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Hai algo máis dun ano, o Pleno do Concello doume a 
confi anza para ser o alcalde de Boqueixón para substi tuír a 
Ovidio Rodeiro que, como sabedes, foi nomeado delegado 
territorial da Xunta de Galicia na Coruña. Cando aceptei 
formar parte da lista electoral que gañou por ampla maio-
ría as eleccións municipais de 2015 nin se me pasaba pola 
cabeza poder ser alcalde.

Dito isto, na miña primeira intervención marqueime 
como obxecti vo traballar para ser úti l a Boqueixón. Se ese 
traballo cumpre as expectati vas non me toca a min dicilo, 
senón debe ser xulgado por todos e cada un de dos veciños 
e veciñas do noso concello. Esforzo, dedicación e compro-
miso non me faltaron durante estes meses.

O Concello de Boqueixón é unha Insti tución forte, sol-
vente e perfectamente estruturada que é patrimonio 
de todos e froito do traballo dos alcaldes e concelleiros, 
tanto desta lexislatura como das pasadas, dos funciona-
rios e traballadores e tamén da ilusión colecti va que temos 
todos como pobo. Unha administración que sigue avan-
zando con paso fi rme na mellora da calidade de vida dos 
seus veciños e veciñas. O meu traballo conti núa orientado 
nesta senda de fortalecemento da Insti tución municipal, 
que é patrimonio de todos. 

Unha fortaleza que non sería tal se os números non nos 
acompañasen. Na seguinte páxina facemos un repaso da 
actualidade económica do Concello, onde se pode desta-
car a débeda bancaria a cero ou o superávit da xesti ón or-
zamentaria de 2016 que nos permiti rá acometer mello-
ras nas infraestruturas das nosas parroquias. Pero un dato 
que xulgo defi niti vo: a data de hoxe (21 de decembro) non 
hai ningunha factura aprobada que estea sen pagar aos 
provedores.

Cos meus mellores desexos para este 2018.

O alcalde de Boqueixón
Manuel Fernández Munín      
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Boqueixón ten decidido 
para 2018 a conxelación 
do Imposto sobre bens in-
mobles (IBI), xa que para-
lizará a aplicación da ac-
tualización catastral que 
realizou o Ministerio de 
Facenda nos últi mos exer-
cicios. Para implemen-
tar esta medida deberase 
agardar á aprobación for-
mal do orzamento munici-
pal para 2018, que está na 
actualidade en fase de re-
dacción.  

Isto terá como conse-
cuencia prácti ca que os 
veciños e veciñas con pro-
piedades inmobles como 
casas, palleiros, industrias 
ou outras construcións pa-
garán un recibo moi similar 

ao de 2017 e non se au-
mentará, como viña suce-
dendo nos últi mos exerci-
cios.

O alcalde, Manuel Fer-
nández Munín, destaca 
que esta paralización con-
ti núa a senda de redución 

do gravame impositi vo 
desta lexislatura, xa que en 
2015 o Concello aprobou 
unha modifi cación da or-
denanza fi scal que regula 
o Imposto sobre Constru-
cións, Instalacións e Obras 
(ICIO) para baixar o gra-
vame desta taxa do 2,5% 
ata o 1,9% que rexe na ac-
tualidade.

Ademais, en 2016 ta-
mén se modifi cou a orde-
nanza fi scal reguladora do 
IBI, co obxecti vo de redu-
cir o coefi ciente de tributa-
ción sobre o valor catastral 
das edifi cacións das explo-
tacións agrarias, gandeiras 
e forestais en solo rústi co, 
que pasaron do 0,44% ata 
un ti po do 0,3%.

Boqueixón conxela o IBI paralizando a 
aplicación da actualización catastral
O Concello xa baixou o gravame sobre as obras e o Imposto sobre Bens 
Inmobles para explotacións gandeiras nesta lexislatura

O Concello de Boqueixón conti núa coa senda de reducirlles o gravame 
impositi vo aos veciños e veciñas do municipio

O superávit do exercicio 
económico 2016 foi de 
máis de 345.000 euros

O Concello de Bo-
queixón pechou o exer-
cicio de 2016 cun su-
perávit orzamentario de 
345.843 euros, o que 
dá boa conta da forta-
leza económica das con-
tas municipais. Ademais, 
o Concello non ten nin-
gún ti po de débeda ban-
caria, despois de amorti -
zar en 2016 os 323.470 
euros que quedaban 
pendentes dun crédito 
de un millón de euros 
solicitado en 2008 para 
a ampliación do servizo 
de abastecemento de 
auga a todas as aldeas.

Como os primeiros 
datos da execución or-
zamentaria de 2017 in-
dican que as cifras se-
guirán sendo positi vas, 
o Concello ten previsto 
executar en 2018 un am-
bicioso plan de obras e 
melloras que benefi ciará 
a todas as parroquias. 
Para o alcalde, Manuel 
Fernández Munín, este 
compromiso é posible 
grazas a que na xesti ón 
municipal se aplican nos 
últi mos anos os concep-
tos de prudencia, equili-
brio e respecto polas re-
gras de gasto.

Os técnicos munici-
pais ulti man estes días 
o orzamento municipal 
para 2018, que deberá 
despois ser avalado polo 
alcalde e aprobado polo 
Pleno Municipal. Os pri-
meiros datos destas 
contas provisionais indi-
can que o estado equili-
brado entre gastos e in-
gresos será de aproxi-
madamente 3.300.000 
euros, uns 170.000 eu-
ros máis que o de 2017. 
Os investi mentos reais 
están cifrados provisio-
nalmente en 700.000 
euros.

A maior subida nas 
parti das orzamentarias 
de 2018 será con toda 
probabilidade a des-
ti nada a gasto social, 
que se incrementará 
en torno a un 15%, pa-
sando de 605.000 euros 
a preto de 700.000. 

Este aumento é posi-
ble grazas a que o Con-
cello de Boqueixón 
conta cun importante 
incremento no número 
de horas para a atención 
domiciliaria de persoas 
en situación de depen-
dencia aprobadas pola 
Xunta de Galicia.

O orzamento municipal para 
2018 recollerá un importante 
incremento en gasto social
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O Concello de Bo-
queixón está a desenvol-
ver un proxecto para po-
ñer en valor o Pico Sa-
cro e a súa contorna. O 
proxecto, galardoado co 
Premio Galicia Parabéns 
da Axencia Galega de Tu-
rismo, conta cunha inver-
sión de 388.000 euros di-
vididos en dúas anualida-
des: 100.000€ en 2017 e 
os 288.000 restantes en 
2018.

A primeira das actua-
cións que se levou a cabo 
a fi nais do 2017 compren-
deu a demolición dunha 
estrutura de formigón na 
subida ao cumio do Pico 
Sacro. Así, traballouse para 
eliminar impacto paisa-
xísti co que esta estrutura 
provocaba na contorna. 
A inversión superou os 
84.000 euros. 

Cuberta vexetal
Para o 2018 contém-

plase outra medida para 
reducir o impacto paisaxís-
ti co na contorna do Pico 
Sacro: a substi tución da 
cuberta do actual depósito 
municipal de augas por 
unha de ti po vexetal. Nas 
covas realizaranse traba-
llos de limpeza baixo a su-
pervisión dos especialistas 
para non danar a estrutura 
das galerías.

De xeito paralelo, na 
contorna do Pico Sacro le-
varanse a cabo actuacións 
forestais como a limpeza 
do terreo no que se atopa 
a Capela de San Sebasti án 
e a plantación de especies 
arbóreas e arbusti vas au-
tóctonas para recuperar a 
beleza da paisaxe natural 
deste enclave.

Por outra banda, leva-
rase a cabo unha profunda 
rehabilitación do Centro 
de Interpretación do Pico 
Sacro, situado no lugar de 
Cachosenande. Así, subs-
ti tuirase a carpintería das 
fi estras, recuperarase o 
chan da planta baixa do 

edifi cio, ademais de labo-
res de drenaxe e climati -
zación co obxecti vo de ga-
ranti r a durabilidade dun 
edifi cio que conta con tres 
lustros de existencia. Ta-
mén se prevé o arranxo da 
maqueta que preside a ex-
posición do centro. 

Finalmente, levaranse a 
cabo actuacións no roteiro 
entre o centro de interpre-
tación e o cumio do Pico 
Sacro, coincidente coa Vía 
da Prata, unha das Ru-
tas Xacobeas polas que se 
chega a Santi ago de Com-
postela.

Premio Galicia Parabéns para o proxecto de 
posta en valor do Pico Sacro e a súa contorna
O Concello de Boqueixón acomete actuacións ata 2018 por 388.000 euros

O alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández, e o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, 
supervisan a demolición dunha estrutura na contorna do Pico Sacro

A directora da Axencia de Turismo, Nava Castro, 
visitou as melloras no mirador do Pico Sacro

Outra das medidas para a posta en 
valor do Pico Sacro foi a implantación 
dun completo sistema de sinalización 
mediante ferramentas tecnolóxicas. 
Este proxecto desenvolveuse a través 
dunha subvención da Axencia de Tu-
rismo de Galicia.

O obxecti vo desta actuación é di-
namizar o turismo no Pico Sacro a tra-
vés dunha App móbil. Así, todos os in-
teresados en coñecer máis detalles so-
bre este enclave natural, patrimonial e 
cultural poderán ter amplia información 
dende o seu smartphone ou iPhone. 

Unha sinalización coas ferramentas tecnolóxicas

O consellerio de Cultura, Román Rodríguez, visita as 
obras de conservación na capela de San Sebasti án
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Un total de 17 mozos 
de 18 a 30 anos proceden-
tes de España, Rusia, Ser-
bia e Francia parti ciparon 
no campo de traballo ‘Pico 
Sacro’, fi nanciado pola 
Xunta de Galicia. O princi-
pal obxecti vo desta acción 
de voluntariado foi a posta 
en valor do patrimonio do 
Pico Sacro e outras zonas 
de Boqueixón.

