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A
Corporación Local de
Porriño terá catro gru-
pos políticos (PP, PSOE,

BNG y EU Son) e un conce-
lleiro polo grupo mixto que
será Manuel Carrera. Conforme
a lexislación vixente Carrera
non pode constituirse en
grupo político da UDDL por ter
tan só un concelleiro. 

Asimesmo determinaronse
os voceiros de cada grupo:
polo PP, Manuel Alejandro Lo-
renzo; polo PSOE, Lourdes Mou-
re; polo BNG, Pedro Pereira;
por EU Son Porriño, Pedro
Ocampo y Manuel Carrera polo
grupo mixto. 

A sesión tamén determinou
por maioría (PSOE, BNG, EU
Son e Carrera) a periodicidade

dos plenos corporativos que se-
rán mensuais, o último mércores,
ás 18 horas. Na semana anterior
e tamén en mércores, terán
lugar as reunións das comisións
municipais informativas. En am-
bos puntos, o PP abstívose por-
que entendía mellor celebrar
plenos cada dous meses e do
mesmo xeito coas comisóns.

Finalmente haberá sete co-
misións informativas: Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Obras e
Infraestructuras; Economía, Fa-
zenda e Persoal; Contas; Segu-
ridade, Policía, Protección Civil
e Mobilidade; Parques, Xardíns,
Limpeza, Industria e Mercados;
Deportes, Cultura, Xuventude
e Festas e finalmenete Servizos
Sociais e Igualdade.

En cada comisión o PP terá
4 concelleiros; PSOE, 2; BNG,
1; EU Son, 1 e Grupo Mixto, 1.

O derradeiro punto da orde
do día determinaba as adica-
cións e retribucións do mebros
do goberno municipal.

Haberá 6 adicacións exclu-
sivas que corresponden á Al-
caldesa Eva García e ós con-
celleiros Lourdes Moure, Sergio
Casal e David Alonso, polo
PSOE, e Pedro Pereira e Ana
Belén Crespo, polo BNG como
resultado do pacto de goberno
que está prácticamente nego-
ciado entre ambas as dúas for-
zas políticas.

As retribucións dos membros
do goberno municipal serán
as mesmas contempladas no

Orzamento Municipal en vigor
sen o incremento que debería
engadirse polo que determina
o Real Decreto 24/2018.

Os votos dos 8 concelleiros
do PP e os 2 de EU Son Porriño,
derrotaron a proposta que vo-

taban PSOE, BNG e Manuel
Carrera.

Deste xeito e ata a elabo-
ración dun novo orzamento
Municipal, as retribucións dos
membros do goberno serán as
mesmas que tiñan en 2018.

P
ersoal especializado da em-
presa “Rentokil” comezou a co-
locación de xaulas para

controlar a poboación de pombas. Na
imaxe adxunta observase a que se si-
tuou no edificio abandoado de “Ins-
talauto”, o carón da Praza Central.
Precisamente nese punto do casco
urbán así como noutros producironse
queixas reiteradas de taxistas, locais
de hostalería e moitas comunidades
de veciños de edificios o que moti-
vou que o Concello de Porriño, ante
estas peticións contratase á empresa
“Rentokil” para controlar a poboa-
ción de pombas mediante métodos
de loita biolóxica.

A empresa que ten sede no polí-
gono porriñés da Granxa, obtivo a
semana pasada a correspondente au-
torización da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia para
iniciar as labouras de trampeo que
se alongarán durante un ano, a
través de accións mensuais.

Polas estimacións dos técnicos de

“Rentokil”, uns 300 exemplares com-
poñen a poboación de pombas que
actualmente hai no centro urbán da
cidade.

A colocación de xaulas para a
captura destes animais realizaráse
tamén no edificio do Concello, na
praza Arquitecto Antonio Palacios.
En ambos os dous comprobouse que
as pombas colocan os seus niños e
polo tanto se concentran en eles a
meirande parte destas aves.

Comezou a colocación de xaulas
para controlar a poboación de

pombas no Porriño

D
avid Alonso,
concelleiro
de Deportes

mantivo unha visita
ás instalacións do
Velódromo Munici-
pal do Porriño en
compañía de Juan
Carlos Múñiz, presi-
dente da Federación
Galega de Ciclismo.
Tamén acudiron re-
presentantes da AD
Avanza e do club
Máster da Louriña.

Visitaron vestia-
rios, sala de máqui-
nas e a pista e graderío do Velódromo
para comprobar o grado de deterioro
das instalacións e valorar as obras
máis urxentes que habería que aco-
meter para garantir un mínimo de
servizos.

Concelleiro e presidente da Federa-
ción acordaron facer unha proposta
máis ambiciosa e tratar de implicar á

Xunta de Galicia. A tal fin o presidente
da Federación pedirá que los reciba o
Secretario Xeral para o Deporte, José
Ramón Leite Lasa.

O velódromo de Porriño é o único
existente en Galicia. Data de 1993,
ano no que foi inaugurado por Manuel
Fraga, presidente da Xunta de Galicia,
administración que sufragou as obras.

O concelleiro de Deportes visita o
Velódromo co presidente da

Federación Galega de Ciclismo

Na corporación haberá seis adicacións exclusivas coas mesmas
retribucións que no 2018
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C
oncello do Porriño, a plata-
forma “Tropa Verde” e directi-
vos da Asociación Nacional de

Empresas Distribuidoras de Electrodo-
mésticos (ADEN) presentaron hoxe en
rolda de prensa a iniciativa de reco-
llida e reciclaxe de pequenos aparellos
eléctricos e electrónicos fora de uso.

Por terceiro ano consecutivo “Tropa
Verde” e o Concello do Porriño mante-
ñen a súa colaboración coa finalidade
de concienciar ós porriñeses sobre a
importancia da reciclaxe, “unha coo-
peración que agradecemos de xeito
moi especial”, segundo valorou a al-
caldesa Eva García que estivo presente
no arranque da rolda de prensa e logo
tivo que ausentarse por outros com-
promisos.

Sergio Casal, concelleiro de Limpeza
manifestou o seu desexo de “poder
establecer con Tropa Verde e a ascoai-
ción ADEN máis accións de fomenta
da reciclaxe que poderían extenderse
ás parroquias do concello.”

Este ano tres establecementos de
venda de electromésticos de Porriño
súmanse como entidades colaboradoras
habilitándose 3 puntos novos onde se
facer entrega de aparellos eléctricos en
desuso. Son “Master Dani”, en rúa Pro-
greso, 15; “Connecta Bugarín” no lugar

de Abelenda, 2  en Pontellas; e “Tien
21 Reverendo” en rúa Ramiráns, 13.

