que se celebrará 
o vindeiro 23 de febreiro.
Coa Muralla e o Camiño Pri-
mitivo como pano de fondo, a 
cidade de Lugo será escenario 
dunha etapa, a primeira desta 
volta, que culminará en Sarria, 
punto de referencia do Camiño 
Francés. Así se deu a coñecer 
no acto de presentación da eta-
pa na que interviron o deputa-
do de Deportes, Efrén Castro, o 
tenente alcalde de Lugo, Rubén 
Arroxo, o responsable da orga-
nización, Ezequiel Mosquera, 
e o exciclista Álvaro Pino, em-
baixador da proba.
Efrén Castro sinalou a “capa-
cidade que ten o ciclismo para 
mostrar o noso país” e enmar-
cou, nese contexto, “a decisión 
sobre o percorrido, que ten 
como referencia dous puntos 
icónicos, como son a Muralla 
de Lugo e o Camiño Primitivo, 
na saída, e Sarria, referente do 
Camiño Francés, na chegada”. 
A falta de concretar o trazado, 
adiantou que “será un escapa-
rate para o patrimonio arqui-
tectónico e natural de Lugo e do 
sur da provincia, achegando o 
pelotón ás  localidades”.

O tenente alcalde Rubén Arroxo 
agradeceu á Deputación e á or-
ganización que “contasen para a 
saída da proba con Lugo, e con-
cretamente coa Muralla de Lugo, 
un patrimonio que temos que 
seguir potenciando”. “Unha boa 
forma de facelo é con eventos 
coma este, que se vai poder ver 
en pantallas de todo o mundo”.
O acto celebrouse na praza da 
Mosqueira, coa participación 
tamén da vicepresidenta da 
Deputacíon de Lugo, Maite Fe-
rreiro, a concelleira de Partici-
pación e Servizos á Veciñanza, 
Cristina López, e o concelleiro 
de Infraestruturas, Álex Penas
O Gran Camiño serán catro eta-
pas, entre o 23 e o 26 de fe-
breiro, unha por cada unha das 
provincias galegas, sumando ao 
propio espectáculo do ciclismo 

profesional internacional a pro-
moción do territorio.
O Gran Camiño, que a pasada 
edición pechou cunha contra-
rreloxo en Sarria, permitiu o ano 
pasado que as paisaxes galegas 
chegasen a millóns de especta-
dores de todo o mundo a través 
das súas canles de difusión e, 
principalmente, da emisión de 
Eurosport, constituíndo unha 
auténtica xanela ao mundo para 
Galicia. Tamén nas estradas, de-
volveu aos galegos a posibilida-
de de gozar dunha volta ciclista 
profesional 20 anos despois da 
última Volta a Galicia destas ca-
racterísticas.
A organización confirmou este 
luns a presenza na proba do 
considerado mellor equipo do 
mundo, Team Jumbo-Visma Cy-
cling.

A volta ciclista ‘O Gran Camiño’ 
terá lugar no mes de febreiro

LÁNCARA
Concello:   982 54 30 77
Garda Civil:  982 54 31 47
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 30 39

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

TELÉFONOS DE INTERESE

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

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

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

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

TRIACASTELA
Concello:   982 54 81 47
Garda Civil:  982 54 60 08
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 80 18
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A liga 2022-23 retomouse a primei-
ra fin de semana de xaneiro tras 
un descanso de tres semanas, algo 
máis nas categorías máis elevadas e 
tamén noutras, que esperarán ata a 
fin de semana do 14-15 para volver 
saír ao verde.
Esta primeira fase trouxo un pouco 
de todo aos distintos equipos da 
provincia. O mellor situado nas ca-
tegorías sénior, o Lugo, que milita 
na Segunda División, marchou ao 
descanso na parte baixa da táboa, 
no posto 19 e moi preto da zona de 
descenso. Retomouse a competi-
ción o pasado venres 6 de xaneiro, 
en Leganés.
Tampouco foi moi boa a tempada 
para o Polvorín no seu debut na Se-
gunda B. O equipo lugués sumou 11 
puntos en 15 xornadas, nos que ga-
ñou en dúas ocasións, empatou en 
5 e perdeu en 8.
Con 7 vitorias, seis empates e 1 de-
rrota o Vilalbés marchou de vaca-
cións en Terceira, no posto de prata 
e con aspiracións unha vez máis a 
xogar o ascenso, polo que leva pe-
lexando xa varias tempadas.
No mesmo grupo está o Viveiro, na 
zona media da táboa, só 9 puntos 
por debaixo, con 5 vitorias, 3 empa-
tes e 6 derrotas.
En Preferente a Sarriana é o mellor 
situado de todos, na segunda posi-
ción e a 6 puntos do líder. Sumou 11 
vitorias polo momento, 1 empate e 
4 derrotas.
Once puntos por baixo, na décima 
praza, o Residencia pechou este pri-
meiro ciclo de Liga con 6 vitorias e 5 
empates, os mesmos que derrotas. 
O Ribadeo está na posición 13, ta-
mén con 6 vitorias pero neste caso 
con 8 derrotas e 2 empates.
Tres equipos máis están na parte 
baixa, loitando por conservar a cate-
goría, o CD As Pontes, que cambiou 
de adestrador, ocupa a posición 16 
con só 3 vitorias en 16 encontros. O 
Lemos está na mesma situación aín-
da que cunha vitoria máis pero con 
máis derrotas.
O debutante Portomarín pagou 
caro o ascenso, xa que colleitou só 
6 puntos dunha vitoria e tres em-
pates.