Unha das accións des-
envolvidas comprendeu 
a sinalización en madeira 
do camiño Miñoto-Ri-
beiro, ademais da mellora 
da contorna. O alcalde de 
Boqueixón, Manuel Fer-
nández, manti vo varios 
encontros cos voluntarios 
durante a súa estadía no 
municipio.

Por outra banda, o 
grupo elaborou materiais 
divulgati vos cos que se 
enfati za o valor do Pico 
Sacro como referente cul-

tural e patrimonial de pri-
meira orde. Ademais, os 
17 mozos europeos parti -
cipantes crearon dúas ru-
tas interpretati vas con in-
formación e acti vidades 
que se poden desenvolver 
tanto no Pico Sacro coma 
nas Illas de Gres en Pon-
teledesma. Estes materiais 
complementáronse cun 
amplo dossier fotográfi co.

17 mozos de disti ntas nacionalidades elaboran 
materiais divulgati vos sobre o Pico Sacro
Creouse a sinalización do camiño Miñoto-Ribeiro ao seu paso polo municipio

Foto do grupo de voluntarios europeos que parti ciparon no campo de traballo xunto coas autoridades

Un dos sinais creados e instalados no campo de traballo ‘Pico Sacro’

A escritora Elena Gallego durante a presentación do Encontro

Alumnos e alumnas de diversos centros parti ciparon nesta xornada

O IV Encontro da Fraternidade do 
Dragal reuniu máis de 300 nenos

Dentro do plan de 
posta en valor do Pico Sa-
cro, este enclave patri-
monial e cultural foi o lu-
gar escollido para levar 
a cabo o IV Encontro da 
Fraternidade do Dragal. 
Esta cita reuniu neste lu-
gar a máis de 300 alum-
nos e alumnas de diver-
sos centros tanto de San-
ti ago coma da bisbarra.

Este acto foi presi-
dido polo alcalde de Bo-
queixón, Manuel Fernán-
dez, que esti vo acompa-

ñado polo delegado pro-
vincial da Xunta en A 
Coruña, Ovidio Rodeiro, 
e polo secretario xeral de 
Políti ca Lingüísti ca, Va-
lentí n García. Non fal-
tou a esta cita a escritora 
Elena Gallego, autora da 
obra ‘Dragal’, na que se 
basea este programa cul-
tural e que ten ao Pico 
Sacro coma escenario. 

Durante a xornada im-
partí ronse varios obra-
doiros culturais entre o 
alumnado asistente.
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O Concello de Bo-
queixón desti nou a obras 
sete de cada dez euros do 
POS+2017, un plan que 
ascende a 668.000 euros. 
Por unha banda, a xesti ón 
económica do equipo pre-
sidido por Manuel Fernán-
dez Munín fi xo innecesa-
rio uti lizar o préstamo que 
ofrecía a insti tución pro-
vincial. Por outra, un total 
de 160.000 euros se dedi-
caron a gasto corrente, en 
concreto para pagar fac-
turas do subministro eléc-
trico. 

Os outros 447.000 eu-
ros desti náronse a mello-
rar pistas, camiños e rúas 
de ti tularidade municipal 
nas disti ntas parroquias do 
municipio, que se están a 
executar nestes días. “En 
total, melloraremos o fi rme 
de máis de vinte quilóme-
tros de vías, dos que preto 
de catro serán reasfalta-
dos con aglomerado en 
quente”, explica o alcalde.

Entre as obras escollidas 
polo equipo de Goberno 
destacan o camiño de Le-
desma a Codeso, a máis 
longa de todas con 7.150 
metros asfaltados; o ca-
miño de Deseiro de Arriba 
a A Susana, en Sergude; a 
estrada de Ledesma a Co-
deso; a pista de Rodiño Pe-
queno a Senande (Lamas); 
ou a estrada do Pico Sacro 
dende o campo de fútbol 
de Lestedo ata o cruce do 
Salgueiral.

Tamén se arranxarán as 
rúas interiores de locali-
dades como Ardesende e 
Pichina (Codeso), Caneda 
e Agra (Loureda), Rubial 
(Lestedo) ou Maravexás 
(Boqueixón). Finalmente, 
tamén se mellorarán as 
pistas do cruce de Vigo a 
Melón de Abaixo, case un 
quilómetro de camiño; e a 
pista de Loureda cara o ae-
roporto de Lavacolla, con 
máis de 1,6 quilómetros 
aglomerados.

O Concello de Boqueixón inviste máis dun millón 
de euros na mellora de pistas e camiños municipais
Arranxará máis de 20 quilómetros de camiños e accesos a aldeas de todas as 
parroquias por un importe de case 450.000 euros do POS 2017

O Concello de Boqueixón desti na a obras sete de cada dez euros do 
POS+2107, o que supón un investi mento de 447.000 euros

POS 2017 Características
Camiño Deseiro de Arriba á Susana 
(SERGUDE)

Asfalto. 1.020 m longo x 3,5 m 
ancho

Camiño AC-960 a fronte escola 
Sergude (SERGUDE)

Asfalto. 195 m. longo x 3 m. ancho

AC-960 ao AVE (SERGUDE) Asfalto. 275 m. longo x 3 m. ancho
Interiores en Pumares cara Raviña 
e Périto (SERGUDE)

Asfalto. 125 m. longo x 3 m. ancho

Deseiro de Abaixo a Rubial 
(SERGUDE/LESTEDO)

Asfalto. 750 m. longo x 4 m. ancho

Milleirós a Churreira (LESTEDO) Asfalto. 185 m longo x 3 m. ancho
Picota a Rubial (LESTEDO) Asfalto. 870 m. longo x 4 m. ancho
Picota ao Francés (LESTEDO) Asfalto. 375 m. longo x 3 m. ancho
Interiores en Rubial a casa de Juan 
Gómez (LESTEDO)

Asfalto. 195 m. longo x 4 m. ancho

Rodiño Pequeño a Senande 
(SERGUDE)

Asfalto. 475 m. longo x 3,5 m. ancho

Outeiro a Igrexa (LAMAS) Asfalto. 760 m. longo x 4,5 m. ancho
En Caneda (LOUREDA) Asfalto. 35 m. longo x 4 m. ancho
Lamparte a Loureda (LOUREDA) Asfalto. 520 m. longo x 4 m. ancho
Agra (LOUREDA) Asfalto. 215 m. longo x 3 m. ancho
Varela a cima da aldea (GASTRAR) Asfalto. 230 m. longo x 3 m. ancho
Piñeiro de Abaixo a Casa do 
Francés (BOQUEIXÓN)

Asfalto. 135 m. longo x 3 m. ancho

Interiores en Maravexás 
(BOQUEIXÓN)

Asfalto. 90 m. longo x 3 m. ancho

Interior na Pichina (CODESO) Asfalto. 129 m. longo x 3 m. ancho
Cruce de Reboredo a medio da 
aldea (A GRANXA)

Asfalto. 435 m. longo x 3,5 m. ancho

Interiores en Ardilleiro Pequeño (A 
GRANXA)

Asfalto. 80 m. longo x 4 m. ancho

De Secundino a Carballeira de 
Rodiño (SERGUDE)

Asfalto. 335 m. longo x 3 m. ancho

Ledesma a Codeso (VARIAS) Asfalto. 7.150 m. longo x 4 m. ancho
Pardiñeiro ao Corral (POUSADA) Asfalto. 400 m. longo x 3 m. ancho
Pumariño á Capela de POUSADA Asfalto. 400 m. longo x 3,5 m. ancho
AC-960 ao cruce Palmeira (OURAL) Asfalto. 215 m. longo x 3 m. ancho
AC-960 a Lamparte e Piñeiro de 
Abaixo (BOQUEIXÓN)

Asfalto. 740 m. longo x 3,5 m. ancho

Camiño interior en Ardesende 
(CODESO)

Formigón. 83 m. longo x 2,5 m. 
ancho

Aglomerado cara ao aeroporto 
(LOUREDA)

Aglomerado. 1.645 m. longo x 5 m. 
ancho

Camiño Campo de Fútbol 
de Lestedo a enlace camiño 
(LESTEDO)

Aglomerado. 1.156 m. longo x 5 m. 
ancho

Camiño cruce de Vigo a Melón de 
Abaixo (VIGO)

Aglomerado. 969 m. longo x 4,5 m. 
ancho
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O Concello de Boqueixón inviste máis dun millón 
de euros na mellora de pistas e camiños municipais

O Concello de Boqueixón aglomerará un total de 9,9 quilómetros de 
estradas, rúas e travesías nos anos 2017 e 2018

POS 2018 Características
Camiño de Noenlle a Feal por 
Mareque (SERGUDE)

Asfalto. 1.140 m longo x 3,5 m 
ancho

Camiño Cruce de Carabán a Cruce 
de Lamas por Cubelo (VIGO)

Asfalto. 1.585 m. longo x 4 m. ancho

Camiño de Agra pola Volta cara o 
lugar da Igrexa (LOUREDA)

Asfalto. 860 m. longo x 3,5 m. ancho

Camiño AC-960 - Pumares (SERGUDE) Aglomerado. 420 m. x 4 m. ancho
Camiño de Xeral de Deseiro a 
Modistas (SERGUDE)

Asfalto. 250 m. longo x 3 m. ancho

Camiño de Melón a Alto de Outeiro 
(LAMAS)

Zahorra. 870 m longo x 3,5 m. 
ancho

Pista pasando a Cruz cara Caneda 
(VIGO/LOUREDA)

