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ASOCIACION 

VECIÑAL E CULTURAL

O pasado dia 8 deste mes de Xullo consituÍuse a 
Asocaciòn Veciñal e Cultural “o Souto” de Rubians 
nunha Asamblea que tivo lugar no Centro Cultural 
resultando elexidos como membros da Directiva os 
seguintes:

Presidente: Xurxo Abuín Rodríguez 
Vicepresidente: Antonio Garcia de la Torre 
Secretaria: Sara Vidal Arca 
Tesoureiro: Rafael Barcala Lucio 
Vocais da Comision Veciñal 
Zamar-As Quintáns: Manuel Abalo, Luis Rodriguez, 
Alberto Alfonsín 
Rubiáns de Arriba: Juan Mariño, Andrés Abalo, 
Abelardo Barcala, Manuel Somoza, Daniel Rial 
Abelle-Barbeitos: Miguel Alonso, José Barreiro, 

Domingo Santamaría, Celso Pereira 
Perrón-Sentín : Manuel González, Xurxo Abuín 
Ande-Feira: Sebastián Lago, Carmen Rguez Negro 
Bouza-Soutelo: Ricardo Magariños, Antonio García 
Vocais da Comision Cultural 
Zamar-Quintáns: Carmen Aragunde, Miguel Daponte 
Rubiáns de Arriba: Juana Mª Lago, Manuel R. Guillán 
Abelle- Barbeitos: Miguel Alonso 
Perrón-Sentín: Xurxo Abuín, Olga Rey 
Ande- Feira: Carmen Rguez Negro, Rafael Barcala 
Bouza-Soutelo: Manuel R. Barrio 
Carretera: Santiago Soto

 
As mulleres  tamén xogan ás cartas

           Asistiron a dita Asamblea mais de 100 personas,  
inscribindose  no  acto  como  Socios  un  total  de  102 
veciños, ós que hay que engadir outros 26 socios que 
se anotaron no Domingo dia 16. Estableceuse como 
cuota a pagar a cantidade de 6 euros o ano para os 
maiores,  agás  os  menores  de  idade que  non  teñen 
que pagar cuota algunha. Acordouse igualmente e asi 
consta  nos  Estatutos  que  poden  ser  Socios/as  da 
Asociacion Veciñal e Cultural os siguientes:

1)Veciños Residentes en Rubians  2) Veciños nacidos 
en Rubians residentes fora. 3) Socios Xuvenis  e   4) 
Socios Honorificos (os que a Asamblea acorde nomear 
por ter contribuido de xeito relevante  á consecución 
dos fins obxecto da Asociación . En principio a Xunta 
Directiva esta moi contenta pola gran acollida que tivo 

EDITORIAL
¡Por  fin! Por fin Rubiáns ten una Asociación 

Veciñal e Cultural nacida dun amplo consenso entre 
tódolos  sectores  que  conforman  a  sociedade  da 
nosa parroquia.

Conta cunha Xunta Directiva moi numerosa 
e  representativa,  que  terá  que  afrontar  de 
inmediato retos como a defensa dos intereses dos 
veciños en temas como o vial ó porto de Vilagarcía, 
o vial  de circunvalación Norte,  ou o  AVE,  que de 
alguna maneira van deixar imborrables pegadas na 
parroquia.

A  nadie  se  lle  escapan  as  enormes 
dificultades  coas  que  nos  imos  atopar,  pero 
coidamos que se o vecindario afronta os problemas 
unido, nada será imposible.



