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A Deputación dará 
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festival. Pax. 5
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finalmente
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sarria
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triacastela
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Necesidades e retos
Os colectivos de Sarria analizan como terán que afrontar este novo 
ano, que vai estar marcado polas vindeiras eleccións municipais 

Esixen á Xunta que 
reforce a partida 
de axudas para os 
produtores desta 
liña. Pax. 21

A Deputación 
reclama axudas 
ao ecololóxico
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A FONDO

As asociacións e agrupacións de 
Sarria analizan as necesidades 
e retos que terán que afrontar 
este novo ano, que vai estar 
marcado polas vindeiras elec-
cións municipais do 28 de maio 
nas que se enfrontarán os can-
didatos dos diferentes partidos 
políticos sarriaos para lograr a 
alcaldía.
Desta maneira, as persoas que 
conforman a vida social do 
municipio sarriao, reflexionan 
nesta reportaxe sobre o que 
lles piden aos que serán os re-
presentantes do pobo en can-
to á mellora da súa situación 
como grupo e tamén para a po-
boación xeral.

ECONOMÍA

Pola parte que representa aos 
comerciantes sarriaos, a Asocia-
ción de Comerciantes e Empre-
sarios de Sarria explican que o 
que lle piden aos candidatos ás 
eleccións de Sarria e, como con-
secuencia, ao vindeiro alcalde 
do municipio é máis orzamento 
e apoio económico.
“De cara a facer campañas co-
merciais e actividades con co-
mercios da asociación, viríanos 
ben o apoio económico do Con-
cello”, defenden.
Ademais, comentan, que iso 
é bo para o funcionamento de 
ACES, pero tamén para “promo-
ver o comercio local” a través 
de promoción das actividades 
que se organizan”.

Tamén lles gustaría que o Con-
cello de Sarria estivera máis 
disposto a colaborar con eles en 
todas as actividades e campa-
ñas que organizan.
E, referíndose ao Esmorga Fest, 
din que a xente da vila acudía 
ao centro de Sarria e deixaba di-
ñeiro en establecementos aso-
ciados a ACES, polo que a súa 
retirada do panel de actividades 
culturais tamén lles afecta indi-
rectamente.

 CULTURA 

Desde a Asociación Cultural 
Meigas e Trasgos de Sarria, pí-
denlle aos candidatos ás elec-
cións municipais de Sarria e 
ao futuro alcalde do municipio 
que apoien máis ás asociacións 
sen ánimo de lucro, tanto social 

como economicamente.
“Necesitamos que nos axuden 
da mesma maneira que a todas 
as asociacións e que colaboren 
con nós”.
Relatan que o ano pasado ce-
lebraron o 50 aniversario da 
asociación o último sábado de 
agosto, que coincide coa Noite 
Meiga, que organizan cada ano.
Aínda que os 50 anos cumpríro-
nos en 2020, pero ao coincidir 
coa pandemia, tiveron que atra-
salo. E denuncian que non tive-
ron o apoio que esperaban nun 
momento tan importante.
Ademais, critican que, ás veces, 
hai “amiguismos políticos” que 
fan que vaia máis diñeiro para 
algunhas asociacións en detri-
mento do que lles chega a eles.
Por iso, piden “máis obxecti-
vidade á hora de repartir os 

cartos ás asociacións”, xa que 
“deberían valorar as actividades 
propostas en vez de deixarse le-
var por amizades”.
Ademais, din que “unha socie-
dade como Meigas e Trasgos 
non se pode manter só coa cota 
dos socios, que é de 30 euros 
ao ano”. Así, aproveitan para 
explicar que “necesitamos sub-
vencións e colaboración econó-
mica” porque “damos clases de 
gaita, pandeireta e baile aos ve-
ciños de Sarria a o diñeiro non 
chega para todo”.
No caso da Asociación Cultura 
da Rúa da Música, os compo-
ñentes desta agrupación tamén 
demandan máis investimento 
para as asociacións de tipo cul-
tural.
“Necesitamos que a xente que 
chegue ao goberno do Conce-

llo nos apoie e nos dea respal-
do económico en eventos que 
transcendan das actividades que 
organizamos día a día”, explican.
Din que, ao ser unha asociación 
sen ánimo de lucro, durante o 
ano funcionan “ben”, xa que or-
ganizan actividades para a xen-
te e grazas ás cotas dos socios, 
poden ofrecer este servizo de 
maneira gratuíta, pero arriscan 
diñeiro. “Facemos un servizo 
público”, defenden.
Así, din que para os eventos máis 
grandes, como a organización do 
festival Garitosis: “Necesitamos 
financiación porque nós, ás ve-
ces, non chegamos. Depende-
mos das persoas que veñan ao 
festival, que non coincida con 
outro máis grande… Son cousas 
cambiantes das que depende-
mos e debemos ter respaldo 

Analizamos as demandas dos colectivos
A axuda económica é a necesidade común de todas as asociacións de Sarria, que piden máis orzamento para os seus sectores
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económico”.
Por outra banda, din que en 
Sarria “temos a sorte de que a 
axenda cultural fana as asocia-
cións e a xente a pé de rúa”, polo 
que esixen que as actividades 
que se propoñen, “deberían es-
tar incluídas na axenda cultural 
do Concello” e piden que “nos 
apoien nas nosas iniciativas e 
confíen en nós como club aberto 
a todo o mundo”.
Para rematar, pediron tamén 
que haxa unha transparencia 
nos orzamentos e que se apoien 
a todas as asociacións por igual, 
para así ter unha boa relación 
entre todas e formar así unha 
rede de asociacións forte que 
permita organizar mellor a vida 
cultural de Sarria.
Desde a Asociación Rebuldeira 
Teatro requiren ao Concello de 
Sarria, que lles cede a Casa da 
Cultura para impartir as clases e 
representar as súas obras escé-
nicas, que mellore a iluminación, 
xa que só hai dúas lámpadas que 
non permiten a boa visibilidade 
dos artistas.
Por outra banda, gustaríalles 
que cambiasen a cor do chan, xa 
que é vermello e iso dificulta a 
concentración dos representan-
tes das obras e das persoas que 
asisten como espectadores. “O 
chan vermello non vale para tea-
tro, debería ser un ton neutro, 
como o negro”, explican.
Tamén cren que sería axeitado 
contratar un servizo de limpe-
za, xa que “cando contratamos 
grupos para que veñan actuar, 
temos que estar nós pendentes 
de que iso estea limpo e traer o 
material necesario”.
Din que tampouco hai un espa-
zo habilitado para vestiarios e 
camerinos e “é necesario can-
do veñen os grupos” e un habi-
táculo para gardar o material: 
“Temos un montón de material 
e non temos onde gardalo”, de-
nuncian, algo que “xa estamos 
intentando tramitar”.

Se fose posible, gustaríalles que 
o Concello construíse un audito-
rio porque “vas a outros conce-
llos máis pequenos e o teñen e 
nós non”.
Por último, demandan que vol-
van a impartirse clases de teatro 
cun profesor, unha actividade 
que se facía desde o 2010 ata 
que se suspendeu pola covid-19, 
“mais xa na nova normalidade 
ten sentido que volva a impartir-
se”, defenden.

 DEPORTE 

En Sarria hai moitos equipos 
deportivos que tamén forman 
parte da vida social e cultural do 
municipio.
Entre eles, o Club de Baloncesto 
de Sarria e a Sociedad Deportiva 
Sarriana son os clubs máis pre-
sentes na vida do municipio, xa 
que o baloncesto e o fútbol son 
os deportes máis valorados na 
nosa sociedade.
Porén, nós achegámonos a ou-
tros clubes de deporte que non 
teñen tanta presencia, pero que 
son igual de importantes.
Desde o club Deperpol que im-
parte clases de defensa persoal 
e karate explican que os depor-
tes base non están apoiados 
polas administracións públicas e 
por iso hai tempo que decidiron 

non pedir subvencións, a pesar 
de que son necesarias.
“É todo política, só levan sub-
vencións os deportes que están 
en competicións, os de base 
quedámonos fóra”, critican.
Ademais, din que desde os par-
tidos políticos “véndese a moto” 
de que queren apoiar ao deporte 
base, “que é o inicio para ensinar 
ao alumnado que quere apren-
der”, pero “non nos apoian, non 
teñen sentido as políticas depor-
tivas”, denuncian.
Así, din que os pavillóns só están 
preparados para deportes como 
o fútbol e o baloncesto, polo que 
eles sobreviven a base das cotas 
dos socios, que permiten a su-
pervivencia do club Deperpol.
Así, piden que “se están venden-
do que apoian ao deporte base, 
que sexa de todos os deportes”.
Pola súa parte, dende o club Pá-
del Sarria, demandan un incre-
mento nas axudas para os clubs 
deportivos porque coas cotas de 
socios, “ás veces non chega”.
Este diñeiro, din, valería para 
axudar no pago das fichas fede-
rativas dos xogadores, así como 
para cubrir algúns dos gastos xe-
rados polas competicións ás que 
se enfrontan con outros equipos 
noutros lugares.
“Viríanos ben axuda económica 
para sufragar gastos como os das 

viaxes e tamén con respecto ao 
material deportivo”, declaran.

 SANIDADE E EDUCACIÓN 

Desde o Servizo de Atención 
Temperá de Sarria -que engloba 
os concellos de Sarria, Láncara, 
O Páramo, Paradela, Triacastela, 
O Incio e Samos- defenden que 
a colaboración dos axentes polí-
ticos “é fundamental tanto para 
o correcto funcionamento do 
servizo”.
Tamén explican que á hora da 
planificación e viabilidade de 
novas propostas ou melloras no 
servizo tamén depende da cola-
boración política.
Por isto, solicitan continuar nesa 
liña cooperativa, aínda que pi-

den mellorar o servizo a través 
da colaboración e da coordina-
ción entre todos os axentes in-
volucrados en atención temperá.
Ademais, actualmente, as insta-
lacións nas que se desenvolve a 
actividade do Servizo de Aten-
ción Temperá sitúanse nun edi-
ficio paralelo e independente ao 
CPR Plurilingüe Nosa Señora da 
Asunción, algo que non é o me-
llor para o desenvolvemento do 
servizo, como afirman.
Por isto, reclaman: “Gustaríanos 
que se habilitase un espazo mu-
nicipal único e exclusivo para a 
actividade que se desenvolve no 
SAT para que as nenas e nenos e 
as familias dispuxesen dun lugar 
único e exclusivo, un espazo de 
referencia”, declaran.
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A Asociación de Comerciantes, Em-
presarios, Profesionais e Autóno-
mos de Sarria (ACES) – CCU desen-
volve ata o 14 de febreiro, Día dos 
Namorados, a campaña promocio-
nal ‘O teu corazón pide Sarria’. 
Todos os clientes dos establece-
mentos asociados á asociación que 
realicen algunha compra no perio-
do da promoción, poderán gañar 
unha cea románti ca para dúas 
persoas. Sortéanse catro ceas para 
dúas persoas en establecementos 
de hostalaría asociados (Cafetería 
El Parisien, Hotel Alfonso IX, Res-
taurante O´Descanso e Restauran-
te Roma).  
O sorteo, no cal se farán públicos 

os nomes das persoas premiadas, 
será o venres 17 de febreiro ás 
13.00 horas. 
O obxecti vo desta campaña é “che-
gar aos corazóns dos clientes para 
que conti núen amosando o seu 
apoio aos negocios da vila”.

A campaña ‘O teu corazón pide 
Sarria’ impulsa o comercio local

Camiña Sarria celebrou a súa pri-
meira Asemblea Xeral tras a súa 
consti tución como parti do políti -
co, na que elixiron a Claudio Ga-
rrido como presidente do Comité 
Executi vo e candidato á alcaldía 
de Sarria nas vindeiras eleccións 
municipais do 28 de maio.
Tras ser proclamado candidato 
á Alcaldía, Garrido agradeceu “o 
apoio e a confi anza” dos afi liados 
e simpati zantes e marcou para o 
28 de maio “o obxecti vo de am-
pliar o número de concelleiros 
para gobernar con maior estabi-
lidade e autonomía”.
O alcalde considera que “tras o 
traballo realizado nun mandato 
moi complicado por mor da pan-
demia e a crise derivada da gue-
rra en Ucraína, Camiña Sarria é a 

única opción políti ca cun futuro 
claro, cun liderazgo sólido e con 
forza e credibilidade para respon-
der ás necesidades da veciñanza”, 
afi rmou Garrido.
Outros cargos elixidos
Nun concorrido acto celebrado 
no restaurante Mar de Plata, os 
máis de 75 asistentes asignaron 
tamén os outros catro cargos con 
responsabilidade no Comité Exe-
cuti vo: Dolores Camino (vicepre-
sidenta), Isabel Vergara (voceira), 
José Escudero (tesoureiro) e José 
Soto (secretario). Dolores Cami-
no exercerá como vicepresidenta 
do órgano de dirección do parti -
do, que tamén contará con Isabel 
Vergara (voceira), José Escudero 
(tesoureiro) e José Soto (secre-
tario).

Claudio Garrido será 
candidato á Alcaldía

Debido a que se afundiu unha pista 
no treito que pasa sobre o rego de 
Bacelo, entre a igrexa de Santa María 
de Vilamaior e a estrada provincial 
LU-P-5709, o alcalde de Sarria, Clau-
dio Garrido, convocará nos vindeiros 
días unha reunión cos veciños da 
parroquia de Vilamaior para abordar 
as posibles solucións técnicas para 
arranxala.
Segundo o rexedor, “será complica-
do buscar unha solución a curto pra-
zo, polo menos mentres siga a cho-
ver e corra tanta canti dade de auga, 
o que obrigará aos veciños a dar un 
pequeño rodeo”. Tamén explicou 
que analizarase se é mellor optar por 
unha solución urxente, aínda que 
sexa de menor calado, ou por unha 
obra máis complexa que evite que 
estas situacións se poidan reprodu-
cir no futuro”.

A pista, que permanece cortada ao 
tráfi co e conveniente sinalizada des-
de o mesmo martes é unha inciden-
cia ocasionada polo temporal, polo 
que o alcalde pide aos afectados 
“comprensión e paciencia”.
Por outra parte, o alcalde tamén se 
desprazou ata o lugar de Río, na pa-

rroquia de Maside, para supervisar 
os traballos de limpeza de cunetas 
realizados o pasado martes por per-
soal municipal e que evitaron desde 
ese día novas inundacións en polo 
menos tres vivendas da zona que 
sofrirán anegamentos nos días an-
teriores.

A pista afundida de Vilamaior 
seguirá cortada ata atopar solución

O BNG de Sarria critica a xestión 
cultural do goberno local do mu-
nicipio no contexto do Entroido, 
que compara en contraposición 
coa xestión que facía Mónica Ló-
pez como concelleira de Cultura.
“A xestión cultural é moi inferior, 
non hai información do que se 
vai facer”, argumentan, e apun-
tan a que “se fose pola xestión 
do goberno local non habería 
Esmorga Fest”, o que din “provo-
caría dor na veciñanza”, xa que 
“todos sentimos como noso ese 
festival”, defende Efrén Castro.
Ademais, explica que desde as 
diferentes asociacións de Sarria, 

como a Asociación da Rúa da 
Música e a de Meigas e Trasgos 
Nos, amosan o seu descontento 
coa administración local e defen-
den que “en vez de aproveitarse 

desa puxanza dos cidadáns, ao 
concello non está á altura”.
“Hai propostas afianzadas e só 
hai que dar apoio para facilitar 
que teñan éxito, pero queren ir 
con ideas propias e apartar as 
iniciativas do pobo, o que pro-
voca o desánimo e desapego da 
política cultural sarriá”, estable-
ce.
Así, di que “hai que apoiar eco-
nómicamente e promocionar os 
eventos, proporcionar espazos, 
e que o apoio sexa obxectivo, 
por exemplo, dar axudas a aso-
ciacións mediante concurrencia 
competitiva”.