Zahorra. 870 m. longo x 3,5 m. 
ancho

Pista Alto de Quián a xeral de 
Deseiro de Abaixo (SERGUDE)

Zahorra. 690 m. longo x 4,5 m. 
ancho

Camino de Rubial a Volta de 
Cachosenande (LESTEDO)

Zahorra. 1.100 m. longo x 3,5 m. 
ancho

Camiño de aglomerado do Pico 
cara Cachosenande (LESTEDO)

Zahorra. 380/450 m. longo x 3,5/4 
m. ancho

Pista de Milleirós ao Salgueiral 
(LESTEDO)

Zahorra. 525 m. longo x 4,5 m. 
ancho

Camiño de Ledesma a Codeso 
(VARIAS)

Aglomerado. 2.710 m. longo x 4,5 
m. ancho

Pista de Villalapaz a Lubián por 
Cruce Palmeira (OURAL)

Asfalto. 120/780 m. longo x 4/3,5 
m. ancho

Subida Lubián-pista Palmeira (OURAL) Asfalto. 205 m. longo x 3,5 m. ancho
Camiño Panadería San Cidre a 
límite de Touro (OURAL)

Asfalto. 1.520 m. longo x 4 m. ancho

Camiño Orto-Igrexa (BOQUEIXÓN) Asfalto. 970 m. longo x 3 m. ancho
Pista do lugar da Igrexa cara As 
Regas (GASTRAR)

Asfalto. 11.190 m. longo x 4 m. 
ancho

Camiño de Rubial a C. Varela 
(LESTEDO)

Asfalto. 120 m. longo x 4 m. ancho

Camiño de cruce de Vigo a cruce de 
Carabán (VIGO)

Aglomerado. 1.280 m. longo x 4 m. 
ancho

Camiño de Gastrar a Lamparte 
(LOUREDA/GASTRAR)

Asfalto. 1.220/180 m. longo x 4/3,5 
m. ancho

Pista xeral a pozo bombeo Noente e 
subida Veloso (LEDESMA)

Asfalto. 420/290 m. longo x 3,5 m. 
ancho

Camiño rúa da Ponte a AC-960 pola 
Abeleira (LEDESMA)

Asfalto. 490 m. longo x 3,5 m. ancho

Pista Abeleira-Castro (LEDESMA) Asfalto. 215 m. longo x 3,5 m. ancho
Pista Corral-Supazo (POUSADA) Asfalto. 715 m. longo x 3,5 m. ancho
Campo da Festa da Granxa a 
Boqueixón (BOQUEIXÓN)

Asfalto. 760 m. longo x 3,5 m. ancho

Camiño AC-261 ao medio das 
casas en Rubio (VIGO)

Asfalto. 925 m. longo x 3,5 m. ancho

Camiño xeral de Vigo a Melón de 
Abaixo (VIGO)

Asfalto. 70 m. longo x 3,5 m. ancho

Camiño estrada Deputación a 
planta de Orto (BOQUEIXÓN)

Asfalto. 400 m. longo x 3,55 m. 
ancho

Camiño de Engás a Granxola por 
Pichina (CODESO)

Asfalto. 1.070 m. longo x 3,5 m. 
ancho

Pista AC-960 ao fi nal de 
invernadoiros (POUSADA)

Asfalto. 440 m. longo x 4 m. ancho

Pista da Solaina ao Salgueiral polo 
Pico Sacro (A GRANXA)

Asfalto. 2.430 m. longo x 4 m. ancho

Camiño establo Canabal ao 
Fontanero (LESTEDO)

Asfalto. 300 m. longo x 3 m. ancho

Pista xunto Churrera (LESTEDO) Asfalto. 230 m. longo x 2,5 m. ancho

O últi mo pleno muni-
cipal do ano 2017 serviu 
para aprobar a relación de 
obras que o Concello de 
Boqueixón vai incluir den-
tro do POS+2018. Un plan 
que se desti na integra-
mente a obras: 650.785,67 
euros para o arranxo e me-
llora de 38,6 quilómetros 
de pistas e camiños muni-
cipais en asfalto, aglome-
rado e zahorra nas disti n-
tas parroquias.

Entre as obras seleccio-
nadas polo equipo de Go-
berno que encabeza Ma-
nuel Fernández destacan, 
pola súa lonxitude, o asfal-
tado de máis de once qui-
lómetros da pista do lugar 
da Igrexa cara As Regas 
(Gastrar) e o asfaltado dos 
2.430 metros da pista da 
Solaina ao Salgueiral, polo 
Pico Sacro (A Granxa), que 
conta cun investi mento de 

case 43.500 euros. 
E se falamos de orza-

mento, o proxecto máis sa-
lientable é a mellora con 
aglomerado dos 2.710 me-
tros do camiño de Ledesma 
a Codeso, que ascende a 
máis de 135.000 euros e 
benefi ciará aos veciños e 
veciñas de Ledesma, Su-
cira, Donas e Codeso. Así 
mesmo, o aglomerado dos 
1.280 metros do camiño 
dende o cruce de Vigo ata 
o cruce de Carabán reci-
birá máis de 81.000 euros; 
mentres que o aglomerado 
do camiño entre a AC-960 
e Pumares (Sergude) cus-
tará máis de 36.000 euros. 

A previsión do Goberno 
local é poder comezar a li-
citar estas obras antes do 
verán de 2018, de modo 
que se poidan comezar a 
executar antes de que fi -
nalice o ano.

O recén aprobado POS 2018 
desti nará máis de 650.000 euros ao 
acondicionamento de máis de 38 
quilómetros de pistas e camiños
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Firmes en aglomerado 
nas rúas Hixinio Ansemil 
e Acebos por 60.000 €

O Concello de Bo-
queixón mellorou con 
aglomerado o fi rme da 
rúa Hixinio Ansemil, en-
tre a avenida do Pico Sa-
cro e a Travesía de Mi-
lleirós, e da rúa dos Ace-
bos, ambas na parroquia 
de Lestedo. Unhas obras 
nas que o Goberno presi-
dido por Manuel Fernán-
dez Munín investí u un to-
tal de 59.793,63 euros.

Os traballos foron fi -
nanciados grazas a un 

convenio de colaboración 
asinado polo Concello de 
Boqueixón coa Conse-
llería de Presidencia, Ad-
ministracións Públicas e 
Xusti za. As obras consis-
ti ron no aglomerado dos 
530 metros de ambas 
rúa. No caso da rúa Hixi-
nio Ansemil logrouse un 
ancho de entre 4 e 6 me-
tros; mentres que na rúa 
dos Acebos o ancho aglo-
merado foi de entre 3 e 5 
metros.

O alcalde, Manuel Fernández, inspecciona canda o delegado da 
Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, as obras na rúa Hixinio Ansemil

O Concello de Bo-
queixón acometeu traba-
los de humanización e me-
llora de seis rúas do mu-
nicipio: as travesías de 
Camporrapado e León, os 
accesos á praza da Casa 
da Cultura e as rúas Ponte 
Ledesma, Mestre Manuel 
Gacio e Francisco Sinde. 
Seis actuacións incluídas 
no Plan HURBE da Conse-
llería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, 
que asinou un convenio de 
colaboración co Concello 
para fi nanciar os 82.458 
euros das obras.

Na parroquia de Oural, 
os traballos consisti ron na 
pavimentación da Trave-
sía de Camporrapado e a 
instalación dunha canali-
zación para a recollida de 
augas pluviais. Na trave-

sía de León e nos accesos 
á praza e á Casa da Cul-
tura mellorouse a capa de 
rodaxe. En Lestedo me-
llorouse a pavimentación 
de dúas rúas: Mestre Ma-
nuel Gacio e Francisco 
Sinde. Por últi mo, en Le-
desma arranxouse a capa 

de rodaxe da rúa Ponte Le-
desma.

Estas obras están incluí-
das no Plan Hurbe, unha 
iniciati va da Xunta para dar 
resposta ás necesidades 
de humanización de rúas 
e á urbanización e mellora 
dos espazos públicos.

Novo pavimento en 6 rúas de Ledesma, 
Oural e Lestedo por máis de 82.000 €
O Concello de Boqueixón conseguíu unha subvención da 
Consellería de Medio Ambiente a través do Plan Hurbe

O plan HURBE comprendeu, entre outras actuacións, o arranxo dos 
accesos ao campo de fútbol da Siveira, en Camporrapado

O Concello investi rá  
57.246 euros no Plan 
de Mellora de Camiños 
Municipais 2017-2018, 
“cuxo obxecti vo é con-
servar e mellorar as in-
fraestruturas rurais que 
contribúan a xerar cohe-
sión social e territorial, 
axudando a mellorar as 
condicións de vida e tra-
ballo no rural”, explica o 
alcalde, Manuel Fernán-
dez. O plan inclúe tres 
actuacións: o camiño 
Castenda á pista de Ae-
roporto (Vigo), o camiño 
dende o cruce de Couto 
ata Brea (Lamas) e o ca-
miño entre o cruce da 
Pontenova-Igrexa e Pa-
ñalta (Ledesma). Tres tra-
ballos nos que se lim-
parán as gabias, se re-
pararán as fochancas e 
se mellorará asfaltará a 
capa de rodaxe.

Case 60.000 euros 
para mellorar os 
camiños rurais

Obras de aglomerado dos 260 metros da rúa dos Acebos
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O Concello de Bo-
queixón investi u 20.000 
euros na recuperación e 
acondicionamento dos ac-
cesos ao Campo do Río, 
en Ponte Ledesma. Uns 
traballos fi nanciados pola 
Consellería de Medio Am-
biente e Ordenación do 
Territorio e que consisti ron 
na roza e limpeza de bor-
des e marxes, a reposición 
do fi rme con pavimento de 
lastro cunha banda central 
de pavimento de granito 
abuxardado de forma a 
conseguir un acabado har-
mónico coa paisaxe e com-
posición do lugar de Ponte 
Ledesma.

