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XA PASAMOS DOS 300

A Asociación “O Souto”, segue medrando: na 
actualidade xa rebasamo-la cifra dos 300 afiliados, se 
ben  tendo  en  conta  que  Rubiáns  pasa  dos  2000 
veciños, pois non somos tantos. 

Nembargantes,  poucos  imaxinaban  alá  polo 
mes de xuño, cando andabamos reuníndonos para ver 
de crea-la Asociación, que íamos acadar esta cifra de 
asociados en só 6 meses de funcionamento. Estamos 
por  eso  satisfeitos,  pero  temos  que  medrar  moito 
mais: tódolos veciños deberíamos estar integrados na 
Sociedade,  xa  que cantos  mais  sexamos,  mais  forza 
teremos á hora de reivindicar o que Rubiáns necesita 
en cada momento.

Queremos aproveitá-las páxinas de “O Facho”, 
para  invitar  cordialmente ós  vecinos  que aínda non 
socios,  a  colectivizá-los  problemas  de  Rubiáns,  e  a 
aunar esforzos para resolvelos.

Queremos lembrar que os socios o son a título 
individual  e  non familiar,  é  dicir:  Unha persoa pode 
ser  socio/a,  o  cual  non implica  que por  selo,  o  seu 
cónxuxe xa o sexa tamén. Para selo os dous, teñeno 
que solicitar os dous, e pagar cada un deles a cuota, 
que  para  o  ano  1997  foi  fixada  na  Asamblea  de 
Constitución, é de 6 € ó ano.

Invitamos  dende  aquí  ós  vecinos  que  aínda 
non son socios, a que pasen polo Centro Cultural, e se 
den de alta: Cantos mais sexamos, mais forte será a 
Asociación, e mais metas estarán ó noso alcance.

A FESTA DO MAGOSTO

O pasado dia 11 de  novembro, a Asociación 
celebrou o magosto. Ás seis da tarde comenzou a súa 
actuación  o  Grupo  de  Danza  “Con  de  Xido”  de 
Castrelos.  Presentaron  varios  grupos  de  baile, 
comenzando polo formado por nenos de menos de 6 
anos, que colleitaron una gran ovación.

    “Con de Xido” en plena actuación

Ás sete, escomenzaba a súa actuación a Banda 
Municipal de Música de Vilanova.
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EDITORIAL
Un ano mais, como quen non quere a 

cousa,  precedido  dos  fríos  acostumados, 
chegou  o  Nadal,  esas  datas  tan  entrañables 
nas  que  as  familias  se  xuntan  arredor  duna 
mesa,  e  nas  que  todos,  en  certa  maneira, 
contaxiados  polo  ambiente,  nos  sentimos  un 
pouco  nenos,  e  na  que  conceptos  como  a 
solidariedade, cobran especial relevancia.

Dende a Xunta Directiva da Asociación 
Veciñal  e  Cultural  “O  Souto”  ,  queremos 
desexarvos un Bo Nadal e un Ano Novo no que 
se cumplan tódolos vosos desexos.

 Paz e ledicia para todos.
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Na  primeira  parte,  interpretaron  diversas 
pezas  de  música  clásica,  todas  elas  longamente 
aplaudidas  polos  asistentes,  seguido  duna  segunda 
parte  na  que  o  seu  Director  escolleu  pexas  mais 
populares,  que  foron  as  que,  a  tenor  dos  aplausos 
colleitados, mais gustaron ó respetable. 

Pasadas as oito da tarde, rematou a actuación 
da Banda Municipal de Vilanova, e logo de que o 

                       A Banda Municipal de Vilanova

Presidente  das  Festas  Miguel  Daponte,  invitara  ós 
asistentes  a  examinar  as  contas  das  festas,  que 
estaban colocadas nos taboleiros  do Salón de Actos 
do Centro Cultural, deu comenzo o Magosto.

Os  asistentes  pudieron  degustar  as 
tradicionais  castañas  asadas,  e  chourizos  asados  na 
brasa, acompañados con pan e quen así o quixo, con 
viño novo (tinto, naturalmente).