Cada vez que unha persoa acuda a
unha destas tendas a entregar un vello
electrodoméstico, recibe un cheque
con estrelas que pode trocar por re-
compensas en forma de premios e des-
contos en comercios e hostalaría local
que colaboran. Neste intre xa son cin-
coenta establecementos comerciais e
de hostalaría que se vencellaron á ini-
ciativa.

Para estimular a participación da
veciñanza de Porriño “Tropa Verde”
vai realizar “unha laboura de buzoneo
para contrarrestar a falla de información
que moitas veces dificulta a reciclaxe”,
manifestou Marta Morán, responsable
de “Tropa Verde”.

Pola súa banda Javier de la Cerda,
secretario xeral e Paula Paz, directora
técnica da Asociación Nacional de
Empresas Fistribuidoras de Electro-
domésticos, explicaron que esta or-
ganización patronal “engloba ás ca-
deas de distribución e as tendas de
venda de electrodomésticos que son
comercios locais ou de proximidade
que teñen un maior grande compro-
miso co medio ambiente”. “Nós re-
presentamos a máis de 600 estable-
cementos polo que estamos presentes
en máis de 170 concellos de Galicia
e sumamos unha superficie de venda
na nosa comunidade  que supón
96.000 metros cadrados máis do que
teñen as grandes superficies comer-
ciais”, engadiu Paula Paz.

Medio cento de establecementos sumaronse á
iniciativa “Tropa Verde” para reciclar con premio

N
o Multicentro de Torneiros
está aberta dende o pasado
5 de xullo  a Aula CEMIT.

Tratase dun espazo dotado con
equipos informáticos a disposición
dos usuarios que acudan.

O horario de funcionamento  é
de luns a xoves , de 9h a 14h e de
16h a 19 h. Os  venres de 8h a 15h. 

No mes de agosto o horario será
máis restrinxido, de 8:15h a 14:15
h.

Neste aula realizaranse cursos
gratuitos relacionados coas novas
Tecnoloxías da Comunicación, me-
diante charlas e xornadas, un aula
aberta para uso dos equipos infor-
máticos e co apoio do responsable
para a resolución de dúbidas rela-
cionadas coas TICs.

Para máis información pódese re-
cabar a través do correo electrónico:
cemit.oporrino@xunta.gal, tamén
na propia aula ou ben no tfno. 986
338 217.

Aberta a aula
CEMIT do Porriño
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T
al como xa se adiantou
tras o pleno de investi-
dura a Alcadía será rota-

toria iniciando o mandato Loli
Castiñeira por Movemento Sal-
ceda, e continuando Verónica
Tourón polo PSdeG dentro de
2 anos.

As dúas formacións estable-
ceron tamén a distribución de
áreas e responsabilidades que
quedará do seguinte xeito:
Loli Castiñeira (MS) Persoal,
Igualdade e Coordinación de
proxectos; Alex Rodriguez (MS)
Cultura, festexos, normalización
lingüística, asociacionismo,
novas tecnoloxías, mocidade
e patrimonio; Miguel González
(MS) Vías e Obras, Parques e
Xardíns e Servizos Municipais
e Mobilidade; Lucía Pereira
(MS) Facenda, Réxime Interior,
Seguridade e Tráfico e Turismo;
Verónica Tourón (PSOE) Urba-

nismo, comercio e industria,
participación cidadá, emprego
e formación; Ángela Ledo
(PSOE) Ensino, Infancia, be-
nestar social, sanidade e vo-
luntariado; e Rubén González
(PSOE) Deportes, medio am-
biente e medio rural.

Ademáis o acordo recolle as
liñas estratéxicas fundamentais
para o Goberno de coalición:

Por un lado establécese o
compromiso de iniciar de in-
mediato os trámites para so-
meterse á Mediación laboral,
tal como xa se comprometera
o equipo de goberno de Mo-
vemento Salceda ao igual que
o PSdeG ante os represen-
tantes sindicais antes das
eleccións. MS e PSdeG acor-
daron tamén sacar adiante
en paralelo a RPT e o Convenio
Colectivo.

Por outra banda o equipo

de Goberno iniciará os traballos
para aprobar os orzamentos
de 2019 canto antes. Asi mes-
mo o pacto de goberno recolle
a elaboración de Orzamentos
participativos a partires do
ano 2020.

MS e PSOE asinaron este
acordo, no que se reflexan
moitos puntos entre os que se
atopan as medidas anteriores
e outras que se irán pondo en
marcha ao longo da lexislatura,
co obxetivo fundamental de

crear un goberno forte, com-
pacto, leal e que traballe en
equipo, nunha situación de
maioría que lles permita seguir
co proceso de cambio e trans-
formación de salceda iniciado
no ano 2007.

Movemento Salceda e PSdeG-PSOE veñen de asinar o acordo para
o Goberno do Concello de Salceda neste mandato 2019-2023.

O
Concello de Salceda
iniciará nestes días
as obras da primeira

fase do proxecto de mellora
das instalacións deportivas
municipais de Penedo Re-
dondo, ubicadas na parro-
quia de Parderrubias. Nesta
primeira fase contémplase a
construción dunha sala de
usos múltiples á que se ac-
cederá dende a fachada sur
do edificio actual, na que se
contará con un vestiario.
Ademais crearase unha can-
tina con acceso dende o la-
teral do propio campo,
xerando así percorridos dife-
renciados para espectado-
res/as e xogadores/as. Esta
cantina contará ademais cun
almacén e dous aseos acce-
sibles. Por último, prevese a
construción dunha pérgola

metálica con cobertura de
brezo para crear unha zona
de sombra. O proxecto, cun
orzamento de 87.688,13 €,
executarase con cargo ao
Plan Concellos 2018/2019.

O campo de fútbol do Pe-
nedo Redondo, construído no
ano 2010 nos terreos da co-
munidade de montes de Par-
derrubias con un acordo de
cesión de dereito de superficie
ao Concello de Salceda de

Caselas, conta na actualidade
con máis de 250 usuarios/as
habituais, pois acolle aos
máis de 250 nenos e nenas
das Escolas de Fútbol Denis
Suárez, a Sociedade Deportiva
de Parderrubias (equipos A e
B), o equipo de fútbol 8 fe-
menino das Escolas Deportivas
de Salceda e o equipo de Ve-
teranos do Caselas, así como
os adestramentos do propio
Caselas F. C.

O Penedo Redondo mellora as súas
instalacións para a vindeira tempada
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A
Biblioteca Municipal de
Salceda, integrada na
Rede de Bibliotecas Pú-

blicas de Galicia, procedeu a
realizar o cambio de sistema
de xestión. 