Así o puido comprobar 
a directora xeral de Patri-

monio Natural, Ana Ma-
ría Díaz, que visitou a zona 

acompañada do delegado 
territorial da Xunta na Co-
ruña, Ovidio Rodeiro, A di-
rectora xeral asegurou que 
con esta actuación “ponse 
en valor unha zona de es-
pecial conservación como 
son as Illas de Gres, que 
conforman unha paraxe 
natural poboada de car-
ballos centenarios, ade-
mais doutras moitas espe-
cies propias das zonas hú-
midas: ameneiros, freixos, 
sabugueiros, loureiros e 
outros vexetais diversos, 
como por exemplo os pi-
camulos (xilbarbeira), aci-
vros, abrótegas, prímulas 
e, no outono, cogomelos”.

O Concello inviste 20.000 euros en 
acondicionar os accesos ao Campo do Río
Pon en valor un dos enclaves naturais do sistema fl uvial Ulla-Deza coa roza e 
limpeza de marxes e reposición dun fi rme harmónico coa Ponte Ledesma

O alcalde, Manuel Fernández, guiou á directora xeral de Patrimonio 
Natural, Ana María Díaz, na súa visita aos accesos ao Campo do Río

O Concello de Bo-
queixón vén investi r 
51.144 euros nas obras de 
mellora da zona verde do 
Campo da Festa de Les-
tedo. Unha actuación que 
permiti rá o uso e disfrute 
desta zona de ocio para a 
veciñanza, tanto na Festa 
da Filloa como na feira-
mercado do primeiro e 
terceiro domingo de mes 
ou nas disti ntas festi vida-
des que alberga ao longo 
do ano (A Nosa Señora, 
Corpus Christi  e Virxe de 
Lourdes). 

As obras realizadas con-
sisti ron na plantación de 
céspede natural en toda 
a zona e o acondiciona-

mento dos sendeiros e ca-
nalizacións de recollida da 
auga da choiva na zona 
norte do campo da festa.  

Ademais, procedeuse á 
limpeza e instalación dun 
novo pavimento no par-
que infanti l. 

Así mesmo, o Conce-
llo conectou a fonte do 
campo da festa coa rede 
de recollida de pluviais 
e acondicionou as beira-
rrúas, co obxecti vo de evi-
tar posibles resbalóns dos 
veciños e veciñas debi-
dos á pendente e a humi-
dade. Finalmente, cons-
truíuse unha rampla entre 
estas beirarrúas e a zona 
de aparcamento para faci-
litar o acceso ao campo da 
festa a persoas con mobili-
dade reducida.

Estas obras estaban in-
cluidas no Plan Provincial 
de Medio Ambiente (PMA 
2016) da Deputación da 
Coruña.

Boqueixón achega 51.000 euros para mellorar 
a zona verde do Campo da Festa de Lestedo

Melloráronse as beirarrúas para evitar resbalóns os días de choiva
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As comunicacións en-
tre Boqueixón e Santi ago 
recibirán un forte impulso 
ao longo dos próximos 
meses, tanto por estrada 
como por senda peonil e 
ciclista. A Xunta vén de li-
citar as obras de mellora 
na estrada AC-261, en-
tre Boqueixón e Santi ago. 
Unha actuación “que com-
plementa a que levamos a 
cabo entre 2016 e 2017 
en Boqueixón”, explica o 
alcalde Manuel Fernández.

Así, a Xunta vai extender 
una nueva capa de roda-
dura entre los quilómetros 
3+510 e 5+960 para aca-

bar coa ondulación cons-
tante da rasante e mellorar 
a seguridade dos conduto-
res que se acheguen ata a 

capital. A maiores, acondi-
cionaranse as cunetas, re-
poranse as marcas viais, 
colocaranse novas sinais 

verti cais e instalarase unha 
barreira metálica de segu-
ridade. 

Así mesmo, a Xunta li-
citou a construción dunha 
senda peonil e ciclista entre 
A Susana e A Eirexe, pola 
AC-960. As obras, orza-
mentadas en 420.000 eu-
ros, executaranse en dous 
tramos: entre A Susana e o 
polígono, e despois ata A 
Eirexe. Unha senda de for-
migón cun acho de entre 
3,15 e 1,8 metros e sepa-
rado da estrada mediante 
vexetación. O obxecti vo é 
que estea lista ao longo de 
2018.

Boqueixón e Santi ago, mellor comunicados: 
por estrada e por senda peonil e ciclista

O novo sistema de bombeo 
de auga permite aforrar un 
30% na factura eléctrica 

O Concello de Bo-
queixón investi u un to-
tal de 67.476,28 euros 
na implantación dun sis-
tema de automati zación 
para as bombas de auga 
e o sistema de control 
no depósito de auga do 
Pico Sacro, na Estación 
de Tratamento de Auga 
Potable (ETAP) do Pon-
ti llón e no control do 
bombeo do río Ulla. As 
obras permiten aos téc-
nicos facer un  control 
automáti co e exhaus-
ti vo destas instalacións.

Así, grazas á colo-
cación deste novo sis-
tema, o Concello de 
Boqueixón conseguíu 
axustar correctamente 
o gasto eléctrico e adap-
talo á demanda esti -
mada e ao nivel de auga 

tratada existente no de-
pósito. Unhas medidas 
que se traducen nun 
aforro económico e un 
incremento da efi cien-
cia enerxéti ca cifrado en 
máis dun 30% con res-
pecto á situación ante-
rior. Ademais, este sis-
tema de automati zación 
permite tamén unha ra-
cionalización e un aforro 
na xesti ón da auga pota-
ble, algo especialmente 
importante nestas datas 
de seca.

Unhas obras fi nancia-
das a través dunhas axu-
das obti das polo Con-
cello ao abeiro do pro-
grama Leader, confi nan-
ciado polo Feader no 
marco do Programa de 
Desenvolvemento Rural 
de Galicia 2014-2020.

Alumnado de 4º da ESO acomete 
unha campaña de sensibilización 
para a separación de residuos

O alumnado de 4º da 
ESO do CPI Antonio Orza 
Couto parti cipou nun no-
vidoso proxecto, chamado 
Recicla Boqueixón, promo-
vido polo Concello en co-
laboración coa Dirección 
Xeral de Xuventude, Par-
ti cipación e Voluntariado. 
Unha iniciati va que se le-
vou a cabo en dúas fases: 
unha primeira de traballo 
nas aulas e unha segunda 
centrada nunha campaña 
de sensibilización para a 

correcta separación de re-
siduos no fogar.

Unha campaña porta 
a porta na que se distri-
buíu un dípti co informa-
ti vo e que se complemen-
tou con xornadas de sensi-
bilización nas feiras de Les-
tedo e Rodiño, e co reparto 
de carteis nos comercios e 
xogos para os nenos/as de 
Primaria. A maiores, o Con-
cello instalou novos colec-
tores de recollida selecti va 
nas parroquias.

Alumnado parti cipante no programa “Recicla Boqueixón”

O Concello xa mellorou a AC-261 ao seu paso polo municipio
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O Concello de Bo-
queixón conseguíu unha 
axuda de 119.988,57 eu-
ros para a ampliación e 
mellora da súa rede de sa-
neamento na zona indus-
trial do municipio. O maior 
investi mento ti vo lugar no 
solo urbano industrial de 
Camporrapado, que care-
cía de rede xeral de sanea-
mento e onde o Concello 
achegou máis de 94.000 
euros para colocar máis 
de quilómetro e medio de 
tubería de PVC e execu-
tar 37 pozos de rexistro na 
calzada para a recollida das 
augas residuais. Ademais, 
estas obras tamén servi-
ron para mellorar o servizo 
aos veciños e veciñas dos 
lugares de León, Peneliña, 

Camporrapado e Lubián, 
na parroquia de Oural. 

As obras na zona in-
dustrial de Camporra-
pado complementáronse 
coa conexión dos colecto-

res de saneamento do po-
lígono industrial de Ser-
gude á rede xeral da depu-
radora principal da locali-
dade. Isto débese a que os 
colectores de saneamento 

que daban servizo ás par-
celas do polígono conec-
taban coa depuradora 
do polígono, que non era 
quen de tratar todo o ben 
que se precisaba esas au-
gas residuais e que, aínda 
por riba, estaba a supoñer 
un importante gasto para a 
veciñanza.

Para solucionar o pro-
blema, fí xóselle un bypass 
á depuradora do polígono 
e construiuse unha cana-
lización de 490 metros de 
tubería con 10 pozos es-
tancos e dous normais. Así, 
cunha achega de 25.000 
euros da Xunta, redúcense 
os costes de mantemento 
da depuradora e trátanse 
mellor as augas fecais do 
polígono.

O Concello inviste 120.000 € en ampliar e mellorar 
o saneamento na zona industrial de Camporrapado

O Concello dotou de rede de saneamento á zona industrial de 
Camporrapado, mellorando tamén o servizo a varios lugares de Oural

A auga, como o resto 
dos servizos básicos, foi 
dende sempre unha priori-
dade para o Concello. Por 
iso, Boqueixón é un dos 
poucos municipios de Gali-
cia onde o servizo de abas-
tecemento de auga chega 
ao 100% das 102 aldeas 
do concello. Unha rede 
que, ademais, está confor-
mada mediante un sistema 
de aneis que permite que, 
no caso de que se pro-

duza unha avaría nun  dos 
seus puntos, non sexa pre-
ciso cortar o subministro 
en toda a rede. Dese xeito, 
o resto dos núcleos non 
afectados pola avaría po-
den seguir con auga.