                                  Un momento do Magosto

A festa foi un rotundo éxito de participación, e 
coidamos que hai que potenciar este tipo de eventos, 
polo que teñen de favorecedores das boas relacións 
entre os veciños, que ó fin e ó cabo, é o obxectivo a 
acadar  por  calqueira  asociación  de  vecinos  que  se 
precie.

No  aspecto  económico,  a  festa  foi 
lixeiramente  deficitaria,  non  porque  os  dous  euros 
que  aportabamo-los  participantes  non  foran 
suficientes para cubrí-lo custe dos productos,  senón 
pola  picaresca  dalgunha  xente,  que  repetíu  varias 

veces co mesmo ticket. Pero, en fin, non é mais que 
unha simple anécdota, que se a mencionamos, é para 
que aqueles que o fixeron saiban que o sabemos.

O OBRADOIRO DE NADAL

O mércores 19 e o sábado día 22, celebróuse 
no Centro Cultural un Obradoiro de Nadal para nenos, 

impartido pola Concellería de Xuventude.

A  asistencia  de  nenos  foi  numerosa,   e  as 
caras  de  felicidade  que  lucían  ó  saír  do  obradoiro, 
amosando cheos de orgullo os traballos que cada un 
deles fixo, animan  a seguir organizando actividades.

CHARLA SOBRE O ALZHEIMER

E AS ENFERMIDADES NEURODEXENERATIVAS

O luns 3 de decembro,  tivo lugar no Centro 
Cultural  una  charla  sobre  o  alzheimer  e  outras 
enfermedades neurodexenerativas,

                                        Panorámica da charla

 a  cargo  da  Concellería  de  Asuntos  Sociais,  coa 
presencia da Concelleira Delegada Ana Lorenzo.
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A  asistencia  (45  persoas)  superou  as 
expectativas que tiñamos depositadas na actividade, e 
segundo as persoas que impartiron a charla, foi o acto 
coa maior asistencia dos celebrados no Concello.

Mais que una charla foi un coloquio, xa que os 
asistentes  interviron  constantemente,  tanto  para 
facer  preguntas  como  para  dar  opinión,  o  que 
contribuíu a dar brillantez ó acto.

OS POSTES DE FENOSA  E 
TELEFONICA INVADEN OS 

CAMIÑOS

 Dende  fai  anos  vimos  asistindo  a  unha 
modalidade de ensanche de camiños que  consiste en 
tirar  cos  muros  de pedra   e  sustituílos  por  bloques 
colocados na mesma liña. Ou tamén sacarlle 50 cm a 
un arroio ou silveira , deixando logo como elemento 
decorativo os paus de Telefónica e FENOSA no medio 
da  rúa,  co  perigo  de  que  un  se  rompa a  testa  coa 
moto ou co coche contra os mesmos; como exemplo 
temos os paus que quedaron no medio do camiño que 
baixa de Abelle a Barbeitos.

Postes no camino de Barbeitos

Tamén  hai  outra  modalide  decorativa  dos 
paus que consiste en deixalos xusto no medio da rúa a 
modo de isleta  ou obelisco , para que xiren os coches 
arredor  do  mesmo  según  o  proxecto  orixinal  dos 
enxeñeiros  de  camiños,  pero   que  mais  ben  sirven 
para fender a testa ou esparrar o morro do coche e 
viaxar o outro mundo. 

                                             Rotonda de Loenzo

Como exemplo o pau de FENOSA que está na 
pista de  Loenzo no medio da estrada,  debidamente 
decorado como si fora unha árbore de Nadal, cunha 
rede de plástico bermello.

Pese ó tempo transcurrido dende que foron 
ensanchados e asfaltados tales camiños, naide se ten 
preocupado  de  saca-los  postes  do  medio,  xa  que 
FENOSA e TELEFONICA só se preocupan de cobrar os 
recibos  e  non  teñen  tempo  para  estas  cousas. 
Esperamos,  pois,  que  o  Concello  tome  cartas  no 
asunto de inmediato,  xa que como di o refrán “uns 
polos outros e a casa sin barrer”;  pois, polo menos, 
cando  unha  corredoira  “tipo  A”  (que  non  pista  ou 
carrretera) se cambia por unha corredoira “Tipo B” o 
que menos fai falla e poñerlle elementos decorativos 
no  medio,  xa  que  o  espacio  non  e  moito,  e  tales 
estorbos sobran.

