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A AFILIACIÓN Á ASOCIACIÓN: 
ASIGNATURA PENDENTE

Neste ano de vida que acaba de cumprir, 
a Asociación medra continuamente en número de 
socios. Esto, que é un dato positivo, xa non o é 
tanto se temos que en conta que o ano pasado, a 
nosa  parroquia  estaba  formada  por  1296 
persoas. Dito de outro xeito: de cada tres persoas 
que  viven  en  Rubiáns,  só  unha  é  socia  da 
Asociación.

Habería  que  tentar  afondar  nas  causas 
desta  baixa  afiliación,  que poden ser  múltiples, 
pero que non cremos que sexan os 12 € de cuota 
anual que pagámo-los socios.

Do que sí estamos seguros, é que resulta 
lamentable  que,  logo  de  estar  30  anos 
queixándonos  de que en Rubiáns  non houbera 
un  centro  social,  agora  que  o  temos,  moitos 
veciños non teñan pasado nunca por él.

De  pouco  vale  que  teñamos  unha 
biblioteca  que  agora  mesmo  está  en  fase  de 
ordeación  e  clasificación  dos  seus  fondos,  de 
nada vale que fagamos inversións importantes en 
dotá-lo  centro de bens de equipo  destinados  ó 
ocio, de nada vale crear un aula de informática 
como a que estamos a tentar crear, ou de dispor 
de conexión a Internet, de nada vale que…, se ó 
final é para disfrute duns poucos.

 

               Por eso, dende estas páxinas de “O 
Facho”,  queremos  facer  un  chamamento  ós 
veciños que aínda non son socios, para que se 
asocien. 

Tamén,  lles  queremos  lembrar,  que  o 
recibo  da  Asociación  correspondente  ó  ano  en 
curso,  está  o  cobro  dende  marzo  no  Centro 
Cultural. 

XA ESTAMOS EN INTERNET: 
www.rubians.com

A Asociación Veciñal e Cultural “O Facho”, 
ven  de  sumarse  ás  mal  chamadas  “novas 
tecnoloxías” da información, ó crear a súa páxina 
web:  www.rubians.com
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EDITORIAL
A Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, está 

de cumpreanos: A primeiros de xullo, cumpría o seu 1º 
ano de existencia.

Se nos paramos a facer balance do realizado, 
podemos ver que quedan moitas cousas feitas, mellor ou 
peor feitas, segundo quen faga a análise, pero feitas, que 
ó fin e á postre, é o que importa.

Posiblemente  nos  teñamos  equivocado  en 
algunhas ou en todas, pero cómpre lembrar que só se 
equivoca  o  que  se  arrisca  a  facer  algo:  “se  non  fago 
nada,  seguro que non meto a pata”,  e  unha frase que 
moitos teremos pronunciado algunha vez.

Poderase criticá-lo realizado ou o acadado neste 
ano,  pero  o  que  nadie  poderá  negar,  é  que  tódalas 
persoas  que  tentamos  levar  adiante  a  Asociación, 
puxémo-lo corazón e toda a nosa ilusión neste traballo.

¡ Feliz cumpreanos!

MOI IMPORTANTE:

           A Asociación de Veciños, 
prega  encarecidamente  ós  veciños 
que teñan pensado acudir á 1ª FESTA 
DO  CARNEIRO,  que  retiren  os  seus 
tickets entre este fin de semán e o 
luns.

          Despois, e dado que imos facer 
unha  publicidade  masiva  fora  de 
Rubiáns, non poderemos garantir que 
haxa tickets para todos. 

http://www.rubians.com/


A  páxina,  creada  polo  noso  veciño  e 
amigo Diego Alcaine, tal e como se dí na propia 
web,  pretende ser unha fiestra aberta pola que 
nos poidamos asomar ó mundo, pero, como tóda-
las fiestras, tamén pola que o resto do mundo se 
poida asomar a Rubiáns,  ver quen somos,  qué 
facemos, que nos preocupa, ver as nosas fotos, e 
un sinfín de posibilidades mais.

