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O Concello de Boqueixón 
vén de recibir un camión 
dotado de guindastre e vol-
quete basculante, que per-
mitirá poñer en marcha un 
punto limpo móbil no mu-
nicipio. Un vehículo ache-
gado pola empresa Grúas 
y Autoventas Betanzos SL 
e que supuxo un investi-
mento de 70.180 euros. O 
alcalde, Manuel Fernández 
Munín, apunta que “aínda 
que Boqueixón dispón xa 
dun punto limpo fixo no 
polígono de Sergude, con 
este novo servizo imos fa-
cilitarlles aínda máis as cou-
sas aos veciños e veciñas á 
hora de reciclar”. 

O punto limpo móbil so 
está dispoñible para resi-
duos domésticos. Conta 
con 8 compartimentos para 
recollida: papel/cartón,  en-
vases de vidro, pequenos 
electrodomésticos, aceites 
domésticos usados (en bo-
tella), envases de plástico/

latas e briks, lámpadas/
fluorescentes, pilas/bate-
rías e roupa/calzado.

Unha iniciativa do Con-
cello de Boqueixón, en 
colaboración coa Xunta, 
no marco do Plan de Recu-
peración, Transformación 
e Resiliencia  financiado a 
través da Unión Europea-
NextGenerationEU, como 
se recolle no poste informa-
tivo que se emprazará aló 
onde se sitúe o punto lim-
po. O Concello xa decidiu 
os horarios das primeiras 
paradas polas parroquias e 
informará das seguintes a 
través dos medios de co-
municación municipais.

Por outra banda, o pun-
to limpo de Boqueixón,  
no polígono industrial de 
Sergude, segue  dispoñible 
para toda a veciñanza os 
mércores, de 16:00 a 20:00 
horas, e os sábados, de 
10:00 a 14:00 horas e de 
16:00 a 20:00 horas.

O novo punto limpo móbil achegará 
a recollida selectiva a todas as aldeas

O alcalde de Boqueixón recibe as chaves da man do xerente da empresa
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O alcalde, Manuel Fer-
nández Munín, recibiu ao 
delegado del Goberno en 
Galicia, José Miñones, e á 
subdelegada na Coruña, 
María Rivas, a quen agra-
deceu “que viñeran a Bo-
queixón a presentarnos 
proxectos e informarnos 
sobre o estado de tramita-
ción de certos investimen-
tos que temos solicitado 
de fondos Next Generation 
e que son moi necesarios 
para o concello”. 

Fernández Munín apro-
veitou para solicitar cele-
ridade na tramitación de 
dous proxectos na N-525 
solicitados polo Concello:  a 
construción dunha rotonda 
á entrada de Lestedo (do 
que xa está redactado o 
proxecto por 250.000 eu-
ros) e a mellora das pistas 
de servizo da N-525, sobre 
todo na contorna de A Su-
sana. 

Pola súa banda, o dele-
gado confirmou que antes 
de finais de 2022 coñece-
rase a resolución da axuda 
solicitada para rehabilitar a 
Casa do Concello, ao abeiro 
do Programa de Impulso á 
Rehabilitación dos Edificios 
Públicos de Entidades Lo-
cais (PIREB).

Tras asinar no Libro de 
Honra do Concello, o al-

calde guiou á comitiva ofi-
cial ata a contorna do CPI 
Antonio Orza Couto, onde 
está previsto construír un 
dos 17 quilómetros de sen-
das peonís contempladas 
no proxecto de Mobilida-
de Peonil Sostible e Segura 
promovido polo Concello 
de Boqueixón e que su-
porá un investimento de 
2.989.000 euros.

Boqueixón pide celeridade para a 
rotonda de Lestedo na N-525

Unha das sendas mellorará a seguridade na contorna das instalacións do Forte

Santiago e Ponferra-
da acollerán os exames 
para obter os certifi-
cados de lingua galega 
dos niveis Celga 2, 3 e 
4. As probas terán lugar 
en novembro os días 19 
(Celga 4, persoas cuxo 
apelido estea entre as 
letras T e G), 20 (letras 
H ata S), 26 (Celga 3) e 
27 (Celga 2). Máis infor-
mación: lingua.gal.

Fixadas as datas 
dos exames Celga

O Concello convoca as axudas para financiar 
o custe das orquestras dende xaneiro de 2022

O Concello de Bo-
queixón vén de aprobar 
a convocatoria de sub-
vencións dirixidas a co-
misións organizadoras de 
festas patronais e popu-
lares do municipio para 
que poidan financiar o 
custe da contratación de 
orquestras dende xaneiro 
de 2022 e ata que finalice 
este ano. 

