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AFILIACIÓN

Se  en  novembro  eramos  250  socios,  a 
finais  de  maio  xa  superamo-los  400. 
Concretamente  402  socios,  dos  que  35  son 
socios infantís. Semella un claro indicador de que 
os veciños de Rubiáns creen na necesidade da 
existencia  da  Asociación  Veciñal  e  Cultural  “O 
Souto”.  Lembramos  ós  socios  que  a  cuota  foi 
fixada pola Asamblea Ordinaria de marzo en 12 € 
anuais, e que os recibos da sociedade pódense 
pagar no Centro Cultural. Lembramos tamén que 
o  Centro  Cultural  abre  tódolos  días  do  ano  a 
partires das 5 e media da tarde.

REUNIÓN COA ALCALDESA

En  abril,  logo  de  terllo  solicitado  en 
repetidas ocasións, tivemos a ansiada xuntanza 
coa  Sra  alcaldesa.  A  reunión  coa  Directiva  da 
Asociación,  tivo  lugar  no  Centro  Cultural,  e  os 
temas tratados, foron fundamentalmente os que 

lle  tiñamos  comunicado  en  escrito  enviado 
previamente  o  dia  23  de  marzo,  escrito  que 
reproducimos:

Xurxo Abuín Rodríguez, presidente da Asociación 
Veciñal  e  Cultural  “O  Souto”  de  Rubiáns,  en 
nome da mesma, e ante as dificultades que esta 
Asociación  Veciñal  ten  para  acadar  unha 
xuntanza con vostede e co Equipo de Goberno 
que  preside,  e  que  ten  solicitado  a  finais  de 
xaneiro,  quere  expoñerlle  os  temas  que 
preocupan  ó vecindario,  e  que,  ou  ben son de 
competencia  municipal,  ou  o  Concello  de 
Vilagarcía pode e debe intervir na súa resolución.

1º: Recollida  de  augas  pluviais  procedentes 
da  estrada  en  construcción  ó  Porto  de 
Vilagarcía.

No  verán  do  pasado  ano,  mantivemos  unha 
xuntanza na estrada de Zamar, coa asistencia da 
Sra Alcaldesa, do enxeñeiro técnico municipal e 
representantes  da  empresa  adxudicataria  das 
obras. 

A estrada do Lago, nun día de choiva

En dita entrevista, puxen de manifesto os temas 
que nos preocupaban ós veciños. Todos eles ou 
ben  se  solucionaron,  ou  están  en  vías  de 
solución, excepto o tema da recollida das augas, 
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EDITORIAL
Os  veciños  de  Rubiáns  de  Arriba  están 

atravesando momentos difíciles: En pouco tempo sufriron 
expropiacións de algunhas das súas propiedades, logo as 
molestias das obras, e nos últimos meses, están a sufrí-la 
auga descontrolada que baixa do monte e da balsa de 
acumulación que a empresa concesionaria da obra ten á 
beira da obra.

Evidentemente, o resto dos veciños de Rubiáns 
debemos, e vamos a ser solidarios con eles.  Con eles 
chegaremos ata onde sexa preciso para que a situación 
se solucione a plena satisfacción dos veciños.

A Asociación Cultural e Veciñal “O Souto”, que  é 
a  asociación  de  tódolos  veciños  de  Rubiáns,  non 
regateará esforzos para acadar a solución que satisfaga a 
tódolos veciños, e que non é outra que a total recollida 
das  augas  pluviais  e  a  súa  conducción  a  dónde  sexa 
preciso.

 É de xustiza.



que  se  me  informou  que  logo  de  rematado  o 
verán, teríamos noticias de Fomento.

No outono, se me cita nas oficinas do Concello, e 
por parte do enxeñeiro técnico se me informa que 
Fomento non  considera necesaria a recollida das 
augas,  en  base  a  unha  argumentación  que  en 
modo algún comparto.

A  finais  de  ano,  visito  ó  enxeñeiro  xefe  das 
citadas  obras  nas  oficiñas  da  demarcación  de 
Estradas  en  Pontevedra,  donde  se  me informa 
que dito  funcionario  acababa de jubilarse,  pero 
me recibe un enxeñeiro que supoño que sería o 
seu  sustituto.  Discutimos  o  tema  en  cuestión, 
fágolle ver que a cantidade de auga que baixa do 
monte  e  tal,  que  en  días  de  choiva  regular 
provoca  fortes  inundacións,  (a  pesares  de  que 
este ano pasado foi un ano seco), ata o punto de 
que  en  varias  ocasións  tivo  que  intervir 
Protección Civil.

O  funcionario  en  cuestión  é  receptivo,  e 
comprende a importancia do tema que estamos a 
tratar, e me suxire que presentemos sobre plano, 
unha  alternativa  factible,  que  por  parte  de 
Fomento se estudiará, dándome a entender que 
se non hai demasiados problemas na disposición 
dos terreos, se pode realizar a obra. Lle comento 
que calqueira que sexa a opción que se elixa, é 
absolutamente imprescindible pasar polos terreos 
dunha veciña á que lle expropiaron parte dunha 
finca, e que ela quere que se lle expropie na súa 
totalidade, xa que tal e como lle queda, perdeu 
unha gran parte do seu valor.

Se me dí que se ese é o problema, Fomento non 
pondría nengún impedimento a que se execute 
dita  expropiación,  pero  insiste  en  que 
presentemos  unha  alternativa,  alternativa  que 
nos  gustaría  que  os  técnicos  municipais 
plasmaran en papel, xa que a súa complexidade 
supera as nosas posibilidades.

            2º: Remodelación do espazo 
público  do  campo  da  festa,  e  zonas 
colindantes.

Durante a negociación coa Igrexa para establecer 
convenios  urbanísticos,  no  marco  das  últimas 
reunións da Comisión de Seguimento e Control 
do PXOM, da cual formaba parte, propuxen e así 

foi aceptado pola Igrexa, que a cambio de darlle 
edificabilidade  nos  terreos  da rectoral,  a  Igrexa 
cedera  ó  Concello  os  terreos  nos  que 
posteriormente  se  edificaría  o  Centro  Cultural, 
mais  os  terreos  situados  entre  a  estrada  de 
Zamar e a estrada de acceso á Igrexa.

Pasaron xa unha chea de anos, e este espazo 
público segue no mesmo estado que entón, salvo 
a edificación do Centro Cultural.

Coidamos  que  Rubiáns  ten  entidade  suficiente 
para que se faga un estudio integral desta zona, 
e que, logo de escoitar e ter en conta a opinión 
das forzas vivas de Rubiáns, se cree unha área 
de  esparcimento:  Unha  gran  praza,  zonas 
axardiñadas, aparcamentos, parque infantil, etc. 

3º:  Remodelación  do 
emprazamento do cruceiro situado na entrada 
do campo da festa.