Unha infraestrutura que 
permite que Boqueixón 
sexa un dos concellos máis 
preparados para afrontar 
os problemas derivados da 
seca que afecta a Galicia. 
Unha seca que xa están 

a sufrir numerosos pozos 
parti culares e mananciais 
en toda a comunidade e 
que en Boqueixón se tra-
duciron nun incremento 
do número de enganches 
á rede municipal de auga. 

Concretamente, neste 
últi mo ano producíronse 
máis de corenta novos en-
ganches, que foron trami-

tados nun tempo récord: 
pouco máis dunha semana 
entre a recepción da pe-
ti ción e a súa aprobación 
en Xunta de Goberno, de-
pendendo da zona. Isto su-
puxo un importante aforro 
para estes veciños e veci-
ñas, xa que lles evitou ter 
que facer unha nova cap-
tación de auga.

Máis de 40 novos 
enganches á rede 
municipal de auga 
nos meses da seca
O Concello tramita as altas en pouco 
máis dunha semana

Boqueixón é un dos poucos municipios de Galicia onde o servizo de 
abastecemento de auga chega ao 100% dos núcleos de poboación
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Buscar emprego é 
unha carreira de fondo 
na que o trunfo non está 
só reservado ás persoas 
mellor preparadas, se-
nón tamén ás que saben 
venderse e sacar parti do 
ao seu currículo, ao fun-
cionamento do proceso 
de selección e á entre-
vista laboral. 

Por iso, Boqueixón 
conta cunha orientadora 
laboral para poñer en 
marcha ferramentas e 
técnicas de busca acti va 
de emprego, onde tamén 
se teñen en conta as po-
sibilidades que ofrecen 
Internet e as Redes So-
ciais. Todo cun obxec-
ti vo fi nal: que a persoa 
que acude a este servizo 
municipal termine ato-
pando un emprego.

Orientación laboral, 
o mellor camiño 
cara o emprego

Por segundo ano conse-
cuti vo, Boqueixón contará 
cun obradoiro de emprego 
conxunto con Vedra, que 
permiti rá formar a 20 per-
soas desempregadas nas 
especialidades de traba-
llos de carpintería e moble, 
e operacións auxiliares de 
revesti mentos conti nuos 
en construción.

O alcalde, Manuel Fer-
nández Munín, destaca 
que “este obradoiro non 
só mellorará a empregabi-
lidade destes alumnos-tra-
balladores, senón que per-
miti rá a realización de dis-
ti ntas actuacións en bene-
fi cio de toda a veciñanza”. 
Entre elas fi guran traballos 
de acondicionamento e 

mellora do centro de inter-
pretación do Pico Sacro, da 
casa da cultura de Campo-
rrapado e dos locais sociais 
de Ledesma e Lestedo.

Este obradoiro está do-
tado cun investi mento de 
280.000 euros, fi nancia-
dos pola Xunta e os Con-
cellos parti cipantes. Con-
cluirá en xuño de 2018.

O obradoiro de emprego de Boqueixón e 
Vedra formará a 20 desempregados
Acondicionarán e mellorarán o centro de interpretación do Pico Sacro, a casa 
da cultura de Camporrapado e os locais sociais de Ledesma e Lestedo

A formación e os traballos nas especialidades de carpintería e moble teñen lugar en Camporrapado

O alumnado está desenvolvendo traballos de acondicionamento do local social de Lestedo

Os alcaldes de Boqueixón e Vedra e o delegado da Xunta na Coruña acompañaron ao alumnado na presentación do obradoiro
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Pioneiro en materia de 
inserción da xuventude no 
mercado laboral, o Conce-
llo de Boqueixón coordi-
nou o programa de prácti -
cas formati vas en empre-
sas Galeuropa Val do Ulla 
dirixida a mozos/as dos 
municipios de Boqueixón, 
Vedra e Vila de Cruces. Fo-
ron vinte os mozos e mo-
zas que se benefi ciaron 
deste programa de mobili-
dade europeo e que os le-
vou a países como Irlanda, 
Italia ou Reino Unido. 

A recepción ofi cial dos 
parti cipantes foi presidida 
polo alcalde boqueixanés, 
Manuel Fernández. Dende 
o Concello se apoia dende 
sempre este ti po de pro-
gramas de parti cipación 
xuvenil, chegando mesmo 
a realizar reunións de tra-
ballo nas parroquias para 

animar á mocidade a par-
ti cipar. Un dos principais 
obxecti vos destes progra-
mas é mellorar a forma-
ción da mocidade galega, 
ampliando o seu currículo 
laboral a través da expe-
riencia internacional en 
empresas e facilitando así 
a busca dun emprego.

Vinte mozos e mozas gozaron do plan de 
prácti cas no estranxeiro Galeuropa Val do Ulla
O Concello de Boqueixón coordinou este programa pioneiro en materia de 
inserción da xuventude no mercado laboral

Recepción no Concello aos mozos e mozas parti cipantes no programa europeo Galeuropa

Dous dos mozos boqueixaneses parti cipantes no Galeuropa

Máis dun cento de rapaces e rapazas de Boqueixón 
parti ciparon no programa de emprendemento xuvenil

Máis dun cento de mo-
zos e mozas boqueixane-
ses parti ciparon durante 
este ano nas acti vidades 
incluídas dentro do Pro-
grama de Información 
e Dinamización Xuve-
nil Emprendedora desen-
volvido polos concellos 
de Boqueixón, Vedra e 
Vila de Cruces. O princi-
pal obxecti vo das accións 
postas en marcha foi pro-
mover entre a xuventude 
a adquisición das compe-
tencias necesarias para 

acadar un desenvolve-
mento persoal, social e 
profesional adaptado á 
súa contorna, ás súas ne-
cesidades e intereses, así 

como ás demandas do 
mercado laboral actual.

Obradoiros sobre ha-
bilidades sociais nos cen-
tros educati vos, cursos 

formati vos sobre temáti -
cas moi diferentes (Coa-
ching, Oratoria, Recursos 
de Educación Ambiental, 
monitor de piragüismo, 
Desfi brilador semiauto-
máti co, Deseño e Impre-
sión en 3D, Videocrea-
ción ou Animación Infan-
ti l) foron imparti dos no 
últi mo semestre deste 
ano. Todas as accións for-
mati vas levadas a cabo 
contaron cunha exce-
lente resposta por parte 
da xuventude.

Asistentes ao Curso de Monitor/a de Piragüismo
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Xunto co Pico Sacro, 
a ponte románica de Le-
desma é unha das gran-
des iconas do municipio. 
Por iso, dende o Concello 
de Boqueixón trabállase 
a prol de que a Ponte Le-
desma sexa declarada Ben 
de Interese Cultural (BIC).

Tanto é o coidado que 
dende o Concello bo-
queixanés contan cun 
plan específi co de mante-
mento. Este inclúe dende 
a limpeza vexetal dos mu-
ros de canteiría graníti ca, 
á restauración de fendas 

abertas; revisión e arranxo 
de canais de drenaxe, lu-
minarias e pavimento.

Todo para contar cunha 
ponte románica que serva 
de referente e de escena-
rio para accións culturais 
coma a desenvolvida en 
setembro coa Noite Ve-
lada. Numerosos veciños 
e veciñas acudiron a esta 
cita na que se mesturaron 
as actuacións de Campo 
de Estrelas, Son de Gaita e 
Os Carunchos, co conxuro 
da queimada e postos con 
bebida e comida.

O Concello de Boqueixón traballa a prol de 
que a Ponte Ledesma sexa declarada BIC
A ponte románica foi escenario dunha concorrida Noite Velada chea de música

A Noite Velada encheu a ponte románica de Ledesma de candeas

Gañadoras da primeira edición do Concurso de Xardineiras

Bo nivel de ornamentación 
no I Concurso de Xardineiras

Dentro do plan de hu-
manización das aldeas, o 
Concello de Boqueixón 
desenvolveu o seu I Con-
curso de Xardineiras. O 
xurado, presidido polo al-
calde, Manuel Fernández, 
salientou “o bo nivel de 
ornamentación e innova-
ción nas creacións”. 

A proposta vencedora 
foi a de Mª del Carmen 
Balado (Sergude); o se-
gundo premio foi para 
Silvia Pena (Loureda), e o 
terceiro, para Mª José Va-
rela (Ponte Ledesma). To-
das levaron un diploma 
e vales para canxear por 
material de xardinería.

Certame ‘Paisaxes de Boqueixón’ Patrimonio natural co Goza do Ulla
O alcalde, Manuel Fer-

nández, presidíu a entrega 
de premios do V Certame 
de Fotografí a ‘Paisaxes de 

Boqueixón’. Das 80 imaxes 
recibidas, a gañadora foi 
‘Vales de Boqueixón’, de 
José Emilio Gómez.

O Concello parti cipa no 
programa Goza do Ulla, 
que permite dar a coñecer 
o patrimonio natural de 

Boqueixón, Touro e Vedra.  
Ofreceu en xullo unha xor-
nada polo Roteiro dos Pes-
cadores e Río Grande.
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Once estabelecementos 
hostaleiros boqueixaneses 
puxéronse mans á masa 
para deleitar os padais dos 
veciños coa VI edición da 
Ruta de Tapas ‘Que rico 
estás Boqueixón’. 

Casa de Xantar O Im-
previsto, Café Bar Lati no, 
A Taberna d’San Benito, 
Café Bar A Barreira, Casa 
de Xantar Casa Castro, 
Casa Agrelo, Restaurante 
Vente Vindo, Café Bar O 
Rincón de Pepe, Cervexe-
ría O Vikingo, Café Bar 
O’26 e Restaurante Vía da 
Prata foron os parti cipan-
tes nesta cita desenvolvida 
oos días 24, 25 e 26 de no-
vembro e o 1, 2 e 3 de de-
cembro. Cada tapa ti vo un 
prezo de 1,5 euros.