a  Asociacion,  resultando  ser  o  comentario  xeral  da 
xente de que xa era hora de que en Rubians houbera 
unha  Asociacion.  Ben  están  os  comenzos,  pero  hay 
que seguir loitando,  dia a dia ,polo bo funcionamento 
da  mesma  para  que  se  poidan  acadar  as  metas 
propostas,   e  nesa  tarefa  esperamo-lo  apoio  de 
tódolos   veciños,  dos  empresarios  que  nos  poidan 
axudar,  de tódolos  Organismos Publicos, asi como de 
outras  Asociacions  Culturais  da  Comarca  que 
esperamos  nos  axuden   nesta  dificil  etapa  do 
comenzo.  Si, esperamos que nos apoies, que aportes 
un par de horas, o mes ou o ano , para botar unha 
man  cando  sexa  necesario,  que  asistas  o  Actos 
Culturales  e Asambleas , porque e a mellor forma de 
agradecerlle  o seu traballo  a  aqueles  que si  perden 
moitas  horas  programando os  Actos  e  que  esperan 
recibir  de  ti,  non  aplausos,  pero  tampouco  criticas 
estúpidas  ou  malos  comentarios  que  fomentan  a 
división e desaniman a todos. Si tes algo que aportar, 
opininar ou criticar, faino directamente cos membros 
da Directiva, comentalle o teu parecer, mostralle a tua 
queixa  en  forma  correcta,  pero  non  fagas  malos 
comentarios de taberna, nin mandes a lingoa a paseo, 
porque  o  falar  como  di  o  refrán  non  ten  cancelas. 
Recorda que se non podes asitir os actos, ben podes 
mandar  os  teus  rapaces  ou netos  que  poden botar 
una man, xa que calqueira axuda, por pequeña que 
che  pareza,  nos  vale  de  moito.  Acude  os  Actos 
programados, deixate ver, conversas cos teus veciños, 
da  a  tua  opinión  porque  si  podes  falar  e  opinar, 
porque en definitiva e a  tua Segunda Casa, e a Casa 
do Pobo, que pagaches ti cos teus impostos e na que 
debes disfrutar como na tua casa, porque en definitiva 
e Casa de tódolos os vecinos de Rubiáns.   

ACTIVIDADES CULTURAIS

Resultou  moi  exitosa   a   CACHADA DE  SAN 
XOAN que  celebrámo-la noite do 23 de Xuño na parte 
traseira  do  Centro  Cultural,  asistindo  mais  de  100 
personas. Degustáronse 4 Caixas de Sardiñas e 12 Kg 
de Criollos, aportados pola Comunidade de Montes.  E 
vos  preguntaredes  ¿Como  se  puideron  asar  con 
puntualidade  sardiñas  para  tanta  xente,  cunha  soa 
parrilla?    Pois  moi  fácil:  o  noso  amigo,  veciño, 
traballador incansable e membro da Xunta Directiva 
Abelardo  Barcala,  nun  plis,  plas,  montou  una 
MACROPARRILLA de 2  metros  por   0,90,   (Que con 
seguridad entraría no Libro GUINNES DOS RECORDS ) 

se lle tivéramos avisado, xa que  ali podiase asar hasta 
un porco enteiro.  Fallaron pois as prediccions duns de 
Vilaxoan que pasaron na tadiña por ali e dixeron que 
co peso da parrilla(que era doble) ibanse espachurrar 
as xoubas.  ¡Pois non, meu amigo, non se espachurrou 
ningunha, nin dándolle volta para aquí, nin dándolle 
volta para  ala, pois habedes de saber que a famosa 
parrilla é un inxenio automático que non se vende no 
Corte Inglés, e dáselle volta á mesma como á tortilla 
na  tixola.  Achegáronse  os  de  Proteccion  Civil  coa

                     As lapas purificadoras iluminando a noite

 ambulancia de turno,  e  metro na  man,  pretendían 
medir as lapas da cachada, para comprobar que non 
median mais de un metro de altura, tal e como decían 
as  normas do Bando Municipal.  A verdade é que a 
calor á  beira da cachada era tan grande, que, dado 
que  tiñamos  mangueira  de  auga  e  aparellos 
antiincendios, amen do retén de garda, pois decidiron 
que case mellor pasaban a medir en outro momento.