Consideramos  urxente  a  tala  e  arrincado  das 
raíces  das  árbores  que  un  día  alguén  prantou 
rodeando  o  cruceiro  sen  ter  en  conta  que  as 
árbores teñen a boa costume de medrar.

 Medraron, e a súa envergadura está a tirar os 
muretes de adoquín e as verxas metálicas que o 
circundan, e se nadie o remedia, acabará por tira-
lo cruceiro.

4º: Intervención do Concello no 
tema de lindes con Vilanova, e que supuxo a 
tala  de  madeira  nos  montes  comunais  de 
Rubiáns polos comuneiros de Baión.

No  outono  do  2006,  logo  de  que  que  o  lume 
arrasara boa parte dos nosos montes comunais, 
subastamo-la  madeira  queimada,  que  en  boa 
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parte  pertenecía  ós  montes  de  Rubiáns 
colindantes  cos  de  Baión  (Vilanova).  Cando  a 
Xunta  Directiva  da  Comunidade  de  Montes  de 
Baión, presidida polo entonces concelleiro do PP, 
Juan Carlos Rey Fontán, levados da codicia, xa 
que supoñían que nesa zona se podía construí-la 
segunda  fase  do  Poligono  Industrial,  celebra 
unha Asamblea Xeral o día de Reis do 2007 ás 
nove da mañá, Asamblea á que acudiron media 
ducia de persoas,  tentamos reivindicar  que ese 
monte era noso, como o proba o feito de que nos 
anos 80, cando a borrasca tropical  denominada 
Hortensia tirou gran parte das árbores, foron os 
veciños  de Rubiáns  os que talaron dito  monte. 
Asimismo, cando en 1981 o Xurado de Montes 
califica  os  montes  comunais  de  Rubiáns, 
establece  como  límite  de  algúns  deles,  a  líña 
divisoria dos concellos de Vilagarcía e Vilanova. 
Entendemos que a liña divisoria en vigor naquel 
momento,  xa  que  en  2002,  esta  líña  foi 
modificada. Pois ben: según a acta de deslinde 
de  1847,  vixente  en  1981,  o  monte  grande  foi 
calificado como monte veciñal de Rubiáns.

 Logo da Asamblea que celebran en Baión o 6 de 
xaneiro,  cítanme  no  monte  para  dous  días 
despois. Tento que o Concello de Vilagarcía me 
axude enviandome algún técnico, e se me dí que 
o  teño  que  solicitar  por  escrito,  etc  etc,  o  que 
facía inviable a miña asistencia acompañado de 
representantes do Concello.

Acudo  solo,  e  me  topo  con  dous  técnicos  do 
Concello  de Vilanova,  o Secretario  Municipal,  e 
un axente da Policia local.  Provistos de 2 GPS, 
marcan  o  deslinde  de  Vilagarcía  con  Vilanova, 
uns trescentos metros mais arriba da línea real, 
co  que  o  Concello  de  Vilanova  gana  unhas 
cuantas hectáreas de terreno,  e a Comunidade 
de Montes de Baión, uns cuantos centos de miles 
de Euros.

Naturalmente,  puxémolo  tema  en  mans  dunha 
abogada, pero nos topamos co problema de que 
non atopamos documentación ó respecto.

Cremos  que  xa  é  hora  de  que  o  Concello  de 
Vilagarcía defenda os seus intereses territoriais, 
e  de  paso,  os  dos  comuneiros  de  Rubiáns.  A 
propósito,  temos  que  informar  de  que  fai  uns 
días,  alguen  marcou  con cinta  de  balizar  unha 
boa parte do noso monte comunal  na  zona de 
Rubiáns de Arriba, según parece, para construír 

alí  os  depósitos  que  abastecerán  de  auga  ó 
Poligono  Industrial  de  Baión.  Descoñecemos 
quen o fixo, pero non nos sorprendería que fose 
a Xunta Directiva da Comunidade de Montes de 
Baión,  visto  o  ben  que  lle  saíu  o  seu  acto  de 
piratería nos montes Grande e A Peitieira.

5º: Execución de diversas líneas 
de alumeado público en zonas que carecen do 
mesmo.

Coidamos  necesario  a  dotación  de  alumeado 
público  en  diferentes  viais  da  parroquia  que 
carecen  do  mesmo,  e  que  fundamentalmente 
serían:

• Vial que vai dende o cemiterio 
ata  Rubiáns  de  Arriba.  Neste 
vial, hai unha pedra que invade 
o  asfalto,  e  que  sería  preciso 
cortar.

• Vial que vai dende o cruce coa 
estrada  de  Zamar,  ata  as 
primeiras vivendas de o Lago

• Vial  de  recente  apertura,  que 
vai dende Soutelo ata a Laxe.

• Vial que vai dende Soutelo ata 
a  estrada  Zamar-Cornazo, 
pasando pola beira do Campo 
de Fútbol.

          6º: Adquisición dunha pequena 
parcela (aproximadamente 50 m2) a José Arca 
López.

A parcela en cuestión, é unha peza separada por 
un  muro de  pedra  do  resto  da  parcela  original 
que está situada entre a estrada de Pontevedra e 
o vial que vai dende a estrada de Pontevedra a 
Abelle.

Ten forma triangular, está separada do resto da 
parcela por un muro, e o seu nivel está 2 metros 
por debaixo do da estrada de Abelle, o que unido 
á estreitez  de dito  vial,  converte este punto  en 
perigoso,  como  o  proba  o  feito  de  que  fai  un 
tempo  caíu  un  coche  sobre  dita  parcela.  O 
propietario,  posiblemente  non  pondría  moito 
problema  se  a  edificabilidade  da  parcela  en 
cuestión se lle traslada ó resto da parcela (con 
frente á estrada de Pontevedra).

7º: Construcción  de  beirarrúas 
na  estrada  de  Pontevedra,  dende  o  cruce 
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regulado  con  semáforos,  ata  a  entrada  ó 
Hospital do Salnés.

Dende a posta en funcionamento do Hospital do 
Salnés,  son  moitas  as  persoas  que  fan  este 
percorrido  camiñando  nunhas  condicións  de 
seguridade que deixan moito que desexar,  polo 
que tendo en conta que non habería problemas 
de terreos, entendemos que a obra é viable.

8º: Formalización dun convenio 
entre  a  Asociación  Veciñal  e  Cultural  “O 
Souto” e o Concello, para a xestión do Centro 
Cultural.

Dende a constitución da nosa Asociación, o 1º de 
xullo  do  2007,  vimos  abrindo  regularmente  o 
Centro  Cultural  (dende  o  2  de  Janeiro 
diariamente)  Algunhas  dependencias,  como  a 
“biblioteca”,  ou  o  cuarto  da  limpeza,  están 
pechadas con chave, chave que está en poder da 
Asociación  de  Mulleres  Rurais.  A  biblioteca,  é 
unha  sá  que  contén  libros,  moitos  deles 
depositados no chan, e outros dentro de caixas 
de cartón, que non se volveu abrir dende que se 
truxeron os libros, o que parece que salvo a nós, 
a ninguén mais lle importa. 