Pensade  o  que  pode  supor  para  ese 
pariente  emigrante  que  case  todos  nós  temos 
vivindo  ó  longo  e  ancho  do  mundo,  poder 
asomarse cada día a unha ventá, e ver fotos de 
Rubiáns,  ver  as  fotos  dos  seus  parentes 
disfrutando  dunha  excursión,  dun  baile  ou  da 
festa  de  San  Xoán,  ou  do  magosto,  ou  de 
enterarse do que está  pasando  en Rubiáns  en 
cada  momento,  ou  vé-la  troula  que  montamos 
tódolos anos o martes de Santa Prácida a través 
dun vídeo. 

Visita  a  páxina,  e  se  queres  colaborar 
enviando fotos, comentarios, opinións, ou o que 
se  xe  ocurra,  ponte  en  contacto  con  nós,  e 
subiremos o que queiras á páxina.

A LUDOTECA DA ASOCIACIÓN 
DE VECIÑOS 

Unha ludoteca, é unha actividade dirixida 
ós  nenos,  inspirada  nun  principio  básico:  o  de 
aprender xogando.

Debido a que cada monitor dos que imparten a 
ludoteca,  ocúpase  dun  reducido  número  de 
nenos,  resulta  unha  actividade  relativamente 
cara, que case sempre é ofertada polos concellos 
nas  épocas  vacacionais:  Nadal  e  verán,  e  que 

lamentablemente non sempre cubren as peticións 
de matrícula dos pais.

Así, no Concello de Vilagarcía, a pesares 
de  ter  varias  ludotecas  funcionando,  moitos 
nenos  quedaron  lamentablemente  fora  da 
actividade.

A Asociación de Veciños, conscente deste 
problema, puxo unha en funcionamento, tres días 
á semán, dúas horas diarias, atendida por dúas 
monitoras.  

Para evitar ter dous días sen actividade, 
un  directivo  da  Asociación  prestouse 
voluntariamente,  e  de  xeito  totalmente  gratuíto, 
para  atender  ós  nenos  eses  dous  días  que 
quedaban,  pero  aínda  así  a  cantidade  a  pagar 
por  cada  neno  era  elevada,  polo  cual  a 
Asociación decidíu asumir parte do custe de cada 
praza, para que non lle resultara tan gravosa ós 
pais.

Deixando a un lado o tema económico, a 
ludoteca cremos que está a ser un rotundo éxito, 
e  o  vindeiro  ano  tentaremos  mellorala, 
incrementando  o  número  de  monitore/as 
contratadas,  como  incrementando  as  horas  de 
funcionamento.

O MINILECTORIÑO

 Tamén, adicado ós cativos, estamos estes 
días (do 11 ó 14 de agosto, a partires das 10,30 
da  mañá),  a  ter  no  Centro  Cultural  o 
Minilectoriño. 

O  Minilectoriño  é  unha  actividade 
totalmente organizada e sufragada polo Concello, 
que pretende desenrolar nos nenos o gusto e a 
afición pola lectura, todo elo dende un punto de 
vista no que o xogo ten un papel predominante.

A EXCURSIÓN A CORCUBIÓN

O pasado  día 20 de xullo,  a  Asociación 
organizou  unha  excursión  á  Feira  Medieval  de 
Corcubión.  Ás  9 da mañán saíamos do Centro 
Cultural,  e  ás  10  e  media  estabamos  en 
Corcubión.
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 Era un pouco cedo, pero pouco a pouco a Feira 
comenzou a animarse: todo tipo de tendas que 
poñían  á  venda  artículos  que  se  poderían 
considerar  de  época,  pasarrúas  a  cargo  de 
comparsas, na que ían personaxes que parecían 
sacados do ano 1.600,  tocando música que se 
supón era da Idade Media. Paseos a lombos de 
dromedarios,  exhibicións  de  cetrería,  é  decir, 
caza  con  aves  rapaces  amaestradas,  ferreiros 
traballando  o  ferro  á  maneira  tradicional,  e  un 
sinfín de actividades que fixeron que o tempo nos 
pasara rápidamente. Logo, como ía chegando a 
hora  de  comer,  marchamos  cara  a  praia 
Langosteira,  situada  á  entrada  de  Fisterra. 
Comemos no monte, e logo armouse unha festa 
improvisada,  con  gaita,  tamboril,  pandeiretas, 
cantos… Logo de unha hora  media,  había que 
marchar para ir vé-lo faro de Fisterra, pero case 
que  nadie  quería  saír,  porque  o  estabamos 
pasando moi ben. Pero saímos, vímolo famosos 
Faro  de  Fisterra,  e  logo  voltamos  cara  Muros. 
Paramos  a  tomar  algo,  e  de  paso,  demos  un 
percorrido polas rúas do casco histórico, e logo, 
saímos con dirección a Rubiáns. Algún, durante o 
trayecto de volta para a casa, xa quería organizá-
la  seguinte,  pero  xa  haberá  tempo para  facelo 
mais adiante.