A CONSTRUCCION DUNHA 
GRAN PLAZA NO SOUTO

Rubians  é  hoxe  un  nucleo  de  poboacion 
importante dentro do Concello e nun futuro próximo 
e previsible o crecemento de Vilagarcia hacia a nosa 
parroquia. Acorde, pois, coa importancia demográfica 
da  nosa  Aldea  seria  xusto  que  o  Concello  prestase 
unha atención especial a nosa parroquia inluindo nas 
partidas  presupuestarias  do  próximo  ano  2008  a 
construcción dunha gran Plaza no Souto, polo menos 
no  que  se  refire  xa  a  aprobación  do  proxecto  e 
execuciòn  da  primeira  fase  do  mesmo  en  canto  a 
nivelación,  recheo  de  terra  negra  para  zonas 
axardinadas,  demolición  no  seu  caso  do  Palco  da 
Musica, novo asfaltado do paseo dos plataneiros en 
toda a sua anchura, etc, etc.
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Ben é certo que o Palco da Musica cumpriu 
con creces un gran cometido tanto no pasado para a 
actuación das orquestas como no presente, xa que no 
Baixo  do  mesmo  se   veñen  desenrolando  varias 
actividades culturales; pero no e menos certo que o 
desexable  seria  proceder  a  demolición  do  mesmo 
alomenos  no  que  respecta  a  parte  alta,  para  que 
facilitase a visión do Centro Cultural que esta detrás, e 
conservando de momento a parte Baixa, xa que por 
desgracia  o  Centro  Cultural  no  dispon  dun  espacio 
destinado  a  trasteiro  onde  se  poidan  almacenar  os 
numerosos trastos e aparellos que se necesitan para 
toda clase de actividades culturales. O dia, pois, que 
se  construa  unha  dependencia  anexa  no  Centro 
Cultural destinada a trasteiro será cuestión de pensar 
na  demolición  total  do  mesmo,  xa  que  o  propio 
Axuntamento non aprobaría ningún proxecto para a 
Construccion da Plaza con ese estorbo no medio.

Vaia poro diante o recoñocemento expreso de 
tódolos  veciños  ,e  de  esta  Asociaciòn  en  particular, 
para todas aquelas persoas que  traballaron no seu dia 
na  construcción  do  Palco  porque  ata  a  data  por 
desgracia  foi  o  único  Centro  ou  Edificio  onde  os 
Veciños se podían reunir, e a sua utilidad e servicio, 
ninguen  a  discute,  pero  si  queremos  que  o 
Axuntamento aprobe un proxecto dunha Praza digna, 
estética e espaciosa, temos que ir pensando que nun 
futuro  próximo  deixaremos  de  ver  o  Palco,  pero  a 
cambio  teremos  unha  zoa  publica  debidamente 
ornamentada,  onde  o  Centro  Cultural  destacara  a 
visión de todos dentro do conxunto da Praza.  A idea 
da Xunta Diretiva e de moitos vecinos e que a citada 
Praza dispuxese, cando menos, dos seguintes servicios 
ou prestacions:

*Zoa  Axardiñada  no  trozo  de  terreo  dos 
Plataneiros xovenes, con recheo previo de terra negra 
e  construcción  de  pequenos  muretes   arredor  dos 
mesmos  o no lateral da carreira que vai a Igrexa.

*Construccion dunha beirarrua entre a fila dos 
Plataneiros  antigos  e  os  novos  seguindo  a  liña  do 
muro  construido  na  curva  do  Adro  rematado  cun 
enlousado de pedra hacia os Plataneiros xovenes que 
sirvira  de  asentos  e  tamen  para  colocar  algunas 
macetas  de  plantas  en  maceteiros  de  ferro  ou 
similares artesanais.

*Instalacion dunha fonte de agua potable.

* Instalacion de Bancos para sentarse  en toda 
a Praza.

*Instalacion de Farolas de alumeado en toda 
carreira dos Platanos Vellos e de farolas tipo antigo na 
carreira actual de acceso a Igrexa.