Dado que parece que ós únicos que lle importa 
son ós veciños de Rubiáns,  na Asamblea Xeral 
Ordinaria  celebrada  o  pasado  día  16,  tomóuse 
por ampla mayoría o acordo de que o día 30 de 
marzo, se aínda está pechada, se proceda a abrir 
pola forza a porta da biblioteca, e de inmediato se 
abra ó público cun horario regular.   

A limpeza, por certo financiada polo Concello, só 
se  facía  nas  dependencias  que  utilizan  as 
mulleres  (sá  de  usos  múltiples,  que  a  utilizan 
para facer gimnasia), e os aseos. Na actualidade, 
seguimos a limpá-las zonas de mais uso, como a 
zona de bar, ou a sá de xuntas.

As  únicas  actividades  culturais  que  se están  a 
facer no Centro Cultural dende o mes de xullo, as 
estamos facendo nós, con cargo ás cuotas dos 
asociados e ós beneficios que xenera o bar que 
estamos explotando.  A aportación  do Concello, 
dende  xullo  do  2007  ata  a  fecha,  se  limitou  á 
impresión  dos  carteis  anunciadores  da 
Exposición  de  Motos  Vellas  e  da  1ª  Feira-
Exposición da Camelia, e ó pago da actuación da 
Coral  Cortegada  no  Concerto  de  Nadal,  o  que 
dada  a  importante  actividade  cultural  que 

estamos  a  desenrolar,  nos  parece  pobre  e 
miserenta.

O Centro Cultural, está, tendo en conta que é un 
edificio acabado de construír, nunhas condicións 
deplorables:  humidades  nas  paredes, 
desconchados  na  pintura,  enchufes  que  nunca 
chegaron  a  funcionar,  pavimento  de  terrazo 
esportillado, e o que é moito mais grave: cando 
chove un pouco, a auga atravesa as paredes de 
formigón da sá de usos múltiples, caendo, como 
se de unha fonte se tratase, no pavimento de dita 
sá,  o  que  conleva  que  cada  vez  que 
programamos  unha  actividade  a  desenrolar  en 
dita sá, teñamos que estar pendentes dos partes 
meteorolóxicos, como os días previos á noite de 
fin de ano,  que para poder celebrar alí  o baile, 
tivemos  que  ter  funcionando  dous 
deshumidificadores  para  secar  someramente  o 
pavimento.

Asimesmo, esta Asociación solicitou en repetidas 
ocasións  que  se  instalaran  pechaduras  en 
algunhas portas, como as do noso despacho, xa 
que  entendemos  que  certos  documentos  non 
deberían estar ó alcance de calqueira, pero non 
se fixo.

Na  actualidade,  estamos  a  realizar  unha 
inversión  de  9.000  €,  aportados  pola  propia 
Asociación  e  pola  Comunidade  de  Montes 
Veciñais, para   mercar equipos de son, equipos 
de proxección,  e  equipos informáticos que nos 
permitirán a realización de múltiples actividades. 
O Centro non ten ni  a mais mínima medida de 
seguridade,  e  nos  preocupa  que  un  día 
cheguemos ó Centro,  e nos atopemos que dito 
material  teña  sido  “cambiado  de  sitio”  polos 
amigos do alleo, que xa nos visitaron no mes de 
outubro  e  nos  “saludaron”  a  caixa  registradora 
que tiñamos no bar.

Nun mundo no que cada vez mais se valoran a 
información e as novas tecnoloxías, non parece 
razoable que un centro cultural que dista 3 Km de 
Vilagarcía  non  dispoña  de  liña  telefónica  que 
permita o acceso a Internet,  cando os esforzos 
na  actualidade  pasan  (o  que  merece  o  noso 
aplauso),  por levar a banda ancha, a través de 
tecnologías inalámbricas, ás pequenas aldeas do 
interior de Galicia.
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Algo  tan sinxelo  como rega-los  arbustos que a 
Asociación  de  Veciños  ten  prantados  nos 
exteriores  do  Centro  Cultural,  supón  o  tráfico 
contínuo  de  caldeiros  de  auga  ata  o  exterior, 
porque non dispoñemos nen siquera dunha toma 
de auga na que conectar unha mangueira

Cremos  que  a  situación  non  pode  seguir  así. 
Compre  asinar  un  convenio  de  xestión  de  dito 
Centro,  e  dotalo  da  correspondiente  partida 
económica que permita un funcionamento digno 
como  Centro  Cultural,  función  para  a  que  foi 
construído.

9º:  Problemas  de  tráfico  que 
deben solucionarse:

En  Rubiáns  hay  varios  puntos  negros  que 
requiren unha solución, como os seguintes:

• Colocación dun semáforo na estrada 
de Pontevedra á altura do cruce de 
Sentín,  que permita saír  ós coches 
cun  mínimo  de  seguridade,  nunha 
zona  na  que  se  hai  coches 
aparcados  na  marxe  dereita  en 
dirección Pontevedra, a visibilidade é 
nula.

• Conversión  do  camiño  de 
Fontán (adxacente á parcela do 
Centro  Cultural)  en  vial  de 
dirección  única.  Entendemos 
que  se  debería  prohibí-la 
circulación  en  dirección 
Soutelo, por medio dun sinal no 
seu inicio,  no campo da festa, 
debido  á  sua  estreitez,  e  á 
perigosidade da intersección co 
camiño de Soutelo, 50 m mais 
abaixo.

• Prohibición do aparcamento na 
marxe  dereita  do  vial  que 
dende a estrada de Pontevedra 
conduce  ó  campo  da  festa,  á 
altura  do  Bar  Luki.  É 
sumamente  perigoso  que 
poucos metros antes da curva 
os  coches  que  se  dirixen  a 
Soutelo ou a Zamar, teñan que 
abrirse  ata  invadí-lo  lado 
esquerdo  da  estrada  porque 
algún  desalmado  quere  vé-lo 
seu coche dende dito bar, e o 
aparca  diante  da  porta  do 
mesmo,  en  ámbalas  dúas 
marxes da estrada.

• Limitación  da  velocidade  na 
estrada que vai  a Zamar,  que 

nos  últimos  tempos se está  a 
convertir  nun  circuíto  de 
velocidade, e control policial na 
zona que evite que o campo da 
festa  se  utilice  como pista  de 
derrapaxe  para  xóvenes  que 
tódalas tardes e anoiteceres se 
adican unha e outra vez a facer 
trompos  e  outras  exhibicións. 
Asimismo, entendemos que hai 
que sancionar ós que aparcan 
os  seus  cohes  no  interior  do 
porche  da  Igrexa,  fan  alí  o 
botellón,  e  incluso  as  súas 
necesidades fisiolóxicas.