As solicitudes deberán 
presentarse a través da 
sede electrónica do Con-

cello: https://sede.bo-
queixon.com/opencms/
es/ entre o 7 e o 25 de 
novembro. As bases po-
den consultarse no Bo-
letín Oficial da Provincia 
da Coruña do venres 4 de 
novembro.

O Concello de Bo-
queixón dispón dunha 
partida de 7.000 euros 
para estas axudas, que se 
repartirán a partes iguais 
entre todas aquelas en-
tidades que o soliciten e 

cumpran cos requisitos 
para obter esta subven-
ción, que en ningún caso 
poderá superar o 80% do 
gasto proposto.A data 
límite para xustificar a 
subvención será o 15 de 
xaneiro de 2023.

A folla de solicitude está 
dispoñible na web muni-
cipal (www.boqueixon.
gal), xunto aos requisitos 
que deben cumprir as co-
misións de festas e as or-
questras contratadas.

A gastronomía de Bo-
queixón volverá estar 
presente un ano máis 
na programación do 
Salón Internacional de 
Turismo Gastronómico 
“Xantar”, cuxa edición 
número 23 terá lugar 
en Expourense do 9 ao 
13 de novembro.  Un 
salón que este ano es-
tará centrado na pro-
moción da gastronomía 
dos distintos Camiños 
Xacobeos, así como na 
gastronomía saudable e 
sostible.  

Durante os cinco días 
de feira, Boqueixón es-
tará presente dentro do 
stand da asociación de 
concellos Camiño Mi-
ñoto Ribeiro, que mes-
mo protagonizará un 
dos menús dispoñibles 
para os milleiros de per-
soas que visiten Xantar 
durante eses cinco días.

A gastronomía de 
Boqueixón estará 
en Xantar do 9 ao 
13 de novembro
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O Concello adxudicou por 
149.072 € a mellora dos via-
rios perimetrais do polígono 
de Camporrapado, que dan 
acceso ás empresas nel afin-
cadas. As obras inclúen a 
limpeza das marxes e a rea-
pertura das cunetas existen-
tes, sobre as que se contem-
pla a súa canalización para 
mellorar a seguridade viaria 
da contorna. Esa maior se-
guridade será posible grazas 
á construción dunha cuneta 
transitable con 20 centíme-
tros de zahorra e que terá os 
seus correspondentes sumi-
doiros e arquetas. 

A maiores melloraranse 
os viarios cunha nova capa 
de 6 centímetros de aglo-
merado, previo fresado nos 
entronques coa AC-960, A 
Susana-Vila de Cruces, para 
non sobreelevar a rasante 
nos accesos. O proxecto ta-
mén inclúe a preconexión á 
rede de saneamento muni-
cipal das propiedades ane-
xas ás estradas, así como o 
pintado da súa sinalización 
horizontal.

O Concello inviste 150.000 € na mellora 
dos viarios do polígono de Camporrapado

O alcalde comproba a boa marcha do asfaltado dos viarios peremetrais do polígono de Camporrapado

O Concello de Bo-
queixón vén de adxudicar 
as obras de acondiciona-
mento da ruta do Holan-
dés, ao seu paso pola área 
recreativa de Gastrar, así 
como a mellora da ruta de 
sendeirismo de Donas a 
Gundián. Dúas actuacións 
nas que inviste máis de 
85.000 euros.

Así, na área recreativa 
de Gastrar está prevista a 

ampliación da beirarrúa, a 
mellora do alumeado pú-
blico e a instalación de 7 
bancos de formigón e ma-
deira, así como a integra-
ción da estación depura-
dora, cuxos respiradoiros 
serán ocultados cun panel 
de montaña.

O segundo proxecto, 
executado en colabora-
ción co Concello de Ve-
dra e dentro do Fondo de 

O Concello pon en valor a 
área recreativa de Gastrar e o 
sendeiro de Donas a Gundián

Compensación Ambiental 
da Xunta, contempla a 
execución dunha pontella, 
de 10 metros de longo por 
2,5 de ancho, para conec-

tar o sendeiro. Ademais, 
mellorarase a sinalización 
con 12 fitos de madeira e 
colocaranse bancos e va-
randas de madeira.