Por certo, que a excursión, como tódalas 
actividades  que  realizamos,  dende  o  punto  de 
vista económico foi  deficitaria,  ó cobrá-lo billete 
por  debaixo  do  prezo  de  custe,  tal  e  como 
sabíamos que ía ser. Pero o déficit, vai como xa 
sabedes a cargo dos beneficios que xenera o bar 
da Asociación, que para eso está.

Os que dispoñan de Internet, poden vé-las 
fotos  sacadas  na  excursión,  e  en  breve,  un 
longuísimo reportaxe en vídeo da mesma. Para 

eso,  compre  entrar  na  dirección 
www.rubians.com   donde  podemos  atopar 
tódalas novas que se xeneran en Rubiáns, fotos, 
comentarios, etc.

CURSO GRATUÍTO DE 
INFORMATICA E INTERNET 

PARA MAIORES

A  partires  de  mediados  de  setembro,  a 
Asociación vai comenzar un curso gratuíto para 
que as persoas maiores de 35 anos aprendan a 
manexarse diante dun ordenador  (escribir  unha 
carta,  crear  unha  conta  gratuíta  de  correo 
electrónico,  chatear  con  outras  persoas,  enviar 
fotos  a  distancia,  navegar  por  Internet  etc)  Os 
días  previos  ó  inicio  do  curso,  faremos 
publicidade intensiva por medio da megafonía e 
cartelería, pero os que queiran asistir, xa poden 
pasar polo Centro Cultural a inscribirse.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL 
E CULTURAL “O SOUTO” 
ESTÁ ORGANIZANDO A 

“1ª FESTA DO CARNEIRO – 
RUBIÁNS 08”

Logo do gran éxito obtido na 1ª Romaría 
popular  organizada  pola  Asociación  o  pasado 
ano, e logo de ter en conta a opinión de moitos 
veciños  que  marcharon  encantados,  este  ano, 
estamos  organizando  outra  nova  edición  da 
romería.

Pero  este  ano,  os  obxectivos  son 
infinitamente mais ambiciosos:  Queremos que a 
nosa  romería  se  sume  ás  dúas  festas 
gastronómicas  que se celebran no Concello  de 
Vilagarcía (a da Ameixa de Carril, e as Revenidas 
de  Vilaxoán),  co  cual  indudablemente  se 
aseguraría a súa calidade. 

A Consellería de Industria e Innovación, a 
traverso  da  Dirección  Xeral  de  Turismo,  dela 
dependente,  acaba  de  concedernos  unha 
subvención  para  a  organización  de  dita  festa, 
nunha  cuantía  importante,  o  que,  se  somos 
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capaces de traballar coordinadamente, asegura o 
éxito da mesma.

Estamos  a  traballar  en  base  a  unhas 
previsións de que asistan  500 persoas a comer, 
o  que  eisixe  un  traballo  intensivo  de  moitas 
persoas,  polo  que  aproveitamola  ocasión  para 
pedirlle ós veciños de Rubiáns que dispoñan de 
algún  tempo  libre,  que  lle  voten  unha  man  a 
Rubiáns.