A sustitución do sistema
Meiga polo novo KOHA vai
facilitar a labor do persoal
técnico das bibliotecas a través
dunha xestión unificada e efi-
caz, ademáis de numerosas
vantaxes para as persoas usua-
rias: acceso aos servizos de
tódalas bibliotecas da rede,
consulta do catálogo xeral da
rede, servizos online sen ne-
cesidade de desprazamentos
e préstamos de libro dixital.
Así, o novo carné da biblioteca
será un carné “universal” que
permitirá o acceso á totalidade
das bibliotecas integradas na
rede.

Ademáis, a biblioteca pasará
a contar coa denominada “Po-
lítica C”, que permitirá ás per-
soas usuarias realizar ata cinco
préstamos simultáneos e facelo
por un periodo de 21 días.

Deste xeito, Salceda únese
aos Concellos que migran do
sistema Meiga, usado ata o
de agora, ao KOHA. Isto posi-
bilitará a integración de todas
as bibliotecas públicas de Ga-
licia, coa creación dun catá-

logo único e a unificación do
traballo do persoal técnico
das bibliotecas. Outra das no-
vidades que trae consigo a
instalación deste novo sistema
é a creación dun carné único
para todas as usuarias e usua-
rios, podendo acceder aos ser-
vizos de todas as bibliotecas
integradas na Rede. As socias
e socios deberán pasar pola
biblioteca municipal para obter
o novo carné.

A biblioteca de Salceda cambia o
sistema de xestión

Alejandro Rodríguez, Concelleiro de Cultura coa bibliotecaria de Salceda

Tal como xa anunciara antes
das elección municipais, o
equipo de goberno iniciará os
trámites para someterse ao
servizo de mediación e rematar
así co conflicto laboral do Con-
cello. O equipo de goberno
cumple así co seu compromiso,
recollido no pacto de goberno
asinado polas dúas forzas (MS
e PSOE) para esta lexislatura,

e no que se especificaba a ne-
cesidade de intentar solucionar
a situación laboral e as solici-
tudes trasladadas por parte da
plantilla municipal.

A Alcaldesa, Loli Castiñeira,
que ademáis ostenta a área
de persoal, trasladoulle xa á
plantilla municipal nunha reu-
nión informativa o pasado 27
de xuño a intención de acudir

ao servizo de mediación, polo
que en breve se procederá ó
inicio das xestións pertinen-
tes.

O equipo de goberno pre-
tende así chegar a un acordo,
polo que lles pide aos traba-
lladores e traballadoras muni-
cipais un marxe de confianza
para que poida botar a andar
o proceso.

Con todo, este goberno e
partidario de levar a cabo a
mediaciòn no momento no que
realizen as eleccións sindicais

correspondentes e agarda che-
gar a un acordo cos Sindicatos
nese senso.

O Goberno de Salceda solicitará a
mediación para resolver o conflicto laboral

D
ende o Par-
tido Socialista
de Mos recri-

minan a "deixadez"
do goberno local por
"non haber solicitado
en tempo e forma
dous obradoirosde
emprego". Refírense a
un dirixido a persoas maiores
de idade desempregadas e
outro para menores de idade
incluídos no programa de ga-
rantía xuvenil. Ambos, serían
financiados pola Xunta de
Galicia facéndose cargo o
Concello de Mos tan só dos
gastos dos materiais utiliza-
dos, segundo apuntan dende
a agrupación local.

A voceira socialista, Vic-
toria Alonso, reclama expli-

cacións ante "esta falta de
respeto e interese pola veci-
ñanza mosense xa que é a
primeira vez que Mos non
solicita este tipo de obra-
doiros". Alonso di que o prazo
rematou o mes pasado e que
"o concello non fixo ningunha
xestión, demostrando unha
vez máis que o Partido Po-
pular preocupase antes dos
seus propios intereses antes
que de mirar polo concello".

O PSOE de Mos denuncia
que non se solicitaron dous

obradoiros de emprego
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O
Concello de Mos vai asinar
un convenio de colabora-
ción coa Secretaría Xeral

para o Deporte da Xunta de Galicia
polo que a administración autonó-
mica asumirá o arranxo do parqué
concedéndolle á administración
local unha subvención de 20.000
euros. Esta mellora era moi nece-
saria sobre todo para a práctica
dun dos deportes máis prolíficos do
municipio, o patinaxe artístico.

As de partinaxe son unhas das
escolas deportivas con máis inte-
grantes do Concello de Mos. En
total sobre uns 160 nenos/as e
mozos/as practican este deporte
formando parte dun dos tres clubes
mosenses: Escolas de Patinaxe de
Mos (que conta cuns 100 patina-
dores/as), Club Rosaleira (que conta
con sobre 30 patinadores/as) e Xi-
ramos (que conta con outros 30
integrantes).

Todos estes xoves patinadores
realizan os seus adestramentos no
Pavillón Óscar Pereiro e no Pavillón

Soledad Castro, polo que a optimi-
zación do firme do primeiro era
unha importante demanda que por
fin se fai realidade.

Os traballos que se realizarán
con cargo ao convenio  serán de
fixación das tablas do parqué, pulido
e barnizado das mesmas, así como
posterior marcado e pintado das
diferentes liñas que delimitan os
terreos de xogo para os distintos
deportes que alí se practican.

Por esta pista do Pavillón Óscar
Pereiro pasan 1.500 persoas á se-
mana. Trátanse de usuarios per-
tencentes aos clubes de patinaxe
municipais, nenos/as das Escolas
Deportivas de Baloncesto (activi-
dade extraescolar), adultos e ca-
tivos que practican o fútbol sala,
maiores participantes na actividade
de ximnasia de mantemento do
programa municipal ‘Exercítate’,
mozos do IES de Mos que acuden
a realizar algunhas das súas horas
lectivas de clases de Educación
Física, etc.

Mos asina un convenio para
mellorar o piso do Pavillón

Óscar Pereiro

O
Concello de Mos acaba de
aprobar un Plan contra Incen-
dios no que se inclúen, de

acordo coa información oficial,
“15.000 fincas que deberán ser limpa-
das polos seus propietarios”, unha
medida que chega con varios meses de
demora. Dende o BNG lembran que a
administración local ten a obriga de
garantir que existan faixas de protec-
ción en torno aos núcleos de poboa-
ción e denuncian a falta de previsión
do goberno do PP. A lista das parcelas
que incumpren a normativa faise pú-
blica agora, en pleno mes de xullo,
cando a Xunta establece o 31 de maio
como data límite para que os terreos
máis próximos ás vivendas estean li-
bres de maleza, acacias, eucaliptos e
piñeiros.

O portavoz nacionalista no concello,
Gustavo Barcia, sinala que “no termo
municipal existen numerosos exemplos
de lugares onde a lei se incumpre de
forma evidente” e acusa ao goberno
de Nidia Arévalo “deixar de lado as

súas responsabilidades en materia de
prevención de incendios”. Na súa opi-
nión, “estando en temporada de alto
risco, non é o mellor momento para
acometer a limpeza dos montes, xa
que non é a primeira vez que unha
chispa dunha máquina provoca un in-
cendio”.