O Bloque Nacionalista criti ca a 
xesti ón cultural do Concello
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Fai unhas semanas que Sarria per-
día un dos seus maiores eventos 
culturais, o Esmorga Fest, por falta 
de apoio económico. Os responsa-
bles declaraban nun comunicado 
en redes sociais que a cita cultu-
ral xa non era viable pola falta de 
apoios económicos.
A Asociación Rúa da Música amo-
sou o seu apoio aos organizadores 
do Festi val Esmorga, “lamentamos 
moití simo a noti cia de que deixan 
de organizar o festi val por falta de 
apoios. É unha mala noti cia para 
Sarria deixar de contar con este 
evento que tanto enriquecía a cul-
tura musical sarriá”.
Explicaron que este evento musical 
forma parte da rede de asociacións, 
eventos e iniciati vas musicais e cul-
turais que existen en Sarria, promo-
vidas por numerosas persoas que, 
“por amor á vila e á música, arris-
can cada ano en cada evento para 
que poidamos desfrutar dunha 

cultura diversas, aberta e accesible 
para todos”.
Finalmente os organizadores man-
ti veron unha reunión cos represen-
tantes da Deputación, Efrén Castro 
e Maite Ferreiro, que se compro-
meteron a darlles apoio económico 
para levar a cabo unha nova edición 
do evento.
Así, desde a área de cultura ex-
plicaron que “apoio económico é 
necesario para facer viable unha 

nova edición e darlle conti nuidade 
a un festi val que conta ademais 
cunha gran implicación e apoio da 
veciñanza e do tecido asociati vo e 
empresarial de Sarria”.
Efrén Castro explicou que “o Esmor-
ga Fest converteuse nestes anos 
nun festi val de referencia na música 
independente, con público de toda 
Galicia e do resto do Estado e un re-
coñecemento unánime da prensa 
especializada”.

O Esmorga Fest 2023 celebrarase 
coa axuda da Deputación

O alcalde de Sarria, Claudio Garrido, 
visitou a ponte Veiguiña Sarria para 
avaliar os danos ocasionados polo 
temporal da fi n de semana pasada.
Os danos na estrutura da ponte, 
que na prácti ca limitan o tránsito e 
supoñen un “risco evidente” para 
os veciños se corresponden con que 
a plataforma da ponte está parti -
da á metade debido ás enchentes 
rexistradas no río Sarria.

Así, o goberno local remiti ralle 
esta semana un escrito á Confe-
deración Hidrográfi ca do Miño-Sil 
(CHMS) solicitando a súa repara-
ción, xa que “ao tratarse dunha 
ponte situada dentro do dominio 
público hidráulico, correspóndelle 
reparala á Confederación Hidro-
gráfi ca, que é quen ten as compe-
tencias para actuar nese ámbito”, 
defendeu Garrido.

A ponte Veiguiña quedou 
parti da á metade debido 
ás enchentes do río

O portavoz do PP en Sarria, José Ma-
nuel Bello, presentou unha iniciati va 
para mellorar a transparencia do 
Concello porque non recibiron res-
posta ás solicitudes feitas respecto 
dos 116 contratos menores aos que 
fai referencia a interventora muni-
cipal no seu informe sobre control 
fi nanceiro.
Os populares demandan que se 
dote de conti do real ao portal de 
transparencia existente na páxina da 
sede electrónica.

O PP reclama dotar 
de conti do ao portal 
de transparencia

O deputado do BNG e representan-
te do grupo municipal defende que 
“Sarria necesita un xiro políti co e 
que o concello non se conforme”. 
Así, piden que Sarria se convirta 
nun municipio grande no sector da 
cultura, xa que “os veciños teñen 
ideas positi vas e forza e ás veces 
temos gobernos acomplexados que 
se adican a xesti onar, pero hai que 
ter visión mais grande”. Di que Sa-
rria é un “pobo descoidado” e que 

o goberno ten que “estar na puxan-
za dos veciños e non ser un lastre”, 
propoñendo acti vidades culturais e 
deporti vas.
Por outra parte, fai alusión á reor-
denación urbanísti ca, que defende 
“hai que dotala de zonas verdes 
máis grandes das que ten” e as que 
xa existen “hai que darlles un cam-
bio de aspecto”. Así, tamén fai fi nca-
pé no estado das rúas, que di estar 
preparadas para os coches. “Hai 

que propoñer iniciati vas verdes e 
adaptar a vila aos espazos urbanos: 
que as rúas sexan para a xente e 
non para os coches”, argumenta e 
establece que “hai que humanizar 
os espazos urbanos dotándoos de 
plataformas urbanas e beirarrúas 
máis grandes”. Di que crear un mo-
delo de vila humanizada é necesa-
rio para que “a xente viva máis feliz, 
como demostran os datos en Pon-
tevedra ou en Lugo”. 

Efrén Castro di que Sarria “necesita un 
xiro políti co porque está descoidado” O PSOE denunciou a suba da taxa 

da auga, que suporía aproximada-
mente un 10% sobre o prezo actual, 
unha situacion que, explican “é unha 
situación que afectará aos cidadáns”.
Hai que lembrar que este contrato 
foi asinado 2007, cando o alcalde era 
Jose Antonio García, pero defenden 
que, agora, “non é o momento idó-
neo para aplicar o devandito incre-
mento pola situación de crise post-
pandémica e unha certa perda de 
poder adquisiti vo”.
Así, piden que se poñan en marcha 
todas as medidas posibles.

O PSOE criti ca a suba 
da taxa da auga
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O SAT é unha prestación gratuíta 
para nenos e nenas con idades com-
prendidas entre os 0 e 6 anos con 
trastornos do desenvolvemento ou 
risco de padecelos, ou ben se dea 
unha situación de vulnerabilidade.
Este servizo, ademais de ser enfo-
cado a crianzas, tamén está dirixido 
as súas familias e a súa contorna, 
xa que, como explican desde o SAT, 
“o acompañamento familiar é unha 
premisa básica”.
Actualmente, o equipo profesional 
está conformado por unha psicólo-
ga, unha logopeda, un mestre psi-
comotricista e unha pedagoga con 
formación e/ou experiencia neste 
eido da atención temperá e desen-
volvemento infantil.
Este equipo de profesionais encárga-
se da acollida, valoración evolutiva 
(diagnose) e intervención interdis-
ciplinaria dos nenos e nenas de 0 a 
6 anos, con trastornos ou situacións 
vulnerables do desenvolvemento.
A intervención interdisciplinaria con-
siste en atender ao desenvolvemen-
to psicomotor, cognitivo, da linguaxe 
e comunicación, autonomía, área 
social e afectiva, etc. dos nenos.
Tamén prestan apoio emocional, 
social, informativo e formativo á fa-
milia relacionado coa información 
diagnóstica ou co trastorno do des-
envolvemento.
Outra das funcións deste equipo é 
a de orientar sobre outros apoios 
económicos, sanitarios, educativos 
e sociais dos que se poden servir 
para resolver os problemas do neno 
e coordinan eses recursos sanitarios, 
educativos e sociais.
Ademais das múltiples funcións que 
realizan a nivel particular cos nenos 
e as familias, tamén se encargan de 
sensibilizar a contorna comunitaria 
respecto da comprensión do que lles 
pasa aos nenos e nenas, para evitar 

prexuízos.
O equipo deste servizo di que o tra-
to coas familias é “fabuloso” e que 
están “moi agradecidos do trato e a 
confianza que en nós depositan”.
Así, din que se trata “dunha relación 
de confianza e apoio mútuo” que 
posibilita “a efectividade do noso la-
bor”, xa que “é primordial a existen-
cia dunha boa alianza terapéutica”.
Tamén o é cos nenos, que van “moi 
contentos e adoitan desfrutar do 
tempo compartido cos profesionais, 
que fan a súa intervención ao redor 
do lúdico, co cal habitualmente para 
os nenos é un xogo”, explican desde 
o SAT de Sarria.
Así, lembran que en Nadal propuxe-
ron unha xuntanza á que convidaron 
aos nenos, ás súas familias e á con-
torna máis próxima deles co obxecti-
vo de “ir un paso máis alá no estable-

cemento desa relación de confianza 
fundamental, buscando a creación 
dunha rede de apoio interfamiliar”.
Defenden que esta iniciativa tivo 
“moi boa acollida”, polo que a in-
tención do SAT é “continuar creando 
estes momentos, onde todos e todas 
nos sentimos escoitadas e entendi-
das”.

AS INSTALACIÓNS. Actualmente, as 
instalacións nas que se desenvolve 
a actividade do Servizo de Atención 
Temperá sitúanse nun edificio pa-
ralelo e independente ao CPR Pluri-
lingüe Nosa Señora da Asunción, en 
Sarria, aínda que tamén prestan o 
servizo no CEIP San Miguel de Para-
dela como excepción para atender a 
algunhas familias dese municipio.
Dispoñen dunha sala de reunións 
familiares, un lugar onde se realizan 

as consultas de acollida e “onde le-
vamos a cabo a entrevista inicial cos 
familiares, así como calquera outra 
reunión ou sesións de apoio coas fa-
milias”, explican desde o SAT.
Contan cunha sala de psicomotrici-
dade moi ampla e luminosa dotada 
de materiais específicos como col-
chóns, bloques e conxuntos de psi-
comotricidade.
A terceira sala que forma parte das 
instalacións é unha dedicada á lo-
gopedia, á psicoloxía e á pedagoxía. 
Nela, hai mesas de traballo adapta-
das para que os profesionais leven a 
cabo a sesión de apoio co neno. Esta 
sala está equipada con material pre-
ciso específico (material de estimula-
ción oral, material para estimulación 
cognitiva, xoguetes de diversa tipo-
loxía, encaixables, taboleiros, novas 
tecnoloxías…).
Por último, teñen unha sala de traba-
llo para reunións do equipo e aseos 
adaptados. Ademais destas salas, 
contan tamén co equipamento pre-
ciso para as cuestións administrati-
vas (equipos informáticos, material 
de oficina…).

O SERVIZO. O primeiro que ten 
que facer unha persoa que queira 
ser beneficiaria deste servizo é ser 

menor de idade e que estea em-
padroado nun dos Concellos que 
conforman esta agrupación (Sarria, 
Láncara, O Páramo, Paradela, Sa-
mos, Triacastela e O Incio).
A partir dese momento, se a familia 
ten algunha dúbida sobre o desen-
volvemento do neno, debe acudir 
ao servizo de pediatría do centro 
de saúde que lle corresponde e 
informar ao pediatra de referencia 
da sospeita de trastorno do desen-
volvemento ou de calquera outro 
ítem evolutivo que preocupe.
No caso de que a detección ou a 
sospeita se orixine fóra do ámbito 
familiar (institución educativa, es-
colas infantís, casas niño…) o profe-
sional de referencia debe de infor-
mar á familia e entregarlle cuberto 
un formulario de derivación aos 
servizos de pediatría e esta realizar 
o devandito procedemento: acudir 
ao pediatra de referencia e iniciar o 
procedemento de derivación.
Independentemente de quen de-
tecte a sospeita, para ser benefi-
ciario do SAT, o protocolo de coor-
dinación, intervención e derivación 
interinstitucional en atención tem-
perá determina que pediatría debe 
de canalizar as preocupacións e 
realizar a pertinente derivación ao 
SAT.

Unha boa relación de apoio mútuo
O SAT leva en funcionamento algo máis de ano e medio durante o 
cal atendeu ás familias de todos os concellos da comarca

O Servizo de Atención Tempe-
rá non ten un procedemento 
xeral de actuación porque “a 
tipoloxía de intervención de-
pende da casuística e obxecti-
vos marcados”, declaran.
Porén, sosteñen que a premisa 
básica que debe cumprirse é a 
personalización da prestación 
e a flexibilidade, e que o proce-
demento a seguir, como norma 
xeral, é:

• O primeiro, a consulta de aco-
llida coa familia, un tempo 
coa familia no que se aborda 
a situación actual e do tem-
po pasado (fitos evolutivos e 
outras circunstancias salien-
tables).

• Sesións de valoración en sala 
do menor e da súa familia, se 

é preciso, cos profesionais.
• Ademais, búscase tamén o in-

tercambio de información e a 
coordinación con outros axen-
tes implicados.

• Cando se dispón de informa-
ción relevante e suficiente, 
elabórase o PPI (Plan Persoa-
lizado de Intervención) que se 
lle presenta e se modifica, de 
ser preciso, coa familia.

• Finalmente, teñen lugar as 
sesións de apoio ou interven-
ción cuxa periodicidade ta-
mén é variable.

• Simultaneamente a este pro-
ceso, ten lugar unha avaliación 
continua do PPI implemen-
tado para modificar, adecuar 
ou dar de baixa o servizo por 
cumprimento de obxectivos.

Cal é o procedemento de actuación cos nenos?
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Os representantes do Parti do So-
cialista acudiron ao centro de saúde 
do municipio para coñecer a situa-
ción na que se atopan tanto sanita-
rios como pacientes.
Tras escoitar as queixas dos doen-
tes, denuncian a situación de “des-
atención sanitaria” xa que, “só hai 
un pediatra para atender a toda 
poboación e que non se cobren 
nin as baixas, nin as vacacións dos 
facultati vos”.
Ademais, lembran que inicialmente 
había dous pediatras que pasaban 
consulta, “pero dende hai tempo 
hai un de baixa e actualmente aín-
da non se cubriu”, advirten dende 
o PSdeG.
Os socialistas de Sarria advirten de 
que esta situación ten como conse-
cuencia  “unha perda de calidade 

asistencial moi acusada”. “Estamos 
falando dun dos concellos máis 
grandes da provincia da Lugo, cun-
ha poboación que ronda as 13.000 
persoas, que non poden quedar 
desatendidas e abandonadas”, ex-
plican.
No que se refi re aos médicos de 
familia do ambulatorio, “unha pra-
za está sen cubrir, polo que o resto 
dos sanitarios que pasan consulta 
encárganse da súa cota. Polo tan-
to, sufrimos recortes en pediatría 
e recortes na Atención Primaria”, 
explican.
Por últi mo, cunha chamada de 
atención ao PP, declararon: “Estas 
son as receitas do PP para atención 
sanitaria no concello de Sarria, des-
mantelamento sanitario e abando-
no”.

O PSOE denuncia a 
situación sanitaria do 
municipio e sinala ao PP O museo Paixón Motor Slot de 

Julio Páramo podería construírse 
no antiguo Cinema Cissa de Sa-
rria, xa que é enxeñeiro técnico 
industrial aficionado ao motor 
ten un “vínculo emocional” co 
edificio ao ter pedido o cineclub 
A Unión.
Porén, segue baraxando outras 
opción porque, aínda que é un 
edificio que pode servir para 
contar a historia do automóbil 
de competición durante máis 
dun século a través dunhas 3.000 
miniaturas eléctricas do tipo Slot 
Car, ten un custo elevado.
Para levar a cabo o museo, habe-
ría que mercar o emprazamento 
e despois rehabilítalo mantendo 
as partes orixinais segundo un 
anteproxecto que xa está feito. 
Para isto, ten que procurar finan-
ciamento público ou privado.
O museo Paixón Motor Slot, úni-

co en Europa
O futuro Museo Paixón contará 
con 3.000 unidades de coches 
de Slot a escala 1/32 que repre-
sentan unhas 80 marcas de vehí-
culos reais e 700 miniaturas es-
táticas de automóbiles a escala 
1/43.
Así, o Motor Slot, segundo Pára-

mo, será o primeiro de Europa 
con coches de slot como colec-
ción principal e diferenciarase 
dos outros dous que hai en Esta-
dos Unidos en canto a súa orien-
tación, que vai cara ao automó-
bil real e de competición.
Ademais, Páramo quere non só 
crear un museo único, senón 
tamén fomentar en Sarria unha 
actividade turística e económica 
ao redor do sector e da hosta-
laría, así como fomentar a cola-
boración con institucións acadé-
micas e industrias do automóbil 
para fomentar este sector.
Para os que queiran coñecer o 
que será o futuro museo, po-
den visitar ata o vindeiro 26 de 
febrero o Museo Interactivo da 
Historia de Lugo (MIHL), onde 
están expostas preto de 550 mi-
niatutas de coches de Julio Pára-
mo.