Ademais  da  Consellería  de  Industria, 
tamén temos o apoio incondicional  do Concello 
de Vilagarcía,  que nos cede material  (mesas e 
cadeiras)  e  incluso  un  grupo  de  gaitas, 
concretamente  “Os  Terribles  de  Arousa”  para 
amenizá-la comida.

As festas gastronómicas, xiran sempre en 
torno a un producto propio do lugar, ou que nese 
lugar ten gran relevancia. Nós pensamos que era 
a  hora  de  recuperála  tradición  que  o  carneiro 
asado  tivo  sempre  en  Rubiáns,  de  ahí  que 
decidiramos organizá-la romería co nome de “1ª 
FESTA  DO  CARNEIRO  –  RUBIÁNS  08”.  Así, 
confeccionamos un menú consistente en:

• Ración de empanada

• Ración de polbo (pulpo, non pensedes 
mal)

• Ración de carneiro asado

• Xelado

• Café

• Plato conmemorativo de cerámica de 
Buño

     Todo esto, por 8 € . 

Evidentemente,  o  prezo  é 
baratísimo:  se  non  fora  pola  subvención 
da  Xunta  de  Galicia,  sería  inviable. 
Pensemos que só o plato de cerámica de 
Buño custa xa 1,5 €, polo que esperamos 
que  o  día  9  de  setembro  Rubiáns  esté 
ateigado de xente, ó que contribuirá sen 
dúbida a publicidade exhaustiva que imos 
facer,  tanto  en  Rubiáns,  o  resto  das 
parroquias  do  Concello,  así  como  en 
outras parroquias de outros Concellos que 
están cerca de Rubiáns.

           

Cartel deseñado por Carlos Crespo

Que sexa un rotundo éxito 
ou  non,  dependerá  dos  veciños  de 
Rubiáns.  Se tedes pensado asistir,  sería 
bo que mercarades as vosas invitacións ó 
longo desta fin de semán e o luns, o que 
nos valería á Asociación de Veciños para 
ter  unhas  previsións  da  xente  que  vai 
asistir,  así  como para evitar  as colas de 
última  hora,  ou  o  que  é  peor:  que  non 
chegara a  comida para todos e algunha 
xente tivera que marchar para a súa casa, 
como sucedeu na romería do ano pasado.

Por  último,  comentarvos 
que a Asociación de Veciños vai  investir 
unha  boa  cantidade  de  diñeiro  neste 
evento, como en todos os que organiza, 
pero  tedes  que  ter  en  conta  que  a 
Asociación, entre outras cousas, está para 
eso,  tal  e  como se  contempla  nos  seus 
Estatutos,  aprobados  polos  veciños  de 
Rubiáns. 

Sabedes  que  a  cafetería  da 
Asociación  estará  como  non  podía  ser 
menos, aberta tamén os días de festa, e 
que  de  cada  euro  que  gastedes  nela, 
unha  gran  parte  vai  ós  fondos  da 
Asociación,  e  con  ese  diñeiro  se 
subvencionan excursións,  ludotecas para 
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os  nenos,  cursos,  festas  de  San  Xoán, 
magostos,  concertos  de  Nadal, 
romerías… e un sinfín de actividades que 
temos  previstas  para  o  outono-inverno, 
como ciclo de concertos de música coral, 
ciclo de conferencias dirixidas ós maiores, 
ciclo  de  conferencias  para  a  muller, 
concerto de Nadal, curso de informática e 
Internet  para  maiores,  cursos  de 
promocion  da  lectura,  instalación  da 
biblioteca,  xogos  para  os  maiores, 
karaoke,  etc  etc,  moitas  delas 
organizadas  pola  Asociación,  e  outras 
pola  Asociación  de  Mulleres  Rurais 
“Alambique”,  que  están  a  facer  un  gran 
traballo  en  favor  de  Rubiáns,  polo  que 
contan co noso apoio incondicional, como 
tamén  nós  sabemos  que  contamos  co 
delas.

EXPOSICIÓN DE CARAMÉS

Custou traballo convencelo, 
pero  ó  final  conseguimos  que  o  noso 
veciño  Gumersindo  Mosquera  Caramés 
dera o paso, e os seus óleos deixaran a 
paz e a tranquilidade do seu estudio, para 
mostrarse en todo o seu esplendor,  ante 
os  ollos  dos  visitantes  nunha  sá  de 
exposicións.