Parcela abandonada en Puxeiros 
O concelleiro do BNG pon como

exemplo da “neglixencia do goberno”
a existencia dunha finca  cuberta de
silveiras en plena Avenida de Puxeiros,
nunha das zonas do concello con
maior densidade de poboación. O terreo
está situado entre un establecemento
de hostalería e un taller de automoción
e, no caso de que un incendio se ini-
ciara no lugar, Barcia estima que “as
lapas poderían estenderse con moití-
sima rapidez”. Por este motivo, reclama
que o novo concelleiro de Medio Am-
biente adopte, “con carácter inmedia-
to”, as medidas oportunas para garantir
que o propietario manteña a súa
parcela en perfecta orde de limpeza.

O BNG de Mos denuncia a falta de
previsión para aplicar a normativa

antiincendios
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FESTEXA GALICIA

DÍA DE
GALICIA

25 DE XULLO

“Moito que 
festexar,

moito máis 
que vivir!”
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P
orriño é o concello co segundo
mellor índice de dinamismo em-
presarial no ámbito da Zona

Franca, despois da cidade de Vigo. Se-
gundo datos dese organismo público di-
fundidos esta semana, no que vai de
ano en Vigo crearonse 287 empresas. E
a continuación é O Porriño o concello
con máis sociedades creadas, 35 novas
empresas, grazas ó seu gran peso indus-
trial cos polígonos de A Granxa e As
Gándaras.

Porriño supera a Nigrán e Redondela
que contabilizan 16 y 15 novas empresas
respectivamente. Asimesmo Porriño marca
unha notoria diferencia en relación con
Mos que rexistrou a creación no que vai
de ano de 8 empresas.

35 novas empresas 
no Porriño

A
Xunta de Galicia tén
de prazo ata o 11de
outubro para presen-

tar un proxecto de mellora
da seguridade viaria na tra-
vesía do barrio A Vaquería,
en Budiño, segundo o com-
promiso adquirido hoxe
ante a alcaldesa do Porriño
e unha representación ve-
cinal. Nun encontro cele-
brado en Vigo na sede da
Delegación Territorial da
Xunta,con Francisco Me-
néndez, Director da Axencia
Galega de Infraestructuras,
acadouse ese compromiso.

Segundo explicóu Eva
García, despois da reunión
de dúas horas de duración,
“achegamos posturas entre
vecinos de A Vaquería e
Xunta de Galicia para unha
mellor solución ós proble-
mas de seguridade viaria
da travesía da estrada au-
tonómica PO-510 por ese
barrio de Budiño”.

A alcaldesa explicou que
o Director da Axencia Galega
de Infraestructuras aceptou
incorporar dúas rotondas,
un semáforo con pulsador
e sendas para peóns para

mellorar a seguridade dos
veciños. Cando sexa pre-
sentado o proxecto, “os ve-
ciños disporán dun período
de alegacións para formular

as súas aportacións que
poidan ser incorporadas co
correspondente aval dos
técnicos da Consellería”,
declarou Eva García.

A Xunta de Galicia comprometeuse a presentar un
proxecto de mellora na travesía de A Vaquería
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O
BNG solicita que se
arranxe a conducción
de auga que abastece

a fonte situada no parque in-
fantil do Paseo da Família Al-
varez Blázquez levando esta
petición a través dun rogo ao
vindeiro pleno municipal.

Tal como se mostra nas
fotografías, a fonte está sen
auga nun local onde as crian-
zas e familias pasan tempos
de xogos e ocio. Segundo
comentan @s usuari@s do
parque infantil, o desperfecto
leva meses sen arranxar.

"Nesta época de verán,
con altas temperaturas, non
ten sentido que os recursos
hídricos nos parques onde
xogan nenas e nenos, non
sexan aproveitados correta-
mente."apuntou Carme Núñez,
portavoz do BNG en Tui.

Por outra parte, a maleza

invade tamén a zona exterior
da Alameda, a que dá contra
o río, como mostran as foto-
grafías que adxuntamos. "Ani-
mamos aos responsábeis mu-
nicipais a dar un paseo pola
zona e comprobar eles mes-
mos, directamente, canto se
pode mellorar, sen dúbida, a
limpeza e adecentamento
desta parte da nosa contor-
na", sinalou a portavoz na-
cionalista.

Carme Núñez reclama que se
limpe a zona exterior da Alameda
de San Domingos e o arranxo da
fonte do Paseo Familia Álvarez

O
Concello de Tui lem-
bra que até o 31 de
xullo está aberto o

prazo para que os propieta-
rios de vivendas no conxunto
histórico de Tui poidan pre-
sentar a súa solicitude á
oferta de compra que realiza
a Xunta de Galicia a través do
Plan Rexurbe. Ao abeiro deste
plan o IGVS destinará 300 mil
euros á adquisición de inmo-
bles situados no conxunto
histórico de Tui para a cons-
trución de edificios de viven-
das ou para a súa
rehabilitación ou renovación.  

O pasado 8 de abril publi-
couse no DOGA a resolución
pola que o IGVS  acorda re-
alizar unha oferta pública de
adquisición, mediante compra,
de inmobles situados nos nú-
cleos históricos dos concellos
de Tui, Ferrol, Betanzos, Ri-

badavia e Ourense para a cons-
trución de edificios de viven-
das ou para a súa rehabilita-
ción ou renovación.

Segundo o recollido na re-
solución os propietarios inte-
resados en vender os seus in-
mobles dispoñen ata o próximo
31 de xullo para presentar as
súas ofertas ao Instituto Galego
da Vivenda e Solo. Na resolu-
ción publicada no DOGA recó-
llense as características que
deben reunir os inmobles, así

coma o proceso de solicitude
que deben cumprimentar os
propietarios que desexen ven-
der as vivendas situadas nas
rúas Bispo Lago, Antero Rubín,
Cuenta, Piñeiro, Sanz, Pracer,
Bispo Castañón, Porta da Pía,
Ordóñez, Seixas, Párroco Ro-
dríguez Vázquez, San Telmo,
Tide, Ouro,  nos calexóns das
Monxas, Tide, Ouro, camiño
Entrefornos,  ou nas prazas de
San Fernando, Pracer, do Con-
cello, e da Armada Española.