Logo todo mundo tomou o seu chupito de queimada 
agarimosamente elaborada por Pepe, e coa



                   Pepe, maestro de ceremonias

 mezcolanza co albariño e o viño tinto a mais de un e 
unha  entráronlle calores e marcháronse para o Salon 
de Actos a botar uns bailongos. De verdade que foi 
una  noite  negra  pra  o  disjockey,  porque  os  vellos 
querían pasodobles e os rapaces salsa e Rock , co cal 
houbo que ir turnando o aparello musical , con una de 
cal e outra de area; e con unas e con outras a algúns 
déronse conta de que eran as seis da mañán,

Algunhas das asistentes ó acto

cando viron  que polaa Ande estaba  clarexando día.

O día 8 de xullo, organizado pola Asociación, 
pero  coa  colaboración  inestimable  do  noso  veciño 
Jorge Mosquera (ex integrante do Ballet Galego Rey 
de Viana), celebrouse un Festival de Baile Folclórico, 
coa participación das Escolas de Baile “A Gandaina” de 
Palmeira, e “Con de Xido” de Castrelo, das que Jorge é 
Director.  Entre  os dous grupos sumaron 70 persoas 
entre  nenos  e  mozos,  e  deixaron  constancia  da 
calidade contrastada que teñen, como así o atestiguan 
os  moitos  premios  acadados  ó  longo  e  ancho  da 
xeografía nacional.

Pero o que realmente puxo ós asistentes en 
pé foi a espectacular actuación do Grupo Entrecaixas 

Entrecaixas, recollendo o premio “José Manuel Garrido”

da Coruña. Este grupo non puido actuar ó completo, 
xa que algún dos seus integrantes estaban actuando 
ese mesmo día no Festival Celta de Ortigueira, pero o 
que vimos, deixóunos abraiados, non en vano os seus 
bailaríns  o  foron  todos  eles  do  tristemente 
desaparecido Ballet  Galego Rey de Viana,  o  que da 
una  idea  da  súa  calidade  e  profesionalidade,  como 
que  asimismo  acaban  de  recibi-lo  premio  “José 
Manuel Garrido” na VI Maratón de Danza de Madrid.

Esperemos que nun  futuro  próximo Rubiáns 
tamén  teña  un  Grupo  Folclórico  que  enriqueza  a 
oferta cultural do noso povo.

O público non perdeu detalle dos bailes

LOLA A DE CARREGAL

A AVOA DE TODOS NOS

Este ano cumpríu os seus primeiros 101 anos “Lola a 
de Carregal”. Con tal motivo, e anque con un poco de 
retraso ,dende estas paxinas lle mandamos un bico e 
uha  forte  aperta  co  desexo  de  que  cumpra  outros 
tantos ou polo menos a mitade mais dos vividos ata 