Efectivamente, o venres día 
5 de setembro, en vésperas do inicio das 

festas  de  Rubiáns,  ás  21,30  horas, 
inaugúrase a súa primeira exposición, de 
vintetantos cadros (óleos na súa meirande 
parte), no noso Centro Cultural.

Moitos  podemos 
imaxinarnos  o  que  pode  supoñer  para 
Sindo  expoñer  por  primeira  vez:  os 
nervos,  a  preocupación  polos  posibles 
fallos  na  montaxe,  se  vai  vir  pouca  ou 
moita xente…

Dende  a  Asociación, 
invitamos a tódolos veciños de Rubiáns a 
arroupar ó veciño e amigo Caramés nesta 
que será a súa primeira exposición, á vez 
que  lle  desexamos  que  ésta  non  sexa 
mais que a primeira dunha longa lista de 
exposicións exitosas.

Sindo,  non  che  fallará  o 
noso apoio.

AMPLIACIÓN 
DO CEMITERIO

O pasado 3 de agosto, tivo 
lugar  a  reunión  para  a  constitución  da 
Comisión que se encargará da ampliación 
do cemiterio de Rubiáns.

Como  lembraredes,  a 
Asociación  de  Veciños  en  Asamblea, 
espuxo  dous  posibles  emprazamentos, 
que  eran  a  parcela  situada  detrás  do 
cemiterio  actual,  ou o Monte Veciñal,  en 
Soutelo.

As  propostas  foron 
decididas en referéndum, e nel, a 1ª das 
propostas  acadou  unha  gran  maioría.  A 
partires deste momento, a Asociación de 
Veciños  chegou  a  un  acordo  coa 
propiedade para mercá-la finca, pero dado 
que  a  lexislación  eisixe  un  informe 
xeotécnico favorable da finca, para poder 
facé-la  obra,  directivos  da  Asociación 
reuníronse  coa  propiedade,  quen  lles 
facilitou un permiso por escrito para que 
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as  máquinas  poidan  entrar  na  finca  a 
realizar o estudio xeotécnico.

Na reunión do 3 de agosto, 
procedeuse  á  constitución  da  Comisión 
que  se  encargará  da  construcción  do 
cemiterio.  Dita  Comisión,  está  formada 
polos seguintes veciños:

Pola Xunta de Montes:

Xurxo Abuín Rodríguez

Luis Fernandez Pintos

Pola Asociación de Veciños:

José Barreiro Nieto

Rafael Barcala Lucio

Polos posibles compradores de panteóns:

Alfredo Longo Goldar

Julio Sánchez Leites

Constitúese a Comisión con estos 
6  membros,  a  pesares  da  ausencia  de 
Julio  Sánchez,  quen  excusou  a  súa 
asistencia por ter unha viaxe prevista para 
ese día.

Acto seguido, Xurxo Abuín informa 
do permiso por escrito da propiedade para 
realizá-los  estudios  precisos,  e  informa 
asimismo  de  que  dispón  de  dous 
presupostos  de  dúas  empresas  para  a 
realización dos traballos, ,  unha radicada 
en Marín, e outra en Madrid.

Alfredo Longo manifesta que sería 
interesante  solicitar  algún  presuposto 
mais, para tentar así rebaixá-lo custe de 
dito  estudio,  e  cita  a  unha  empresa  de 
Sanxenxo, Enmacosa.

Por unanimidade dos presentes se 
toma  o  acordo  de  solicitar  mais 
presupostos,  e  no  momento  en  que  se 
dispoña de todos eles, volveráse reuní-la 
Comisión  para  proceder  á  adxudicación 
de ditos traballos.

Asimismo,  acórdase  solicitar  do 
Concello  de  Vilagarcía  que  o  día  da 
realización  do  traballo,  nos  conceda  a 
retroexcavadora  municipal  para  a 
realización  das  calicatas  precisas  para 
levar a cabo dito estudio xeotécnico.