O IGVS destinará 300 mil euros á compra
de inmobles no conxunto histórico de Tui
para a súa rehabilitación ou renovación

A
través dunha Resolu-
ción da Alcaldía a dis-
tribución de funcións

queda como segue: María Yo-
landa Rodríguez Rodríguez:
Urbanismo, Facenda e parque
e xardíns, Rafael Estévez Mar-
tínez: Deporte e Medio Rural,
José Ramón Magán Rivera:

Persoal, Seguridade e Protec-
ción Civil, Ismael Diz Garrido:
Servicios Sociais e Medio Am-
biente, Laureano Alonso Álva-
rez: Turismo e Camiño de
Santiago, Novas Tecnoloxías e
Patrimonio, María Sonsoles
Vicente Solla: Ensino e Cul-
tura. Ana María Núñez Álva-

rez: Emprego e Formación,
Igualdade e Xuventude e Ja-
vier Rodríguez Gómez: Parque
Móvil.

A dirección e xestión das
areas de Eurocidade, Relacións
Supramunicipais, Cordinación
de Proxectos e Vías e Obras,
serán competencia da alcal-

día
Por outra banda tamén re-

solveu Enrique Cabaleiro, no-
mear as tenencias de Alcaldía
como se detallan a continua-
ción: 1º Tenencia de Alcaldía:
Rafael Estévez Martínez, se-
gunda tenencia: María Yolanda
Rodríguez Rodríguez, 3ª Te-

nencia: Jose Ramón Magán
Rivera e 4ª : Laureano Alonso
Álvarez.

Finalmente a Xunta de go-
berno local estará composta
por: Enrique Cabaleiro, Rafael
Estévez, María Yolanda Rodrí-
guez, José Ramón Magán, Is-
mael Diz e Laureano Alonso.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, deu a coñecer as delegacións de
funcións nos membros do seu equipo de goberno



NOVAS DE TURONIO | Xullo de 201910

Baixo Miño

A
oferta estival do Conce-
llo de Tui para os meses
de xullo e agosto recolle

musica, historia, cinema e de-
porte baixo o lema de “Verán
na rúa”. Esta programación
cultural en Tui pivota sobre
tres grandes eventos que se
van celebrar na cidade. Son o
IKFEM, o Festival Internacio-
nal de Instrumentos de Tecla,
a Festa do Miño, e o Festival
da Cultura Arraiana, Arraianos.
Recolle tamén o ciclo “Cinema
de Verán”, a IV Aula Interna-
cional de Saxofón e a Noite
Internacional do Miño A pro-
gramación que comeza este
venres, 12 de xullo, e se pro-
longará até o 1 de setembro
foi presentada esta mañá na
casa do concello.

O alcalde, Enrique Cabaleiro,
destacou na súa intervención
que precisamente esta progra-

mación cultural reflicte as po-
tencialidades e singulariedades
que ten o municipio. Así a
Festa do Miño, á que dicía hai
que darlle maior transcendencia
no futuro, é un exemplo das
potencialidades naturais de
Tui, Arraianos recolle a riqueza
patrimonial, o IKFEM o carácter
transfronteirizo da cidade, a
Noite Internacional do Miño
plasma a boa saúde do move-
mento asociativo, e a Aula
Internacional de Saxofón da
visibilidade á potencialidade
académica a través do Con-
servatorio de Música.  Afirmaba
o rexedor que esta programa-
ción vai ser un reclamo máis
para visitar Tui este verán. 

A concelleira de Ensino e
Cultura, Sonsoles Vicente, ex-
plicou o cambio de formato na
presentación da programación
que por cuestións económicas

non se recolle nun novo número
da Axenda Corredoira Cultura,
xa que indicaba que a partida
de Cultura está completamente
esgotada e superada. Por este
motivo, en formato calendario
reflíctese baixo o lema “Verán
na rúa” a programación para o
mes de xullo e o de agosto, e
comezarán a planificar a pro-
gramación de desenvolver nos
últimos meses do ano.  Desta-
caba amais a concelleira os
eixos centrais desta progra-
mación co IKFEM, a Festa do
Miño e o Festival Arraianos.
Avanzaba a intención de dar
maior pulo a Aula Internacional
de Saxofón, froito do investi-
mento público realizado no
conservatorio tudense, tamén
agradecía o labor do Kaiak Tu-
dense e das asociacións cultu-
rais na Festa do Miño, un even-
to que considera se debe po-

tenciar. Ao tempo aludiu á
consolidación da Noite Inter-
nacional do Miño, e da proposta
para público familiar co cinema
na rúa. 

O público familiar poderá

gozar da proxección de catro
películas no ciclo “Cinema de
Verán” na praza de San Fer-
nando. A primeira hoxe venres,
12 de xullo, ás 22.30 h será
“Como entrenar a tu dragón

Música, historia, cinema e deporte na oferta estival do
“Verán na rúa” en Tui

Continúa na páxina seguinte...
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3”. Mentres para o mércores,
24 de xullo, ás 22.15 h está
programada “El regreso de Mary
Poppins”. Xa en agosto a pri-
meira cita será o venres, 2 de
agosto, ás 22.15 h coa pro-
xección de “Small foot”, e o
mércores 14 ás 22.00 h a pe-
lícula que pechará o ciclo será
“Teen Titans Go”.

Este domingo, 14 de xullo,
comeza a IV Aula Internacional
de Saxofón, que contará cunha
véntena de alumnos nas mas-
terclasses previstas a cargo
dos profesores Xosé Luis Mi-
guélez, gañador dos premios
Martín Codax ao mellor disco
de jazz; Rafael Yebra, profesor
catedrático do Conservatorio
Superior de Música de Vigo, e
Kyle Horch, profesor catedrático
do Royal College de Londres,
que ofrecerá en Tui a súa pri-
meira masterclass en España.
De forma paralela celebraranse
catro concertos. O domingo
14, ás 20.30 h, na igrexa de
San Domingos  o primeiro con-
certo correrá a cargo de Mul-
tiplensemble cun programa
para saxofón, percursión e

electrónica. O luns 15, ás 20.30
h, na praza de San Fernando
actuará Xacobe Martínez Antelo
trío. Mentres o martes 16, ás
21 h, na Igrexa de San Do-
mingos Kyle Horch e Rafael
Yebra presentarán un programa
de música contemporánea. So-
bre este concerto Jorge Vi-
cente, coordinador da Aula In-
ternacional, explicou amais
que ao igual que nos últimos
anos tamén nesta ocasión van
realizar a estrea absoluta dunha
obra do compositor galego Xe-
sús Xosé Iglesias González nes-
te concerto do martes. Clau-
surará os concertos Sax Infle-
xión o mércores 17, ás 20.30
h, no palco da música no Can-
tón de Diómedes, no Paseo da
Corredoira. 