* Sacar o asfalto da carreira actual de acceso a 
Igrexa  e  sustituilo  por  un  enlousado  con  pedra  do 
país,  colocando  unha  cadea  a  entrada  para  deixala 
como simple acceso peatonal.

*Instalacion  dunha  cadea  tamen  no  outro 
acceso que se construeu a altura do ultimo Plataneiro 
Vello para acceso a Igresa, pero neste caso colocar a 
cadea  o  final,  ou  sexa  na  esquina  da  propia  Igresa 
onde esta a Virxen de Pedra, de tal forma que tivesen 
acceso os coches dos enterros e Bodas pero soio ata a 
soleira  circundante  a  Igrexa,  xa  que  de  esta  forma 
destacaría mais a estética do conxunto e se evitaría os 
constantes actos de gamberrismo na porta da Igrexa.

*Pintado  das  franxas  de  aparcamento  na 
Praza do Souto  e en todo lateral izquerdo baixando 
hacia  Zamar  na  dos  Plataneiros  Vellos,  previo 
asfaltado e nivelación da actual carretera ata a liña de 
cerre dos muros das casas ali existentes.  

* Instalación duns Columpios para nenos.

*Construccion  dunha  pequeña  Isleta  circular 
na Praza do Souto cunha gran farola no medio para 
que os coches xirasen ali.

*Instalar un par de barbacoas que serain moi 
utiles para a celebración de Romerias campestres.
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*  Ensanchar  o  acceso  o  Cimenterio  no  seu 
punto de arranque na Curva  do Adro,  para  sacarlle 
aquel angulo tan cerrado e estreito que soio provoca 
problemas  para  todo  o  mundo,  previo  acordo  co 
propietario  e  contando  coa  colaboracion  do 
Axuntamento.

En  fin,  moitas  cousas  que  se  poden  facer, 
aparte de outras que ti terás pensado  e que no seu 
dia  che  agradeceríamos  nos  aconsellases.  Pero  en 
todo caso, queremos que sepas que a Directiva deste 
Centro Cultural lle vai proponer o Axuntamento que 
redacte un Proxecto para a construcción de esta Praza 
no Souto que tanto necesitamos, xa que Rubians non 
pode ser  menos que  outros  núcleos  que  no dia  de 
hoxe xa están debidamente adecentados. 

FESTAS NOCTURNAS

NO PORCHE DA IGREXA

A “moda” tan extendida do botellón,  tamén 
afecta  desgraciadamente  a  Rubiáns.  Pero  no  noso 
povo,  non  se  fai  en  prazas  ou  parques,  como  na 
meirande parte das vilas, non.

En  Rubiáns  estanse  a  facer  no  porche  da 
Igrexa.  Cada  quen,  ten  a  ideoloxía  e  as  crenzas 
relixiosas  que ten,  pero calqueira  cidadán,  por ateo 
que  sexa,  non  pode  permanecer  impasible  ante  un 
feito como o que nos ocupa: Grupos de rapaces e non 
tan rapaces, usan o porche da igrexa como lugar de 
botellón: música a todo volumen,  coches dentro do 
porche, latas, lixo… Ata aquí, posiblemente nadie se 
sorprenda demasiado, pero que mexen nas esquinas 
do porche, e incluso baixo das portas, coa intención 
de que os ouriños entren na Igrexa, é xa o último.

A  falla  de  respeto  que  amosan  estes  desgraciados, 
non ten parangón: Hai que ser moi descerebrado para 
facer esto una e outra vez.  

Algúns  membros  da  Directiva  da  Asociación 
temos chamado de madrugada á Policía,  tanto local 
como  nacional.  A  Local,  acude  de  inmediato  e 
desaloxa ós desalmados, pero a Nacional, a única vez 
que os vin aparecer, limitáronse a circular amodiño co 
cohe pola estrada de Zamar, e apuntar co faro cara a 
Igrexa, pero nada mais.

 Lixo e ouriños na Igrexa

Compre buscar una solución inmediata. A un 
se lle ocurre,  e para eso foi educado, que debemos 
esperar que as forzas da orde cumpran co seu deber, 
e os xuíces co seu. 