O alcalde, Manuel Fer-
nández, presidiu a en-
trega de premios que co-
rou a ‘Os sete pecados’ de 
O Rincón de Pepe como 
mellor tapa 2017. O se-
gundo posto foi para a 
Cervexería O Vikingo pola 

sua tapa ‘Airiños do Pico’, e 
o terceiro, para A Taberna 
d’San Benito pola súa pro-
posta ‘Costeleta de Cor-
deiro con salsa de inverno’. 

Tamén se entregaron 
os premios do sorteo a 13 
clientes parti cipantes con 

200 € en metálico, 5 bo-
tellas mágnum da Bodega 
Pazo do Mar, 4 estoxos de 
botellas de Bodegas Lodei-
ros e un vale de 120 € para 
un xantar ou cea canxea-
ble nun dos estabelece-
mentos parti cipantes.

Un novo éxito da Ruta de Tapas de Boqueixón
Once estabelecementos hostaleiros elaboraron 14 propostas culinarias

Foto de familia tras a entrega de premios a estabelecementos e clientes da VI Ruta de Tapas

‘Os sete pecados’ de O Rincón de Pepe foi a  vencedora 
da VI Ruta de Tapas ‘Que rico estás Boqueixón’

‘Timbal agridoce de xamón 
e tomate’, O Imprevisto

‘Picado de gambas’, 
Café Bar ‘Casa Agrelo’

‘Boqueixo-marmelo’, 
Rte. Vente Vindo

‘Fabada Mariñeira’,
Rte. Vía da Prata

‘Monte Sacro’, 
Rte. Vente Vindo

‘Caralludo’, 
Café Bar O’26

‘Vieiriña peregrina’,
Rte. Vía da Prata

‘Airiños do Pico’, de O 
Vikingo segundo premio

‘Espetada de ouro’, 
Café Bar Lati no

A ‘Costeleta de cordeiro con salsa de inverno’ de A 
Taberna d’San Benito acadou o terceiro galardón

‘Os Tigres’, 
Bar A Barreira

‘Paspallás confeitada e froi-
tos de tempada’, Casa Castro

‘Niño de luriñas’, 
Café Bar ‘Casa Agrelo’
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Un intre da cerimonia do lume sagrado celebrada no Pico Sacro

Parti cipantes na representación

Cati vos e maiores asisti ron á 
Cerimonia do lume sagrado

Coincidindo coa che-
gada do Solsti cio de Ve-
rán, maiores e cati vos do 
Concello de Boqueixón 
parti ciparon na Cerimo-
nia do lume sagrado do 
Pico Sacro. Trátase dun ri-
tual co que se recuperou 
unha tradición ancestral 
vencellada ás comunida-
des celtas.

O alcalde de Bo-
queixón, Manuel Fer-
nández, e o delegado da 
Xunta na Coruña, Ovidio 
Rodeiro, asisti ron á ce-
rimonia. Esta foi condu-
cida por un druída, quen 
se encargou de prender 

lume puro do Sol nun pe-
betero, só coa calor apor-
tada polo astro rei, tal e 
como facían os antergos, 
e coa música da gaita ga-
lega de fondo.

Acendido o pebetero, 
a Raíña Alda (‘A máis fer-
mosa’) recolleu o lume 
cun facho e leu o perga-
miño que conti ña a ‘Ale-
goría do Lume’.

Este lume sagrado cus-
todiouse na capela de San 
Sebasti án do Pico Sacro e 
ofreceuse a todo aquel 
que quixo prender a súa 
fogueira de San Xoán con 
estas chamas.

Protección Civil de Bo-
queixón reti rou 198 ni-
ños de vespa veluti na du-
rante o ano 2017. Elimi-
náronse niños en todas as 
parroquias, especialmente 
en Sergude e Lestedo, 
que concentraron o 20 e o 
26% das reti radas, respec-
ti vamente. Estas cifras su-
poñen un importante cre-
cemento con respecto ao 
ano 2016, no que se reti -
raran un total de 45 niños 
desta especie invasora. 

O aumento de reti radas 
débese en parte ao novo 
equipamento para comba-
ti r á vespa veluti na que o 
Concello recibiu da Con-
sellería de Medio Rural. A 
directora xeral de Ganda-
ría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, Belén do 

Campo, entregoulle a Pro-
tección Civil de Boqueixón 
unha pértega de aluminio 
lixeiro e os seus elemen-
tos accesorios que permi-

ten reti rar niños en alturas 
de ata 28 metros. Lembra 
que para avisar para a re-
ti rada dun niño só tes que 
chamar ao 112.

Protección Civil de Boqueixón reti ra 198 
niños de vespa veluti na durante 2017
A cesión de material por parte de Medio Rural permiti u 
incrementar nun 340% o número de reti radas

A pértega entregada pola directora xeral de Gandaría, Belén do 
Campo, permite reti rar niños situados ata unha altura de 28 metros

A Xunta vai investi r 
50.000 euros en refor-
mas e melloras no cen-
tro de saúde do Forte, 
logo de que a fi nais de 
2017 asumise a xesti ón 
do centro boqueixanés. 
Ademais, a cesión da xes-
ti ón do ambulatorio su-
porá para o Concello un 
aforro de entre 10.000 
e 12.000 euros anuais, 
que era o que custaba o 
servizo de limpeza, ga-
sóleo, luz e mantemento 
do centro de saúde. Uns 
cartos que agora irán ao 
mantemento dos centros 
socioculturais.

A Xunta investirá 
50.000 euros en 
melloras no centro 
de saúde do Forte
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Coincidindo coa con-
memoración do Día Inter-
nacional contra a Violen-
cia de Xénero, o Concello 
de Boqueixón presentou 
o IV Plan de Igualdade de 
Oportunidades entre Mu-
lleres e Homes. Un plan 
que recolle as actuacións 
que se levarán a cabo no 
período 2018 a 2022 para 
a introducción do princi-
pio de igualdade de opor-
tunidades e non discrimi-
nación entre homes e mu-
lleres. Un documento que 
está a disposición de toda 

a veciñanza na páxina web 
do concello.

Ademais da lectura dun 
manifesto de repulsa con-
tra a violencia machista 
e de compromiso de loita 
para a súa erradicación, 
o Concello desenvolveu 
a campaña “O photocall 
pola Igualdade”, unha ini-
ciati va para recordar os lí-
mites e os dereitos nas re-
lacións de parella, clave 
fundamental para a pre-
vención de relacións tóxi-
cas e a construción de re-
lacións saudables.

Boqueixón presenta o IV Plan de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes
Recolle as accións que se levarán a cabo entre 2018 e 2022

Parti cipantes na campaña “O photocall pola Igualdade” 

O CIM atendeu 100 consultas e 63 persoas neste últi mo ano

O CIM de Boqueixón colabora 
tamén con Touro

O vicepresidente da 
Xunta de Galicia, Al-
fonso Rueda, visitou 
o Centro de Informa-
ción á Muller (CIM) de 
Boqueixón. Un centro 
que puxo como exem-
plo da cooperación en-
tre Xunta e concellos, 
e tamén entre os pro-
pios municipios, como é 
o noso caso que dá ser-
vizo tamén a Touro.

Acompañado pola se-
cretaria xeral da Igual-

dade, Susana López 
Abella, e do delegado 
territorial da Xunta na 
Coruña, Ovidio Rodeiro, 
Rueda coñeceu de pri-
meira man o labor que 
levan a cabo a prol das 
mulleres as profesionais 
do CIM de Boqueixón, 
que conta cunha ase-
sora xurídica e unha psi-
cóloga. O pasado ano o 
CIM tramitou case 100 
consultas e atendeu a 
63 persoas.

Charla informati va no colexio 
sobre violencia machista

Conscientes de que a 
educación en igualdade é 
fundamental para sensi-
bilizar á nosa mocidade, o 
Concello de Boqueixón le-
vou ao CPI Antonio Orza 
Couto a charla “Igualdade, 
xénero e violencias de xé-
nero”, imparti da por Lour-
des Pazo e Tati ana Conde, 
do Programa Vagalume de 
atención integral a mulle-
res en contextos de pros-
ti tución e/ou víti mas de 
trata con fi ns de explota-
ción sexual.

Nesta charla, incluída 
nas actuacións que pro-
moven a Secretaría Xeral 
da Igualdade e a FEGAMP, 
parti ciparon 26 mozas e 
mozos de 3º da ESO, que 
recibiron información so-
bre manifestacións da vio-
lencia machista, estereo-
ti pos, micromachismos e 
mitos. A maiores, o CIM 
de Boqueixón organizou 
un ano máis no colexio o 
“Obradoiro de Prevención 
da Violencia de Xénero en 
Adolescentes”.

O Concello colabora co colexio en acti vidades de igualdade de xénero
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O alcalde de Boqueixón, entregando un dos galardóns

A Biblioteca Munici-
pal de Boqueixón puxo 
en marcha este ano o IV 
Certame de Relatos ‘Xosé 
Neira Vilas’, dirixido a estu-
dantes dos disti ntos cen-
tros educati vos do muni-
cipio. A entrega de garan-
dóns foi presidida polo al-
calde, Manuel Fernández, 
e polo presidente da Fun-
dación Neira Vilas, José 
Luís Reimóndez, dentro do 
programa co gaio do Día 
das Letras Galegas. Pre-
sentáronse 81 traballos 
nas 3 categorías (3º e 4º de 
Primaria; 5º e 6º de Prima-
ria, e Secundaria).