Co lema “Music&Fashion”
vaise celebrar do 14 ao 21 de
xulllo a sétima edición do IK-
FEM, o Festival Internacional
de Instrumentos de Tecla da
Eurocidade Tui-Valença.  Un
festival que celebrará 22 even-
tos en 14 espazos como o Pa-
seo Fluvial, o Teatro Municipal,
o Centro Interfederado de Remo

e Piragüismo, o Seminario Me-
nor, a Catedral, en Tui, e en
distintos espazos na Fortaleza
de Valença, como explicaba a
directora do IKFEM, Andrea
González. Amais este ano por
vez primeira amplía o seu te-
rritorio cos “Concertos no
Miño” que comezan este do-
mingo en Tomiño e Cerveira.
Destaca amais pola singula-
riedade o desfile de moda de
Agatha Ruíz de la Prada e
Katty Xiomara na vella Ponte
Internacional o próximo venres
19. Omiri, Pedro Moutinho, O
Fiadeiro, La Ritirata, serán al-
gúns dos nomes propios que
actuarán no festival, onde se
estreará a Orquestra IKFEM.
A programación completa pode
consultarse en www.ikfem.com.

O parque do Laxal en Re-
bordáns será o escenario da
XX Noite Internacional do Miño¸
un evento organizado pola Es-
cola de Baile e Música San
Fins de Rebordáns que cada
ano presenta o folclore máis
internacional con grupos de
distintos continentes. Dende
ás 21.30 h actuarán o Grupo

Cultural Netos de Bamdin de
Guinea Bisau, Folk Ballet En-
semble Simyonov de Serbia e
Compañía Nacional de Danza
Folclórica de México.

O sábado 10 de agosto ao
longo de toda a xornada cele-
brarase a IX Festa do Miño
que aúna deporte, lecer, gas-
tronomía e música en distintos
emprazamentos dende a ribeira
de Caldelas, o río Miño, a rúa
Olímpicos Tudenses, e a rúa
Compostela.  O programa pre-
visto comezará coa Romaría
Popular na ribeira de Caldelas,
onde ás 16 h sairá o Descenso
Popular do Miño para o que
está xa aberto o prazo de ins-
crición na web www.kayaktu-
dense.org. Salvaterra acollerá
a saída do Descenso Interna-
cional do Miño que rematará
fronte ás gradas da rúa Olím-

picos Tudenses. Xa dende ás
20 h a cita estará na rúa Com-
postela coa Festa Gastronómica
e o concerto de Fillos do Es-
tramonio. Cómpre lembrar que
dende o ano pasado este even-
to é Festa de Interese Turístico
Galego.

A programación do verán
pecharase do venres 30 de
agosto ao domingo 1 de se-
tembro coa celebración da IV
Festival da Cultura Arraiana,
Arraianos.  O conxunto histó-
rico será o escenario dunha
proposta histórica marcada
este ano na época viquinga
como explicaba a súa directora
Andrea Costa. Un marco tem-
poral que marcará sobre todo
a actividade prevista para o
domingo. Tamén avanzou que
este ano se recuperan no paseo
fluvial os Torneos Medievais.

O
pasado 15 de xullo
tivo lugar na casa do
concello de Tui a re-

cepción aos tres nenos e
nenas saharauís que pasarán
o verán en Tui dentro do pro-
grama “Vacacións en Paz”.  O
alcalde, Enrique Cabaleiro,
deulles a benvida xunto ao
concelleiro de Servizos So-
ciais, Ismael Diz, e a conce-
lleira de Igualdade e
Xuventude, Ana Mª Núñez. 

Son dúas nenas, Yamila e
Mariem, as que por terceiro
ano pasarán o verán en sendas
familias acolledoras de Tui, e
as elas sumouse este ano
Omar que a primeira vez que

viaxa a España e pasará tamén
os próximos meses na cidade.

Tanto o alcalde, Enrique
Cabaleiro, coma o concelleiro
e a concelleira, desexaron aos

nenos e nenas unha boa es-
tadía na cidade lonxe das in-
hóspitas condicións do deserto
onde viven nos campamentos
de refuxiados saharauís.

Recepción aos nenos e nenas saharauís
que pasarán o verán en Tui

A
mediación do
Concello de To-
miño posibili-

tou a retirada do
embarcadoiro do an-
tigo ferry-boat que
unía Goián e Cerveira
e que, dado o seu es-
tado de deterioro e
abandono, constituía un pe-
rigo para os piragüistas do
Club Deportivo Miño e público
en xeral.  Logo de que repeti-
das veces durante os últimos
anos, o Concello solicitara a
Portos de Galicia, a retirada do
mencionado embarcadoiro, sen
resultados, o primeiro conse-

guiu chegar a un acordo para
que un estaleiro de A Guarda
se ofrecera a desmontar a an-
tiga instalación e a levala río
abaixo, sen custes para a
Xunta de Galicia, a cambio de
aproveitar os materiais para
construír un pantalán flotante
na Pasaxe.

A mediación do Concello de Tomiño
permite retirar o embarcadoiro do

antigo ferry con Cerveira

... Ven da páxina anterior. “Verán na rúa” en Tui



Despois das pasadas elec-
cións produciuse unha varia-
ción no equilibrio de forzas
políticas con representación
municipal. Custoulle moito
acadar un acordo para a
constitución do novo go-
berno de pactos?

É certo que as veciñas e
veciñas da Guarda decidiron
nas últimas eleccións munici-
pais un resultado no que non
houbo un claro ganador que
puidera constituír un goberno
estable por si mesmo. Pero
non é menos certo que houbo
un claro apoio ás forzas pro-
gresistas. Nós entendemos o
resultado electoral como un
mandado para chegar a un
acordo entre PSOE e BNG.

Os acordos nunca son sinxe-
los. Cando hai unha negociación
todas as partes teñen que estar
dispostas a ceder, tanto en

cuestións programáticas, como
en parcelas de goberno. Pola
nosa parte tiñamos clara a de-
cisión da cidadanía: A Guarda
tiña que ter un goberno estable
e para iso era necesario un go-
berno de coalición. 
Como valora o nivel de reali-
zación dos proxectos que
tiña para a Guarda na pasada
lexislatura?

O nivel de satisfacción do
Grupo Municipal Socialista en
canto aos proxectos realizados,
que dependían de nós, é alto.
Incluso a nivel de xestión temos
avanzado en iniciativas que
pronto verán a luz. Sería largo
de enumerar todas as actuacións
que fixemos e que, segundo a
nosa valoración, cambiaron para
mellor a vida da xente. Por
poñer un algúns exemplos po-
deríamos citar a mudanza das
instalacións municipais ao novo

edificio da casa dos Alonsos, a
compra da finca de Fínola ou
Concepción Arenal, aínda que
esta última se retrasou máis
do previsto.