Pero  xa  levamos  esperando  una  chea  de 
tempo,  e  o  problema,  lonxe  de  terminarse,  vai  en 
aumento. Creemos que o sistema que se ve nas pelis 
yanquis, os grupos de autodefensa armados con paus 
e  bates  de  béisbol,  que  corren  a  paus  ás  bandas 
calexeiras,  non  é  o  sistema  mais  axeitado:  por  iso 
facemos  un  chamamento  a  quen  corresponda  para 
que estes feitos rematen xa.

Comprendemos que erradicar estes costumes 
non é sinxelo, pero hai que facelo.

 BAILE DE FIN DE ANO

O  vindeiro  dia  31  do  Nadal  imos  ter,  por 
primeira vez, baile de Fin de Ano para despedi-lo 2007 
e  celebrar  a  entrada  do  novo  ano  2.008,  con  festa 
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rachada a tope, pois xa era hora de que en Rubiáns 
tamén puideramos celebrar este evento, e desterrar a 
envexa que sentíamos ata o de agora polos bailes que 
se celebran no Liceo de Vilagarcia, Fogar do Pescador 
de Vilaxoán ou no Gato Negro de Carril, mentras que 
en Rubiáns andabamos aboiados polas corredoiras da 
aldea,  cantando panxoliñas  debaixo  das  parras,  por 
non ter  outro sitio  onde celebrar  a  entrada do ano 
novo. Este ano, pois,  haberá Baile no Centro Cultural 
a  cargo  do  Grupo  Musical  “MAREMA”  que 
escomenzara  a  sua  actuación  á  1,00  horas  da 
madrugada  e  que  non  finalizará  antes  das  sete.  A 
partires  das  5  da  mañán,  a  Asociación  invitará  ós 
socios  a  tomar  gratuitamente  un  chocolate  quente 
con  biscoitos,  que  nos  permita  repoñé-las  forzas 
gastadas despois  de tanto bailar.  Gustaríanos poñer 
churros,  pero non dispoñemos de infraestructura ou 
maquinaria  suficiente  como  para  poder   garanti-lo 
suministro de churros quentes para tanta xente.

O  Custo  da  actuación  do  Conxunto  supón  un 
desembolso  económico  importante,  xa  que  nunha 
data tan sinalada, naide toca a palleta gratis, xa que a 
todo o mundo lle gusta disfrutá-la noite, e non ter que 
traballar  ese  dia.  Esperamos,  pois,  que  a  naide  lle 
entre  o  complexo  dos  “Satelites”  e  nos  diga  que  o 
Conxunto  non  ten  comparación  coas  Orquestas  do 
vran,  pois  non  se  trata  de  estar  pasmado  mirando 
para o Conxunto senón de menear o corpo e darlle 
xogo o calcañar. En suma, de pasalo ben. Neste senso, 
a  Xunta  Directiva  está  considerando  seriamente  a 
posibilidade de multar ós tristes, os augafestas e ós 
cansados.

O conxunto interpretará toda clase de pezas: 
Pasodobles, samba, rock, vals,  salsa, cumbias, pezas 
de “chá,chá,chá”  con modalidades de baile  pegado 
tipo imán e semiagarrado de media cintura e de vez 
en cando un pupurri de muiñeiras e cantigas da terra.

O precio da entrada e de 5 € para as persoas 
que sexan socios e de 10 € para os que non o sexan. 
Non haberá excepción de tipo algún, todo o mundo 
terá que pagar, incluídos os invitados forasteiros que 
acudan a cear a alguna casa de familia da aldea, xa 
que ó ser o primeiro ano, non sabemos exactamente