• Prohibición  de  aparcar  no 
arcén  situado  frente  a  Salnés 
Auto, no tramo mais próximo ó 
cruce coa estrada de Barbeitos, 
xa que impide a visibilidade ós 
vehículos  que  procedentes  de 
Barbeitos  pretenden 
incorporarse  á  estrada  de 
Pontevedra.

• No vial que dende o campo da 
festa  conduce  á  estrada  de 
Pontevedra,  no  tramo 
inmediatamente  anterior  ó 
semáforo  que  regula  a 
incorporación  dos  vehículos  á 
estrada,  adoitan  aparcar 
cameóns  que  traballan  para 
Baygar.  Esto  fai  que  en 
ocasións,  os  coches  que  se 
van a incorporar  á estrada de 
Pontevedra, teñan que esperar 
a  apertura  do  semáforo 
cincuenta  metros  atrás.  En 
ocasións,  os  vehículos  que 
esperan,  son  os  autobuses 
escolares,  o  que  crea  un 
problema  de  seguridade 
vial.Debería facerse algo neste 
senso.

            

           10º: Retranqueo de diferentes 
postes de teléfonos e de suministro eléctrico.

Ditos postes, por retranqueo dos muros de peche 
ou  cesión  dos  terreos  para  anchear  viais, 
atópanse  dentro  das  estradas.  Os  mais 
salientables  son o poste que se atopa frente ó 
lavadeiro de Loenzo, que está a mais de 1,50 m 
da marxe do camiño, en plena curva,ou os que 
se atopan en Barbeitos.
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11º:   Acceso  para  cadeiras  de 
rodas ó Centro Cultural.

Para acceder ó Centro cultural, hai que facelo a 
través dun recheo de gravilla, o que conleva que 
o acceso nunha cadeira de rodas sexa imposible 
sen axuda. 

Acceso para cadeiras de rodas, xa executado

Entendemos que hai que solucionalo, xa que un 
dos usuarios do Centro, o fai en dita cadeira.

12º: Reparación do camiño que 
parte  do  vial  de  entrada  a  Abelle  dende  o 
semáforo, para saír á estrada de Pontevedra.

A  capa  de  rodadura  de  dito  camiño,  está  moi 
deteriorada, presentando numerosos baches, que 
fan  necesario  o  seu  bacheado  e  limpeza  de 
cunetas.

          13º:  Solución ás infraccións 
urbanísticas (especialmente muros de peche 
de parcela que non se levantan na aliñación 
que marca o PXOM)

Rubiáns  está  a  ver  como  por  parte  de  algúns 
veciños insolidarios se están a levantar muros de 
peche de parcela que enfrontan á vía pública sen 
o  mais  mínimo  retranqueo,  e  dende  logo  sen 
axustarse  ás  aliñacións  marcadas no PXOM,  o 
que conleva que amplas zonas de Rubiáns estén 
a ver como as súas posibilidades de desenrolo 
desaparezan dun plumazo.

Compre  que  o  Concello  no  faga deixación  das 
súas  competencias  en  materia  de  control 
urbanístico, e asumas as súas responsabilidades 
aínda que políticamente non sexa moi rentable, e 
faga  cumplí-la  normativa,  chegando  incluso  ó 
derribo  de  aquelas  obras  que  perxudican  ós 
veciños, e coartan as posibilidades urbanísticas e 
de desenrolo de barrios enteiros. Hai que rematar 
coa política de “que denuncien los vecinos”, tan 
socorrida en tempos que é mellor non nomear.

14º:  Aproveitamento  de 
manantial nas obras da estrada ó Porto.

Con  motivo  das  obras  da  estrada  de  enlace  ó 
Porto,  aflorou  o  manatial  que  antiguamente 
suministraba auga a fontes de Rubiáns de Arriba, 
así como ó pozo de rego que estaba situado á 
beira do camiño do Lago. O manatial que agora 
aflorou  ó  modificá-la  capa  freática,  é  de  gran 
caudal,  o que tendo en conta  o crecente valor 
dos  recursos  hídricos,  parece  un  despilfarro 
deixála correr libremente polos camiños.

Coidamos que é preciso aproveitala, mediante a 
construcción  dun  pozo  de  captación  e  de  un 
depósito  de  almacenamento,  para  poder  ser 
empregada  para  o  abastecemento  de  fontes 
públicas, regos, etc.

Pechamos aquí este relatorio de problemas que 
ten  Rubiáns,  esperando  que  a  Administración 
municipal sexa receptiva a eles, e na medida do 
posible, lles dea a solución mais acaída.

         Rubiáns, a 23 de marzo de 2008
Asdo: Xurxo Abuín

A  xuntanza  coa  alcaldesa  foi 
fructífera, na medida que cabía esperar: algunhas 
cousas  poderían  resolverse  en  pouco  tempo, 
pero  outras,  ó  non  haber  consignación 
presupostaria, terán que esperar algún tempo.

NOVO RUMBO PARA A 
ASOCIACIÓN DE MULLERES 

RURAIS “ALAMBIQUE”
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          O pasado venres 16 de maio,tiveron 
lugar as eleccións para formar unha nova Xunta 
Directiva  da  Asociación  de  Mulleres  Rurais 
“Alambique”.

Integrantes da nova Xunta Directiva da AA.MM.RR. “Alambique”

Á  elección  concurriron  dúas  listas:  A 
formada pola Directiva existente nese momento, 
que presentaban a:

Maria José Fresco Vidal (Aspirante a Presidenta)

Mª Lourdes Junquera Doval (Aspirante a Vicepresidenta)

Mª Dolores Brea Placer (Aspirante a Secretaria)

Milagros Ageitos Baños (Aspirante a Tesoureira)

Carmen Baños García (Aspirante a Vocal)

Milagros Suárez Paz (Aspirante a Vocal)

Albina Maquieira Fontán (Aspirante a Vocal)

Maria Orejas Fernández (Aspirante a Vocal),

                               e unha lista nova, formada por

Raquel Rubianes Torres (Aspirante a Presidenta)

Elvira Oubiña Torrado (Aspirante a Vicepresidenta)

Elena Prieto Torres (Aspirante a Secretaria)

Verónica Villaverde Torres (Aspirante a Tesoureira)

Dolores Soto López (Aspirante a Vocal)

Rosa Mª Lage Rey (Aspirante a Vocal)

Eva Prieto Torres (Aspirante a Vocal)

Mª Josefa Cespón Fuentes (Aspirante a Vocal)

O  resultado  final  foi  de  11  votos  para  a 
candidatura  de  Dª  Maria  José  Fresco,  por  39 
votos para a candidatura de Dª Raquel Rubianes 
Torres. Hai pouco que decir: as cifras dino todo.