Na primeira delas, ga-
ñou Noa Méndez, pola 
súa obra ‘O ovo sorpresa’. 
O segundo posto foi para 
Aldara Munín, con ‘O res-
cate de Aurora e Nina’, e o 
terceiro, para Iria Rial con 
‘O espírito que roubaba za-
patos’. 

Na segunda categoría 
venceu Candela Suárez, 
con ‘Senti r en galego’, men-
tras que o segundo premio 

foi para Carla Gontán, con 
‘Icía, a nena de ouro’, e o 
terceiro, para Olalla Gon-
zález con ‘A nena das bo-
tas de ouro e o arco de ca-
baleiro’.

María Crespo venceu 
na sección de Secundaria 
con ‘Eu’. O segundo posto 
levouno Alejandra Neiro, 
con ‘Moitos poucos fan un 
sorriso’, e o terceiro, para 
Andrea Fernández, coa 
súa obra ‘Unha historia de 
dous’.

Os gañadores de cada 
categoría levaron un di-
ploma, un vale de 100 € e 
un libro editado. Os segun-
dos e terceiros clasifi ca-
dos acadaron cadanseu di-
ploma, un vale de 75 € e un 
libro editado.

O Concello de Bo-
queixón editará unha publi-
cación na que se reproduci-
rán todos os traballos gaña-
dores neste certame. O seu 
obxecti vo é potenciar a lec-
tura e fomentar a creati vi-
dade literaria dos escolares 
boqueixaneses.

Premios á creati vidade 
no IV Certame de 
Relatos ‘Xosé Neira 
Vilas’ de Boqueixón
Os escolares dos centros educati vos 
presentaron un total de 81 traballos

O alcalde de Boqueixón durante a Feira do Libro en Lestedo

O Concello de Bo-
queixón organizou o pa-
sado 23 de abril, a tra-
vés do programa da De-
putación Provincial da 
Coruña ‘Libros para ser-
mos libres’, unha Feira 
do Libro no Campo da 
Feira de Lestedo. Foron 
numerosos os veciños 
e veciñas de Boqueixón 
os que se achegaron ata 
o Campo da Feira para 
ver a ampla mostra de 
publicacións expostas 
nesta cita.

O alcalde, Manuel 
Fernández, e a deputada 

provincial de Cultura, 
Goretti   Sanmartí n, par-
ti ciparon nesta xornada 
na que se doaron, en-
tre a insti tución provin-
cial e a municipal, máis 
de medio milleiro de li-
bros para reparti r entre 
adultos e mozos.

As publicacións en-
tregadas aos asisten-
tes foron do máis va-
riada, xa que se centra-
ban en disti ntas temáti -
cas: Ciencias, deportes, 
medicina, música... Todo 
isto para incenti var en-
tre os veciños e veciñas.

O programa de fo-
mento de hábitos lecto-
res da Biblioteca Muni-
cipal de Boqueixón puxo 
en marcha acti vidades de 

animación á lectura. Así, 
desenvolvéronse obra-
doiros nos que dun xeito 
lúdico fomentouse este 
hábito entre a cati vada.

O Concello organizou unha 
Feira do Libro en Lestedo

Obradoiros de animación á 
lectura para os máis cati vos
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Unha das visitas culturais realizadas dentro do intercambio xuvenil

Os parti cipantes tamén gozaron das propostas de lecer da illa

Un grupo de 28 rapaces 
e rapazas de Boqueixón 
parti ciparon este verán 
nun intercambio xuvenil 
en Ibiza. Esta acción, diri-
xida a mozos e mozas de 
entre 13 e 18 anos, per-
miti u que os parti cipantes 
coñecesen o amplo patri-
monio natural, histórico e 
cultural deste municipio, 
ao tempo que comparti -
ron experiencias con ou-
tros rapaces e rapazas da 
súa mesma idade. 

Esta acción complemen-
touse co intercambio xu-
venil no que parti ciparon 
outros 21 mozos e mo-
zas de Ibiza no Concello 
de Boqueixón. O meirande 

obxecti vo desta acción foi 
o fomento de acti vidades 
de lecer saudable e a pro-
moción de valores e acti -
tudes de respecto e soli-
dariedade entre os parti ci-
pantes. Durante a estadía 
dunha semana, este grupo, 
acompañado por monito-
res de ambos concellos, 
realizou diversas iniciati -
vas culturais e deporti vas 
que lle serviron para coñe-
cer o municipio boqueixa-
nés e outros lugares da co-
munidade.

Unhas experiencias que 
resultaron un éxito de par-
ti cipación e que se animan 
a seguir organizando ac-
cións deste ti po.

Preto de 30 rapaces e rapazas de Boqueixón 
parti ciparon nun intercambio xuvenil en Ibiza

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, e o delega-
do da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, entregaron o premio

Seis estudantes de Boqueixón 
gañan o “Lecer Consumo”

Seis rapazas e rapa-
ces de Boqueixón, de en-
tre 8 e 12 anos, gañaron 
o concurso de vídeos do 
programa de acti vidades 
“Lecer Consumo”, que 
contou coa parti cipación 
de máis de 2.400 persoas 
de 25 municipios. 

A directora xeral de 
Comercio e Consumo, 

Sol Vázquez Abeal, e o 
delegado da Xunta na 
Coruña, Ovidio Rodeiro, 
entregaron o recoñe-
cemento ao equipo bo-
queixanés, que esti vo 
acompañado polo alcalde 
Manuel Fernández, polo 
seu vídeo “Planazo en Bo-
queixón, o Concello de Bo-
queixón é o máis molón”.
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O Concello de Bo-
queixón vén de incremen-
tar as horas mensuais de 
axuda no fogar dentro do 
sistema de atención a per-
soas en situación de de-
pendencia. Este aumento, 
o máis elevado dende a 
posta en funcionamento 
do servizo de axuda no fo-
gar, permiti u a incorpora-
ción de 12 veciños e ve-
ciñas que se atopaban en 
lista de agarda. Así, rexis-
trouse unha suba de usua-
rios dun 33,33%.

Na actualidade, o ser-
vizo de axuda no fogar do 
Concello de Boqueixón 
conta cun total de 56 
usuarios, 48 deles, na mo-
dalidade de dependencia, 

e os 8 restantes, na de li-
bre concorrencia. 

Por outra banda, o pro-
grama ‘Prevención da de-
pendencia’, coordinado 

polo Departamento de 
Servizos Sociais de Bo-
queixón, parti cipou no XV 
Encontro Estatal de Pro-
gramas Universitarios para 

Maiores. Un congreso no 
que parti ciparon máis de 
200 persoas e profesionais 
de 30 universidades espa-
ñolas, que puideron coñe-
cer o bo traballo que se fai 
en Boqueixón.

O congreso serviu para 
atopar moitos maiores ac-
ti vos e moi interesados 
na aprendizaxe das novas 
tecnoloxías, así como co-
ñecer persoas con obxec-
ti vos afí ns a este programa 
municipal. De feito, un dos 
parti cipantes no congreso, 
da Universidade de Ala-
cante, resultou ser da pa-
rroquia de Sergude e amo-
souse moi interesado polo 
traballo que se leva a cabo 
no seu municipio natal.

O Concello de Boqueixón aumenta as horas do 
servizo de axuda no fogar e acada 56 usuarios
O programa ‘Prevención da dependencia’, dos Servizos Sociais municipais, 
preséntase nun congreso nacional ante 30 universidades de España

Boqueixón no XV Encontro de Programas Universitarios para Maiores

Ximnasia para maiores nos disti ntos centros socioculturais

Arredor de 80 veciños e veciñas 
no programa para o fomento da 
acti vidade fí sica ‘Galicia Saudable’

Arredor de oitenta maio-
res de disti ntas parroquias 
de Boqueixón parti ciparon 
durante este ano nas ac-
ti vidades incluídas dentro 
do programa ‘Galicia Sau-
dable’. Unha proposta que 
conta con grande acepta-
ción entre os veciños e ve-
ciñas, e que ten como prin-
cipal obxecti vo o fomento 
da acti vidade fí sica.

Os centros sociocultu-
rais de Sergude, Lestedo, 
Ponte Ledesma, Vigo e La-
mas e o ximnasio muni-
cipal de O Forte acollen 
unha media de dúas se-

sións por semana de xim-
nasia adaptada ás necesi-
dades dos maiores.

Nas clases incídese en 
exercicios para mellorar 
a mobilidade arti cular, o 
equilibrio e a coordinación 
mediante xogos de baixa 
intensidade con elementos 
como balóns ou aros.

A saúde fí sica e men-
tal da terceira idade supón 
algo básico para o Conce-
llo de Boqueixón. Por iso, 
a través destes exercicios 
promóvese non só a acti vi-
dade fí sica, senón tamén a 
cerebral.Unha das sesións que se desenvolven dentro do plan ‘Galicia Saudable’
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Unha necesaria ferra-
menta para os familiares 
coidadores de persoas de-
pendentes do Concello de 
Boqueixón. O programa 
CoidarNos consolídase 
como un recurso terapéu-
ti co municipal para os ve-
ciños e veciñas que aten-
den a persoas en situación 
de dependencia.

Esta iniciati va levou á 
consti tución dun grupo de 
apoio no pasado mes de 
maio de 2016 que serve 
como espazo de encon-
tro para os seus membros. 
Son xa 20 as sesións que 
se levan desenvolvidas e 
que teñen como principal 
obxecti vo sati sfacer as ne-
cesidades emocionais deri-
vadas da prestación conti -
nuada de coidados.