Xa nas competicións de afecciona-
dos, o Pol lidera a táboa de Primei-
ra con 12 vitorias de 16 partidos e 
unha única derrota. Ao equipo po-
lense escapóuselle o ano pasado o 
ascenso pero este ano ten claras as 
ideas.
Na Segunda, o Meira está como-
damente asentado no liderado do 
grupo Norte, con 33 puntos, 4 máis 
que o segundo, posto que ocupa o 
Folgueiro, que xunto con Cospeito, 
Muimenta e Iberia están en postos 
para disputar os play off de ascenso. 
A parte negativa está para o Goiriz, 
que pecha a lista.
No Sur, a situación está máis aper-
tada. O Friol lidera con 2 puntos de 
vantaxe, 10 vitorias, 2 empates e 2 
derrotas. Os postos de play off son 
para Guntín, Ferreira, Oural e Bece-
rreá e o de descenso para o Carba-
lledo.
En Terceira, o Vilalbés B, que vén de 
crearse, ocupa o liderado con ampla 
vantaxe de 6 puntos e ten a promo-
ción na súa man. No posto de prata 
está o Catro Roldas, tamén en pos-
to de promoción. Para os play off 
están Abadín, Mondoñedo, Nuevo 
Nausti e Friol B.
No Sur, as dúas primeiras prazas son 

para Quiroga e Palas, mentres que 
os play off están ocupados polo de 
agora por O Incio, Rubián, Castro-
verde e Santa Comba.
Nas ligas femininas o Friol ocupa 
a posición 15, a penúltima no seu 
grupo de Segunda División tras 
unha dura tempada na que só se 
levaron dúas vitorias.
En Primeira Galicia o Lugo está a fa-
cer una espectacular tempada. Ocu-
pa a terceira praza, dentro do grupo 
de ascenso. O Antas, pola contra, 
sancionado por un partido, segue 
co marcador a 0 malia ter gañado un 
único partido. Está a pasarlle factura 
o escaso do banco.

Na Segunda Galega, o Friol B só co-
ñece a vitoria polo momento como 
líder absoluto do grupo onde están 
incluídos todos os equipos da pro-
vincia. Nos outros catro postos para 
a promoción de ascenso están os 
lugueses San Lázaro, Chantada e San 
Roque; co Carballedo na sexta praza, 
que podería participar tamén no as-
censo na segunda fase. Monte Forte, 
que empezou moi ben pero caeu 
posicións, e Milagrosa sobreviven na 
parte morna da táboa e a Comercial, 
escasa de efectivos, pecha o grupo.

FÚTBOL BASE NACIONAL E GALE-
GO. Nas categorías nacionais, o Lugo 

A, na División de Honra xuvenil, está 
quinto tras outro gran inicio de tem-
pada. O B está na parte morna, me-
llorando día a día pero nunha zona 
perigosa, aínda que os últimos resul-
tados apuntan un bo traballo.
Os equipos do Lugo das máximas 
categorías cadete e infantil teñen 
resultados dispares. Os maiores 
están sétimos mentres que os máis 
pequenos están nunha discreta po-
sición 13 de 16 equipos. O cadete 
do Viveiro, que debutou este ano, 
segue a obter resultados castiga-
dores e no sae do fondo da táboa.
Nas categorías galegas, o Viveiro 
xuvenil está sétimo, seguido do Vi-
lalbés, que queda na posición 11. O 
Residencia ocupa a 13, o Milagrosa 
a 15 e o Ribadeo pecha a lista no 
posto 20 cunha única vitoria.
Na cadete o Lugo B é o mellor da 
provincia e xa está cuarto mentres 
que Milagrosa e Viveiro están na 
parte baixa. O Calasancio, no grupo 
do sur, ocupa a novena praza. Ten 
as mesmas vitorias que derrotas 
(8) e 1 empate.
Tres equipos representan á pro-
vincia na infantil. Viveiro e Vilalbés 
ocupan o medio, prazas 8 e 9 res-
pectivamente. O Residencia está 
13 dos 16 que hai.
Nos grupos femininos o Milagro-
sa e o Friol cadetes pechan a lista 
de equipos na clasificación e as 
albivermellas infantís ocupan xa a 
cuarta praza.
Nas ligas provinciais, o Piringalla, 
Sarriana, Foz e Becerreá están nas 
catro prazas que disputarán os play 
off de ascenso ás galegas na cate-
goría xuvenil. Vilalbés e Pontenova 
no norte e Residencia e Corgo no 
sur posiciónanse na cadete men-
tres na infantil as prazas están ocu-
padas por Lugo B, Burela, Polvorín 
e Piringalla.