Celebramos  este  cambio  polo  que  supón  de 
remate  dos  enfrontamentos,  e  a  apertura  de 
novos tempos cheos de esperanza e ilusión no 
traballo conxunto e coordinado entre a directiva 
da Asociación Veciñal  e Cultural  “O Souto”  e a 
directiva das Mulleres Rurais “Alambique”, que xa 
está a dar os primeiros frutos, como son reunións 
para planificar actividades conxuntas, petición de 
subvencións etc.

ASAMBLEA DA AA.MM.RR. 
ALAMBIQUE

A Asociación de Mulleres Rurais “Alambique” vai 
celebrar a primeira Asamblea Xeral coa súa nova 
Xunta Directiva. Vai ter lugar o vindeiro Sábado 
dia 14 de xuño, ás nove da tarde. A orde do día 
da Asamblea, vai sé-lo seguinte:

1º: Lectura e aprobación, se procede, da acta da 
sesión anterior.

2º:  Presentación  da  nova  Xunta  Directiva  da 
Asociación.

3º: Presentación do programa de balnearios.

4º:  Presentación  do  programa  “Tempos  de 
mulleres”

5º:  Liñas  de  actuación  futuras,  e  traballo  a 
desenrolar.

6º: Cuotas de socias do 2008. Proposta da Xunta 
Directiva.

7º:  Sorteo  dunha  cubertería  fileteada  en  ouro, 
entre as socias que asistan.

8º: Rogos e preguntas.

(Se houbese xente interesada en facé-lo 
programa de termalismo, as propias mulleres da 
xunta directiva, ó remate da Asamblea, facilitarán 
os  impresos,  e  axudarán  a  cubrilos  a  quen  o 
desexe, xa que faltan moi poucos días para que o 
prazo para pedílo remate)

Estamos seguros de que as mulleres de Rubiáns 
valorarán  na  súa  xusta  medida  o  esforzo  e  a 
ilusión que esta nova Xunta Directiva está xa a 
poñer, (apenas 15 días despois de saír elexidas) 
para sacar adiante unha Asociación que nestes 
últimos anos a punto estivo de desaparecer pola 
desidia de alguén. 
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Por eso, estamos seguros de que todas aquelas 
socias que abandonaron a sociedade nos últimos 
tempos, o sábado 14 van acudir á Asamblea para 
integrarse  de  novo,  para  compartir  esforzos  e 
ilusións  con  esta  Xunta  Directiva,  e  facer  que 
Rubiáns  sexa  un  modelo  de  traballo  e 
convivencia veciñal.

Se  todas  e  todos  poñemos  un  pouquiño  de 
esforzo e de traballo,  non nos quepa dúbida de 
que o conseguiremos.

Como  non  podería  ser  de  outro  xeito,  a 
Asociación Veciñal  e  Cultural  “O Souto”,  estará 
con  elas,  e  colaborará  en  todo  o  que  sexa 
preciso.

Rubiáns meréceo.

OBRAS  QUE  SE  ESTÁN  A 
REALIZAR NESTE MOMENTO

O pasado mes mantivemos unha entrevista co Sr 
Rodríguez  Cuervo,  concelleiro  delegado  de 
obras,  para  solicitarlle  a  realización  de 
numerosas obras de mantemento na parroquia. 
Rodríguez  Cuervo  foi  moi  receptivo  ante  as 
nosas  peticións,  e  cáseque de  inmediato 
escomenzaron os traballos.

As  obras  que  lle  solicitamos,  desglosadas  por 
barrios, foron as seguintes:

PERRÓN:

*Colocación de guías e pletinas de corte de auga na arqueta 
de riego.

* Canalización da auga de rego que vai á arqueta anterior.

* Sustitución da tubería que cruza a estrada na entrada de 
Perrón por outra de mayor caudal que evite o 
desbordamento do regato que abastece o río Leiro.

SOUTELO:

* Sustitución das medias cañas por tubería cerrada para a 
recollida das augas pluviais ó longo de toda a estrada.

AS QUINTÁNS:

* Limpeza da tajea que atravesa a estrada a Zamar no 
Piñeiro, e canalización da auga ata o río Leiro.

RUBIÁNS DE ARRIBA:

* Limpeza da tubería de pluviais que atravesa a estrada no 
Pereiro, e canalización ata o río.

* Retirada da valla colocada por particulares, e limpeza de 
cunetas ata o río.

* Extracción da pedra que obstrúe a estrada que vai ó 
cemiterio.

* Limpeza de cunetas no acceso ó hospital.

ABELLE:

* Sacar ou cortar pedras que obstrúen o camiño de acceso a 
Abelle.

* Bacheá-lo camiño que baixa de Abelle ata a estrada de 
Pontevedra, e que próximamente vai ser asfaltado de novo.

* Recollida das augas pluviais que baixan do monte pola 
ponte do ferrocarril.

LOENZO:

* Limpá-lo lavadoiro, e sustituí-la tubería de desaugue do 
mesmo, para evitá-la inundación das fincas próximas.

A BOUZA:

* Continuá-la construcción do murete de pedra vella que 
rodeará a zona pública arbolada contigua ó campo da festa.

CENTRO CULTURAL:

*Instalación de reixas no despacho da AAVVCC “O Souto”

* Instalación de porta blindada no mesmo despacho.

* Instalación das dúas pantallas de TV e os seus respectivos 
home cinemas, e instalación do cableado para a sala de 
proxeccións.

* Colocación de tabique acristalado que separe o bar e o hall 
do auditorio.

* Instalación de dous proxectores de haloxenuros metálicos 
que iluminen por completo a fachada do Centro Cultural.

Algunhas das obras que se lle solicitaron xa 
están rematadas, e confiamos que o resto o 
estén en breve.

LAVADEIRO DE SOUTELO

Fai aproximadamente 12 anos que o lavadeiro de 
Perrón  é  actualidade  de  cando  en  cando.  Nas 
épocas de fortes choivas, o río Leiro desbórdase, 
anegando os terreos colindantes,  e a casa que 
está emprazada nas súas proximidades ve como 
o seu baixo se inunda.

Cambiáronse as vellas comportas de madeira por 
unhas metálicas,  quitáronse,  volveron a instalar 
outras… A solución non funcionaba, o veciño que 
vía os baixos da súa casa anegada solicita que o 
lavadeiro se lle reduza a súa anchura, o que leva 
ó resto dos veciños a rexeitar dita proposta e a 
oporse frontalmente a calqueira modificación do 
lavadoiro…
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Intervén Augas de Galicia, interveñen abogados, 
pero a solución non aparece.

En  xullo  do  ano  pasado  fúndase  a  Asociación 
Veciñal e Cultural “O Souto”, e o problema se lle 
prantexa á Asociación.  Comenzamos a traballar 
no  tema,  visitámo-lo  lavadoiro,  e  formulamos 
unha  proposta  que  satisfaga  a  tódalas  partes 
implicadas. 