Cartel explicativo da ruta dos Pescadores ao seu paso por Donas

O proxecto do Campus de I+D do Grupo 
Santos, declarado de interese autonómico

A Xunta de Galicia vén de declarar de 
interese autonómico o proxecto do cam-
pus I+D do Grupo Santos en Boqueixón. 
Unha iniciativa na que a empresa prevé 
investir 26,5 millóns de euros nesta ini-
ciativa, coa que prevé crear 815 empre-
gos directos nos primeiros sete anos.

Este campus localizarase no lugar de 
Deseiro, onde o grupo conta cun terreo 
de 85.000 m2 na contorna do polígono 
empresarial de Sergude. Unha situación 
estratéxica pola súa proximidade á au-
toestrada, así como a infraestruturas ae-
roportuarias e ferroviarias.
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Unha peregrinación entre Dornelas e 
o Pico Sacro para o Día do Camiño

Unhas 35 persoas participaron o pasado sábado 8 de 
outubro na ruta Dornelas-Pico Sacro, organizada pola 
Asociación de Municipios do Camiño de Inverno para 
conmemorar o Día do Camiño. Unha iniciativa na que 
contou coa colaboración dos Concellos de Boqueixón e 
Vedra, cuxos alcaldes, Manuel Fernández Munín e Car-
los Martínez, se sumaron á iniciativa.

A expedición saíu a primeira hora de Dornelas para 
cubrir os 18 quilómetros que os separan do Pico Sacro, 
onde tivo lugar unha degustación de produtos locais de 
Boqueixón e Vedra antes de que un autobús os levara 
de volta ao punto de saída.

“Feitizo no val”, contos dun avó e a 
súa neta ilustrados pola rapazada

O centro de interpretación do Pico Sacro acolleu 
a presentación do libro “Feitizo no val”, unha recom-
pilación de contos en galego cargados de fantasías e 
lendas que foron escritos por Fátima de la Iglesia e o 
seu avó Xosé Manuel Lobato. Uns contos que foron 
ilustrados con debuxos dos nenos e nenas do Centro 
Rural Agrupado Boqueixón-Vedra. 

A presentación do libro, editado por Edicións Fer-
venza, contou coa presenza dos dous autores, así 
como da ilustradora Amalia López Brea (autora da 
portada e da contraportada), da mestra e escritora 
Charo Golmar e de María Crespo, da Libraría Lino.

A Casa da Cultura de 
Camporrapado acollerá 
todos os domingos de no-
vembro, ás 17:30 horas, 
unha sesión do ciclo de 
teatro amador BocAberta, 
organizado polo Concello 
en colaboración coa Depu-
tación da Coruña. Unhas 
sesións gratuítas dirixidas a 
un público adulto. 

O ciclo comezará o 6 de 
novembro con “Un morto 
moi vivo”, do Club de maio-
res de Boqueixón. Unha di-
vertida comedia de enredo 
dirixida por Ramón Molina 
no que será o seu segun-
do pase no municipio. Un 
espectáculo que chegou a 
colgar o cartel de “non hai 
billetes” o pasado mes de 
maio e que agora volve a 
Camporrapado despois de 
triunfar por distintos esce-
narios galegos.

O domingo 13, a asocia-
ción cultural Charamela 
(Melide) presentará “Agá-
rrate que veñen curvas”, 
unha comedia ambientada 
nunha autoescola á que 
acoden uns personaxes moi 
peculiares coa obsesión de 
empezar a conducir sen es-
tar preparados e sen querer 
estudar. 

O domingo 20, “A idade 
do Pavosaurio”, do grupo 
Licor Café (Cabanas), amo-
sará unha  comedia familiar 
que escenifican as peculia-
res relacións domésticas 
que poden xurdir nun fogar 
onde conviven dúas xera-
cións de persoas adultas. 
Pechará o ciclo BocaAberta 
a agrupación teatral Pedro-
so (Narón) con “Nin o demo 
entende as mulleres”, obra 
de Betty Couce Calvo, o 
domingo 27.

Teatro amador todos os 
domingos en Boqueixón
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A Casa da Cultura de 
Camporrapado acollerá o 
sábado 12 de novembro a 
IV Xornada de Sensibiliza-
ción en Violencia contra a 
Muller, que comezará ás 
17:00 horas dan man do 
alcalde, Manuel Fernández. 
Acto seguido, Lourdes Pazo 
e Tati Conde, do Programa 
Vagalume, falarán da vio-
lencia sexual e da atención 
integral a mulleres en con-
texto de prostitución e/ou 
vítimas de trata con fins 
de explotación sexual. Ta-
mén intervirá Eliana Mar-
tíns, veciña de Boqueixón e 
xornalista especializada en 
Igualdade que falará do seu 
traballo e da perspectiva de 
xénero na comunicación.