http://www.teatromadrid.com/content/teatro_maraton2007.php


agora. 101 años son moitos anos, tantos como para 
que  Lola  nos  puidera  contar  as  incidencias  que  ela 
recorda de feitos tan importantes como a 1ª Guerra 
Mundial de 1914, o reinado de Alfonso XII, a Rexencia 
de  Maria  Cristina,  o  reinado  de  Alfonso  XIII,  a 
Dictadura  de  Primo  de  Rivera,  a  2ª  Republica,  a 
Guerra Civil Espñola, a 2ª Guerra Mundial, a Dictadura 
de Franco e a Restauracion da Democaria neste Pais. 
Lola  e  dunha  familia  moi  querida  e  coñecida  nesta 
aldea,  a  familia  dos  “Carregales”  con  parentes 
radicados  en  Rubians,  Cea  e  Vilagarcia  ,  e  mais 
coñecidos incluso polo feito de ter rexentado o correo 
durante moitos anos  tanto en Rubians como en Cea. 
Correo que naquelas datas lonxanas viña no autobús 
de liña e que os rapaces do Colexio iban a recoller a 
casa dos Carregales na carretera, voltando logo os da 
Bouza e  Soutelo polo Carreiro do Currucho. Aqueles 
anos nos que  a estrada de Rubians era de adoquin e 
os  autobuses  de  liña  levaban  arriba  no  teito  un 
enrexado  para  depositar  as  compras  feitas  no 
mercado de Vilagarcia ou para baixar as calderetas do 
leite  ou   a  fruta  para  vender:  Cereixas,  claudias, 
mazáns,  peras,  chinas  e  moitas  laranxas  de  tantas 
hortas que había en Rubians e que logo parte dela iba 
para a Banda do Mar no Vapor da Poboa . E de seguro 
que tamen Lola recibiu mais dunha vez algún piropo 
dos  Ingleses  que acostumaban vir  coa Escuadra  por 
Vilagarcia.  E  recordará  tamen  o  enterro  nesta 
parroquia   dos  Mariñeiros  de  dita  Escuadra  que 
morreron nunhas maniobras e que foron enterrados 
nesta parroquia  no Cimenterio dos Ingleses: dato este 
que moitos rapaces de Rubians descoñecen pero que 
moitos ingleses estudiosos da Historia  poderán ler en 
calqueira manual da Historia da Escuadra Inglesa. E de 
seguro  que  Lola  nos  podería  falar  de  cómo  era 
Rubians naquelas lonxanas datas, cando a xente vivía 
excluisvametne  do  campo  nun  reximen  de  puro 
autoconsumo,  donde  quen  tiña  un  par  de  bois  era 
consierado  tan  rico  como  quen  hoxe  ten  un 
“Mercedes”.  Si,  lonxes  tempos  aqueles  cando  non 
había  pistas   asfaltadas,  senón só camiños de terra 
con poceiras a esgallo, e cando debido a fame e a falla 
de luz a Santa Compaña andaba de paseo pola aldea 
nas noites de inverno. E cicais tamen Lola nos puidera 
contar unha vella anécdota que sucedeu no Casa das 
Quintans  perante  as  festas  de  Santa  Placida,  no 
primeiro tercio do século pasado, cando caían pedras 
do  ceo  sin  que  ninguén  soupera  a   orixe  de  tal 
fenómeno, chegando a intervir  a Garda Civil  dada a 

cantidade de xente que se trasladou dende o Campo 
da Festa ata as Quintans para comproba-la veracidade 
de  tal  feito,  sen  que  ata  o  de  agora  se  houbera 
encontrado  explicación  algunha  a  tal  fenómeno.  E 
tamen Lola recordará moi ben  cando nunha tarde de 
extrema calor do mes de Xullo dos anos 50 do pasado 
século explotou a pirotécnica de Valladares, morrendo 
tódolos  operarios  cando  estaban  traballando  nos 
preparativos do Combate Naval, escoitandose a forte 
explosión  en  todo  Rubians;  ou  recordara  tamen 
aquela anécdota que os vellos comentaban de cando 
un  tren  mercancías  que  viña  de  Santiago   cheo  de 
vacas foi directo o mar no muelle do Ramal, morrendo 
todas  afogadas,   debido  a  que  o  garda  agullas 
esqueceuse de cambia-las vías, ou nos falaria da gran 
sequia  e  fame  do  ano  1941  cando  os  veciños  de 
Rubians igual que os doutras aldeas tiveron que ir a 
moer o trigo e o millo ós Muiños de Segade en Caldas 
de  Reis  debido  a  que  nos  regatos  e  fontes  non 
quedaba  chisco  de  auga  debido  a  sequia,  ou  o 
naufraxio  do  Caborrazo,  aquel  barco  que  cando 
entraba ma ría,  con dirección ó Porto de Vilagarcía, 
naufragou, parece que por mor de que o seu capitán 
estaba un pouco “indisposto”. Centos de historias e 
anécdotas  que  Lola  nos  podería  contar  de  seguido 
perante  moitos  días,  xa  que  na  súa  memoria  está 
gravada  como na  de  ninguen  a  Historia  recente  de 
Rubians. Por iso dende aquí, anque cun lixeiro retraso 
queremos desexarlle longos anos de vida  na compaña 
da súa familia. Unha aperta LOLA. 