O fútbol, listo para o segundo asalto
A liga reanudouse a primeira fin de semana de xaneiro tras un descanso de tres semanas, algo máis nas categorías máis elevadas
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Unha das rutas de sen-
deirismo máis coñeci-
das de Sarria é a que vai 
polo Camiño Francés 
do Camiño de Santia-

go cara Portomarín e está moi ben 
sinalizada a través de diferentes si-
nais verticais que se poden atopar 
no percorrido.
Para comezar a ruta, hai que saír de 
Sarria a través da ponte Áspera, ca-
miño de Barbadelo. De paso, póde-
se desfrutar dalgúns dos elementos 
máis interesantes da vila; pasando 
pola rúa Maior de Sarria, a igrexa 
Santa Mariña, a de Salvador, a torre 
da antiga muralla e o convento da 
Madanela. Tras abandonar o centro 
urbano, unha baixada moi pronun-
ciada conduce ata a ponte da Ás-
pera. Ao cruzar a ponte, séguese o 
traxecto da vía do tren durante un 
quilómetro, aproximadamente ata 
chegar a un cruzamento no que hai 
que subir a costa máis dura da ruta. 
Despois, hai un camiño chairo que 
leva ata Barbadelo, onde se pode 
visitar a súa igrexa de Santiago.
Esta parte da ruta é a que máis difi-
cultade ten, por iso, a pesar de ser 
só pouco máis de 4 quilómetros, o 
percorrido dura aproximadamente 

unha hora. Despois de pasar Barba-
delo, continúase a ruta cara a Rente 
a través dun camiño asfaltado. Así, 
pásase polo Mercado da Serra e 
despois o camiño pasa da estrada a 
un camiño con árbores e ao redor 
de arroios, beiravías e vereas de 
pedra.
Nesta etapa da ruta poderase des-
frutar dunha fonte decorada con 
Pelegrín, a mascota del Xacobeo 
93 e máis adiante poderanse ver as 
portas o Muíño de Marzán, do ano 
1920. E pouco despois haberá que 
cruzar a estrada Lu-633 para pasar 
Leimán, cun mesón xunto ao Cami-
ño.
Peruscallo é a seguinte parroquia 
pola que se pasa, na que predo-
minan os hórreos, e xa se volve ao 
camiño por medio da natureza, a 
través de carballeiras e prados e 
percorrendo Lavandeira, Casais, A 
Brea e Morgade; chégase tras unha 
dura subida a Ferreiros, a primeira 
parroquia do Concello de Paradela.
Este tramo do camiño é máis lon-
go que o anterior, xa que ten unha 
lonxitude de 9 quilómetros, que 
se poden facer en menos de dúas 
horas debido a que a dificultade é 
baixa.
Este último tramo da ruta, que vai 
desde Ferreiros ata Portomarín, 
unha lonxitude de algo máis de 8 
quilómetros, vai todo en descenso, 
polo que é ameno e rápido, faise en 
aproximadamente hora e media.
Así, tomando un desvío da estrada 
á entrada de Francos, séguese por 
un camiño pedregoso no que pre-
dominan as baixadas e se poden ver 
numerosas pequenas aldeas. No 
val vanse alternando prados con 
construcións típicas de teitos de 
lousa. Deixando atrás o camiño de 

pedras, chégase a nunha estrada 
desde onde se pode ver o encoro de 
Belesar. Cruzando a ponte sobre o 
encoro, o camiño xa entra no pobo 
de Portomarín por unhas escaleiras 
que se atopan xusto fronte da es-

trada e que conducen ao centro 
do lugar. Ao chegar a alí xa se pode 
visitar o albergue, as igrexas de San 
Pedro e de San Nicolao, e a praza do 
Concello de Portomarín, unha de 
grande atractivo turístico.

Desta maneira, a ruta podería resu-
mirse nun camiño entre carballeiras 
e prados ata Paradela e que logo 
descende cara ás ribeiras do Miño 
para cruzar a ponte que conduce á 
vila de Portomarín.

Sarria: ruta polo Camiño de Santiago
Ademais de ser un camiño de peregrinaxe moi coñecido é un fermoso roteiro que desfrutan os sendeiristas

DATOS

4 h 30 min.

22 km.

Dificultade
media-alta

DE RUTA EN RUTA