                                O Dúo Marema

canta xente vai acudir, pois si se puxera gratis 
para  todo  mundo,  ou  incluso  soio  gratis  para  os 
invitados  comensales,   podería  plantexarse  un 
problema  de  insuficiencia  de  aforo,  e   ademais  é 
loxico  que todo mundo pague, pois toda-las  cousas 
teñen un custe. De tódolos xeitos si alguen que non é 
socio non quere pagar a entrada de 10 €, e desexa vir 
a  tomar unha copa de champán ó bar,  pois  aquí  o 
atenderemos con moito gusto.  Vente, pois, o Baile de 
Fin de ano e recorda que os camiños mais, apropiados 
para evitar o control de trafico son os de A Veiga de 
Abaixo para ir a Rubians de Arriba, Lago e Agromao e 
para  os  do Norte,  como Abelle,  Barbeitos  e Loenzo 
poden utilizar o camiño de Soutelo a Perrón e cruzar 
logo  polo Cimenterio dos Ingleses  , previa parada de 
STOP e ollada a izquerda e dereita para ver si a parella 
de tráfico esta cerca.  Non te lies pois,  por  estradas 
xerais  ou  autovías  camiño  do  fin  do  mundo  para 
despedí-lo  Ano,   porque  aparte  de  xogarte  o  físico 
nesa  noite,  pódeche  tocar  a  lotería  dun  control  de 
trafico  e  mandarte  a  durmir  ó  Hotel  do  Estado. 
Esperámoste, pois, no Centro Cultural na Noite de Fin 
de Ano a partires da 1,00 da mañan, e para a Vispera 
de Reis, estamos barallando a posibilidade de repetí-la 
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festa,  pero  esta  vez,  con  entrada  gratuita  para  os 
socios, xa que o custe do conxunto ese día non ten 
nada que ver co que custa o día de fin de ano.

PERSONAXES DE RUBIÁNS

En Rubiáns,  como en todo o mundo,  temos 
veciños   que  destacan  pola  súa  faceta  artística, 
deportiva, literaria… O que sí resulta lamentable é que 
a miúdo nos enteremos dos seus éxitos pola prensa, 
ou  por  xente  que  non  ten  relación  ninguha  con 
Rubiáns.

Conscentes  de  que  esto  é  así,  tentaremos 
remedialo, polo que a partires de agora, estas persoas 
terán tamén, como non podía ser menos, un lugar no 
Facho.

Hoxe  imos  presentar  a  unha  autora  que 
escrebe contos para nenos. Ela mesma se presenta na 
introducción do seu libro “Os contos da avoa Carme”, 
que  contén  o  que  a  continuación  transcribimos, 
publicado este ano polo Concello de Vilagarcía, no que 
dí:

“Son María del Carmen Barros Mariño. Nacín  
en  Vilagarcía  de  Arousa  en  1943  e  fixen  estudios  
primarios  na  escola  de  Dona  Carme,  en  Rubiáns,  e  
como  moitas  rapazas  da  miña  idade,  ó  remata-la  
escola fun aprender costura.

Traballei como cociñeira e coidando persoas maiores  
enfermas. Estou casada e son ama de casa.

Despois de naceren os meus dous netos sentín  
a miña vocación para escribir contos infantís, que lles  
contaba a eles, naturalmente.

Hoxe  teño moitos  escritos,  xuntos  con  estes  
tres que vos entrego”

Mª del Carmen Barros Mariño

     Mª del Carmen Barros Mariño

MENSAXE Ó MONTE

Era un fermoso val, unha bonita paisaxe.  A 
lúa brillaba no  alto  do  val  e  iste  durmiñaba.  De 
súpeto, pola súa ladeira, veuse un fío de fume que 
pronto se transformou en lapas.

Uns  señores  que  vivían  preto  vírono.  Foron 
correndo  con  bombas  de  auga  manuais;  era 
imposible  sofocar  o  lume.  Un  deles  marchou  por 
axuda, en tanto, ía cegando xente.

De seguido viñeron os avións. Eran tantas as 
lapas que os homes estaban esgotados, limpaban a 
suór mesturada co as bágoas. Sentíanse impotentes.

O lume lambía as árbores coas súas língoas. 
Unhas  caían  derrotadas,  outras  quedaban 
ergueitas, orgullosas do que foran: árbores fermosas.

No  horizonte,  o  sol  erguíase;  o  lume 
confundíase coa cor do sol. O sol, aló no alto coas 
súas  raiolas,  enviáballe  escintileos  ó  lume 
dicíndolle:

-¿Qué  fas,  ti,  que  es  lume  coma  mín?  ¡Eu 
póñolle beleza ó val e ti, destrúelo!