                    Tomando un bo albariño na casa de  
todos.

OS ALCUMES DA NOSA XENTE



Existen en Rubians cantidade de apodos ou alcumes 
que proveñen moitos deles de tempos inmemoriais, 
alguns  asociados  a  xente  que  xa  faleceu,  e  outros 
nembargantes en plena actualidade. Os alcumes son 
una especie de rebelion civica contra as normas que 
rixen  o  Registro  Civil,  xa  que  en  contra  do  que 
ordenan as normas estatais de que cada cidadan se 
indentificará polo seu nome e apelido, en Galiza, e en 
Rubians non podía ser menos, cada persoa poderá ter 
o seu nome de pila e os seus apelidos , pero non pode 
faltarlle  o  seu  alcume;  porque  o  alcume  é  o 
verdadeiro Codigo Postal, a verdadeira marca rexistral 
que  identifica  e  diferencia  una  familia  das  outras 
familias da aldea. De nengún xeito un alcume  debe 
ser pois motivo de vergoña; mais ben ó contrario debe 
ser  tomado  como  un  recoñecemento  público  da 
ráigame,  abolengo  e  importancia  que  a  familia  en 
cuestión  ten  dentro  da  organización  social  da 
parroquia.

Que se recorde, xamais  houbo unha liorta  na aldea 
por motivo dos alcumes, mais ben a xente os usa con 
toda  a  naturalidade,  para  facilitar  a  labor  de 
indentificacion dos demais. E moi famosa a frase de ¿E 
logo de quen ves sendo? ,  frase na que despois  de 
moito pensalo o interesado e de resultar inutis todas 
as explicaciòns acudindo os apelidos de país e avos, o 
interrogado  acaba  confesando  a  sua  identificación 
polo alcume, contestandolle o paisano coa non menos 
famosa frase de ¡ Acabaramos. Houbéralo dito antes¡ 
Seria  moi  interesante  recopilar  tódolos  alcumes  de 
Rubians nun Diccionario, o mesmo que tódolos nomes 
xeograficos ou topónimos dos Paraxes da Aldea, para 
que sirvan de recordo ás xeneracions futuras e non se 
perda algo que, mais alá da sorna que poidan conter 
alguns  deles,   representan  un  valor  cultural  que 
identifica a autentica sicoloxia do galego.

Por  ese  motivo  neste  numero  avanzamoslle  una 
relación de Apodos e nomes toponímicos, anque nos 
consta  que  existen  moitos  mais  que  se  nos 
esquenzeron,  polo  que agradecemos a  colaboración 
de todos nesta tarefa, e esperamos que pronto todos 
acudan o Centro Cultural para empadronarse co seu 
apodo, a cara descuberta e sin complexos, porque o 
que non ten alcume na Aldea e un probe home, un 
simple  calderillas,  ó  que  os   seus  pais  ou  avós  en 
testamento  lle  puideron  deixar  moitas  leiras  e 
toxeiras,  pero que quedou desheredado en canto o 
mellor legado da herencia que era o  seu alcume.

Vaia por diante que sabemos moi ben que algúns dos 
alcumes  corresponden  a  persoas  xa  falecidas,  polo 
que esperamos dos seus achegados e parentes, que o 
interpreten  como  un  agarimoso  recordo  á  súa 
memoria. 

Nos, non pretendemos outra cousa.