Quero destacar que traba-
llamos en todos os ámbitos e
que non so nos centramos en
facer obras, tamén demos moita
importancia a políticas dirixidas
as persoas como en Servizos
Sociais, formación ou fomento
de emprego. 
Falando de Concepción Are-
nal, como valora a resposta
da cidadanía a gran obra da
lexislatura que foi a huma-
nización integral de Concep-
ción Arenal?

Eu considero que aínda non
é momento de facer unha valo-
ración do impacto positivo que
producirá Concepción Arenal.
Haberá que esperar a que a
obra estea rematada. Nos que-

ríamos facer unha rúa accesible,
flexible, con creación de espazos
para as persoas e redución da
presencia de vehículos.

Cando empece a funcionar
e nos adaptemos ao gran cam-
bio que representa poderemos
valorala de verdade. De mo-
mento aínda prevalece a re-
sistencia a mudar as costumes
e a incomodidade que produ-

ciron as obras durante tanto
tempo. Aínda así agradezo a
moita xente que chega a Guar-
da estes días e que está dán-
donos os parabéns por como
está quedando e o impacto
positivo que vai a producir.

Aproveito para agradecer a
todas as persoas e  colectivos
que confiaron en nós e que ti-
veron  paciencia para aguantar
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Antonio Lomba. Alcalde de A Guarda

“Ofrecemos un goberno de coalición
para dispoñer dun goberno estable”

Continúa na páxina seguinte...
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a incomodidades que produci-
ron as obras.
Cales son os retos importan-
tes que se plantea para esta
nova lexislatura, tendo en
conta que agora é alcalde
dun goberno de coalición?

Seguimos tendo, ao meu
criterio, as mesmas necesida-
des, logo, os retos e as liñas
de traballo son as mesmas.
Hai actuacións fundamentais
para a prosperidade da vila
polas que temos que seguir
loitando.

A autovía a Tui e a Escola
infantil municipal son obras
urxentes para mellorar a nosa
calidade de vida e as nosas
expectativas. Non é de recibo
a estas alturas que se atrasen
máis estas actuacións. A Guarda
e O Rosal necesitamos estar
mellor comunicados por estrada
e por suposto é imprescindible
ofrecer máis prazas de gardería
para dar resposta as necesida-
des das familias e cumplir os
ratios de oferta que nos reco-
menda a Unión Europea e que
asume a propia Xunta

A Xunta de Galicia é per-
fectamente consciente desta
situación e xa  vai sendo hora

de que preste a atención ás
nosas necesidades.

Ademais destas actuacións
tamén necesitamos avanzar
nas xestións para conseguir o
acceso sur ao porto da Guarda,
mellorar a estrada de  circun-
valación ao monte, incluíndo
unha senda peonil que dea
seguridade para as persoas, e
por suposto, dar pasos para
ter un auditorio e mellorar o
noso pavillón municipal.
Cales son os pequenos e me-
dianos proxectos que teñen
previsto realizar que, se-
gundo vostede, non deben
esperar máis? En que nece-
sita mellorar a Guarda?

Temos en proxecto moitas
actuación en diferentes ámbitos.
É difícil resumir un programa
de futuro nunha entrevista,
pero a min gustaríame concretar
algunhas accións necesarias
nas que estamos traballando
que representan cambios im-
portantes para a Guarda

Temos que continuar huma-
nizando o casco histórico re-
ducindo a presión dos vehículos.
Estamos traballando para a
apertura da rúa inguieiros, unha
obra que leva décadas sendo

demandada. Imos a abrir
o acceso entre a rúa Bai-
xo Muro e a Ireira. Temos
que traballar no eido da
seguridade viaria en dis-
tintos espazos como o
entorno dos colexios e a
estrada Pintán Proba. E
Seguir traballando no
eido do Patrimonio e o
turismo para explotar
máis os nosos recursos. 

Un exemplo disto úl-
timo é o camiño Portu-
gues da Costa. Están au-
mentando de forma con-
siderable o número de
peregrinos e representa
un importante recurso
económico de futuro
Estanse cumprindo as
expectativas que tiñan para
este verán, nunha vila turís-
tica como a Guarda, en canto
a afluencia e resposta aos
eventos por parte dos visi-
tantes e turistas?

Como cada verán a oferta
cultural é turística é importante
en canto a festas e eventos.
Este ano tivemos ademais o
Encontro de embarcacións Tra-
dicionais que foi todo un éxito,
tanto dende o punto de vista

da participación local como
polo número de visitantes. Du-
rante eses días miles de persoas
participaron cada xornada nas
multiples actividades que hou-
bo no encontro.

A nosa oferta estival está xa
moi consolidada, temos unha
actividade frenetica que nos
convirte nunha vila turística
de referencia. Dende que co-
menzamos coas alfombras florais
e a festa da langosta disfruta-

mos dun ambiente festivo con
eventos todas as semanas que
permanece ata finais do verán,
sendo o punto culminante  Festa
do Monte que celebramos a se-
gunda semana de agosto.

A resposta de turistas e vi-
sitantes é acorde coa progra-
mación que temos e cos valores
patrimoniais, naturais, paisa-
xísticos e gastronómicos dun
dos lugares máis fermosos de
Galicia.

... Ven da páxina anterior.
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A
Deputación de Ponteve-
dra ven de anunciar a li-
citación do proxecto

para a mellora dos accesos á
Praia do Muíño depois da si-
natura dun convenio, no pa-
sado mes de febreiro, entre o
ente provincial e o Concello
de A Guarda para o acondicio-
namento dos accesos á praia
de O Muíño, porta do espazo
natural protexido do Esteiro
do Río Miño, por un orza-
mento total que ascende ás
192.190,64 €

O acondicionamento dos ac-
cesos á praia do Muíño forma
parte do proxecto de coopera-
ción europea «Visit Río Miño»,
de Preservación e valorización
do Río Miño Transfronteirizo,
en concreto dentro das actua-
cións comprendidas para a
creación do «Anel Verde do
Miño'», que consiste nunha
"rede de sendeiros que com-
prende máis de cen quilómetros
de ciclovías e camiños pedes-
tres entre Galiza e Portugal e
é, sen dúbida, un dos maiores
atractivos deste territorio e
de todo o sur da provincia".

As actuacións previstas te-
ñen unha dobre finalidade, por
unha banda a recuperación da
contorna, preservando e pro-
texendo un espazo de alto

valor ecolóxico, e por
outro lado, a mellora
da accesibilidade e os
servizos da praia para
a cidadanía.

Na actualidade os
accesos á praia do Muí-
ño consiste nunha pla-
taforma de recheo e
un muro, así como un
aparcamento a pé de
praia. O proxecto in-
clúe a construción dun-
ha rotonda para a regulación
do tráfico, a ampliación das
entradas ao areal e a creación
dunha plataforma peonil de
acceso a praia.

