
en moita tenrura  
na súa voz, que 
modula, proxecta 
e enche de 
sensibilidade  e 
de forza cando 
interpreta temas 
como “Let it be” ou 

“The trouble with love is”.

Irene Caruncho Iglesias, gañadora da 
última edición do concurso La Voz, 
naceu na vila cedeiresa hai 21 anos e 
segue a vivir nela sempre que os seus 
novos compromisos profesionais llo 
permiten. Aproveitando unha desas 
estancias falamos con Irene para 
coñecela un pouco máis e para saber 
dos seus plans de futuro.

: P De que zona de Cedeira es?
: R Son de Crónicas, un barrio mari-

ñeiro situado na zona vella que tomou 
o seu nome dunha vella serie de tele-
visión.

: P Entón tamén situarás nel as 
túas primeiras lembranzas da vila 
na que naciches, non é así? 

: R Do barrio teño moitos  recordos 
pero tamén de cando xogaba con ou-
tros rapaces na praza Roxa.

: P Entón o teu espazo preferido de 
Cedeira é...

: R Crónicas. É un lugar moi especial 
para min. Ten unhas vistas privilexia-
das e está moi preto do mar. Esta proxi-
midade é importante porque o mar é 
importante para min. Tamén creo que 
neste barrio cedeirés vívese doutra ma-
neira. 

: P Es consciente de que agora a 
vida levarate lonxe de Cedeira?

: R Terei que ir e vir, tal e como fago 
agora, pero a miña referencia de vida 
e de futuro sempre será e estará en Ce-
deira. 

: P O teu paso por La Voz levou o 
nome de Cedeira a toda España, 
sábelo, non?

: R Si, son perfectamente coñecedora 
dunha realidade da que me sinto es-
pecialmente orgullosa. Algunhas ve-
ces dinme: “a ver esa chica de Cedeira” 
cando me chaman, algo que me enche 
de orgullo. Gústame que iso sexa así.

: P Que outra cousa destacarías da 
vila?

: R A súa xente, porque é humilde e 
próxima. Aquí todos nos coñecemos. 
Hai un bo ambiente familiar. 

: P Que destacarías do teu paso 
polo concurso, á marxe da túa 
proxección artística?

: R As persoas ás que coñecín, tanto 
as que estaban a traballar no certame 
como os compañeiros cos que nunca 
existiu rivalidade senon unha amizade 
sincera e para toda a vida, como é no 

caso de Thais (a outra galega que che-
gou á fi nal). 

: P Animarías á xente nova a 
participar neste tipo de concursos?

: R Si, pero despois de ter alcanzado a 
maioría de idade. Hai que ter cabeza e 
ser forte para aguantar a presión.

: P Cando sairá o disco que agora 
estás a preparar coa discográfi ca 
Universal? Podes adiantar algo?

: R Espero que estea na rúa antes da 
primavera. Nel haberá tres o cuatro te-
mas dos que interpretei en La Voz pero 
os demais serán inéditos; todo un luxo. 
Despois sairei de xira, da que só podo 
dicir que será tranquila e elegante. 

: P Incluirase nel algunha canción 
galega? 

: R Non, neste primer traballo non, 
pero  tampouco o descarto para máis 
adiante. A min gústame moito Luar 
na Lubre. Coñezo todo o seu reperto-
rio. De outros intérpretes como María 
do Ceo tamén sei moitas cancións. O 
tema Lela é precisamente un dos meus 
favoritos cando me estou a duchar. 

Irene Caruncho: “A miña 
referencia sempre será Cedeira”
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A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

Acorporación municipal 
de Cedeira aprobou o día 

23 de febreiro os orzamentos 
que estarán en vigor ao longo 
do presente ano. A súa cuantía 
supera os 5,6 millóns de euros, o 
que representa un 7% máis que no 
2016 (5.276.842 euros) e case un 
15% máis en relación co que estivo 
en vigor en 2015. 

Este incremento tradúcese nun 
aumento do gasto na maioría das 
áreas do goberno, aínda que as 
de Servizos Sociais e Obras son 
as que disporán de máis recursos. 
No caso do apartado social, cunha 
partida 866.000 euros, representa 
a cantidade máis elevada investida 
ata o de agora por un goberno 
cedeirés neste capítulo. Os cartos 
reservados a investimentos para 

2017 elévanse ata os 866.000 euros, 
unha cantidade que se repartirá 
entre obras de saneamento, a 
rehabilitación do Pazo de Moscoso 
e a reparación de rúas e beirarrúas, 
entre outras actuacións. A 
partida que o equipo de goberno 
destinará a promocionar a cultura 
e os recursos turísticos da vila 
ascende a 405.000 euros. Como 
principal novidade nesta área 
fi gura a convocatoria dunha festa 
gastronómica adicada á pescada.
Da concellería de Deportes cabe 
sinalar a ampliación dos vestiarios 
do campo de fútbol, mentras que 
as previsións de gasto da área 
de Medio Ambiente inclúen a 
conexión do alumeado en vivendas 
illadas de Malde e Rego de Montoxo 
e a merca de contedores do servizo 
de basura.   Segue nas páx. 3, 4, 5 e 6