DICCIONARIO DE ALCUMES CLASIFICADOS POR 
CATEGORÍAS:

REINO ANIMAL; CUADRÚPEDOS PELUDOS:

OS CONEXOS                

OS LEBRES

OS CARNEIROS

OS PERICOS

OS DAS CABAUXAS

O LANAS

OS MARELOS

O PORCO BRAVO

OS FOCAS

OS RAPOSOS

OS BURROS

O FIERA

OS RATOS

A RATA

REINO ANIMAL; BIPEDOS DE PLUMA:

OS CARRIZOS

OS PAPARROIROS

OS MELROS

OS CHILROS

OS LABERCOS

O PALOMINO

O PARDILLO

OS CHÍAS

REINO ANIMAL; INSECTOS OU ASIMILADOS:

OS PULGAS

A MARIPOSA

OS GRILOS



O BICHOCO

O MIÑOCA

O PIALLO

ESPECIES MIGRATORIAS 

(Case sempre a Arxentina)

O TOPETE

O LANGOTE

A CARRILANA

O LAJEIRO

REINO VEXETAL:

OS MASANSEIROS

OS PEXEJOS

VERDURA ALTA

OS REPOLEIROS

PAN DE MILLO

OS XENOS

OS OFICIOS:

A) OFICIOS METALÚRXICOS:

OS CAMPANEIROS

OS FERREIROS

OS LINTERNEIROS

OS RELOJEROS

OS XASTRES

OS CARAMELEIROS

B) OFICIOS VARIOS

OS PANADEIROS

A PANADERA

O ESCRIBANO

O PARAGÜEIRO

O BARBEIRO

O MARIÑEIRO

O ZAPATEIRO

O FOGUETEIRO

O CARRETEIRO

A COSTUREIRA

A BIRBIRICHEIRA

OS ARRIEIROS

BÍBLICOS E HISTÓRICOS:

OS CAÍNS

AS CAÍNAS

PILATOS

NERÓN

VIRIATO

JOSUÉ

TOPONÍMICOS:

OS DE MONTERROSO

OS DA CASANOVA

OS DAS VIÑAS

OS DO BACELO

OS DO RÍO

OS DO RAÑADOIRO

OS MONTAÑESES

OS DE VILLAMADRID

OS DA ANDE

OS DA VIÑA GRANDE

OS DA BALADA

CATEGORÍAS DE DIFÍCIL CLASIFICACIÓN

OS TACOS

OS PILLAJALIÑAS

OS PERUCHOS

OS MELUSOS



OS GITANOS

OS XECOS

OS DA APACHA

AS BARBUDAS

OS DEMOS

OS CAJALLOS

OS CARRANDÁNS

OS JAMESÓNS

OS PERRERAS

OS BOLOS

OS FORFORELLOS

O SEVILLA

A TRIANA

O JALISCO

OS DA CHUCA

A PASIÑAS

OS PANCHOS

O FOILÁN

O RILÍN

OS DA BUFA

O DAS PIÑAS

O KIKÁ

OS REIBOSTAS

OS JASPAROS

OS DA RAMIRA

OS DA CHOLA

A DUANA

A CANTUDA

AS LLELLAS

O MACHOTE

O SERRULO

OS QUILOS

OS DA ROBUSTA

O MELADÁS

OS DA PAMINÓ

OS PULLEIROS

O SATIRO

AS MARMELAS

O TARELLO

OS DA MOCHILA

OS CARRILANOS

OS PIQUETES

OS TROUSOS

AS XERRAS

OS DA BLANQUITA

OS CACHOPOS

OS CARAMESES

OS DE LEIRÓS

OS DE FRANXEIRO

OS JUNQUERAS

OS BALOIRAS

OS SANTALLAS

OS MOSQUERAS

OS VENCES

OS SABORIDOS

OS DO NEGRO

OS CARABELEIROS

OS ROSQUILLAS

OS DO ROXO

A CAROLA

O RAMONÉ

A LAJETA

AS QUINTINAS

A MERENDAS

O KANITO

AS CALSASACHAS

OS CRIBEIROS

AS CHANFAINAS

AS COLLASAS

OS CARROUCHOS

AS CALICHAS

O REMENDOS



O ORELLAS

O REXÁ

O ROLLO

O CLARIÑA

O BATURRO

OS QUEIRUGAS

OS CHAVARRÍAS

O BOJAS

OS TASQUEIROS

O TONÁ

A RILA

O PEXO

OS FARUXOS

O COCO

OS CHIQUIMELOS

O CAJATRENZAS

O CROIO

OS RESÚAS

A CANTONA

XENTILICIOS XENÉRICOS

OS DE CORES

OS JACINTOS

OS ESTUDIANTES

AS CAMILAS

OS ARCAS

OS CASTROS

OS DE FONTÁN

OS CELAS

OS DA RAMIRA

OS LAITAS

OS TARRÍOS

OS MAQUIEIRAS

OS FANDIÑOS

OS DE AMBROSIO

OS DE ANTUCHA

OS BARCALAS

OS DE ANXELO

OS MARCOS

OS CARREGALES

OS DE PATRICIO

OS LEIROSES

OS DE SANTISO

OS NOVASES

OS CAMBEIROS

OS CALVELOS

OS DA JALVANA

OS DA ABALA

OS DE COLMEIRO

OS DE MANSIMO

OS COSTOYAS

OS MARIÑOS

OS REDUXOS

OS REPORTORIOS

OS PATANOS

JOMITAJATOS

O RANCHO

OS XENOS



XUNTANZA DE AFECTADOS 
POLO VIAL Ó PORTO

O martes 17 de xullo, no Centro Cultural tivo 
lugar unha Asamblea de afectados polo vial ó Porto de 
Vilagarcía,  convocada  pola  Asociación  Veciñal  e 
Cultural,  dado  que  o  luns  convocaron  ó  seu 
Presidente, Xurxo Abuín, a unha xuntanza no Concello 
a  celebrar  o  mércores  19,  e  parecíanos  oportuno 
escoitar as queixas dos mais directamente afectados 
polas  obras,  como  seguramente  son  os  veciños  de 
Rubiáns de Arriba, O Lago, As Quintáns e Zamar.

En  dita  Asamblea  quedou  patente  a 
preocupación  que  todos  temos  por  temas  como  a 
evacuación das augas da choiva, os camiños de acceso 
ós  montes,  as  traídas  de  auga  existentes,  a 
posibilidade  de  seca  dos  manantiais  que  abastecen 
ditas  traídas,  ou  dos  pozos  particulares,  como 
consecuencias das voaduras de rochas que se están a 
realizar, evacuación das augas que previsiblemente se 
van embolsar na vaguada de Zamar, non colocación 
de  tuberías  que  aseguren  a  ampliación  do 
alcantarillado de Zamar, etc.

Ditas queixas lle foron trasladadas á Alcaldesa 
polo Presidente na reunión do día 18, e o día 19 se 
presentaron no Concello de xeito oficial, a través do 
Rexistro de Entrada.

En dita reunión,  acordouse que o Enxeñeiro 
Técnico Municipal  visitaría as obras acompañado do 
presidente da Asociación e do Enxeñeiro de Fomento, 
para ver in situ as deficiencias que lles sinalamos, para 
ser tidas en conta en buscarles solución axeitadas. 

O escrito presentado no Concello, é o seguinte:

Xurxo  Abuín  Rodríguez,  Presidente  da  Asociación  
Veciñal e Cultural de Rubiáns, en resposta á petición que a Alcaldesa nos  
fixo na xuntanza mantida no día de onte, respecto a plasmar en papel,  
aqueles  aspectos  que  mais  preocupaban  ós  vecinos,  con  respecto  á 
construcción do vial de acceso ó porto de Vilagarcía, quere manifestar  
que éstos son os seguintes:

1º: As augas de choiva que se recollen na conca de 
recepción, que antes eran evacuadas ó longo de toda a fronte da conca,  
agora vanse evacuar a través de 4 ou 5 tubos que atravesan a estrada en  
construcción. Estes tubos, de considerables dimensións, non conducen as  
augas a nengún punto concreto. Non está prevista a súa recollida,  co 
cual en circunstancias de choivas torrenciais, os seus efectos puideran ser  
dramáticos.