Na Casa da Cultura ha-
berá tamén a exposición 
“Historias de Vida”, con re-
latos de mulleres do rural 
de Boqueixón; un photocall 
pola igualdade e un stand 
literario co libro “Ocho se-
ñales. Cuestión de vida o 
muerte”, de Noelia Míguez 

e Patricia Calveiro. Inscri-
cións en: https://forms.gle/
AMD6kx4H7VdSdnS56

A maiores, os conce-
llos de Boqueixón, Touro 
e Vedra levarán adiante 
obradoiros para visibilizar o 
apoio na loita contra a vio-
lencia de xénero. En con-
creto, o CIM de Boqueixón 
organizará un taller artesa-
nal coa poboación infantil, 
cuxos resultados serán da-
dos a coñecer o 25N. Ese 

día, o alcalde dará lectura 
dun manifesto institucional 
contra a violencia de xéne-
ro ás 12:00 horas na Casa 
do Concello.

Finalmente, o Concello de 
uniuse un ano máis á cam-
paña De Fronte, promovida 
pola Deputación e que in-
clúe unha serie de recursos 
orientados a traballar sobre 
a violencia de xénero, acce-
sibles dende a web munici-
pal www.boqueixon.gal. 

IV Xornada de Sensibilización 
en Violencia contra a Muller

O Concello de Bo-
queixón colabora coa 
entidade Muller Dixital 
na organización duns 
cursos gratuítos en 
competencias dixitais 
para mulleres, de 40 
horas de duración e que 
dan dereito a un certifi-
cado da Consellería de 
Promoción do Emprego 
e Igualdade e a unha Ta-
blet de última xeración 
de agasallo. 

O martes 8 de novem-
bro, ás 10:00 horas, terá 
lugar a presentación 
deste programa na casa 
do concello. Entrada li-
bre e de balde.

Cursos gratuítos 
en competencias 
dixitais para mulleres

O Samaín enche a biblioteca municipal
de novas propostas de lectura

A biblioteca municipal “engalanouse” para compartir 
cos lectores a noite do Samaín, que este ano veu car-
gado de novas lecturas para pasar medo ou non, con 
propostas para todos os gustos e idades. Entre esas 
propostas figuran propostas xuvenís como a Triloxía 
Fuego, de Joana Marcús; ou as novidades de autores/as 
como Arantza Portabales, María Oruña, Mikel Santiago, 
Asa Larsson, Jöel Dicker, Isabel Allende, Carmen Mola...

Gran participación veciñal nas 
representacións de teatro profesional

O ciclo de teatro profesional organizado polo Con-
cello de Boqueixón durante o pasado mes de outubro 
foi todo un éxito de participación. Veciños e veciñas 
do municipio encheron o auditorio da Casa da Cul-
tura de Camporrapado para desfrutaren de dúas di-
vertidas comedias: “Top manta”, da compañía Fulano, 
Mengano e Citano; e “DEP”, de Malasombra Teatro, 
antesala dos ciclos de teatro amador e infantil.
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A rapazada debate sobre igualdade
e as novas masculinidades

Un cento de mozos/as do CPI Antonio Orza Couto 
desfrutaron de “#2Pilgrims”, un espectáculo organiza-
do polo Concello e que serviu de pase para imparti r 
unha unidade didácti ca en materia de igualdade e pre-
vención da violencia de xénero. RedRum Teatro puxo 
en escena unha proposta dirixida a un público ado-
lescente para conciencialos na igualdade e inculcarlles 
valores que preveñan a violencia de xénero.

O Concello súmase á conmemoración 
do Día do Dano Cerebral Adquirido

O concelleiro de Economía e Facenda, José Manuel 
Iglesias, parti cipou na andaina solidaria “Camiñando 
polo dano cerebral”, convocada por Sarela e Fegadace 
polo Día do Dano Cerebral Adquirido e para reclamar 
plans estratéxicos para a accesibilidade cogniti va en 
contornas sanitarias, xurídicas, educati vas e sociais. A 
fachada da casa do concello iluminouse de cor azul 
para conmemorar esta xornada.