O anti go Cinema Cissa podería 
acoller o museo Paixón Motor Slot

O alcalde de Sarria convocou un Ple-
no de carácter extraordinario para 
someter a  aprobación o orzamento 
xeral do Concello de Sarria para o 
exercicio de 2023, despois  de lograr 
o ditame favorable da Comisión Es-
pecial de Contas. 
Os votos a favor dos seis edís de Ca-
miña Sarria e dous do BNG, xunto 
coa abstención  dos dous concellei-
ros do PSOE e de Benjamín Escon-
trela (Galicia Sempre)  impuxéronse 
aos seis votos en contra dos edís do 
Parti do Popular. 
Por outra banda, o rexedor local pre-

cisou que no Pleno, antes de proce-
der  á votación do orzamento xeral, 
a Corporación debeu votar a modi-
fi cación da  ordenanza reguladora 
do prezo público pola prestación do 
servizo de atención na  Residencia de 
Maiores Nosa Señora do Carme, que 
fora ditaminada  desfavorablemente 
con anterioridade.

BNG. Efrén Castro, representante 
do BNG en Sarria, adianta a postu-
ra que adoptará o grupo municipal 
nacionalista na Comisión Especial de 
Contas convocada polo goberno lo-

cal sarriao coa que pretende aprobar 
o orzamento municipal para 2023.
A pesar de non estar a favor do pre-
suposto municipal, xa que, segundo 
Castro, “son mellorables en canto 
ao investi mento que se dirixe a di-
ferentes ámbitos, como o cultural”; 
explica que votarán a favor deses 
orzamentos.
Desde o grupo explican que a Rela-
ción dos Postos de Traballo (RPT) do 
Concello de Sarria levaba moito tem-
po sen aprobarse ata que se fi xo o 
ano pasado, o que “conleva axustes 
e melloras para os traballadores do 

Concello”, pero para poder aplicala, 
“fai falta aprobar os orzamentos”.
Esta é a razón que esta agrupación 
políti ca establece como o moti vo 
para votar a favor da aprobación dos 
presupostos, xa que “por este tema 
non queriamos deixar de lado aos 
traballadores que teñen aprobada 
a RPT”.
Desta maneira, defenden que “é un 
ano curto” e que “hai que apostar 
pola estabilidade dos traballadores, 
aos que lles pode supoñer un prexuí-
zo maior se por diferencias políti cas 
tumbamos este proxecto”.

O Concello levará a Pleno os orzamentos 
con apoio dos edís do Bloque Nacionalista

A anti ga prisión preventi va de Sarria 
acolle a exposición ‘As gaitas de fol 
na Península Ibérica e Baleares’, de 
Rosa Sánchez e Pablo Carpintero, 
que permanecerá aberta ata o vin-
deiro 17 de febreiro. A acti vidade, co 
apoio do Concello e da Deputación, 
poderá visitarse de luns a venres en 
horario de 9.15 a 14.00 horas, aínda 
que se poden programar visitas nou-
tros horarios consultando nos teléfo-
nos 982 530 668 ou 982 535 000.
A exposición presenta 14 ti poloxías 
de gaitas de fol do noroeste peninsu-
lar e tamén a gaita de boto aragone-
sa e a xeremie maiorquina.

A anti ga prisión 
preventi va acolle 
unha exposición
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O Concello de Sarria elaborou un 
proxecto de orzamento da Resi-
dencia de Maiores Nosa Señora 
do Carme para o exercicio de 
2023 que contará con 1,5 millóns 
de euros coa fi nalidade de mello-
rar o funcionamento do centro e 
a atención aos residentes, princi-
palmente a través do incremento 
do número de traballadoras e da 
adquisición de novo equipamen-
to.
A maiores, o goberno local ache-
gará 353.000 euros ao organismo 
autónomo para completar os 1,18 
millóns de ingresos previstos polas 
cotas aportadas polos usuarios a 
través do pagamento dos prezos 
públicos, xunto con outros 4.500 
euros pola prestación de servizos 
asistenciais de acompañamento 
aos residentes.

GASTOS. No apartado de gastos, o 
concelleiro responsable da xesti ón 
da residencia, Félix Seijas, destaca 
o incremento na contratación de 
traballadores, que ascende a 1,1 
millóns de euros e que “permiti rá 
pasar de 31 a 47 traballadoras para 
cumprir as rati os que establece a 
Xunta de Galicia, o que redundará 

nunha mellora substancial da cali-
dade asistencial”.
Por outra banda, os gastos corren-
tes en bens e servizos serán de 
423.000 euros, sendo as parti das 
máis relevantes as de produtos 
alimenti cios (140.000 euros); ma-
quinaria, instalacións técnicas e 
utensilios (80.000 euros), produtos 
de limpeza e aseo (25.000 euros) e 
gastos en enerxía eléctrica, gas e 
combusti bles (67.000 euros).

EN RISCO. Conti núan as trifulcas 
no Concello de Sarria e desta vez 
foi o alcalde de Sarria, Claudio 
Garrido, o que cargou con dureza 
contra os concelleiros do PP, PSOE 
e Benjamín Escontrela tras votar 
na Comisión Especial de Contas en 
contra da modifi cación da orde-
nanza reguladora dos prezos públi-
cos da Residencia de Maiores Nosa 
Señora do Carme.
Este feito impedirá aprobar o or-
zamento no pleno, por iso Clau-
dio Garrido acusou aos edís que 
se opuxeron de “poñer en risco a 
asistencia aos usuarios da residen-
cia por puro interese parti dista e 
por unha estratexia políti ca ras-
treira”.

Máis de 1,5 millóns de euros 
do orzamento desti naranse 
ao centro de maiores

Efrén Castro, do BNG de Sarria, de-
nuncia a situación na residencia de 
maiores Nosa Señora do Carme, e 
acusan de persecución por parte de 
Benjamín Escontrela a unhas traba-
lladoras “concretas”.
Desde o principio do mandato de-
nunciaron a mala xesti ón que se 
facía desde o Concello de Sarria e a 
mans do xestor da enti dade pública, 
Escontrela, xa que “nos chegaran ru-
mores”, polo que, sen acusar, “solici-
tamos facturas da residencia aos que 
temos dereito”, pero non obti veron 
resposta. Por isto, din que foi un feito 
de “encubrimento”.
O espionaxe ás traballadoras “non 
ten xusti fi cación nin ten senti do”, 
argumenta Castro, xa que “el, como 
médico de profesión, sabía que po-
día pedir unha inspección médica 
por absenti smo laboral se dubida-
ba da veracidade das baixas labo-
rais ás que ti ñan pleno dereito as 
traballadoras”. Así, desde o grupo 
nacionalista defenden que foi unha 
“espionaxe inmoral, un acoso ás tra-
balladoras con enfermidades graves 
e un disparate toda a acti tude” con 
respecto ás traballadoras, que non 
eran afí ns a el politi camente.
Ademais, defenden, “usou 20 mil 
euros de diñeiro público para unha 
investi gación que nin está rexistra-
da nin existen os informes fi nais da 
investi gación á disposición da admi-
nistración, polo que din algo que “a 
el non lle interesa sacar”.

REUNIÓN. Na reunión celebrada 
pola Xunta Rectora da Residencia 
de Maiores Nosa Señora do Carme 
acordouse solicitar informes a Secre-
taría e Intervención sobre a contra-
tación dos servizos da empresa de 
detecti ves Investi gaMás para inves-
ti gar a traballadoras da residencia, 
por parte de Benjamín Escontrela, e 

sobre a falta de xusti fi cación dos tra-
ballos realizados.
Así solicitaranse informes dos funcio-
narios habilitados nacionais e reque-
riráselle á empresa de detecti ves a 
entrega dos documentos elaborados 
sobre as traballadoras. Esta solicitu-
de foi aprobada polos concelleiros 
de Camiña Sarria e do BNG, men-
tres que PP, PSOE e Galicia Sempre 
absti véronse na votación. Ademais, 

a proposta de Camiña Sarria e BNG, 
acordouse elevar ao Pleno da Corpo-
ración o resultado dos informes en-
cargados a Secretaría e Intervención.
Durante a intervención do alcalde 
de Sarria e presidente da residen-
cia, Claudio Garrido ti ldou de “moi 
grave” e “censurable” o feito de 
“desti nar recursos públicos a inves-

ti gar sen ningún moti vo a algunhas 
traballadoras” e salientou que Ben-
jamín Escontrela “segue sen apor-
tar documentación acreditati va dos 
traballos realizados pola empresa 
Investi gaMás”.
Tras unha pregunta da voceira do 
PSdeG-PSOE, Garrido confi rmou 
que os documentos acreditati vos 
do cumprimento do contrato deben 
ser presentados por rexistro, non 
podendo ampararse na protección 
de datos de carácter persoal para 
non facelo.
Pola súa parte, Benjamín Escontrela 
xusti fi cou a contratación do detec-
ti ve para “obter información e pro-
bas sobre condutas realizadas polos 
funcionarios e o persoal adscrito re-
lacionadas cun  absenti smo laboral 
moi elevado que ocasiona un prexuí-
zo económico á residencia”.

CÁMARAS. O novo responsable da 
xesti ón da residencia de maiores 
Nosa Señora do Carme, o edil Félix 
Seijas descubriu un “posible uso irre-
gular” das cámaras de vixilancia da 
residencia durante a etapa na que o 
concelleiro Benjamín Escontrela era 
o encargado da xesti ón do organis-
mo autónomo.
Seijas explica que “polo menos unha 
persoa sen a autorización necesaria 
seguía a acceder ás imaxes en tempo 
real a través dunha aplicación, non 
se sabe moi ben con que fi nalidade”.
Por este moti vo, ten previsto solici-
tar un informe á empresa que ins-
talou e que ti ña acti vo o sistema de 
videovixilancia, “e que sorprenden-
temente non ten na actualidade nin-
gún vínculo contratual coa residen-
cia”, destacou Seijas. O goberno local 
non descarta dar traslado á Axencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD) “por se puidese ser consti tu-
ti vo dalgunha infracción ou delito”.

O BNG cualifi ca de “disparate 
políti co” o asunto da residencia

Desde o grupo 
nacionalista din que 
foi unha “espionaxe 
inmoral, un acoso 

ás traballadoras con 
enfermidades graves 

e un disparate”
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O Concello de Sarria reabriu o 
paso pola pasarela do Toleiro 
tras cambiar o pavimento de 
madeira por formigón, xa que 
este estaba moi desgastado e 
con madeiras soltas que produ-
ciran varias caídas en época de 
chuvias e xeadas, supoñendo un 
risco para os cidadáns.
As obras duraron dúas semanas 
e consisti ron na reconstrución 
do chan con formigón alixeirado 
con arlita, a construción duns 
canlóns para a condución da 
auga e a mellora visual do inte-
rior da ponte, que foi pintada. 
A parte exterior quedou como 
estaba, do que algúns veciños se 

queixan.
Porén, nos vindeiros días e coa 
mellora das condicións meteo-
rolóxicas, levarase a cabo unha 
segunda fase na que se porá 
unha capa de resina para que 
o fi rme da ponte teña un resul-
tado parecido ao do paseo do 
Malecón.
Ademais, serán eliminados os 
chanzos que dan acceso á pa-
sarela desde a devandita rúa e, 
no seu lugar, construirase unha 
rampla.
Estas actuacións para mellorar a 
pasarela do Toleiro por parte do 
Concello, ti veron un custe total 
duns 42.000 euros.

Xa está aberta ao paso 
a pasarela do Toleiro

O Concello de Sarria vén de 
publicar as actividades que for-
marán parte da celebración do 
Entroido de 2023, que comeza-
rán o vindeiro 10 de febreiro e 
rematarán o 24 deste mes.
Así, o vindeiro venres que vén, 
o día 10 de febreiro comeza o 
ciclo de cine infantil na Casa da 
Cultura coa proxección da pe-
lícula Tiara y el sapo, ás 17.30 
horas que terá entrada gratuí-
ta e sen reserva e o seguinte 
venres, 17 de febreiro, proxec-
tarase a película Río da mesma 
maneira.
Xa o domingo, 19 de febreiro, 
terá lugar a festa grande do 
Entroido co concurso do des-
file de comparsas e carrozas, 
que sairá do barrio da Estación 
ás 17.00 horas e rematará ás 
20.00 horas na Praza da Vila co 
reparto de premios.
Así, o Concello repartirá 6.050 
euros entre os participantes 

infantís e adultos que compi-
tan nas categorías de carrozas, 
comparsas, tríos, dúos ou indi-
vidual.
Para inscribirse, é preciso pre-
sentar no rexistro municipal ou 
enviar ao enderezo electrónico 
cultura@sarria.gal o impreso 
que se facilitará no Concello ou 

que se pode descargar desde a 
páxina web.

MÁIS ACTIVIDADES. O luns e o 
martes terá lugar un obradoi-
ro de elaboración de máscaras 
para nenos de 3 a 12 anos des-
de as 10.00 ata as 12.00 horas 
na Biblioteca Pública Municipal 
Camilo Gonsar ao que haberá 
que inscribirse no teléfono 982 
53 07 23. Na mesma Biblioteca, 
o martes 21, de 12.00 a 14.00 
horas haberá unha festa infan-
til con agasallos para os nenos.
O luns, 20 de febreiro, ademais, 
a sociedade La Unión organiza-
rá un baile infantil do Entroido 
entre as 17.30 e as 20.30 horas 
á que poderá asistir calquera 
neno de balde.
Por último, o venres 24 de fe-
breiro, proxectarase a película 
Encanto na Casa da Cultura, ás 
17.30 horas á que se poderá 
asistir sen pagar entrada.

O Entroido chega a Sarria con 
6.050 euros en premios

O vindeiro sábado, 18 de febrei-
ro, a sociedade La Unión de Sa-
rria organiza unha festa de En-
troido, que contará con xantar 
a base de cocido e o posterior 
baile.
O prezo do evento será de 25 
euros para socios, que incluirá 
a comida cun menú completo 

de cocido, bebida, sobremesa e 
café; e a actuación do grupo mu-
sical Eureka, que porá aos asis-
tentes a bailar.
Animan desde a asociación a 
que se leven disfraces e os inte-
resados teñen ata o día 16 para 
reservar a súa praza e recoller as 
tarxetas de acceso ao evento.

La Unión organiza unha festa 
con cocido para o Entroido

Algúns veciños de Sarria quéixan-
se do estado dun camiño para 
paso de gando na parroquia de Vi-
lanova, en San Vicente de Froián.
Os habitantes da parroquia expli-
can que é un camiño agrícola no 
que adoita haber paso de animais 
e maquinaria e que estaba en ma-
las condicións debido ao tempo-
ral, que provocou que a terra se 
convertera en barro.
Así, din que a forma de arreglar 
o camiño foi “botarlle pedra moi 

gorda, o que difi culta da mesma 
maneira o paso do gando” e cren 
que “sería ideal” botarlle unha za-
horra ou grava máis fi na, xa que 
as vacas, declaran, “ao pasar por 
riba destes grandes coios, poden 
mancarse, a parte de que lles é 
moi molesto”.
Piden así unha resposta por parte 
do Concello de Sarria, que ade-
mais, argumentan, “só cubriu a 
parte fi nal do camiño”, deixando o 
resto como estaba.

O estado dun camiño de gando na 
parroquia de Vilanova provoca malestar
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Cando e como xurdiu a idea?
A idea xurdiu fai 8 anos, en 2014, 
vendo o auxe deste tipo de esta-
blecementos en varias cidades da 
península. Así, vimos unha oportu-
nidade de negocio que tamén podía 
funcionar na vila de Sarria.