E  sen  mais  asuntos  que  tratar, 
levantóuse a sesión.

CONTRATACIÓN DO 
SERVIZO DE LIMPEZA 

DO CENTRO CULTURAL

As Xuntas Directivas da Asociación 
Veciñal e Cultural “O Souto” e a da Asociación de 
Mulleres  Rurais  “Alambique”,  acordaron,  en 
sesión conxunta celebrada o día 25 deste mes de 
agosto,  proceder  á  contratación  do  servizo  de 
limpeza  do  Centro  Cultural  de  Rubiáns,  con 
arreglo a unhas bases que garantan a limpeza, 
transparencia e imparcialidade do proceso.

As bases son as seguintes:

1ª:  A  periodicidade  da  limpeza,  segundo  as 
diferentes  dependencias  do  edificio,  será  a 
seguinte:

• Baños,  bar  e  corredores,  tódolos 
luns e venres.

• Salón de actos, tódolos venres.

• Aulas,  biblioteca  e  despachos, 
tódolos venres.

• Limpeza do polvo, unha vez ó mes.

• A  limpeza  das  fiestras,  non  se 
inclúe nas obligacións da contrata.

2ª:  Tódolos  impostos  e  demais  gastos  que 
pudieran gravar dita concesión, correrán por  
conta do adxudicatario.

3ª:  O  Centro  Cultural  aportará  tódolos 
productos de limpeza que sexan precisos.

4ª: A adjudicación rematará cando unha das 
partes llo notifique á outra por escrito, con 15  
días de antelación.
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5ª:  As/os  interesadas/os,  presentarán  oferta 
en  sobre  pechado,  no  que  incluirán  a  súa 
pretensión  económica  mensual,  e  fotocopia 
do seu DNI antes das 12.00 horas do día 14 de  
setembro.

6ª:  A  apertura  das  ofertas,  e  a  súa 
adjudicación terán lugar en sesión conxunta 
das  xuntas  directivas  das  dúas  asociacións 
convocantes, ás 20,00 horas do mesmo día 14 
de setembro.

INMINENTE DEMOLICIÓN DO 
VELLO PALCO DA MÚSICA

O vello palco do campo da festa, ten os 
días  contados:  Tal  e  como  a  Asociación  de 
Veciños  solicitou  en  febreiro,  o  Concello  vai 
elaborar un proxecto de mellora da zona pública 
(campo da festa, arboleda, explanada do Centro 
Cultural…).

Pretendemos con esto crear unha zona da 
que  Rubiáns  se  poida  sentir  orgulloso,  con 
mobiliario  urbán  axeitado,  con  parque  con 
bancos, barbacoa, unha fonte, con áreas de lecer 
que inviten ó descanso…

A Asociación, quere dende estas páxinas 
recoñecer públicamente o traballo desinteresado 
duns  veciños  que  traballaron  arreo,  poñendo 
incluso diñeiro do seu peto,  para acadar ter  un 
local, que durante moitos anos foi o único lugar 
de reunións que había na parroquia. Para eles, o 
noso recoñecemento e o de tódolos veciños de 
Rubiáns.  E  para  que  o  vello  palco  non 

desapareza  de  todo,  imos  retirar,  antes  da 
demolición, a lira que preside o edificio, 

e  posteriormente  se  instalará,  a  modo  de 
escultura,  sobre  un  pedestal,  no  parque  que 
pretendemos remodelar.

A Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, 
espera  da  veciñanza  ideas  que  nos  axuden  a 
remodelar o espazo público. Cremos que cantos 
mais sexamos a aportar ideas, o resulto final será 
mais acaído.

Para  empezar,  reparouse  xa  o  cruceiro, 
faltando neste momento dúas cousas por facer: 
Podar unha rama que ameaza a cruz e o varal, e 
botar terra vexetal arredor do cruceiro, e plantar 
prantas de flor.

Temo-la  promesa  de  que  ámbalas  dúas 
cousas estarán rematadas para as Festas de Sta 
Plácida.

Logo,  deberíamos  preocuparnos  todos 
porque o entorno sexa respetado e coidado.
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