O ximnasio municipal do 
Forte reabre as súas portas 
tras as obras de renovación 
acometi das polo Concello 
para dotalo dunha nova sala 
de adestramento funcional 
e dun novo sistema de ac-
ceso. A nova sala de ades-
tramento funcional conta 
cun novo equipamento que 
permiti rá aos veciños e ve-
ciñas facer exercicios que 
traballan os grupos muscu-
lares de xeito global e que 

son moi benefi ciosos para a 
saúde. 

Así mesmo, instalouse un 
novo sistema de acceso no 
que cada persoa usuaria 
dispón dun código perso-
nalizado de entrada. Isto 
permite ampliar o horario 
de uso das instalacións ás 
mañás dos sábados (de 
10:00 a 14:00 h) e en 3 ho-
ras e media diarias (de 9:00 
a 22:30 h). O prezo do abo-
no é de 20 euros/mes. Máis 

información no Departa-
mento de Deportes (981 
513 061 ou deportes@bo-
queixon.com).

Por outra banda, publi-

camos os horarios defi niti -
vos das acti vidades 2022-
2023, nas que parti cipan 
177 persoas: pilates, zum-
ba, bailoterapia, ximnasia...

Mellor equipamento e 
horarios máis amplos no 
novo ximnasio municipal



O Carballo de Gregorio as-
pira a converterse na “Árbore 
de España 2023”. O Concello 
de Boque� ón vén de presentar 
a candidatura desta magnífi -
ca árbore centenaria que pre-
side a veiga de Sergude, no lu-
gar de Rodiño Grande. Unha 
candidatura que foi aceptada 
pola organ� ación B� ques sin 
Fronteras, que convoca este 
certame para signifi car e po-
ñer en valor árbores que, por 
distintas características, son 
merecedoras dun recoñece-
mento e respecto social. 

A fi sonomía do Carballo 
de Gregorio é impresionante: 
cunha altura de 25,5 metr�  
e un tronco cun perímetro de 
4,27 metr� . Descoñécese con 
� actitude a data da súa ori-
xe, se ben sábese que está ven-
cellada á do seu propietario, 
J� é Torres, da Casa de Se-
cundino. De feito, esta árbore 
toma o seu nome da antiga 
taberna que había no lugar: 
Casa de Gregorio.

Historicamente este � em-
plar de “quercur robur” está 
vencellado tanto á capela de 
San Bieito de Sergude como 
á feira de Rodiño, que ten lu-
gar cada segundo domingo 
de mes. A súa pr imidade ao 
Pico Sacro vencéllao directa-
mente con toda a mitol ía e 
lendas relacionadas co mito 
Xacobeo. Non en van, tanto 
peregrin�  como camiñantes 
sempre se acolleron, e conti-
núan facéndoo, ba� o a súa 
sombra. 

O seu arraigamento entre 
a veciña� a é tal, que durante 
o século pasado arraigou un 
peculiar ritual na zona: sote-
rrar aló a�  seus animais do-
méstic�  falecid�  nun intento 
de darlle fo
 a e impulsar o 
crecemento desta reliquia bo-
tánica de Boque� ón.

Ao non estar aínda incluído 
no Catálogo Galego de Árbo-
res Senlleiras de Galicia, este 
carballo non conta cunha es-
pecial protección. De feito,  ten 
superado distint�  problemas 
ao longo da súa � istencia. En 
primeiro lugar, por estar em-
pr	 ado nun antigo camiño, 
ao pé dunha estrada. Isto �  o 

que a súa base se vira afecta-
do polo asfalto e a beirarrúa. 
O seu propietario mesmo tivo 
que pleitear para evitar a súa 
corta. Con todo, non puido evi-
tar que an�  máis tarde se lle 
cortaran varias pólas cando 
se construíu a Alta Velocidade 
Ferroviaria, pois o seu tamaño 
impedía o paso a�  vehícul�  
co material de construción.

VOTACIÓN
Unha protección que lle ou-

torgaría tamén a súa designa-
ción como “Árbore de España 
2023”. Unha v�  superada a 
fase de selección por parte do 
xurado, do 10 de novembro 

ao 10 de decembro abrirase 
a votación en www.arbolyb� -
quedelaño.es, onde hai que en-
cher o formulario de r� istro e 
incluír un e-mail. A esa conta 
enviarase un correo para con-
fi rmar o voto. Só se admitirá 1 
voto por conta de e-mail e 5 por 
dirección IP do ordenador. A 
árbore gañadora coñecerase o 
20 de decembro.