O  lume,  avergoñado,  levantou  as  súas 
derradeiras lapas cara o sol, e díxolle:
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- ¡Eu non teño a culpa. Ás veces o home non 
me sabe utilizar ben. Eu, Lume, pido perdón ó monte!

Á  vez  que  che  transmitimos  as  nosas  mais 
sinxelas  felicitacións,  Carme,  queremos  animarte  a 
que  sigas  escribindo:  Hai  moito  que  traballar  para 
inculcar nos nenos o amor pola lectura. 

A LOTERÍA DO NADAL

Cando  este  Facho  vexa  a  luz,  xa  se  terán 
cumprido  as  ilusións  de  moita  xente  que  chea  de 
esperanza,  mercou  un  décimo  ou  algunha 
participación da lotería de Nadal.

Nós,  como  é  lóxico,  non  sabemos  se  os 
vecinos de Rubiáns imos ser os que brindaremos con 
cava diante das cámaras da TV para celebrar que nos 
tocou o Gordo. Se así fora, estupendo; se non fora así, 
pois non pasa nada, seguiremos a ser igual de pobres 
que hoxe. A Asociación xoga como é lóxico, un décimo 
dos  que  vendemos  nós,  que  como  todo  o  mundo 
sabe, é o 61497, e tamén unha participación de 2,50 € 
no número 43878, que nos foi regalado pola Librería 
Vértice  de  Vilagarcía,  donde  mercamos  a  prensa 
tódolos domingos.

Pero tamén xogamos un décimo do nº 37643 
que  Sr  Emilio  o  Relojero  tivo  a  amabilidade  de 
regalarnos,  cos  seus  millores  desexos  de  que  nos 
toque  para  que  así  poidamos  mellorar  o  Centro 
Cultural e dotalo de todo o que se precisa. Un feito 
que merece o noso recoñecemento público cara él e 
cara  a  súa  familia,  que non debemos esquecer  que 
cando  montamos  o  bar  do  Centro  Cultural,  nos 
regalou moito material do que foi o Bar O Relojero, e 
que  nos  permitíu  abrir  sen  ter  que  facer  unha 
inversión importante. ¡Gracias de corazón!

¡Sorte para todos!

(Esto que engado agora, o fago horas despois  
de rematado o sorteo. Non nos tocou o gordo, pero sí  
una  pedrea,  o  que  quere  dicir  que  por  cada  euro  
xogado,  cobramos  5,  ou  o  que  é  o  mesmo,  a  cada  
décimo lle  corresponden 100 €  de  premio,  que  non  
dan  para  facerse  ricos,  pero  sí  para  permitirse  un  
capricho baratiño.

EXPOSICIÓN DE 

TARXETAS DE NADAL

No Centro Cultural pódese ver una Exposición 
de Tarxetas de Nadal, feitas polos alumnos do Colexio 
de Primaria de Rubiáns, que tiveron a amabilidade de 
cedérnola para ser exposta no noso local.

Algúns do traballos expostos

Nela, pódense ver as tarxetas dos alumnos do Colexio, 
clasificadas por cursos: dende Educación Infantil de 4 
anos, ata 6º curso de Primaria.

En conxunto, representan a Navidade dende o 
punto de vista dos cativos, que se nos fixamos ben, 
pouco ou nada ten que ver co concepto do Nadal que 
temo-los adultos.  Seguro que cando a vexamos, nos 
sentiremos  transportados  ó  pasado,  cando  nós 
tiñamos as idades que estos pequenos artistas teñen 
agora.

VISITA DOS REIS MAGOS 

A Asociación vai facer xestións cos Reis Magos 
de Oriente,  para  que,  una vez  rematada a  Misa  na 
Igrexa de Rubiáns, se dirixan ó Centro Cultural, para 
recibir ós nenos de Rubiáns, e charlar un ratiño con 
eles. Se lle  farán fotos a tódolos nenos coas súas 
Maxestades,  que  logo  serán  expostas  no  Centro 
Cultural, e posteriormente lle serán regaladas a cada 
neno que asista.

A Xunta Directiva da Asociación Cultural e Veciñal 
“O Souto”, deséxavos un Bo Nadal  e un próspero Ano Novo
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