Que tipo de servizos prestan?
Nos nosos establecementos presta-
mos servizos de lavado en lavadoras 
de dous tamaños (18 e 9 quilogra-
mos), dependendo do volume de 
roupa, e tamén ofrecemos servizo 
de secado en secadoras de 18 qui-
logramos. Tanto as lavadoras como 
secadoras son industriais, polo que 
normalmente non adoitamos ter 
avarías polo seu uso intensivo. Aín-
da así, ás veces xorden imprevistos 
como un mal centrifugado por ex-
ceso de carga das lavadoras ou pro-
blemas nas secadoras, derivados de 
introducir prendas con algún tipo de 
plástico na súa composición. Desta 
maneira, quedan os restos adheri-

dos ao tambor. Lembramos tamén 
que para calquera destes problemas 
ou dúbidas que poidan xurdir hai un 
teléfono de atención ao cliente: 717 
709 050.

En que lugares prestan servizos?
Temos dous establecementos en Sa-
rria, ambos na rúa Calvo Sotelo, ago-
ra renomeada rúa da Liberdade, nos 
números 199 e 20 respectivamente.

Sarria tiña necesidade dunha lavan-
dería autoservizo?
Cremos que si, xa que nas vivendas 
tipo piso cada vez hai menos espazo 
para secar a roupa e determinadas 
prendas como edredóns, mantas, 
nórdicos e cortinas son moi compli-
cadas de lavar e secar na casa. Ade-
mais, na vila, ao ser unha etapa do 
Camiño de Santiago, moitos peregri-
nos e albergues usan este servizo.

Os prezos son competitivos?
Cremos que si. Usar a lavadora de 

18 quilogramos durante 21 minutos 
custa 7 euros e utilizar a de 9 quilo-
gramos custa 4 euros durante o mes-
mo tempo. De feito, levamos sen 
modificar os prezos desde a apertu-
ra e faremos o posible por mantelos, 
aínda que este último ano sufrimos 
subidas tanto nos produtos como 
na enerxía. No prezo tamén están 
incluídos o deterxente, o suavizante 
e o osíxeno activo.

Cal é o horario de apertura?
Abrimos de 8.00 horas da mañá ás 
22.30 horas do serán os 365 días do 
ano.

Por que este servizo é unha vantaxe 
para quen o utiliza?
Supón un aforro de tempo; nunha 
hora pódense lavar e secar ata 18 
quilogramos de roupa. Tamén pro-
porciona comodidade para o lavado 
e secado de prendas voluminosas.

Cambiou o traballo nestes últimos 

tempos por mor da pandemia?
Precisamente debido á pandemia, 
e para evitar o máximo os contac-
tos entre persoas, implementamos 
un sistema de pago por medio de 
aplicación móbil no que, ademais, 
o cliente ten un 10 % de desconto.

Que proxectos ou obxectivos teñen 
de cara ao futuro?
De cara ao medio prazo estamos 
estudando a posibilidade de incor-
porar novos servizos nos locais exis-
tentes ou incluso abrir un novo nun 
novo local.

“Ao ser etapa do Camiño, damos 
servizo a peregrinos e albergues”
María Isabel Martínez, xerente da Lavandería Autoservicio Oso Blanco
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A primeira etapa da volta ciclista profesional 
O Gran Camiño, patrocinada pola Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo, traerá algúns 
dos mellores ciclistas e equipos internacio-
nais as comarcas de Lugo, Sarria, A Ulloa, 
Chantada e Lemos.  O percorrido completo 
da etapa, que se disputará o vindeiro 23 
de febreiro, desvelouse en Compostela, na 
presentación oficial da volta, coa presenza do 
deputado de Deportes, Efrén Castro.
Tras confirmarse a finais de decembro que a 
saída será en Lugo - coa Muralla como pano 
de fondo - e a chegada en Sarria -localidade 
de referencia do Camiño de Santiago- con-
cretouse o itinerario do pelotón, con paso 
polos concellos de Lugo, Guntín, Portomarín, 
Taboada, Chantada, O Saviñao, Pantón, Mon-
forte de Lemos, A Pobra do Brollón, Bóveda, 
o Incio, Samos e Sarria. Un total de 191 
quilómetros, con tres portos de montaña: 
Alto de Fontenla (2ª categoría), Cruz do Incio 
(3ª categoría) e San Fiz (3ª categoría).
Efrén Castro sinalou que “esta segunda 
edición de O Gran Camiño ofrece unha 
oportunidade única para amosar con orgullo 
ao mundo o patrimonio cultural e natural de 
Lugo e das comarcas do Sur, xa que a presen-
za dos grandes nomes do ciclismo internacio-
nal asegura a atención mediática e deportiva 
sobre a proba”.
O responsábel provincial referiuse ao 
“deseño do percorrido que, co Camiño como 

referencia,  leva os ciclistas por algúns dos 
monumentos e espazos naturais máis emble-
máticos da metade sur da provincia -desde a 
Muralla ou o mosteiro de Samos ata a praia 
da Cova – e achega o espectáculo deportivo 
ás localidades, comezando no propio centro 
histórico de Lugo e atravesando núcleos 
coma Guntín, Taboada, Chantada, Escairón, 
Monforte, Bóveda, O Incio, Oural, Samos e 
finalizando un ano máis no corazón de Sarria 
durante 191 quilómetros”.

 MURALLA  
A presentación achegou tamén detalles so-
bre o inicio da proba, no que o protagonismo 
será para a Muralla de Lugo. A etapa comeza-
rá cunha rolda de presentación dos equipos 
no monumento Patrimonio Mundial da Hu-
manidade. O tenente alcalde Rubén Arroxo 
agradeceu á organización e á Vicepresidencia 
da Deputación de Lugo que  “contasen con 
Lugo para a saída da proba, poñendo o foco 
sobre o noso elemento patrimonial máis 
emblemático, un ben patrimonio mundial 
que queremos seguir promocionando a nivel 
internacional e que a través das canles de 
difusión deste evento se verá en pantallas en 
decenas de países”

 OS EQUIPOS 
A organización confirmou a presenza na pro-
ba do Team Jumbo-Visma Cycling, Movistar, 

Astana, Cofidis, Eolo Kometa e Corratec, e de 
nomes propios como o do vixente campión 
do Tour de Francia, Jonas Vingegaard.
Tamén nas estradas, devolveu aos galegos 
a posibilidade de gozar dunha volta ciclista 
profesional 20 anos despois da última Volta a 
Galicia destas características.
A etapa lucense, o 23 de febreiro, será a 
primeira das catro da volta, que contará con 

unha en cada provincia. Rematará na Praza 
do Obradoiro.
O acto de presentación celebrouse na Pra-
za da Mosqueira, coa participación tamén 
da vicepresidenta da Deputación de Lugo, 
Maite Ferreiro, a concelleira de Participa-
ción e Servizos á Veciñanza, Cristina López, 
e o concelleiro de Infraestruturas, Álex 
Penas.

A Vicepresidencia da Deputación 
patrocina a proba, que consta de 
191 quilómetros e o paso por 13 
concellos da provincia

Sarria conta os días da volta O Gran Camiño

O Gran Camiño atravesará un total de 13  concellos da 
provincia: Lugo, Guntín, Portomarín, Taboada, Chantada, 

O Saviñao, Pantón, Monforte de Lemos, A Pobra de 
Brollón, Bóveda, O Incio, Samos e Sarria

ITINERARIO HORARIO

38Km/h 42Km/h

KM 0. Cruce con Forum Lugo 10:30 10:30

GUNTIN, rotonda 10:56 10:53

AS NEVES, N-540, dirección Chantada 11:19 11:14

TABOADA, avenida de Lugo 11:30 11:25

CHANTADA, avenida de Lugo 11:50 11:42

A PORTADA, por LU-P-1801 11:53 11:45

LÍNCORA, cuce esquerda dirección Belesar 11:55 11:47

SAN PEDRO DE LÍNCORA por LU-P-1804 11:56 11:48

VILACHÁ 11:57 11:49

ALEMPARTE 11:58 11:50

OS QUEIXEIROS 11:59 11:51

VILANOVA 12:00 11:52

BELESAR 12:04 11:55

PRAIA DA COVA - COMEZA PORTO 12:15 12:05

SEOANE por LU-P-5801 12:19 12:09

PREMIO DE MONTAÑA, ALTO DE FONTENLA. 2ª CAT 12:23 12:12

LINCIN, por LU-P-4102 12:24 12:13

VILASANTE - ESCAIRÓN, avenida Juan Forcados 12:27 12:16
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O Gran Camiño converterá 
Sarria no escenario dun gran 
evento deportivo, coa pre-
senza nas rúas dos vehículos 
e estruturas dos equipos 
participantes e dos propios 
ciclistas, que se preparan 
para o remate da proba.
Durante estes catro días, o 
pelotón atravesará parte dos 
diferentes paraxes de Galicia. 
Cada unha das catro provin-
cias que conforman Galicia 
será protagonista nunha das 
catro etapas, cun percorri-
do moi atractivo tanto para 
o corredor como para o 
espectador, onde por seguro 

se vivirán grandes momentos 
de loita, estratexia e depor-
tividade. 
A etapa de Sarria será unha 
proba de 180 quilómetros e 
cun máximo de 800 metros 
de desnivel que transcorre-
rá polo concello de O Incio, 
Samos e Sarria, cuns primei-
ros quilómetros por estradas 
secundarias, coincidindo 
durante algúns tramos co 
Camiño de Santiago, e final 
no casco antigo da vila.
O deputado de Deportes, 
Efrén Castro, sinalou que “o 
Camiño de Santiago é, en si 
mesmo, un reclamo de tal 

magnitude que podemos 
caer no conformismo de 
esperar a que as persoas 
cheguen. Nos cremos que as 
administracións temos que 
ter un papel máis activo, 
seguir apostando na promo-
ción de Sarria como punto 
de referencia do Camiño e 
buscando novos mercados 
para todo o que temos que 
ofrecer. As imaxes da comar-
ca de Sarria chegarán a 180 
países coa retransmisión des-
ta proba, unha difusión moi 
difícil de alcanzar sen ningún 
outro evento ou campaña de 
promoción turística”.

Sarria conta os días da volta O Gran Camiño

O Gran Camiño atravesará un total de 13  concellos da 
provincia: Lugo, Guntín, Portomarín, Taboada, Chantada, 

O Saviñao, Pantón, Monforte de Lemos, A Pobra de 
Brollón, Bóveda, O Incio, Samos e Sarria

Sarria, en pantallas de 180 países diferentes

ITINERARIO HORARIO

38Km/h 42Km/h

ESCAIRÓN, Pardo Bazán, Ramón y Cajal. LU-617 12:27 12:16

TUIRIZ, seguir por LU-617, dirección Monforte 12:33 12:21

CONCELLO MONFORTE DE LEMOS 12:37 12:25

MONFORTE DE LEMOS, rotonda enlace corredor 12:46 12:33

A POBRA DO BROLLÓN, rotonda dirección A Cereixa 13:15 12:59

NOGUEIRAS, cruce xiro á dereita por LU-652 13:19 13:03

BÓVEDA, xiro dereita por avenida Alfonso XIII 13:36 13:18

LAIOSA, seguir por LU-644 13:46 13:27

CRUZ DO INCIO, rúa Quiroga Ballesteros 13:54 13:35

PREMIO DE MONTAÑA, ALTO CRUZ DO INCIO. 
TERCEIRA CATEGORÍA

13:54 13:35

CONCELLO SAMOS 14:11 13:50

OURAL, rúa Conde Rodrigo Suárez 14:26 14:03

SARRIA, rúa Benigno Quiroga 14:36 14:13

SAMOS, avenida Compostela, 14:57 14:31

PREMIO DE MONTAÑA. SAN FIZ. 3ª CAT 15:07 14:41

SARRIA 15:25 14:57

META. RÚA CALVO SOTELO 15:26 14:58
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COMARCA

Sarria estivo presente na Feira Inter-
nacional de Turismo a través da súa 
concelleira de Cultura e do Camiño 
de Santiago, Reyes Abella, que convi-
dou aos asistentes á presentación do 
proxecto Camiño Francés. Camiño 
360’ no stand de Galicia no Fitur.
Durante a súa exposición, describiu 
o Camiño Francés como “unha ruta 
de historias, de cultura, de espiritua-
lidade, de paisaxes e de convivencia” 
e salientou que, segundo os últimos 
datos da Oficina de Acollida ao Pe-
regrino, ao longo do ano 2022 máis 
de 130.000 peregrinos iniciaron en 
Sarria a súa andaina cara a Compos-
tela.
“Estamos a falar de 132.047 pere-
grinos que posiblemente cearon, 
pernoctaron, almorzaron, xantaron 
ou compraron en Sarria, con todo o 
positivo que iso supón”, subliñou. Ta-
mén explicou que esa cifra é “espe-
cialmente significativa para uns mu-

nicipios localizados nunha contorna 
eminentemente rural, con disper-
sión poboacional e cunha dinámica 
demográfica regresiva”.
Así fixo incidencia na repercusión do 
Camiño Francés como “fonte de vida 
e riqueza cultural, social, económica 
e comercial e un auténtico salvavidas 
contra o tsunami da España baleira-

da”, resaltou e pediu “preservar a 
esencia do Camiño Xacobeo como 
ruta milenaria de peregrinación” e 
“recuperar e poñer en valor a súa 
herdanza cultural”, reivindicando 
“un Camiño sinónimo de calma, non 
de présas; un Camiño de convivencia 
e conexión, pero tamén de intros-
pección”.

O Camiño Francés que pasa por 
Sarria púxose en valor en Fitur

O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publicou a resolución do Fondo 
Galego de Garantía Agraria, de-
pendente da Consellería do Me-
dio Rural, pola que se convocan 
algo máis de 17 millóns de euros 
en axudas para os produtores de 
carne galegos, co gallo de mitigar 
as consecuencias da invasión rusa 
de Ucraína. 
Estas axudas buscan contribuír a 
mellorar os resultados económi-

cos de todas as explotacións e a 
facilitar a súa reestruturación e 
modernización, en particular co 
obxecto de incrementar a súa par-
ticipación e orientación cara ao 
mercado, así como a diversifica-
ción agrícola.
Para acceder ás subvencións, os 
solicitantes deben ser titulares de 
explotacións que consten en alta 
no Rexistro xeral de explotacións 
gandeiras (REGA), entre outros re-

quisitos. De cara á concesión des-
tas axudas -que se tramitarán en 
réxime de concorrencia non com-
petitiva- determínanse unha serie 
de tramos asociados ao tamaño 
ou capacidade das explotacións 
beneficiarias. As persoas interesa-
das nestas axudas terán un prazo 
dun mes a partir do día seguinte á 
publicación da resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia para presen-
tar as súas solicitudes.