Dende o Concello facem�  
un chamamento á mobil� a-
ción da veciña� a a prol do 
Carballo de Gregorio, non so 
votando a favor da súa can-
didatura, senón buscando o 
apoio de todas as persoas que 
amam�  a natur� a.

Anacos do noso
O Carballo de Gregorio aspira 
a ser a Árbore do Ano 2023

Apoia a súa candidatura votando do 10 de novembro ao 
10 de decembro na web www.arbolybosquedelaño.es
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Presentación do libro 
“8 señales”, de Noelia
Míguez Vázquez

e en decembro...

AXENDA DO MES DE NOVEMBRO

Centraliña: 981 513 061
concello@boqueixon.com

Máis información 
e inscricións:

Cultura: 981 513 115
cultura@boqueixon.com

CIM: 981 513 061
cim@boqueixon.com

Dto. Local e Turismo: 981 513 061
boqueixonturismo@gmail.com

Casa da Cultura de 
Camporrapado. 17:30 horas. 
Entrada libre ata completar aforo.

BocAberta
Ciclo de Teatro

“A idade do pavosaurio”, 
Grupo Licor Café 
(Cabanas)

“Nin o demo entende ás 
mulleres”, Agrupación 
Teatral Pedroso (Narón)

Casa da Cultura de  Camporrapado.
Dirixido a un público adulto.
17.30 horas. De balde. 
Colabora: Deputación da Coruña.

20

27

Domingo

Domingo

“Agárrate que veñen 
curvas”, Asociación 
Cultural Charamela 
(Melide)

13
Domingo

5
Sábado

“Un morto moi vivo”, 
Club de Maiores de 
Boqueixón

6
Domingo

IV Xornada de 
Sensibilización en 
Violencia contra a Muller
Casa da Cultura de 
Camporrapado. 17:00 horas.

12
Sábado

Día Internacional 
contra a violencia de 
xénero
Casa do Concello. 12:00 h.
O alcalde, Manuel Fernández 
Munín, dá lectura a un manifesto 
contra a violencia de xénero.

25
Xoves

Presentación do curso 
de competencias 
dixitais básicas
Casa do Concello. 10:00 horas. 
Entrada libre.

8
Martes

Escena Pequena
Ciclo de Teatro Infanti l

Domingos 4, 11 e 18 de decembro.
Casa da Cultura de  Camporrapado.
12:00 horas. De balde. Reserva a túa 
entrada no Dpto de Cultura (981 513 
115). Colabora: Deputación da Coruña.

Renovación do DNI
12
Luns

Casa do Concello. Dende 9:00 h.
Previa cita no 981 513 061.

Fin do VIII Concurso 
de fotografí a “Paisaxes 
de Boqueixón”
Presentación a través da web 
www.boqueixon.gal.

24
Mércores

O Concello de Boqueixón 
convoca a oitava edición 
do Concurso de Fotogra-
fí a “Paisaxes de Boqueixón”,  
aberto ao público en xeral 
(menores de 18 anos preci-
san de autorización do pai/
nai ou ti tor/a) e onde cada 
parti cipante poderá pre-
sentar ata 3 fotos. As ima-
xes deberán ser tomadas en 
Boqueixón e a súa temáti ca 
versar sobre aspectos que 
recollan a riqueza  natural, 
histórica, cultural e etno-
gráfi ca do municipio.

A novidade deste ano 
está relacionada coa técni-
ca: as fotos deben presen-
tarse en formato horizon-
tal, cun tamaño mínimo de 
resolución (2000 x 1500 px 

a 150 pp). Non se admiti -
rán montaxes nin manipu-
lacións, salvo tratamentos 
de cor ou axustes relati vos 
á calidade ou procesado da 
imaxe. Tampouco se ad-
miti rán fotos nas que apa-
rezan persoas e as imaxes 
propostas deberán ser ori-
xinais e inéditas. O prazo de 
envío das propostas, a tra-
vés de www.boqueixon.gal, 
remata o  24 de novembro.

O xurado escollera doce 
imaxes para o calendario do 
Concello, entre as que esta-
rán as tres gañadoras, que 
levarán vales de compra a 
canxear en calquera esta-
blecemento comercial do 
municipio por un importe 
de 200, 100 e 50 euros.

Na procura das mellores 
paisaxes de Boqueixón