Dita proposta se lle expón ós veciños reunidos en 
Asamblea Xeral no Centro Cultural fai un mes, e 
logo  de  debatila  ampliamente  polos  asistentes, 
chegamos a un consenso que satisface a tóda-
las partes. Non se asina no momento, xa que se 
suxire introducir unha cláusula no acordo, previa 
a súa sinatura.

O acordo é o seguinte:

ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL

           “O SOUTO” – RUBIÁNS

A Asociación Veciñal e Cultural “O Souto” 
de Rubiáns,  e os veciños abaixo asinantes,  conscentes da 
problemática creada polas inundacións que en ocasións se 
producen  no  rio  Leiro  ó  seu  paso  por  Soutelo,  desexan 
sentá-las  bases  da  resolución  do  problema,  de  xeito  que 
satisfaga a tódalas partes implicadas no mesmo, para o cual 
asinan o seguinte

ACORDO:

1º:  O  lavadoiro  de  Soutelo,  non  verá 
reducidas as súas medidas, mantendo o seu longo e anchura 
actuais,  de  xeito que  toda  a  auga que en todo momento 
traiga o río Leiro, pase a traverso do mesmo.

2º:  Procederase  á  retirada  da  pedra  que 
divide o caudal de saída en dúas portas, quedando de este 
xeito unha úneca porta pola que sairá todo o caudal do río.

3º:  A  porta  de  saída  do  lavadoiro, 
rebaixaráse ata acadá-lo nivel que o fondo do río presenta 
no  punto  inmediatamente  posterior  á  comporta  de  saída. 
Asimesmo,  limparáse  esta  zona,  ata  rebasar  as  luces  da 
ponte pola que pasa a estrada a Soutelo.

4º:  As  dúas  comportas  que  actualmente 
ten o lavadoiro, sustituiránse por unha única comporta, que 
na súa parte superior enrasará co nivel previsto nas pedras 
frontais,  e  non  superará  dita  altura,  como  sucede  coas 
actuais.  Dita  comporta,  será  accionada  eléctricamente  de 
xeito automático, cando o nivel de auga accione unha boia 
que detecte o nivel que se poida considerar como indicador 
de risco de desbordamento. Dito sistema funcionará sen que 
medie  decisión  algunha  por  parte  de  nengunha  persona. 
Asimesmo,  o  sistema  poderase  accionar  manualmente  en 
caso de interrupción do suministro eléctrico ou de avaría do 
sistema.  Neste  caso,  será  imprescindible  acceder  ó 
mecanismo manual, por medio dunha chave que estará en 
poder da Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”.

5º: A Administración ampliará, onde sexa 
preciso, a anchura do cauce augas arriba do lavadoiro.  Ós 
veciños  que  cedan  terreno  para  proceder  ó  ensache  do 
cauce nos puntos que Augas de Galicia o considere preciso, 
se lle terán en conta os terreos cedidos para que computen 
no  cálculo  da  área  de  servidume.  Asimismo,  a 
administración encargaráse da construcción dos muros de 
contención que aseguren os terrenos de cada marxe. Tamén 
manterá o cauce libre de obstáculos que en caso de riada 
impidan  o  paso  da  auga,  como  se  ten  producido 
últimamente  con  tablóns  colocados  á  maneira  de  pontes, 
etc. Asimesmo, impedirá o verquido de augas grises e fecais 
ó cauce do río, e garantirá a libre circulación peonil pola súa 
ribeira.

    En Rubiáns a 5 de maio de 2008

A Asociación Veciñal  e  Cultural  “O Souto”,  non 
pode  menos  que  felicitar  ós  veciños,  por  ter 
actuado con cordura e sensatez, o que facilitou 
que  se  chegase  a  un  acordo  que  satisface  a 
todos, e que permite o desbloqueo dun problema 
que  estivo  coleando  durante  os  doce  últimos 
anos.

CELEBRACIÓN DA

FESTA DE SAN XOÁN

Este ano,  a véspera de San Xoán,  23 de xuño 
cae en luns. Por eso, nas Xuntas Directivas da 
Asociación Veciñal e Cultural “O Souto” e na das 
Mulleres  Rurais  “Alambique”,   pensamos  que 
sería mellor  adiantar  a festa ó sábado anterior, 
esto é o día 21.  Será pois  o sabado 21 cando 
celebremos  a  cachada,  con  sardiñada  gratuita 
incluída  para  tódolos  socios,  música,  etc  etc., 
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aínda que o luns 23, para que non se rompa a 
tradición,  faremos  tamén  unha  pequena 
cachadiña.

Ven  a  pasar  a  noite  con  nós:  Prometémosche 
que non te arrepentirás.

EXPOSICIÓN DE 
MANUALIDADES, A CARGO DA 

AA.MM.RR. “ALAMBIQUE”

A  Asociación  de  Mulleres  Rurais  “Alambique”, 
está que non para: O día anterior á cachada de 
San Xoán, é decir, o venres día 21, ás 9 e media 
da  noite,  inauguran  a  Exposición  de 
Manualidades, na que se van expoñer multitude 
de traballos feitos últimamente e que ata agora 
durmían esquecidos nos caixóns, por razóns que 
non veñen ó caso.

Animamos ás mulleres de Rubiáns a que acudan 
á inauguración, e que vexan o que con un pouco 
de  imaxinación,  creatividade  e  tempo  libre  se 
pode chegar a facer.

Seguro  que  moitos  homes,  ainda  que  nunca  o 
imos recoñecer en público, estamos empezando 
a ter sana envexa.

XA TEMOS GRUPO

DE BAILE GALEGO

Por fin, a Asociación Veciñal e Cultural “O Souto” 
xa ten un grupo de baile  galego.  O grupo está 
constituído por nenos e nenas ata 9 ou 10 anos, 
que si ben non é moi numeroso, pola idade dos 
seus  componentes  supoñemos  que  pronto 
teremos un grupo que poida actuar en público e 
facelo moi ben.

De  tódolos  xeitos,  o  grupo  non  está  pechado: 
todo o contario, esperamos que moitos nenos e 
nenas  mais  se  sumen  ó  grupo,  especialmente 
agora que aínda estamos empezando.

A Asociación vai xestionar axudas públicas para 
manté-lo grupo, pagar á profesora, confeccionar 
os traxes, etc.

Por último, se tes un fillo ou filla que pudiera ter 
interés no tema, animámoste a que o inscribas no 
grupo de baile,  xa que será moi positivo para a 
súa formación integral, non só como bailarín.

EXPOSICIÓN DE

MAQUETAS NAVAIS

Do  2  ó  18  de  maio,  a  Asociación  montou  a 
exposición  “Achegando  o  mar”.  A  exposición 
comprendía  unhas  25  maquetas  de  barcos,  as 
maquetas dos faros existentes na Ría de Arousa, 
e  como  curiosidade,  a  maqueta  da  antiga 
estación de ferrocarril de Vilagarcía. 