Convocan axudas para gandeiros de carne 
pola situación derivada de Ucraína

O RECUNCHO DE CANELINA

DÍA DA NON VIOLENCIA E DA PAZ. O 30 de xaneiro celébrase o Día 
da Non Violencia e da Paz nos colexios da comarca. No CEIP de Samos pintaron 
mandalas e escribiron dentro de debuxos de pombas a palabra Paz en diferen-
tes idiomas. No colexio La Merced de Sarria leron un manifesto realizado polos 
alumnos e recolleron as mensaxes escritas por eles; no colexio de Láncara, o 
CPI Ramón Piñeiro, os nenos fixeron un mural co lema ‘Que chova paz’ para 
celebrar o Día da Paz.
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Un estudo transdisciplinar elabora-
do por un equipo de investi gadores 
da USC, CSIC, UDC e das universida-
des de Newcastle e St Andrews de-
mostra que o comezo da formación 
da paisaxe socalcada que rodea o 
mosteiro de San Xulián de Samos 
iniciouse durante a Idade de Ferro, 
moito antes da súa fundación, que 
se esti ma no ano 665, tal como se 
deduce nunha inscrición perdida 
que estaba nos muros do claustro 
da portería onde poñía que fora 
reconstruído polo bispo de Lugo Er-
mefredo.
“O mosteiro erixiuse durante a Ida-
de Media nun dos máis poderosos 
de toda Europa e ti ña posesións 
en diversos lugares de Galicia e o 
Bierzo”, apuntan dende o proxecto 
ARPAMED, no que se enmarca a in-
vesti gación, liderado polo profesor 
da USC, José Carlos Sánchez Pardo.
O arti go, publicado en Journal of 
Archaeological Science: Reports, dá 
conta de como neste período histó-
rico comezaría un proceso de defo-
restación para a creación de cam-
pos de culti vo de cereal e pastos e 
constata como os períodos Baixo-
medieval e Moderno representan 
os momentos de maior acti vidade 
na reconfi guración da paisaxe socal-
cada de Samos, evidenciando como 
o mosteiro actuou como axente de 
ordenación do territorio en Galicia 
e no Bierzo.
“Os mosteiros foron importantes 
centros de poder ao longo da his-
toria, algúns deles, abarcando po-
sesións ao longo de amplas rexións 
xeográfi cas. Estes eran centros 
relixiosos pero tamén cumprían 
importantes funcións sociais, cultu-
rais, agrícolas e mesmo industriais”, 

explican os investi gadores.
Novos descrubrimentos
Con todo, investi gacións en marcha 
poderían achegar novas evidencias, 
parti cularmente para os primei-
ros períodos de funcionamento do 
mosteiro na alta Idade Media.
“Hai que ter en conta que unha vez 
que se constrúen, os socalcos agrí-
colas poden manterse en acti vo du-
rante varios séculos e, en ocasións, 
os procesos de mantemento poden 
borrar evidencias de manexo máis 
anti gas, polo que son máis difí ciles 
de detectar”, explican.
A parti r da análise palinolóxica do 
sedimento dos socalcos evidenciou-
se que, xa dende a Idade do Ferro, 
na paisaxe dominaría un mosaico 
composto por campos de cereal, 
pastos e formacións boscosas de 
carballo e casti ñeiro.
Con todo, analizando a informa-
ción conti da nos textos medievais, 
apréciase a signifi cación que ti ñan 
as maceiras, a vide e o liño para a 
comunidade monásti ca. Estes cul-
ti vos, ou ben non son disti nguibles 
mediante análises polínicas, ou ben 
adoitan aparecer infrarrepresenta-
dos.

“A investi gación salienta a impor-
tancia de apostar pola combina-
ción de aproximacións interdisci-
plinarias para estudar non só os 
cambios fí sicos nas paisaxes, senón 
aspectos sociais relacionados coa 
xesti ón dos recursos no pasado e 
que, sen dúbida, deixaron a súa 
pegada nas paisaxes culturais do 
presente”, apuntan dende o equi-
po investi gador.
O mosteiro de Samos, que xa foi 
moti vo de interese recentemente, 
pertence á orde dos benediti nos 
que, xunto con outras ordes monás-
ti cas como o Císter, ti veron un gran 
peso na expansión dos culti vos de 
vide e maceiras en toda Europa.
Noemí Silva-Sánchez do Incipit-
CSIC é a primeira autora do traba-
llo, quen coordinou o paquete de 
paleoambiente, incluíndo o estudo 
xeoquímico e palinolóxico dos so-
calcos e a análise histórica relati va 
aos usos da terra. Tamén asinan 
Tim Kinnaird de St Andrews, Mar-
cos Fernández-Ferreiro da USC, 
Estefanía López-Salas da UDC, Sam 
Turner da Universidade de New-
castle e José Carlos Sánchez Pardo 
da USC.

Revelan que a paisaxe a carón 
do mosteiro é da Idade de Ferro

O Pleno do Concello de Samos 
aprobou por unanimidade a mo-
ción presentada polo portavoz 
do PP, José Fernández, para que 
a corporación encargue un infor-
me técnico que determine como 
levar a cabo a revisión, renova-
ción e regularización da numera-
ción dos edifi cios da avenida de 
Compostela, e, á vista do mesmo, 
executar os traballos necesarios 
para tal fi n.
Fernández sinala que “a correcta 
identi fi cación dos predios urba-
nos, mediante a corresponden-
te numeración, consti túe unha 
cuesti ón de capital importancia a 
múlti ples efectos”. 

ESTRADA. O popular tamén de-

nunciou o estado da estrada de 
Aira Padrón a Praducelo, por 
Ponte Lóuzara, que contan con 
curvas especialmente perigosas e 
na que recentemente un vehículo 
se saíu da vía na chamada Ladera 
de Chaos. As consecuencias, din, 
non foron moi graves porque o 
coche topou cunha árbore, que 
freou a súa caída polo barranco.
Da mesma forma, José Fernández 
lembra que en agosto do ano pa-
sado xa avisara do caso da LU-P 
5603, que vai de Samos ao Cou-
rel, onde os veciños piden a insta-
lación de gardabarreiras e varan-
das nos bordes da estrada, “onde 
hai grandes desniveis, especial-
mente onde é frecuente que en 
inverno haxa xeo”, explican.

O Pleno de Samos aproba 
revisar a numeración da 
avenida de Compostela

A rata toupa está afectando e 
danando unha explotación ca-
prina de Samos que foi visitada 
pola deputada e portavoz de 
Desenvolvemento Rural no Par-
lamento galego do BNG, Carme 
Aira, xunto coa concelleira do 
BNG en Samos, María Jesús Ló-
pez e membros do BNG local.
Debido ao cambio climáti co, a 
rata toupa, que é un animal pro-
pio da montaña, está proliferan-
do ata converterse nunha praga, 
como o califi can desde o BNG. A 
montaña, din, é a gran prexudi-

cada da expansión, xa que máis 
de 1.800 hectáreas, principal-
mente de pasti zal, fi can afec-
tadas e tamén as explotacións 
padecen grandes perdas á hora 
de desenvolver a súa acti vidade.
A deputada Carme Aira declarou 
que “a rata toupa é un problema 
grave para as gandeiras e gan-
deiros da montaña, exténdese 
sen parar, por isto desde o BNG 
impulsamos esta batería de me-
didas para pór control e minguar 
os problemas que está ocasio-
nar”.

O BNG samoense pide frear 
a expansión da rata toupa

samos
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José Antonio Quiroga, presidente 
da Confederación  Hidrográfi ca do 
Miño-Sil (CHMS), e Antonio Piñei-
ro, alcalde do municipio  lucense 
de Láncara, rubricaron o Protocolo 
que posibilitará óbralas “ substi tu-
ción da  ponte sobre o río Sarria no 
núcleo de Supena”. 
O presente protocolo ten por 
obxecto establecer o marco para 
unha posible colaboración  en-
tre as partes outorgantes, para o 
fi nanciamento e execución das 
actuacións que supoñerán un in-
vesti mento esti mado de 750.000€ 
e coas que se mellorará o tránsito 
e a  comunicación de máis de 200 
veciños da zona, esta ponte une os 
núcleos de Ronfe e  Pousadela. 
“As obras consisti rán na demoli-
ción completa da estrutura exis-
tente (taboleiro, pilas  e estribos) 
e na construción dunha nova pon-
te, cumprindo todos os requisitos  
establecidos no Plan Hidrolóxico 
vixente, cunha maior sección e an-

chura e, por tanto,  maior capaci-
dade de desaugadoiro”, explicou o 
presidente, “actuacións que  pode-
rían comezar no segundo semestre 
do ano” engadiu. 
A Confederación Hidrográfi ca do 
Miño-Sil farase cargo da licitación, 
adxudicación e  xesti ón dos con-
tratos de obra e servizos, ata a 
fi nalización das actuacións; pola 
súa banda  o Concello de Láncara 
poñerá a disposición os terreos e 
as  infraestruturas necesarias para 
a execución das obras.

A CHMS mellorará a capacidade 
de desaugadoiro da ponte
sobre o río Sarria

Os traballadores municipais do 
Concello de Láncara pecharon a 
ponte que une Ronfe con Pou-
sadela por precaución debido á 
súa deterioración evidente dun 
dos piares sobre os que se apoia 
a plataforma.
O alcalde do municipio, Darío 
Piñeiro, afirmou que “a seguri-
dade é o primeiro e que non se 
pode asumir nin o máis mínimo 
risco”. Ademais, explicou que 
hai que agardar aos informes 
técnicos para saber cando é se-
guro restablecer a circulación, 
pero “a simple vista, o seu es-
tado non augura que a apertura 
vaia ser inmediata”.
A situación da ponte viuse agra-
vada polas importantes creci-
das do río Sarria o seu paso por 
Ronfe que tiveron lugar durante 
os últimos días e que afectaron 
seriamente á estrutura do vial.
“É certo que esta ponte fai anos 
que quedou obsoleta e resulta 
insuficiente para dar servizo ás 
novas necesidades das explota-

ción gandeiras e agrícolas máis 
próximas, pero supón un custe 
moi elevado que o Concello non 
pode asumir. Precisamente por 
iso, levamos meses traballando 
coa Confederación Hidrográfica 
para poder dar unha solución 
conxunta a este problema”.
Pola súa parte, o presidente da 
Confederación, Jose Antonio 
Quiroga, trasladoulle a Piñeiro 

que o proxecto da nova ponte 
está “moi avanzado e que proxi-
mamente haberá novidades”, 
sinalou o alcalde.
Finalmente, o rexedor tamén 
indicou que manterá conversas 
coa Xunta para resolver unha 
liña de transporte escolar que 
se podería ver afectada e explo-
rar posibles vías de cofinancia-
ción.

Pechan a ponte que une Ronfe con 
Pousadela polo seu mal estado

A candidata popular á Alcaldía de 
Láncara, Olga Capón, foi presentada 
na Casa do Concello onde defendeu 
que asumía este reto “con todo o 
respecto, a humildade e a máxima 
responsabilidade”. Capón destaca 
que a súa maneira de traballar es-
tará baseada na escoita acti va, no 
contacto directo coa veciñanza e no 
fomento da parti cipación”.

Olga Capón será a 
candidata do PP á 
Alcaldía de Láncara

CUBA. O director da Plataforma Articulada para el Desarrollo In-
tegral Territorial (PADIT) na Habana, Anselmo Breto Vázquez, visi-
tou o Concello de Láncara. Xunto co alcalde, Darío Piñeiro, falaron 
sobre proxectos no ámbito local que poidan ser de utilidade para 
ambas administracións. Tamén puxeron en común iniciativas para 
mellorar a relación entre lancareses e cubanos, que consideran 
ser o mesmo pobo.

O Concello de Láncara contratou a 
redacción de dous proxectos técni-
cos para levar a cabo e así mellorar 
a vida dos habitantes do municipio 
co compromiso do alcalde, Darío 
Piñeiro.
Un deles é para reformar e manter 
o pavillón municipal da Pobra de San 
Xiao, cuxas instalacións deporti vas 
presentan algunhas fi ltracións pro-
cedentes da cuberta, o que afecta 
o pavimento, renovado nos últi mos 
anos. Ademais, tamén se pretende 
mellorar os vesti arios e as bancadas, 
e renovar a iluminación por unha 
máis efi ciente.

Todas estas actuacións foron acorda-
das co club de fútbol sala local.
Coa redacción do proxecto, adxu-
dicada por 7.139 euros, trátase de 
cuanti fi car o custo destas obras que 
poderían ser fi nanciadas con fondos 
municipais e achegas doutras admi-
nistracións.
O segundo proxecto consiste en 
dotar de abastecemento de auga 
á parroquia de San Xoán de Muro, 
unha reivindicación histórica desta 
parroquia.
Neste caso, o concello contratou por 
5.650 euros a elaboración do proxec-
to.

Novas iniciativas do Concello 
para mellorar as parroquias
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láncara

A Axencia de Lectura do Pára-
mo, que está incluída na Rede 
de Bibliotecas de Galicia, xa 
conta cun servicio que permi-
te aos cidadáns sacarse o seu 
propio carné e reservar libros 
para que o Concello llos preste 
e poida lelos na súa casa.
A Biblioteca Municipal do Pára-
mo atópase dentro das instala-
cións da Casa do Concello e dá 
un servizo aos veciños todos os 
días, de luns a xoves, desde as 
10.00 horas ata as 13.00 horas.
Neste tempo, os interesados 
na lectura poderán acudir a 
ese espazo habilitado e des-
frutar dun dos centos de libros 
de diversa temática. Como de-
fenden desde a concellería de 
Cultura, “temos ao redor de 5 
mil euros en libros de novela, 
emprendurismo, historia, cien-
cia ficción, autoaxuda, entre 
outros”.
Así, o obxectivo é que os ve-
ciños fomenten o seu hábito 
lector, polo que desde a conce-

llería de Cultura apostaron por 
solicitar subvencións á Xunta 
para dotar á súa biblioteca de 
fondos para adquirir libros, 
tanto en castelán como en ga-
lego.
“Os concellos non adoitan pe-
dir esas dotacións porque dá 
traballo e porque non teñen un 
lugar habilitado como biblio-
teca”, din desde a concellería, 
“pero no Páramo hai unhas 
instalacións preciosas que me-
rece a pena dotar de libros”.
Ademais, todos os libros da 
Axencia de Lectura do Páramo 
están na base de datos da Rede 
de Bibliotecas de Galicia, “o 
que leva moito traballo, xa que 
hai que meter cada libro como 
se fose un empadroamento”, 
defenden desde a concellería.
Así, os usuarios poderán facer 
o seu propio carné e reservar 
libros que lle serán prestados 
e así mellorar o seu hábito lec-
tor, tanto dos máis pequenos 
como dos maiores.

A biblioteca xa permite 
facer carnés de socio e 
préstamos de libros

o páramo

Como xurdiu a idea de poñer en 
marcha a Taberna Airexe?
Empecei no ano 2003 mentres 
estudaba porque miña nai xubi-
lábase. Ela ti ña unha tenda de 
ultramarinos e quedeime eu con 
ela, pero eu quería enfocalo a 
unha taberna con tapas e racións. 
Co paso do tempo, os clientes 
foron pedindo máis comidas e 
facíanme encargos, polo que ao 
redor do 2007/2008 fi xemos a 
primeira carta, que era simple, 
conti ña racións e algún prato. 
Actualmente somos seis persoas 
traballando na taberna, na que 
contamos con tapas, racións e 
pratos elaborados, o que supón 
que pasou de ser unha taberna 
esencialmente de tapeo a un es-
tablecemento máis coma un res-
taurante con carta todos os días 
e menú os días laborables, de 12 
euros.

Cales son os pratos estrela?
O tí pico de aquí é a carne de Ten-
reira Galega Suprema, a torti lla, 
o raxo, o bacallau e as táboas de 
embuti do, que inclúen xamón, 
chourizo, salchichón, roxóns, 
queixos variados de cinco clases 
e o lombo. O que adoitan pedir 
moito tamén os máis novos, e non 
tan novos, é a torti lla rechea de 
xamón, leituga, tomate e maone-
sa. A raíz da covid-19 tamén me-
temos catro variedades de ham-
burguesas de carne de Tenreira 
Galega Suprema. Tamén ofrece-
mos sobremesas caseiros, seis ou 
sete ao día, e os que máis se piden 
son a tarta de queixo con arandos, 

a tarta da avoa e a crema de iogur 
con froitos vermellos.

Cantas comidas serven durante a 
semana?
As fi ns de semana podemos che-
gar a servir 100 comidas cada día, 
tanto o sábado como o domingo, 
contando a comida e a cea. Os 
venres tamén damos moitas co-
midas; podemos chegar a 60 ou 
70, pero durante a semana, moi-
to menos, e agora no inverno, 
menos. No verán, a afl uencia de 
comensais aumenta moito debi-
do ao bo tempo, xa que contamos 
cunha terraza con carpa.