Antonio Lomba, manifestou
a súa satisfacción co proxecto
e destacou a relevancia destas
obras que "permitirán rexenerar
unha das zonas máis impor-
tantes para o Concello dende
un punto de vista turístico e
medioambiental." Segundo ex-
plicou, o actual acceso ao areal
"rompía a conexión coa natu-
reza" e presentaba "certa de-
gradación". Con estas actua-
cións "recuperaremos esta área
converténdoa nunha paisaxe
moi coidada, onde as persoas
prevalecerán sobre os coches",
evitando que os vehículos poi-
dan chegar ata a beira da praia
e que permitirán á cidadanía

"gozar aínda máis se cabe deste
entorno inigualable".

A actuación, enmarcada den-
tro do proxecto Visit Rio Minho,
consistirá na conexión de dous
sendeiros que desembocan no
areal, un marítimo e outro flu-
vial, consolidando un novo
treito do Anel Verde do río
transfronteirizo formado por
rutas galego - portuguesas xa
consolidadas, un dos maiores
atractivos do sur da provincia.
A presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela Silva,
o deputado de Cooperación
Transfronteiriza e director da
AECT Río Miño, Uxío Benítez e
o alcalde de A Guarda, Antonio
Lomba, coincidiron en destacar
a relevancia desta actuación
para recuperar un espazo na-
tural de altísimo valor turístico
e medioambiental.

Aberta a licitación das obras para a mellora
dos accesos á Praia do Muíño na Guarda

O
luns día 8 de xullo a Casa dos Alonsos acolleu a en-
trega dos Premios de Educación 2019, uns premios
que se realizan dende a Concellería de Educación

para premiar aos mellores expedientes académicos dos cen-
tros educativos da vila.

A Guarda entrega os Premios
de Educación aos mellores
expedientes académicos 
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U
n ano máis as praias de
“O Muíño” e “Area
Grande” do Concello de

A Guarda lucirán o distintivo
internacional de bandeira azul
como recoñecemento á cali-
dade medio ambiental e aos
servizos que ofertan.

A Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), e a rama española
da Federación Europea de Edu-
cación Ambiental (FEE) fixeron
público o listado de todas as
bandeiras azuis que se conce-
deron no territorio español
para esta tempada de verán e
o pasado luns foron entregadas
as mesmas nun acto no que
estivo presente o Presidente
da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, e ao que asisti-
ron, en representación da Guar-
da, o tenente-alcalde, o na-
cionalista Anxo Baz e a Con-
celleira de Turismo, a nacio-
nalista Beatriz Lomba.

Estas praias contan cos ser-
vizos esixidos por Bandeira Azul
como paneis informativos, aná-
lise de augas, servizo de limpeza

e de recollida de residuos, du-
chas e aseos, e o servizo de
salvamento e socorrismo que
atende aos dous areais e que
comeza co arranque estival.

O concello da Guarda quere
resaltar o esforzo realizado
para a súa concesión no refe-
rente o mantemento e mellora
das actuacións e servizos vén-
dose recompensado un ano
máis coas dúas bandeiras azuis
para o concello.

Nesta resolución tamén se
lle adxudicou o distintivo de
“Sendeiro Azul” o camiño que
une ambas praias. Este camiño
ten o recoñecemento dende o

ano 2013.  A finais do pasado
ano o Concello da Guarda enviou
a documentación da candidatura
para que as súas praias e o
sendeiro conseguiran este dis-
tintivo. Despois de pasar un
tribunal nacional e tamén un
internacional, finalmente aca-
douse un resultado favorable.

En total, 156 bandeiras azuis
ondearán este ano: en 107
areais galegos; 12 distintivos
que recoñecen a excelencia
dos portos deportivos; e 22
sendeiros azuis, para A Guarda
outorgáronse este ano dúas
Bandeiras azuis e un distintivo
de Sendeiro Azul.

As praias guardesas de “O Muíño” e “Area
Grande” contarán un ano máis co distintivo

de Bandeira Azul

A
o igual que en anos
anteriores coa che-
gada da tempada de

verán, o Padroado do Monte
Santa Trega organiza visitas
guiadas para coñecer máis
polo miúdo o patrimonio e a
historia do Monte Santa
Trega.

As visitas guiadas reali-
zaranse os martes, xoves,
venres e sábados dos meses
de xullo, agosto e setembro
en horario de 11:30h, 12:30h
e 17:00h.

Ás 11:30h realizarase a vi-
sita guiada ao Castro de Santa
Trega, que terá como punto
de encontro a vivenda re-
construída do Castro de Santa

Trega e que terá unha duración
aproximada de 30 minutos.

Ás 12:30h e ás 17:00h te-
rán lugar dúas novas visitas
guiadas ao Monte Santa Trega,
con punto de encontro no
Museo Arqueolóxico(MASAT)
e que terán unha duración
aproximada de 90 minutos.

Estas visitas guiadas son
de carácter gratuíto e sen
inscrición previa. Para grupos
de máis de 10 persoas se re-
comenda facer unha reserva
previa chamando ao teléfono
986610504.

A taxa de acceso ao Monte
Santa Trega é de 1€ para
adultos e 0,5€ para menores
de 14 anos.

Visitas guiadas ao Monte
Santa Trega da Guarda en
xullo, agosto e setembro
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O
Concello de Oia vén de repar-
tir un total de 60 trampas e
atraentes para combater a in-

vasión da avespa velutina. Este mate-
rial vai destinado a apicultores das
distintas parroquias do municipio.

O reparto fíxose en datas de pri-
mavera, un dos períodos máis impor-
tantes a ter en conta para o control
da especie, pois é nese momento no
que as raíñas da avespa asiática co-
mezan a formar os seus niños prima-
rios. 

Desde a Concellería de Medio Am-
biente lémbrase que, en caso de lo-

calización dun niño de velutina, os
veciños e veciñas poden dar aviso
para a súa retirada no teléfono do
Concello (986 36 21 25) ou ben a
través da aplicación Línea Verde (para
teléfono móbil e tablet).

Charla na escola
Por outra banda, dentro das activi-

dades de información sobre a avespa
velutina, o Concello de Oia organizou
neste curso escolar 2018-2019 unha
actividade en colaboración coa Aso-
ciación Galega de Apicultores-Dele-
gación Rías Baixas. 

A iniciativa estivo dirixida ao alum-

nado de primaria do CEIP Mestre Ma-
nuel García e consistiu nunha charla
informativa sobre o problema que
causa esta especie de avespa, así

como os diferentes métodos que se
empregan para exterminala. Ademais,
os nenos e nenas aprenderon a fabricar
trampas caseiras.

O Concello de Oia reparte 60
trampas para a avespa velutina