Maqueta do “Endeavour” de Rafa Sabugueiro

A exposición fíxose coa inestimable colaboración 
de  Rafa  Sabugueiro  e  da  Asociación  de 
Modelistas de Arousa, da que é o Presidente.

Nela participou un maquetista de Rubiáns, José 
Luis Parada Novás, quen expuso dúas das súas 
dornas.

INTERPELACIÓN Á ALCALDESA 
NO PLENO DO 29 DE MAIO

A mediados de abril,  os veciños de Rubiáns de 
Arriba,  xunto  co  Presidente  da  Asociación  de 
veciños  e  o  vocal  de  zona,  Abelardo  Barcala, 
mantiveron unha xuntanza coa Sra Alcaldesa no 
Lago,  coa  presenza  do  enxeñeiro  técnico  do 
Concello  e  do  enxeñeiro  da  empresa 
concesionaria  das  obras  do  vial  ó  porto  de 
Vilagarcía.
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En  dita  xuntanza,  os  veciños  expuxemo-las 
nosas  preocupacións  polas  contínuas 
inundacións que estaban a padecé-los veciños, e 
polos danos que se produciron nas propiedades 
de algúns deles con motivo das voaduras que se 
realizaron na obra.

Respecto  das  voaduras,  tanto  o  enxeñeiro  da 
empresa  como  o  Concello,  deron  garantías  de 
que  non  habería  problemas  para  a  reparación 
dos danos causados.

No tema mas preocupante, o da canalización das 
augas  de  escorrentía,  a  Alcaldesa 
comprometéuse a xestionar ante o Ministerio de 
Fomento a elaboración e posterior ejecución dun 
proxecto que recollese as augas e as conducira ó 
río.

Pero pasou un mes e medio,  e o proxecto non 
cegaba, polo cual a Asociación Veciñal e Cultural 
“O  Souto”,  convovou  unha  Asamblea 
Extraordinaria  para  tratar  sobre  as  medidas  a 
tomar no tema.

Na Asamblea Xeral celebrada o día 25 de maio, 
decidíuse  acudir  ó  Pleno  Ordinario  que  a 
Corporación  Municipal  celebraría  o  día  28,  e 
interpelar  á Alcaldesa sobre o cumplimento das 
promesas  feitas  ós  veciños,  e  encargouse  ó 
Presidente da Asociación dita interpelación.

O xoves 29, ás 5,45 da tarde, numerosos veciños 
de  Rubiáns,  sobre  todo  de  Rubiáns  de  Arriba, 
concentrámonos diante do Concello  cunha gran 
pancarta na que se pedían solucións urgentes ó 
tema. Ás 6 da tarde escomenzóu o Pleno, e ás 
9,30 interveu o presidente, para dirixirse ó Pleno, 
recabando  unha  solución.  O  texto  da 
interpelación foi o seguinte:

Sra alcaldesa, sras e srs concelleiros:

En xullo de 2007, a Asociación Veciñal e cultural “O Souto”  
de  Rubiáns  mantiña  unha  xuntanza  coa  sra  alcaldesa,  o 
concelleiro de obras, e técnicos do Concello e da empresa  
concesionaria das obras da estrada de acceso ó Porto de  
Vilagarcía. Nela, expuxemos as nosas procupacións respecto 
das obras, especialmente no referente á recollida das augas  
pluviais, que non estaban contempladas no proxecto, e que  
estaban a causar graves problemas a moitos veciños.

Se nos contestou que o Ministerio de Fomento estudiaría o  
tema, e á volta das vacacións teríamos unha resposta.

En Novembro chega dita resposta, e nela se recolle que as 
nosas  inquedanzas  son  infundadas,  e  que  o  sistema  de 
recollida de pluviais que nós solicitabamos era innecesario.

Lamentablemente,  o  tempo  deuno-la  razón,  e  as 
inundacións foron a tónica dos días de choiva, tal e como 
recolleron  en  numerosas  ocasións  os  medios  de  
comunicación.

En abril, temos unha nova xuntanza no lugar de O Lago, á  
que asisten numerosos veciños. Lles prantexamos os danos  
que estaban a sufrir  nas súas propiedades algúns veciños 
como consecuencia das voaduras que se estaban a realizar,  
e as inundacións constantes  que se producían os días de  
choiva.  A  sra  alcaldesa  foi  receptiva  ós  nosos 
prantexamentos,  e  se  comprometeu  a  xestionar  ante  a 
empresa  adxudicataria  a  reparación  dos  danos  causados 
polas voaduras, e a xestionar ante o Ministerio de Fomento a  
elaboración e posterior execución dun proxecto de recollida 
das  augas  que  solucionase  dunha  vez  por  todas  dito  
problema.

Esta asociación, e os 402 veciños que representa, entenden  
que  certas  obras  ou servizos  que  a  miúdo  demandamos,  
teñan unha tramitación lenta, e mesmo que estén suxeitas á 
previa consignación presupostaria, pero cando o problema é 
que  a  auga  ou  o  lume  ameazan  ós  cidadáns,  cando  os 
veciños se deitan cada día pensando se terán que levantarse  
durante  a noite  para  tentar  salvar  da riada algunhas  das  
súas pertenencias, a resposta ten que ser necesariamente,  
inmediata e contundente.

Comoqueira que xa transcorreu un mes e medio dende a 
última xuntanza mantida con vostede e os resultados de dita  
xuntanza  non  se  están  a  ver,  namentras  que  os  
asulagamentos  non  nos  dan  tregua,  é  polo  que 
interpelamos:

1º: Dende a última xuntanza mantida coa sra alcaldesa, 

¿fixo  a  Admón.  Municipal  algunha  xestión  ante  o 
Ministerio  de  Fomento  no  senso  de  rematar  co 
problema dos asulagamentos de terreos de cultivo e  
de propiedades dos veciños de Rubiáns de Arriba? 

¿Cál foi o resultado de ditas xestións?  

¿De qué xeito se pensa solucionar o problema? 

¿En qué prazo?

¿Fíxose  algunha  xestión  no  senso  de  solicitar  do  
Ministerio de Fomento ou da empresa concesionaria  
das  obras,  a  reparación  dos  danos  causados  polas 
voaduras nas edificacións? 

¿É conscente o Concello de que algúns pozos que se 
utilizan  para  abastecimento  domiciliario  de  auga 
potable  pudieran  resultar  contaminados  pola  gran 
cantidade de auga e barro arrastrado desde as obras,  
ou de que as voaduras realizadas a diario durante un  
mes puideron ter modificado a capa freática, e facer  
que o manatial do que se sirve a traída de augas de O  
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Lago,  que  abastece  a  40  veciños  puidera  resultar  
esgotado?  

De ser así, o Concello, 

¿vai defendé-los intereses dos veciños afectados?