Fan pedidos por encargo?
Si, facemos pedidos por encargo 
e para levar a comida, xa sexa o 
menú enteiro, un prato, varios ou 
tapas e racións tamén. Ademais, 
facemos reservas tamén na taber-
na, sobre todo para grupos e con 
pedidos por encargo cun menú 
pechado ou se veñen sen menú 
20 persoas e reservan para comer.

Organizan eventos na Taberna 
Airexe?
Organizamos as xornadas de 
cocido e as xornadas de tenrei-
ra cachena, que é unha carne 
que vén das nosas fincas. Antes 
faciamos as xornadas do baca-
llau, pero coincidían en Semana 
Santa e había demasiada xente. 
Tamén adoitamos facer a festa 
da tortilla no mes de xullo, que 
coincide co aniversario da Taber-
na Airexe. O primeiro ano fixe-
mos 20 tortillas e a última edi-
ción tivemos que facer 300, así 
que non sabemos aínda se este 
ano haberá.

Que previsións hai con respecto 
ao futuro?
Vemos que a xente anímase 
cada vez máis a comer antes 
que a tapear, e ese é un costume 
que non se debería perder. Nós 
ofrecemos cada día seis ou sete 
tapas diferentes para animar á 
xente a tapear, porque forma 
parte da nosa cultura.

“É importante que non se perda 
o costume de saír tapea”
María Isabel Piñeiro Díaz, propietaria da Taberna Airexe de Láncara
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Volve a Feira en Triacastela que se 
celebra o día 28 de cada mes para 
reunir aos veciños do municipio 
nunha xornada caracterizada polo 
ámbito gastronómico.
Así, os asistentes poderán desfru-
tar de produtos tí picos da contorna 
de Triacastela, tales como queixo 
con marmelo, embuti dos tí picos 
como os chourizos, a cachucha, o 
xamón e o lombo; as patacas e a 
marmelada.

A Feira volve os días 28 de 
cada mes con produtos locais

Unha unidade móbil da ITV para 
tractores estará o próximo mes 
en Triascastela para atender as 
necesidades dos veciños e reali-
zar inspeccións a vehículos agrí-
colas.
Serán os días 10, 13, 14 e 15 
cando o servizo de ITV estea na 
praza do consistorio para revisar 
a maquinaria dos cidadáns de 
Triacastela.
Agás o día 10, que só atenderán 
en horario de mañá, o horario 
xeral será de 9.00 a 13.30 horas 
e de 15.15 a 18.00 horas.
Para poder beneficiarse deste 
servizo, os veciños poden solici-
tar cita previa a través do telé-
fono 902 309 000 ou a través da 
páxina web www.stcitv.com.

O Concello contará 
cunha unidade móbil 
da ITV este mes

triacastela

Os vindeiros 14, 15, 16 e 17 de 
febreiro o servizo Coidados por-
ta a porta da xunta estará en 
Triacastela dando servizo ás per-
soas do rural.
A unidade instalarase diante do 
centro de saúde do municipio 
durante catro días para ofrecer 
un servizo de podoloxía, audio-
loxía e estimulación de memoria 
ás persoas maiores de 55 anos.
Para pedir cita previa ou ter máis 
información, pódese chamar aos 
números 622 748 283 ou ao 623 
546 992.

O servizo Coidados 
porta a porta 
ofrecerá atención aos 
maiores de 55 anos

Os veciños de Triacastela xa teñen 
todo a punto para parti cipar na 
campaña de compostaxe domésti ca 
promovida polo Concello en cola-
boración coa Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda da 
Xunta de Galicia.
Esta iniciati va, enmarcada no Plan 
de recuperación, transformación e 
resilencia e fi nanciada pola Unión 
Europea-Next Generati on, nace coa 
intención de promover a reciclaxe 
de residuos orgánicos e ensinar a 
sustentabilidade dos refugallos.
Os veciños xa teñen os seus conte-
dores instalados para levar a cabo 
esta acti vidades grazas á formación 
que recibiron o pasado mes de de-
cembro.

Lista a campaña 
de compostaxe 
domésti ca

Unha foto do Concello de Triacas-
tela na que se ve como a neve cu-
briu todo o territorio esta semana 
pasada é unha das candidatas de 
converterse na imaxe da páxina do 
Servizo de Audiovisuais da Depu-
tación de Lugo.
A anti ga coñecida como TIC Lugo 
propón este concurso de parti ci-
pación pública e cidadá a través 
das súas redes sociais para dar a 
coñecer paisaxes da nosa contor-
na.

Así, o últi mo día de cada mes su-
birán ás súas redes sociais varias 
fotos da provincia de Lugo e os 
parti cipantes deberán votar a súa 
preferida, que será a imaxe do ser-
vizo audiovisual.
Neste mes de xaneiro, as candida-
tas foron a Fervenza da Seimeira 
de Vilagocende, da Fonsagrada; 
Illa Pancha, de Ribadeo; a neve de 
Triacastela e a Ruta das Chousas, 
do Concello de Lugo.

Unha foto da localidade é 
candidata a ser a imaxe da 
páxina web da TIC

O Concello de Triacastela aposta, ou-
tro ano máis, polos paseos do guía 
turísti co lucense máis coñecido polo 
seu proxecto Guido Guía.
A través do Camiño Xacobeo e 
conxuntamente coa Xunta, o Con-
cello ofrecerá catro saídas diferentes 
para os meses de xullo, agosto, set-
embro e outubro completamente 
gratuítas e para todos os públicos 
no marco da iniciati va ‘Triacastela 
Xacobea’.
O ano pasado esta iniciati va ti vo 
grande éxito, xa que máis de 100 
persoas de diferentes nacionalida-
des formaron parte do primeiro 
ciclo, unha gran oportunidade para 
descubrir e redescubrir as riquezas 
da localidade, desfrutar da natureza 
e de coñecer xente.
De feito, os catro paseos do ano 
pasado brindaron aos parti cipantes 
a oportunidade de mesturar xente 
local e da provincia con visitantes 
de fóra, convertendo as andainas 

nunha experiencia heteroxénea e de 
intercambio cultural.
Este ano, os paseos terán lugar os 
días 22 de xullo, 17 de agosto, 23 
de setembro e 28 de outubro e ne-
les visitaranse algúns dos lugares do 
primeiro ciclo, como a capela de San 
Mamede, os miradoiros, o Camiño 
Francés, o núcleo urbano e tamén 
haberá novidades e alternati vas.
A hora de inicio dos paseos será ás 
11.00 horas e terán unha duración 
de entre 2 e 3 horas e a difi cultade 
dos paseos será media e media-
baixa.

INSCRICIÓNS. Para inscribirse nes-
tes paseos hai que enviar un correo 
electrónico a guidoguiaturismo@
gmail.com e confi rmar a asistencia.
A alcaldesa, Olga Iglesias, convida a 
parti cipar nesta experiencia que per-
miti rá profundar no coñecemento 
do municipio e descubrir unha con-
torna chea de reclamos e sorpresas.

A iniciati va ‘Triacastela 
Xacobea’ acollerá catro paseos 
guiados a parti r de xullo

CEIP EDUARDO CELA VILA. Dúas matronas do Colexio de Enfermería 
de Lugo, visitaron o CEIP Eduardo Cela Vila. Durante a xornada, amosaron 
aos nenos a importancia de coñecer e respectar o seu propio corpo a través 
de diferentes explicacións, xogos, lecturas e vídeos. 
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o incio

O alumnado no CEIP Ricardo Gas-
set do Incio recibiron a visita da 
subdelegada do Goberno en Lugo, 
Isabel Rodríguez, que parti cipou 
nunha charla sobre os riscos das 
novas tecnoloxías imparti da pola 
Garda Civil ao alumnado de 4º, 5º 
e 6º de Primaria, un dos 100 cen-
tros que colaboran no Plan Direc-
tor do Ministerio de Interior.
Alí, acompañada do alcalde, Héc-
tor Corujo, e da responsable do 
CEIP, Alba Vázquez, explicou que 
o obxecti vo das actuacións pro-
gramadas é responder a cuesti óns 
sobre seguridade que expoñen os 
escolares, profesorado e familias, 
adaptando as formacións ás ne-

cesidades de cada centro, “aten-
dendo a situacións reais que viven 
os mozos e mozas no seu día a día 
para protexelos e axudalos”.
Tamén destacou o “éxito de par-
ti cipación do Plan Director para a 
convivencia e mellora da seguri-
dade nos centros educati vos e ás 
súas contornas” da provincia de 
Lugo, con case 11.000 asistentes 
en máis de 330 acti vidades duran-
te o ano 2022.
A subdelegada lembrou que, aínda 
que se recomenda programar as 
charlas no primeiro trimestre de 
curso, os centros poden solicitar 
parti cipar no Plan Director en cal-
quera momento do ano. 

A subdelegada visitou o 
colexio Ricardo Gasset

O Concello de Paradela premiou 
a Rocío Domínguez, presidenta 
da Asociación de Mulleres de 
Paradela, e Rafael Fernández, 
Garda Civil de Portomarín, con 
dúas Medallas de Ouro de Para-
dela no Centro cultural Manuel 
Rodríguez López.
Ambas as dúas familias dos ho-
menaxeados participaron deste 
acto, ofrecendo o seu apoio e 
cariño a cada un dos xa conside-
rados heroes por atopar a dúas 
veciñas desaparecidas o 15 de 
decembro de 2021.
O alcalde do municipio, José 
Manuel Mato, destacou o labor 
dos homenaxeados pola súa 
colaboración e implicación na 
localización de dúas veciñas de 
Paradela (nai e filla, de 90 e 65 
anos) que saíron en coche do 
seu domicilio e foron atopadas 

horas despois desorientadas á 
beira do río Loio.
Mato tamén quixo destacar e 
recoñecer a todos os veciños 
que participaron na procura, 
e destacou, ademais, o impor-
tante papel que poden xogar as 
redes sociais e as tecnoloxías se 

se utilizan adecuadamente.
Rocío Domínguez recibiu a me-
dalla pola súa implicación publi-
cando nas redes sociais a alerta. 
E Rafael Fernández, que aquel 
día estaba de vacacións, uniu-
se ao operativo para atopar ás 
dúas desaparecidas.

O Concello agasalla a conduta 
exemplar de dous veciños

paradela

A Asociación de Mulleres Rurais de 
Paradela organiza para o vindeiro 
11 de febreiro unha acti vidade para 
socios e non socios con moti vo da 
celebración do Entroido.
A parti r das 21.30 horas os interesa-
dos en parti cipar poderán achegarse 
ao mercado gandeiro de Paradela 
para desfrutar de música en directo 
da man do grupo musical Dúo Dile-
ma.
Ademais do baile, haberá cea, polo 
que o prezo ascenderá a 10 euros 
para os socios e de 15 euros para os 
que non o son.

ASOCIACIÓN. O colecti vo naceu 
en outubro do ano 2010 coa inicia-
ti va de media ducia de mulleres do 
Concello que foron as primeiras en 

percatarse da necesidade real de 
interrelación entre a xente de dife-
rentes lugares que forman as 18 pa-
rroquias do concello, que debido ás 
interminables labores de labranza e 
a dispersión da poboación estaban 
moi minguadas. 

O Dúo Dilema actuará na festa 
do Entroido organizada pola 
Asociación de Mulleres Rurais

O Concello de Paradela aprobou por 
resolución da alcaldía as bases para 
a selección de persoal laboral tem-
poral mediante o sistema concurso-
oposición para tres postos de peón 
de obras públicas, no marco do Pro-
grama Fomento de Emprego da De-
putación de Lugo de conformidade 
co Plan Provincial Único de Coope-
ración cos concellos 2022.
Esta colaboración materializase a 
través da achega económica por 
parte da Deputación Provincial de 
Lugo dos custes salariais e da Se-
guridade Social dos traballadores 
contratados.
Os contratos de traballo concerta-
ranse cunha duración de 6 meses, 
rematando o 31 de outubro de 
2023, e a xornada completa.
Os aspirantes a este posto de tra-
ballo deberán saber que a época 
do ano no que van traballar existen 
maior acumulación de tarefas en 

relación ás obras ou servizos priori-
tarios ou que afectan ao funciona-
mento dos servizos públicos esen-
ciais, como accións de conservación 
e mantemento de recursos natu-
rais, accións de mantemento dos 
espazos públicos urbanos e conser-
vación e mantemento de edifi cios, 
instalacións e vías municipais.
A solicitude facilitarase no Rexistro 
Xeral do Concello e estará dispo-
ñible na páxina web do Concello e 
dirixirase ao alcalde do Concello de 
Paradela, no prazo de dez días natu-
rais contados a parti r do día seguin-
te ao da publicación do anuncio de 
convocatoria no Boletí n Ofi cial da 
Provincia de Lugo (o 27 de xaneiro).
Así, os interesados poderán solicitar 
este posto de traballo ata o vindeiro 
8 de febreiro.
Entre os requisitos, está o reque-
rimento de posuír o permiso de 
conducir ti po B e a acreditación da 
posesión do CELGA 2 de galego.

O Concello ofrece tres prazas 
para exercer de peón de obras

O Concello do Incio celebra o En-
troido o vindeiro 18 de febreiro, 
no que haberá un baile de disfra-
ces na Praza de España a partir 
das 18.00 horas.
Este baile estará amenizado polo 
grupo musical da Charanga Ar-
dores e haberá chocolate e do-
ces de Entroido para os asisten-
tes.
A partir das 22.00 horas será a 
cea con baile na sala multiuso-
sos do Concello organizada polo 
Festival Terra Brava.
Para asistir a esta festa noctur-
na, poderase conseguir as en-
tradas na librería Garabato. Os 
nenos e nenas de menos de 11 
anos poderán asistir de balde.