Diverso ti po de profe-
sionais acudiron aos en-
contros deste grupo de 
apoio axudándolles a am-
pliar os seus coñecemen-
tos de cara a manexar con 
maior seguridade as com-
plicadas situacións ás que 
se poden enfrontar diaria-
mente. Esta iniciati va, des-
envolvida dende o Depar-
tamento de Servizos So-
ciais do Concello de Bo-
queixón, conta cunha 
excelente acollida entre os 
seus usuarios e serviu de 
referente a nivel nacional.

De feito, o programa 
CoidarNos foi seleccio-
nado dentro da sección de 
comunicacións de expe-
riencias dentro da IV Con-
ferencia Nacional del Pa-
ciente Acti vo. Esta cita 

CoidarNos consolídase 
como recurso de apoio 
para os familiares de 
persoas dependentes
O programa foi seleccionado para a 
IV Conferencia Nacional del Paciente 
Acti vo desenvolvida en Oviedo Unha das sesións do grupo de apoio deste programa municipal

Un intre da presentación de CoidarNos no congreso en Oviedo

O XXVI Encontro de Maiores de 
Boqueixón reuniu 300 asistentes 
no polideporti vo do Forte

O polideporti vo do 
Forte acolleu, un ano máis, 
o Encontro de Maiores do 
Concello de Boqueixón, 
que nesta ocasión chegou 
á súa XXVI edición. Un to-
tal de 300 veciños e veci-
ñas acudiron á cita, que 
comezou cunha misa no 
salón de actos do CPI An-

tonio Orza Couto. A con-
ti nuación, os asistentes 
desprazáronse ao pavillón 
do Forte para parti ciparen 
nun animado xantar de 
confraternidade que es-
ti vo amenizado por mú-
sica e animación. A xor-
nada completouse cunha 
entrega de agasallos.

desenvolveuse o pasado 
4 de marzo no Palacio de 
Congresos de Oviedo.

Esta presentación su-
pón un recoñecemento ao 
bo facer dende o Departa-
mento de Servizos Sociais 
do Concello de Boqueixón. 
Na súa presentación, a tra-

balladora social e a psicó-
loga boqueixaneses expu-
xeron as conclusións pro-
fesionais extraídas dos 9 
meses de funcionamento 
do grupo de apoio. Entre 
as súas meirandes vanta-
xes, salientaron o efecto 
terapéuti co das sesións.
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O Concello de Bo-
queixón puxo o broche de 
ouro á súa acti vidade de 
‘Ximnasia para maiores’ 
coa celebración da III An-
daina de Maiores. Foron 
preto de medio cento de 
veciños e veciñas, perten-
centes aos sete grupos de 
ximnasia de mantemento 
municipal, os que parti ci-
paron nesta iniciati va na 
que puideron amosar a súa 
excelente forma fí sica.

O percorrido, de sete 
quilómetros, realizouse 
pola fermosa Ruta da Auga 
e da Pedra, no Concello de 
Meis. Durante esta acti vi-

dade, puideron contemplar 
os muíños e lavadoiros res-
taurados, ademais de visi-
tar o Museo da Muller La-
brega situado no munici-
pio. A III Andaina de Maio-
res fi nalizou no Mosteiro 
de Armenteira, un enclave 
histórico e cultural de 
grande importancia.

A xornada de deporte 
e cultura fi nalizou cun al-
morzo de confraternidade. 
Todos os asistentes que-
daron emprazados a conti -
nuar desenvolvendo a súa 
capacidade fí sica a través 
das sesións de ximnasia de 
mantemento no concello.

Preto de 50 persoas 
asisti ron á Andaina de 
Maiores de Boqueixón
Os parti cipantes percorreron a Ruta 
da Auga e da Pedra, situada en Meis

O amplo grupo de veciños e veciñas que parti cipou na III Andaina

O percorrido por esta ruta en Meis estendeuse sete quilómetros

A cati vada de Boqueixón gozou dunha Acción de Verán repleta de variadas acti vidades de lecer durante as mañás dos meses esti vais

Máis de 200 rapaces e rapazas parti ciparon na Acción de Verán
O programa de conci-

liación Acción de Verán 
rexistrou un novo éxito 
de asistencia. Máis de 
200 rapaces e rapazas de 
entre 3 e 18 anos parti ci-
paron nas diversas acti vi-
dades de lecer propostas 

dende o Concello de Bo-
queixón.

Dentro dela, o Verán 
Acti vo foi a máis conco-
rrida. As instalacións de 
O Forte acolleron as pro-
postas de lecer desenvol-
vidas dende a segunda 

quincena de xuño ata o 
31 de agosto, en horario 
de luns a venres entre as 
10.00 e as 13.30 horas. 
Ofreceuse tamén ás fami-
lias a posibilidade de am-
pliación horaria.

Os monitores da Ac-

ción de Verán ofreceron 
aos cati vos e cati vas asis-
tentes unha ampla oferta 
lúdico-educati va, depor-
ti va e acuáti ca, que se 
combinou con excursións 
e acti vidades culturais de 
diverso ti po.
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Como xa é tradición, o 
pavillón polideporti vo de 
O Forte acolleu a vixésimo 
cuarta edición do Torneo 
Interparroquial Futsal Na-
dal 2017 organizado polo 
Concello de Boqueixón e 
que contou con preto dun 
cento de parti cipantes. Fo-
ron un total de seis equi-
pos os que competi ron 
nesta cita que se desen-
volveu o propio día de Na-
dal (25 de decembro).

Os equipos dividíronse 
en dous grupos. No A es-
ti veron os membros de 
‘Feiti zo’, ‘A barra é nosa’ 
e ‘Vente Vindo’. Pola súa 
banda, o Grupo B esti vo 
composto por ‘Bo Nadal’, 
‘Lestedo-Campos’ e ‘Her-
deiros da Estaca’.

A xornada de fútbol sala 
amosou moito nivel en to-
dos os parti dos desenvol-
vidos ao longo da mañá 
do pasado 25 de decem-
bro. De feito, a fase fi nal, 
que enfrontou a ‘Bo Na-

dal’ con ‘Herdeiros da es-
taca’, tí vose que solventar 
na quenda de penalti s des-
pois dun empate a tres tan-
tos. Finalmente, ‘Bo Na-
dal’ proclamouse campión 
desta edición que foi a an-

tesala das vodas de prata 
do Torneo. Este campio-
nato municipal xa se con-
verteu nunha xuntanza de 
veciños arredor dun feito 
lúdico e de lecer como é o 
deporte.

Novo éxito do Torneo Interparroquial Futsal 
Nadal 2017 con seis equipos parti cipantes
O grupo ‘Bo Nadal’ foi o gran vencedor da cita celebrada o 25 de decembro

Foto de familia  de parti cipantes na vixésimo cuarta edición do Torneo Interparroquial de Boqueixón

Algúns dos parti cipantes na segunda edición do Torneo de Iudo

O rexedor boqueixanés, coa rapazada asistente aos cursos de natación

Centos de escolares no II 
Torneo de Iudo de Boqueixón

O Concello de Bo-
queixón acolleu a se-
gunda edición do seu 
Torneo de Iudo. Nesta 
cita competi ron centos 
de cati vos e cati vas per-
tencentes a clubs tanto 
do municipio coma da 
bisbarra coma Santi ago, 

Ames, Rois, Vedra, e in-
cluso Ferrol.

Ante uns 500 espec-
tadores, os nenos e ne-
nas disputaron emocio-
nantes combates que 
culminaron coa entrega 
de premios presidida 
polo alcalde.

O alcalde de Boqueixón, 
Manuel Fernández, presi-
diu o acto de entrega de 
medallas aos cati vos e ca-
ti vas que parti ciparon du-
rante este verán nos cur-
sos de natación oferta-
dos dende o Concello bo-
queixanés.

As disti ntas acti vidades 
propostas aos máis peque-
nos e pequenas do muni-
cipio buscaban mellorar 
as súas habilidades motri-
ces dentro da auga, fomen-
tando deste xeito o seu 
desenvolvemento neste 
medio.

Entrega de medallas aos cati vos 
e cati vas dos cursos de natación



CONCELLO
Centraliña / Alcaldía 981 513 061
Fax Concello 981 513 000
Xulgado 981 513 061
Cultura e Educación 981 513 115
Servizos Sociais 981 513 106
Deportes / Ximnasio 636 731 721
Urbanismo / Servizo Mun. de Augas 981 513 061 
Servizo Municipal de Augas (Avarías) 616 440 465
Recollida de lixo 616 440 468
Punto Limpo 981571 241
Saneamento (Espina & Delfín)
(luns e xoves)

981 513 457
610 707 052 (Manolo)

CENTROS ASISTENCIAIS
Centro de saúde do Forte 981 513 010
Centro de saúde de Lestedo 981 502 297
Residencia Santa Olalla (Codeso) 981 512 151

EMERXENCIAS
Garda Civil de Lestedo 981 503 051
Emerxencias (telf. gratuíto) 112
Urxencias Médicas 061
Protección Civil Boqueixón 616 440 465

CENTROS EDUCATIVOS
CPI Antonio Orza Couto. Primaria:
                                        Secundaria:

881 866 783 (Primaria)
881 866 781 / 881 867 015 

CPI de Vedra 881 867 015
CRA 616 440 471
Escola Unitaria de Lestedo 616 440 474
Escola Unitaria de Camporrapado 649 737 678
Escola Unitaria de Sergude 616 440 472
Escola Infantil Raíña Lupa 981 502 190

OUTROS
Correos 981 513 050
Permisos de queima (telf. gratuíto) 012
Taxista Sergude 609 562 447 (Julio Devesa)
Taxista Ledesma 686 483 899 (Jesús Ramos)
Taxi adaptado en Lestedo (eurotaxi) 670 307 811 / 981 502 019 

(J. M. Silva)
Farmacia de Lestedo 981 502 252
Farmacia do Forte 981 513 087
Farmacia de Camporrapado 981 514 425