Para  rematar,  agradecer  públicamente  o  esforzo  dos  
membros  da  Corporación  que  se  preocuparon  por  atopar 
solucións ó problema, incluso ós que, por toda contribución,  
acudiron a última hora a facerse a foto. 

A Alcaldesa, logo de vé-lo interés suscitado polo 
tema que  se lle  expoñía,  e  logo  de vé-la  gran 
cantidade  de veciños  que durante  o  transcurso 
do Pleno  se foron sumando,  logo de rematá-la 
súa  xornada  laboral,  deunos  toda  clase  de 
garantías de que as nosas reivindicacións ían ser 
atendidas,  e  deunos un prazo de entre 7 e 10 
días para que ese proxecto de canalización tan 
longamente solicitado sexa unha realidade.

O prazo non pasou, e esta Asociación espera con 
impaciencia que transcorran os días para visitá-la 
sra  Alcaldesa  e  recibir  das  súas  mans  dito 
proxecto.

Confiamos  en  todo  se  vaia  resolver  de  xeito 
satisfactorio,  e  se  resolve  así,  será  un  logro 
acadado gracias á unidade dos veciños. Deles e 
de  nadie  mais  será  o  mérito,  aínda  que  algún 
politiquillo pretenda poñerse a medalla.

EXPOSICION DA CAMELIA

Os días 23 e 24 de febreiro, a Asociación Veciñal 
e  Cultural  “O  Souto”,  celebrou  a  1ª  Feira-
Exposición  da Camelia.  O sábado  23,  ás  4 da 
tarde inaugurábase a Exposición, e ás 8 da tarde 
tiña lugar unha Conferencia sobre a Historia da 
Camelia.

O  domingo,  ás  12,30  da  mañán,  tiña  lugar  un 
curso práctico sobre a reproducción e os  inxertos 
en camelias, a cargo de Leonor Magariños, acto 
que contou cunha afluencia masiva de persoas, 
que demostraron así o seu interés polo tema.

A exposición, minutos antes de ser inaugurada

Xa  pola  tarde,  ás  4,30  tivo  lugar  unha  visita 
guiada por Fernando Vila, ós xardíns do Pazo. Alí 
os  asistentes  escoltaron  con  moito  interés  as 
explicacións  que  Fernando,  gran  coñecedor  do 
tema lles iba dando.

Ás nove e media da noite,  o Vicepresidente da 
Deputación Provincial José Juan Durán se dirixía 
ós  asistentes,  excusando  a  non  asistencia  do 
Pdte da Deputación, o Sr. Louzán.

Acto seguido, o Tenente de Alcalde e Concelleiro 
de Cultura, Xosé Catro Ratón, tomaba a palabra, 
para  resaltá-la  gran  importancia  que  tiña 

Marabilloso exemplar de camelia reticulata

que Rubiáns se sumase á tarefa de exaltación da 
flor  que  é  xa  un  símbolo  de  Galicia,  para 
finalmente clausurá-la exposición.

A  Asociación,  quere  agradecer  públicamente  a 
colaboración  desinteresada  de  Fernando, 
propietario  de  “Jardinería  Fernando  CB”, 
empresa  de  xardineiría  radicada  en  Barbeitos, 
que  ven  colaborando  con  nós  en  canta 
exposición facemos, aportando plantas, macetas, 
césped artificial, fontes, etc. 

Gracias, Fernando.
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ACTIVIDADES CULTURAIS 
PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

DO ANO

A Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, está, 
conxuntamente  coa  AA.MM.RR.  “Alambique”,  a 
preparar  un  ambicioso  plan  de  actividades 
culturais  para  desenvolver  ó  longo  do  segundo 
semestre do ano.

Dependendo  das  subvencións  que  academos, 
tentaremos levar adiante o seguinte:

• Para nenos:   

Ludoteca nos meses de xullo e agosto.

Curso  de  animación  á  lectura,  con  creación  dun  club  de  lectura 
permanente, de xullo a decembro.

Aula de natureza, en xullo e agosto.

Confección dos traxes para os nenos do grupo de baile.

• Para mulleres:   

Ciclo  de  charlas  coloquio,  sobre  violencia  de  xénero,  dependencia, 
resolución de conflictos, sexualidade, adolescencia…

Curso de arte floral.

Excursións.

• Para maiores:   

Ciclo  de  charlas  coloquio  sobre  osteoporosis,  fibromialxia, 
reumatismos…

Campeonatos de xogos de mesa para homes e mulleres.

Ciclo de concertos de música coral. Concerto de Nadal.

Curso de informática básica.

Curso de Internet.

• Para todos:   

Edición do Facho

Exposición de pintura (Pintores locais)

Curso de primeiros auxilios

Ximnasia de mantemento.

Excursións.

Karaoke.

Baile.

Cine forum.

O  plan  de  actividades  é  realmente  ambicioso.  Como 
decíamos, vai  depender en gran medida das subvencións 

que academos, pero témo-la esperanza de que senón todas, 
moitas das actividades propostas ímolas realizar.

Nas  actividades  dirixidas  a  nenos,  pretendemos  que  o 
Centro  Cultural  funcione  de  10,30  a  13  horas  de  luns  a 
venres, o que posibilitaría que á vez que os nenos continúan 
a  súa  formación,  con  actividades  lúdicas,  as  nais  teñan 
tamén un tempo de respiro.

Neste caso, sería moi interesante que as nais que queiran 
traer ós seus fillos a estas actividades, no lo fagan saber 
canto antes,  para ter unha estimación o mais real  posible 
das necesidades. 

NOVAS DE ÚLTIMA HORA

 Hoxe, mércores día 4 de xuño, chamóunos a Sra 
Alcaldesa,  para  darnos  unha  boa  noticia:  A 
promesa  que  nos  fixo  no  Pleno  do  día  29  de 
maio,  logo  da  nosa  interpelación,  é  xa  unha 
realidade, e o proxecto de canalización da auga 
ata o río Leiro está feito.

Teremos  agora  que  estudialo,  ver  a  qué 
propietarios  afecta,  e  empezar  a  contactar  cos 
mesmos para  que  otorguen  o  seu permiso por 
escrito  para que a auga sexa canalizada ata o 
regato que logo a conducirá ata o río Leiro.

Sen entrar a valorar un proxecto que aínda non 
tivemos tempo de estudiar, se nos ocurren dúas 
ideas:

* Que a alcaldesa actuou coa celeridade que os 
veciños lle pedimos no Pleno do día 29.

*  Que  cando  os  veciños  nos  movemos  como 
grupo organizado, as posibilidades de conquerí-
los obxectivos propostos, son moi grandes.

Sigamos así, que imos polo bo camiño.

PARA AFILIARTE Á AA.VV.CC. “O SOUTO” 
OU Á AA.MM.RR. “ALAMBIQUE”,

PÁSATE POLO CENTRO CULTURAL

CALQUEIRA TARDE
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