A Charanga Ardores 
amenizará a festa do 
Entroido



 20 febreiro 2023

Radiohead e Coldplay 
son dúas das bandas de 
rock – “rock alternativo” 
para algúns  e algunhas 
– máis icónicas da histo-

ria e, a título persoal, direi que son 
as miñas preferidas  desde a ado-
lescencia. Ámbalas dúas británicas, 
con cancións recoñecibles en medio  
mundo, con temazos que encabeza-
ron e encabezan as listas de grandes 
éxitos, con  millóns de reproducións 
en todas as plataformas dixitais, 
con outros tantos millóns de  discos 
vendidos, enchendo estadios aquí 
e acolá... Para moitas e moitos son  
considerados auténticos deuses e 
non hai dúbida de que ocupan un 
lugar privilexiado  no olimpo da mú-
sica rock. 
Radiohead (Abingdon, Reino Uni-
do, 1985) é considerada a banda 
de rock máis  vangardista da músi-
ca británica. O seu estilo, digamos 
unha especie de “grunge” elegante 
no seu primeiro álbum, “Pablo Ho-
ney” (1993), foi derivando cara a  
experimentacións electrónicas e im-
provisacións sonoras de evolución 
imprevisible. 
Os cambios de rumbo da formación 
de Oxford xeráronse sempre desde 
o seu  capital, a voz cantante de 
Thom Yorke. O grupo creouse nos 
anos de instituto, vínculo  que os 
mantivo unidos sen moitas fisuras a 
pesar de converterse nunha banda 
de culto  e ter que asumir o papel 
de icona cultural. Os seus primeiros 
concertos foron baixo o  nome de 
“On a Friday” ata que os seus pro-
dutores animáronlles a mudar de 
pel.  
Despois dalgunhas demos lanzaron 
en 1992 o EP “Drill”, que xa contiña 
algunhas  das mellores cancións 
do que sería o seu álbum de de-

but. “Thinking about you” e “Prove  
yourself” facían de coro para o pri-
meiro éxito de Radiohead: “Creep”, 
buque insignia de “Pablo Honey” 
que asombrou á crítica pola súa ra-
bia e tenrura de guitarras ferintes e  
ruidosas xunto a remansos vocais de 
paz. Os ingleses, que pasaron case 
furtivamente  por Sevilla presentan-
do este disco, empezaron a atraer a 
mirada dun público heterodoxo  que 
buscaba outros referentes musicais 
máis aló do encastado “brit-pop” de 
Blur ou  Oasis. “The Bends” (1995), 
un disco completísimo no que aín-
da relocen as guitarras - co  tema-
zo “High and Dry” - supón un paso 
novo cara unha xeo-estación sen 
nome que  despexará o seu rótulo 
en 1997 con “OK Computer”. Este 
álbum marca a trasfega da  banda 
cara a territorios non explorados 
xogando con texturas musicais 
distintas, notas  jazz electrónicas e 
cancións como “Paranoid Android” 
que deleitan por igual tanto ao  críti-
co “de moderneo” como ao usuario 
normal de emisoras. 
Por se quedara algunha dúbida, Ra-
diohead deixa ben clariño que son a 
banda de  culto do novo século con 
“Kid A” (2000), onde indagan na súa 
música minimalista e  alternativa. 
Aínda así, isto non lles impide seguir 

encabezando as listas de vendas,  
percorrido que segue “Amnesiac” 
(2001) e “Hail to the thief” (2003) co 
seu tema máis  dixerible en primeira 
escoita, “There there”. 
Logo dunha necesaria pausa crea-
tiva, a banda de Yorke retorna á 
palestra facendo  gala do seu espí-
rito vangardista, colgando “In Rain-
bows” (2007) na internet e deixan-
do que os compradores marquen 
o prezo. A revolución non espera e 
novas bandas imitan  o recurso de 
Radiohead. Catro anos despois de-
ciden repetir unha fórmula parecida 
con 
“The king of limbs”, cuxo primeiro 
anti-single, “Lotus flower”, volve 
despexar a pista do  éxito á banda 
de Oxford. 
Para poñer punto final a esta viaxe 
polo universo Radiohead, quixera 
lembrar a  modo de homenaxe per-
soal o retrouso de “Creep”, palabras 
que todas e todos temos  sentido 
como propias en máis dunha oca-
sión... 
But I’m a creep Pero son insignifi-
cante I’m a weirdo Son un “bicho 
raro” 
What the hell am I doing here? Que 
diantres estou facendo eu aquí!? I 
don’t belong here Se non pertenzo 
a este lugar

Rebeca Maseda

Creep
CULTURA

COLABORACIÓNS

A paixón (do verbo 
latino “patior” que 
significa sufrir ou 
sentir) é unha emo-
ción definida como 

un sentimento moi forte cara 
a unha persoa, tema, idea ou 
obxecto. Así, a paixón, é unha 
relación intensa que engloba o 
entusiasmo e o desexo por algo. 
Esta é unha definición que dela 
fai a Wikipedia, pero a paixón no 
ensino é algo máis. 
Os procesos educativos son cam-
biantes, dinámicos e deben ser 
variados cada día. Nos, os do-
centes, non podemos nin debe-
mos movernos exclusivamente no 
ámbito do cotián e rutineiro. De 
feito, é de todo necesario adap-
tarnos ás novas necesidades e 
ferramentas que pouco a pouco 
van xurdindo. Pero así e todo con 
isto non chega porque o real-
mente importante é traballar con 
paixón o discurso, optimizando 
deste xeito o máximo os procesos 
e estratexias.
As persoas que nos dedicamos a 
ensinar temos  nas nosas mans 
unha das profesións máis cativa-
doras e enriquecedoras do mun-
do, pero ocorre que, os múltiples 
atrancos que habitualmente nos 
atopamos no noso traballo diario 
acaban minando o noso entusias-
mo. Pero contra isto temos a nosa 
paixón, o combustible que pon en 
marcha a motivación daquilo que 
de verdade queremos realizar. To-
das as persoas que transmitimos 
coñecementos, construímos valo-
res e desenvolvemos personalida-
des, realmente vivimos intensa-
mente este crecemento dos nosos 
alumnos. Todo isto conséguese 
expondo constantemente retos e 
desafíos, con toda a problemática 

que isto conleva, pero a recom-
pensa sempre merece a pena. A 
vocación é a base que precisamos 
todos os que queremos dedicar a 
nosa vida á nobre tarefa de edu-
car. O exercicio do maxisterio é 
un modo de darse, de entregarse 
aos demais e, por iso mesmo, é 
un dos camiños máis dignos que 
ten o ser humano para acadar a 
felicidade tanto no pasado como 
no presente. 
O docente é un ser humano e 
non un mero transmisor de co-
ñecemento; é unha persoa que 
a cotío ten que estar a discernir 
entre o que debe comunicar e o 
que non procede, tendo sempre 
como referente o ben dos seus 
rapaces. O vínculo educativo esi-
xe, por parte do docente, vonta-
de e capacidade de comunicar, 
sempre dun xeito adecuado, 
tendo en conta os intereses dos 
seus alumnos, a súa linguaxe, o 
seu mundo, pero esixe ademais, 
por parte destes, vontade de 
aprender e capacidade para elo. 
O noso obxectivo esencial será 
espertar e avivar o seu desexo de 
aprender, meta, por certo, nada 
doada de acadar. 
Non se nace docente, o docente 
faise, constrúese na medida en 
que comunica unha e outra vez o 
aprendido, pero cada repetición é 
distinta, inclúe novas estratexias 
e elementos, de tal maneira que 
a repetición non é unha simple 
reiteración do mesmo, nin un cír-
culo vicioso que volve unha e ou-
tra vez sobre si mesmo dun xeito 
inquebrantable. O docente debe 
adaptar sempre o seu discurso 
ao público que ten diante, ese 
é o éxito. A miña preocupación 
como docente polo tanto sempre 
foi a mesma: “CONTACTAR” , sí, 
con maiúsculas, facer un todo da 
aula, evitar que nada se interpo-
ña entre o que quero comunicar e 
o que debe recibir o receptor.
Como cada docente posúe o seu 
propio estilo educativo, os alum-
nos, ao longo da súa formación, 
reciben estes diferentes e varia-
dos estilos de tal maneira que 
esta pluralidade é educativa por 
si mesma. Evidentemente, as 
comparacións entre os rapaces 
son inevitables, pero a riqueza 
dunha comunidade educativa 
está precisamente nesta plurali-
dade de talentos e métodos que 
conviven nela, tendo sempre en 
conta que a humildade e a con-
fianza son os valores esenciais 
para que flúa toda acción educa-
tiva. 

Julio Díaz

Paixón por ensinar
O PUPITRE
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A Deputación de Lugo esixe á Xunta 
de Galicia que reforce a parti da de 
axudas para os produtores en ecoló-
xico da provincia para que se cubran 
a totalidade das solicitudes. Así se 
acordou tras unha moción presenta-
da polo PSdeG no Pleno ordinario do 
mes de xaneiro, que saíu adiante por 
unanimidade.
O deputado de Recursos Sosti bles, 
Roberto Fernández Rico, lembrou 
que se denegaron a metade das 
axudas ós produtores ecolóxicos “e 
non se move nin unha folla”. Unha 
situación “provocada”, que segundo 
explicou “sitúa a un amplo número 
de produtores ó borde do peche das 
súas explotacións” e pola que “nos 
vemos na necesidade de volver a de-
mandar sensibilidade á Consellería 
de Medio Rural”.
Fernández Rico expuxo que, dos 
318 produtores que quedaron sen 
axudas, o 54% dos que a solicitaron, 
159 pertencen á provincia de Lugo. 
“Na maioría dos casos, familias que 
se introduciron a producir con res-
ponsabilidade polas normas que nos 
marcan dende Europa” e que é unha 
obriga da Xunta “favorecer a aque-
les que queren adaptar a súa forma 
de producir ó respecto e coidado 
medioambiental”. Incidiu o deputa-
do na gravidade das consecuencias, 
que poderían traducirse no aban-
dono e peche das producións eco-
lóxicas pola “desvantaxe respecto ás 
producións convencionais”.
No debate, Roberto Fernández re-
calcou que as organizacións agrarias 
“ti ñan sinalado xa en novembro do 
ano pasado que serían precisos arre-
dor de 5,6M€ para cubrir a totalida-

de das axudas, cando a Xunta só ti ña 
prevista unha parti da de 3,1M€”. 
Lamentou tamén a resposta da Con-
sellería de Medio Rural, culpando da 
situación ós produtores e ás produ-
toras, polo feito de que se terían in-
crementado as hectáreas rexistradas 
neste réxime, que terían pasado das 
7.400 no ano 2021 a 12.400 no 2022.
“Non se entende como tendo a sor-
te en Galicia de que se incremente 
por vontade dos produtores a su-
perfi cie certi fi cada de ecolóxico ata 
as 12.000 hectáreas, a Consellería 
de Medio Rural dea as costas e non 
trate de acadar acordos para ver as 
posibles solucións”, lamentou. Neste 
senti do, puxo tamén sobre a mesa 
que a Consellería de Medio Rural ten 
un orzamento para o 2023 de preto 
de 680M€, sinalando que, polo tan-
to, non é unha cuesti ón de falta de 
recursos, senón de “vontade políti -
ca”.
Argumentou que a agricultura eco-
lóxica é unha liña de futuro para o 
sector, pero tamén unha importan-
te aposta para fi xar poboación no 
rural, lembrando que o obxecti vo 
da Unión Europea (UE) para o ano 

2030 é que o 25% da agricultura co-
munitaria sexa ecolóxica, polo que a 
boa resposta dos produtores galegos 
“debería de ser un moti vo de sati s-
facción para a Xunta, e non un pro-
blema”.
Fernández Rico sinalou que en Lugo 
“se atopa o 50% da superfi cie que 
Galicia desti na a agricultura ecolóxi-
ca. Temos case ó 38% dos produto-
res galegos, o 21% de operadores e 
somos a provincia que xera o 32% 
das ventas neste sector” e incidiu 
no compromiso da Deputación coa 
defensa do sector primario. “Un 
sector que aporta riqueza ó PIB, xera 
emprego e axuda a fi xar poboación 
no rural”, sinalou, e apuntou que 
“prexudicar á agricultura ecolóxica 
equivale a comprometer o futuro da 
nosa provincia”.
Por todo isto, a insti tución provincial 
insta ó Goberno autonómico a com-
pletar estas axudas para o ano 2022 
ata acadar os 5,6M€, incrementar o 
orzamento desti nado para as axudas 
das producións ecolóxicas para cada 
ano do período 2023-2027 e tamén 
dotar ás decisións que afecten ó sec-
tor de transparencia e publicidade.

Esixen á Xunta que reforce as 
axudas ós produtores en ecolóxico

O presidente da Deputación de 
Lugo, José Tomé Roca, presentou 
no stand de de Galicia na Feira In-
ternacional de Turismo (Fitur) a 
nova campaña de promoción turís-
ti ca lanzada pola insti tución provin-
cial, Lugo, provincia románica, coa 
que dá un novo paso na súa estra-
texia para impulsar o turismo de 
calidade e sosti ble. Así o explicou 
Tomé Roca na presentación deste 
mediodía, na que esti vo acompa-
ñado polo protagonista da campa-
ña, o actor Chechu Salgado, natural 
de Sober e que foi disti nguido co 
Goya ao Mellor Actor Revelación 
no 2022.
O promocional da Deputación, tal e 
como relatou o propio actor sobre 
o escenario de Fitur, amosa a viaxe 
sensorial de Chechu Salgado pola 
provincia. Un audiovisual no que a 
paisaxe e o rico patrimonio do te-
rritorio acompañan ao intérprete 
para comparti r cos espectadores 
a experiencia única que viven os 
visitantes que escollen Lugo como 

desti no turísti co. 
Sobre a iniciati va da Deputación, o 
presidente explicou que “este ano 
optamos polo románico como fí o 
condutor da nosa proposta”. Sina-
lou que “Lugo é unha das provincias 
españolas nas que este esti lo, liga-
do ao Camiño de Santi ago, deixou 
maior número de monumentos. 
Unha concentración que sitúa a zo-
nas como a Ribeira Sacra entre os 
grandes polos do románico a nivel 
de toda Europa”.
“Aproveitando toda esta riqueza, 
apostamos por un turismo non 
masifi cado, personalizado, no que 
cada turista deseñe a súa propia 
experiencia, que elixa cales dos 
centos de templos e mosteiros re-
parti dos pola nosa provincia quere 
visitar”, apuntou José Tomé, que si-
nalou que “para facilitar esta labor, 
desde a Deputación preparamos xa 
diferentes rutas do románico pola 
provincia e publicamos guías actua-
lizadas sobre este patrimonio que 
están tendo gran acollida”.

Presentan en Fitur 
a campaña Lugo, 
provincia románica
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Sarria será o punto fi nal da volta 
ciclista profesional O Gran Cami-
ño, que por segundo ano traerá a 
Galicia o mellor ciclismo interna-
cional, co patrocinio da Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo e 
que se celebrará o vindeiro 23 de 
febreiro.
Coa Muralla e o Camiño Primiti -
vo como pano de fondo, a cidade 
será a saída dunha etapa, a pri-
meira desta volta, que culminará 
en Sarria, punto de referencia do 
Camiño Francés. Efrén Castro si-
nalou a “capacidade que ten o ci-
clismo para mostrar o noso país” 
e enmarcou, nese contexto, “a 
decisión sobre o percorrido, que 
ten como referencia dous puntos 

icónicos, como son a Muralla de 
Lugo e o Camiño Primiti vo, na saí-
da, e Sarria, referente do Camiño 
Francés, na chegada”. 
O Gran Camiño, que a pasada edi-
ción pechou cunha contrarreloxo 
en Sarria, permiti u o ano pasado 
que as paisaxes galegas chega-
sen a millóns de espectadores de 
todo o mundo a través das súas 
canles de difusión e, principal-
mente, da emisión de Eurosport, 
consti tuíndo unha auténti ca xa-
nela ao mundo para Galicia. Ta-
mén nas estradas, devolveu aos 
galegos a posibilidade de gozar 
dunha volta ciclista profesional 
anos despois da últi ma Volta a 
Galicia destas característi cas.

A volta ciclista O Gran 
Camiño chega á comarca a 
finais de mes de febreiro

O DOG publicou a orde  pola que 
se establecen as bases para a con-
cesión de subvencións, en réxime 
de concorrencia non competi ti va, a 
clubs deporti vos, sociedades anóni-
mas deporti vas, seccións deporti vas 
e núcleos de adestramento especia-
lizado de Galicia para o desenvolve-
mento de acti vidades deporti vas, e 
se procede á súa convocatoria para 
este 2023. Así, xa poderán solicitar as 
súas axudas que terán un orzamento 
global de 2 millóns de euros distri-
buídos en dúas liñas de axudas.
Por unha banda, 1.910.003 euros 
para o desenvolvemento de acti vida-
des deporti vas polos clubs, socieda-
des anónimas e seccións deporti vas 
e os case 90.000 euros restantes a 
núcleos de adestramento deporti vo 
especializado (NADE). A axuda máxi-
ma por enti dade benefi ciaria 10.000 
euros, na primeira liña, e 29.999 eu-
ros na segunda.
Como protagonistas da segunda liña 
de axudas, os NADE regulan o depor-
te de alto nivel, de alto rendemento 
e de rendemento deporti vo de base.