2º: Antes de iniciarse a construcción da estrada, o 
acceso  ós  montes  realizábase  a  traverso  dunha  rede  de  camiños  que  
resultaba  suficiente.  Agora,  o  acceso  ós  montes  non  está  garantido.  
Representantes da empresa constructora falan dun paso en Rubiáns de  
Arriba para aperos de labranza. Esto é moi preocupante,  xa que logo,  
resultaría imposible o acceso dun cameón ou dun tractor madeireiro.

3º:  A  terra  vexetal  extraída  durante  as  obras,  
estase  a  almacenar  na  areeira  de  Zamar.  Nos  preocupa  que  se  esté  
vendendo  a  particulares,  sen  antes  asegurarse  a  rexeneración  dos  
terreos de montes ocupados. Coidamos que una forma de paliar, aínda  
que  someramente,  os  danos  que  a  obra  causa  no  ecosistema,  sería  
utilizar parte desta terra vexetal en enché-las canteiras abandoadas que  
hai no monte, e en cubri-los taludes da estrada. Esto último parece que 
se está a facer xa.

4º:  Os  veciños  do  Lago,  dispoñen  dunha  traída 
veciñal de auga. Nos preocupa que esa traída acabe desaparecendo, ou  
que os tubos que a compoñen queden en situación tal, que no momento 
en que se produzan roturas sexa inviable a súa reparación.

5º: Nas proximidades de Zamar, nos tememos que  
non queden suficientes pasos de auga a traverso do talude da estrada, o  
que puidera ocasiona-lo encharcamento dos terreos situados ó Sur da  
estrada. Asimismo, deberíase prever o crecemento de Zamar, e telo en  
conta  dimensionando  en  consecuencia  o  paso  para  a  rede  de  
alcantarillado.

       Vilagarcía a 19 de xullo de 2007

  SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA  DO  CONCELLO  DE  VILAGARCÍA  DE 
AROUSA

HUMOR

Habia  un  loro  nunha  xaula  colgada  de  un  balcón  que 
trouxera  un  emigrante  de  Venezuela  e  cando  Farruco 
pasaba  pola   Rua  por  debaixo o  loro  continuamente o 
insultaba  decinllolle  unha  e  outra  vez  ¡  FEO,  CABRON, 
CORNUDO¡  ¡FEO  CABRON,  CRONUDO¡  e  o  dia 
seguinte,volta outra vez  co de ¡ FEO, CABRON, CORNUDO, ¡ 
FEO CABRON, CRONUDO¡  e asi durante meses e meses coa 
misma cantinela. Enton Farruco colleu a gancha das piñas, 
trincou a xaula coa punta  baixou o Loro e  dixolle ¡ Vaste a 
acordar para toda a vida de quen e aquí o Cornudo ¡  Enton 
meteuno dentro dun saco, agarrou o saco coas mans pola 
punta e escomenzou a golpear o saco contra as pedras do 
balo de enfrente, dandololle una e outra vez o saco contra 



as pedras cada vez mais forte. E una vez xa canso, o Farruco 
soltou una sonrisa  e  sentouse nunha pedra  para  abrir  o 
saco e mirar o resultado do estropicio. Enton abre o saco, 
dalle a volta e deixa caer o Loro no Chan . Enton o Loro 
respira fondo e dille ÓFarruco .

---  ¡  Home  eres  ti,  outra  vez  ¡  ¿Pero  ti,   FEO, 
CABRON, CORNUDO, tamén te salvaches do terremoto? 

LEMBRAMOS  A  TÓDOLOS  VECIÑOS  QUE  O  CENTRO 
CULTURAL  ESTÁ  ABERTO  OS  VENRES  E  SÁBADOS  A 
PARTIRES DAS 8 DA TARDE, E OS DOMINGOS, DE 11 A 14 
HORAS E DE 19 A 24 HORAS.