Os clubs poden pedir 
as axudas da Xunta

Por Adrián Fernández.
Boa volta á competición por 
parte do CB Sarria mantendo 
ou incluso mellorando o rende-
mento en tódalas categorías en 
xeral, pese ao parón polas vaca-
cións de navidade. 
Comezando pola categoría pre-
mini o Fisioterapia Ivonne Cas-
tro feminino mantén o primeiro 
posto con 7 vitorias e ningunha 
derrota tras gañar os dous par-
tidos xogados fora da casa, me-
tres que o Cementos Cosmos 
baixou ao 5º posto tras perder 
dous dos tres partidos xogados 
e quedar con 3 vitorias e 4 de-
rrotas; na categoría masculina o 
Corbar Sarria mantivose no gru-
po A, pese a derrota no derra-
deiro encontro, e comezou con 
vitoria a seguinte volta mentres 
que o María Martínez dental ta-
mén comezou con vitoria pero 
esta vez no grupo B tras conse-
guir subir despois de gañar ao 
Rosalía de Castro. 
Na 1ª División Mini feminina as 
de Sarria manteñen a primeira 
posición despois de gañar un e 
perder o outro partido xogado 
en xaneiro, mentres que na 1ª 
Mini masculina baixaron á 3ª 
praza tras perder os dous parti-
dos deste ano. 
Na categoría infantil, o Pre-In-
fantil feminino sube ao segundo 

posto despois de gañar os dous 
partidos e poñerse cun récord 
de 5-1, pola parte do infantil 
masculino, manteñen o segun-
do posto gracias as duas vito-
rias conseguidas tras perder en 
Lugo no primeiro encontro do 
ano.
Os dous equipos cadetes seguen 
igual o cadete feminino añadiu 
dúas vitorias máis ao casilleiro 
(7-1) e mantén o primeiro posto 
empatadas con Cidade de Lugo 
e o cadete masculino segue no 
3º posto con 6-3 tras gañar un 
e perder o outro partido deste 
mes. 
Na 2ª Junior masculina subiron 
ao terceiro posto despois de 
conseguir dúas vitorias, unha 
de elas contra o Cidade de 
Lugo, equipo co que está empa-
tado nesa posición, e o equipo 
feminino, estas na 1ª División 
no consiguen arrancar e cose-

charon dúas derrotas máis que 
as deixa na última posición aín-
da que teñen 3 partidos menos 
que as de Maristas Coruña. 
Xa na categoría Senior o Floris-
tería Madeira feminino conse-
guíu un balance de 2-1 a favor 
que as mantén no 6º posto nun 
cuádruple empate con Balon-
cesto do Lea, Laracha e Artai, 
este último cun encontro me-
nos, mentres que o MGR Sarria 
masculino levantou a cabeza 
despois da derrota en Vilalba 
e gañou os tres partidos de xa-
neiro, o último importantísimo 
contra Arteixo que deixa aos 
dous equipos na primeira praza 
nun triple empate xunto co Cal-
vo Artai cun récord de 8-3.
Quedan moita competición aín-
da, pero as cosas marchan ben 
para o CB Sarria no comezo do 
novo ano.

Volta á competición 

O alcalde de Sarria, Claudio Garri-
do, o concelleiro de Deportes, Féliz 
Seijas, e a concelleira de Festas, Mª 
Eugenia Valcárcel entregaron os 
premios aos gañadores da Milla Ur-
bana, que ti vo lugar o pasado 31 de 
decembro no municipio.
Neste certame parti ciparon 140 per-
soas entre as que destacaron Jorge 
García Cabanas, gañador na cate-

goría masculina, e Carla Díaz Pardo, 
gañadora na categoría feminina.
O premio que lles corresponde a 
cada un deles é o seu peso en pro-
dutos cárnicos e porcinos sarriaos.
En total, foron 127 quilogramos de 
chourizos, cachuchas, lacón e xa-
món que se reparti ron en 51 qui-
logramos para Carla Díaz e 76 para 
Jorge García.

Os gañadores da Milla Urbana 
recibiron o seu peso en produtos
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Canto tempo leva xogando?
Levo xogando ao pádel desde o 
2016 e dentro do club desde a súa 
fundación no ano 2022, este é o 
noso segundo ano. Como antes 
non había instalacións adecuadas 
en Sarria, tiñamos que competir 
con outros equipos da contorna de 
Lugo. Ese foi un dos motivos que 
me levou a arriscar e abrir unhas 
instalacións en Sarria que nos per-
mitisen ter equipos e competir no 
noso pobo sen ter que saír fóra.

Como se formou o Club?
Todo isto empezou da man do noso 
socio, Juan José Bellas. El leva xo-
gando case 30 anos, pero princi-
palmente en Lugo. No ano 2013 
apostou por unha pista de pádel 
en Sarria. Pero para competir a ni-
vel Federativo necesitas 3 pistas e 
vestiarios, todo no mesmo recinto. 
En 2017 entramos nós de socios, eu 
máis a miña muller, e foi como un 
aire fresco que trouxo un cambio 
xeracional, xa que somos rapaces 
de 30 anos que nos gusta o pádel, 
pero que viñamos de outros depor-
tes e tiñamos un afán de competir. 
Non só de xogar cos amigos pola 
semana, senón de facer equipo 
cos nosos amigos e competir con-
tra outros equipos de toda Gali-
cia. Empezamos xogando con equi-
pos de Lugo e despois do parón da 
Covid19, dimos o paso para ter un 
Club en Sarria. Así que, con moita 
ilusión e tamén dúbidas, decidimos 
dar un paso á fronte e no ano 2022 
naceu o Club Pádel Sarria.

Por que?
Polas ganas que tiñamos de poder 
xogar no noso pobo sen ter que 
xogar noutros equipos da provin-
cia. E xa de paso, ao xogar aquí, a 
xente empeza a escoitar o tema do 
pádel e cada vez interésase máis, 
achéganse un día para ver como se 
xoga e acábanse apuntando. Can-
do pertences a un equipo de Lugo 
ninguén se decata, pero cando dis: 

“Xogamos os de Sarria contra os da 
Coruña”, entón á xente éntralle o 
formigo e achégase a ver.

Que percorrido tivo o club?
Temos equipo feminino e masculi-
no. Tentamos facer dous masculi-
nos, pero a última hora o 2º equipo 
non foi posible por falta de xoga-
dores. As rapazas empezaron a súa 
andadura en 3ª División Galega e 
fixeron unha actuación impecable, 
quedando na metade da táboa. 

Sendo o primeiro ano que compe-
tían, fixeron una actuación estelar. 
Iso dentro da Liga da Federación Ga-
lega de Pádel. Noutra competición 
que hai, que se chama Liga Lapi, 
(Liga Amateur de Pádel Interna-
cional) as nosas rapazas quedaron 
campioas da provincia de Lugo na 
súa categoría e clasificáronse para 
a Final Nacional despois de derro-
tar nas eliminatorias da zona norte 
a dous equipos de Asturias. Tamén 
compiten nas SNP (Series Nacionais 
de Pádel) e conseguiron este ano as-
cender de división. E agora a finais 
de xaneiro van disputar o playoff  na 
Coruña contra equipos de todo o 
norte de Galicia. Dentro do equipo 
masculino, logramos gañar a Liga da 
nosa categoría e conseguimos clasi-
ficarnos para o playoff de ascenso, o 
cal gañamos e ascendemos a 3ª ca-

tegoría da Liga Galega, onde xa nos 
enfrontamos con equipos da Coru-
ña e Santiago. Despois, no ámbito 
das SNP tamén acadamos o título 
de liga e un merecido ascenso de 
categoría a Primeira División do gru-
po 500. Quedamos subcampións do 
norte de Galicia nun encontro que 
se nos foi por moi pouquiño contra 
Burela Pádel. E en xaneiro tamén 
disputaremos este playoff para po-
der optar a unha praza para ir á final 
nacional en Valencia.
 
Como é xogar ao pádel?
É un deporte no que te divirtes 
desde o primeiro momento. É un 
deporte para todas as idades e 
condicións físicas. Necesitas unhas 
condicións físicas normais, si que é 
certo que se vas subindo de nivel, xa 
son deportistas profesionais, pero a 
nivel afeccionado xoga xente de to-
das as idades. E como a nivel afec-
cionado a forma física non ten tanta 
importancia, hai xente de 60 anos 
que xoga con rapaces de 20, incluso 
gañan con moita facilidade. O que si 
ten que ser, é que os 4 que están xo-
gando teñen que reunir as mesmas 
condicións físicas e técnicas. Pero é 
un deporte que, para empezar a pa-
salo ben, non necesitas unha gran 
preparación e é sinxelo. 

Que beneficios supón a nivel colec-
tivo?
É un deporte que é moi sociable. O 
simple feito de xogar catro persoas 
xa fai que sexa un deporte cun com-
poñente social. Coñeces moita xen-
te porque o que hoxe é rival, mañá 
xoga de compañeiro teu.  Como son 
catro xogadores ou incluso mixto, é 
doado montar un partido. Noutros 
deportes como o baloncesto xa ne-
cesitarías como mínimo dez persoas. 
Tamén está moi arraigado o tomar 
algo despois do partido, é o que se 
coñece como cuarto set. Por iso nas 
instalacións adoita haber cafetería. É 
un deporte que favorece a comuni-
cación entre persoas de idades moi 
distintas. Ademais, no pádel é moi 

común que despois de cada enfron-
tamento o club local invite a uns pin-
chos ao equipo visitante. 

Contra quen compiten?
Galicia divídese en zona norte e sur. 
Competimos contra equipos da pro-
vincia de Lugo e Coruña. E se te clasi-
ficas, despois xogas un playoff contra 
os equipos do sur para determinar o 
campión galego, que á súa vez repre-
senta a Galicia na Final Nacional.

Que nos pode dicir da afección?
A verdade é que no pádel non adoita 
haber moita afección vendo os parti-
dos, só a nivel profesional.

Que eventos organizan? 
Organizamos torneos  e campio-
natos aos que vén xente doutros 
puntos de Galicia a xogar. A única 
diferencia entre o equipo masculino 
e o feminino é que hai máis partici-
pación masculina, pero nada máis.

Como hai que apuntarse? 
Teñen que pasarse polas instalacións 
do club, no Polígono do Morelle, ou 
falarnos por Whatsapp, Facebook ou 
Instagram.  Non necesitan comprar 
nada, nos dámoslles todo para po-
der empezar. Só se necesita roupa 
deportiva e ganas de pasalo ben.

De que logros se sinten máis or-
gullosos?
Do bo ambiente que hai no club, 

do compromiso da xente co equi-
po tanto no feminino como no 
masculino e a nivel deportivo, no 
apartado feminino a clasificación 
para a Final Nacional da Liga LAPI, 
e no masculino de lograr o ascen-
so o primeiro ano que debutamos.

Como se presenta a tempada?
O equipo feminino este ano xa 
ten máis experiencia coas fichaxes 
que fixo optan ao ascenso. E o 
equipo masculino intentará pe-
lexar polo ascenso novamente.

Que proxectos hai de cara ao fu-
turo?
Seguiremos coa escola deporti-
va para os nenos, para que sigan 
saíndo xogadores/as de pádel en 
Sarria. Estamos traballando e fa-
ríanos moita ilusión que o número 
de practicantes femininas se equi-
parase co masculino. 

E necesidades? 
Pois como case todas as entidades 
deportivas: a necesidade básica 
adoita estar relacionada co orza-
mento.

Contan con axuda para manter o 
club activo?
Desde o Concello déronnos o ano 
pasado unha axuda que estamos 
enormemente agradecidos, e con-
tamos tamén con axudas de em-
presas locais.

“Xogar ao pádel é unha actividade 
divertida e cun compoñente social”
Juan Bautista García Díaz, xogador e promotor do Club Pádel Sarria
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A Chanca é a parroquia 
de Sarria situada ao 
sur da vila, que linda 
coas parroquias de 
Santa María de Albá-

ne e Piñeira ao norte, con, San 
Pedro de Froián ao leste, ao sur 
con San Xulián de Chorente e ao 
oeste con San Miguel de Piñeira.
A súa superficie é de aproximada-
mente 2,8 quilómetros cadrados, 
nos que viven actualmente 30 
persoas, 6 menos que en 2021 e 
27 menos que hai 30 anos, como 
se establece nos rexistros.
Segundo o Dicionario Madoz, 
esta parroquia está situada nun 
paraxe elevado con boa ventila-
ción e cun clima frío e húmido.
Tamén fala do terreo, do que di 
estar cuberto de carballos, cas-
tiñeiros e outras árbores froitei-
ras; e do camiño que  se dirixe a 
Sarria, con lugares limítrofes en 
mal estado. 
Na Chanca hai catro explota-
cións en activo de gando vacún 
e porcino e os veciños cultivan 
centeo, patacas, millo, liño, cas-
tañas, nabos, herbas e pastos.
Ao ser unha parroquia pequena, 
non conta con centros deporti-
vos nin escolas. As persoas que 
viven nela traballan na comarca 
de Sarria e os nenos e nenas van 
ao colexio público Antonio Fer-
nández López do Oural. Como 
ten pouca entidade fai que se 
deixasen de celebrar as tradi-
cionais ruadas, que ás veces se 
organizaban.
Nela podemos atopar o Monte 
de Tribui, que ten 642 metros 
de altitude, e o Monte da Vali-
ña, aínda que tamén pasa por 
esta parroquia o río Celeiro, que 

recolle as augas do rego de Bar-
badelo e baixa desde Santa Icía, 
dos regos de Teilonxe, Laxe, Pia-
doso e das Lagas.
Para chegar ata ela hai que ir 
pola estrada de Nadela a Ouren-
se a través dunha pista que está 
na Valiña. Hai varios ramais ás 
casas e hai unha vía para acce-
der tamén á parroquia de San 
Miguel de Piñeira.

A IGREXA DE SAN MAMEDE. A 
igrexa parroquial inclúe o tem-
plo e un cemiterio no adro. É un 
templo de construción moderna, 
de cruz latina formada por dúas 
capelas laterais. Contén catro ar-
cos con bordos, capelas laterais 
e unha nave que soporta a parte 
máis elevada do templo, unha 
cuberta  a catro augas, que pare-
ce destinada para cúpula. A fron-
te ten unha porta con dinteis e 
dúas fiestras laterais e outras 
dúas fiestras sobrepostas, un 
óculo e unha torre de cemento. 
O pórtico interior, de acceso, 
está formado por dúas pilastras 
para apoiar a torre e o presbite-
rio está á altura da nave, men-
tres que a sancristía sitúase na 
parte posterior.
No seu interior conserva un 
retablo neogótico e tallas de 
San Mamede, San Francisco de 
Asís, Santo Antonio e San Ro-
que. Todas elas pertencen ao 
século XVII. A escultura de San 
José corresponde a un século 
posterior. Todo o templo está 
revocado de cal, agás as parte 
máis nobres que son de granito. 
Nunha das xanelas hai unha ins-
crición que relata “1878 SIENDO 
PARROCO DON JOSE RODRIGUEZ 

TRIBUI”.

HISTORIA DA PARROQUIA. Du-
rante a Idade Media, a igrexa 
parroquial de San Mamede foi 
unha das casas maiores vincula-
das ao mosteiro de Santiago de 
Barbadelo, aínda que despois 
acabou dependendo do conven-
to de Samos. Tamén formou par-
te do Condado Sarriense, e máis 
adiante do Condado de Froián, 
integrándose máis adiante no 
Condado de Sarria.
En 1753, en plena Idade Moder-
na, a freguesía era de señorío 
particular da Condesa de Lemos, 
Marquesa de Sarria, e por esa 
razón percibía dos veciños leigos 
do Estado Xeral, que tiñan xuga-
da de labranza, a Renda de Fane-
gas e servizos, e que lle producía 
en cada un ano quince ferrados 
de centeo e once reais vellón.
A parroquia estaba no  Arcipres-
tado de Sarria e formaba curato 
con San Xulián de Chorente e 

San Sadurniño de Froián, sendo 
de provisión laical da Casa de 
San Sadorniño.
Xa na Idade Contemporánea for-
mou parte do Partido de Froián 
da Xurisdición e Marquesado de 
Sarria e en 1818 intégrase na 

“Xunta de Pobo de Sarria” e no 
1820 no Concello de Sarria.
O edificio relixioso foi obxecto 
de estudo por parte de Elías Vali-
ña Sampedro, un dos maiores 
impulsores do Camiño de San-
tiago.

San Mamede da Chanca
Unha parroquia pequena que conta cun gran patrimonio eclesiástico

A MAXIA DAS PARROQUIAS