 O Concello abre o diálogo 
coa mocidade para coñecer 
as súas inquedanzas Páx. 2

 Quérese ampliar a oferta 
turística poñendo en valor o 
campo do Castro Páx. 6 

 O Entroido levou aos 
cedeireses a encher cos seus 
disfraces rúas e prazas Páx. 7 

Un orzamento de 5,6 millóns 
de euros para o ano 2017
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OConcello de Cedeira vén de 
establecer unha nova vía de 

comunicación coa mocidade local, unha 
iniciativa que ten un obxectivo dobre: 
saber das súas necesidades pero tamén 
darlle a coñecer o que a administración 
local fai ou pode facer por ela. 

Esta ponte é froito dunhas conversas 
que días atrás xuntaron ao alcalde, 
Pablo Moreda Gil; a primeira tenente 
de alcalde, María Xosé Rodríguez, e 
o concelleiro de Ensino, Robustiano  
Labraña, cun grupo de alumnos de 
4º da ESO e 1º de Bacharelato do IES 
Punta Candieira, e do recibimento no 
Concello, máis recentemente aínda, 
doutro colectivo de estudantes de 
Formación Profesional. 

As xuntanzas, valoradas por ambas 
as dúas partes, foron aproveitadas 
polos responsables políticos para 
mostrar a súa preocupación pola 
baixa participación da xente nova nas 
actividades culturais programadas 
polo Concello, así como polo 
descoñecemento que amosa a 

xuventude sobre os mecanismos dos 
que dispón para poder transmitir 
queixas, propostas ou críticas aos 
representantes  municipais.

A resultas deste diálogo o goberno 
cedeirés xa recolleu algunhas 
preocupacións e suxestións que a 
rapazada ten desde hai tempo pero 
non sabía como transmitir. Abriuse 
ademais a posibilidade de que a xunta 

de delegados e os representantes do 
alumnado no consello escolar poidan 
celebrar unha xuntanza de traballo co 
goberno local para concretar algunhas 
actuacións en función dos seus intereses. 

Os responsables municipais tamén 
puxeron sobre a mesa a posible 
constitución dunha asociación xuvenil 
e a creación dun centro social para uso 
exclusivo da xente nova de Cedeira. 

Mantemento e mellora 
do dominio hidráulico 

dos ríos é unha campaña 
de Augas de Galicia que no 
caso de Cedeira ten como 
protagonista o Condomiñas. 
A actuación consiste na 
retirada de árbores e pólas 
caídas na canle, así como no 
desbroce selectivo en zonas 
nas que exista abundancia 
de matorral. A limpeza 
iniciouse á altura do Punto 
Limpo e está previsto que 
remate na ponte da Acea, 
se ben o goberno municipal 

ten a intención de darlle 
continuidade cunha 
intervención semellante a 
partires do punto de inicio 
antes citado, ao longo de 
300 metros, augas arribas. 
A solicitude xa se fi xo no 
pasado mes de agosto, está 
aprobada, e mediante unha 
subvención xa concedida 
pola Xunta dará comezo en 
breve.

Tamén se prevé a retirar de 
residuos, entre a ponte vella 
e a de madeira. 

Ocompromiso da Xunta 
de convocar unha 

segunda praza de axudante de 
cociña para o colexio Nicolás 
del Río levou a profesorado, 
familias e alumnado a 
suspender a protesta que 
tiñan prevista e que consistía 
en substituír os pratos 
quentes por bocadillos. 
Tanto a dirección do centro 
como a ANPA Picapeixe 
e mesmo o Concello 
levaban máis de dous anos 
reclamando a convocatoria 
da praza, coa fi n de rematar 

coa sobrecarga de traballo 
das dúas persoas que están á 
fronte do servizo. Unhas 167 
persoas acoden a diario ao 
comedor do centro escolar. 

A incorporación xa se fi xo 
efectiva hai días polo que a 
dirección do centro tamén 
puido mellorar a calidade 
do servizo, con menús máis 
elaborados, e a implantación 
de actividades culinarias 
para educar aos escolares 
nunha alimentación 
saudable e variada. 

O goberno mellora o 
río Condomiñas

Novo axudante de 
cociña para o colexio

Un novo tempo de diálogo entre o 
Concello e a mocidade de Cedeira

CULTURA  77 

Amerluza de Cedeira ten sona en 
Galicia así como nos mellores 

restaurantes de España. Esa é a 
principal razón pola que a Confraría 
de Pescadores pensou nela á hora 
de promocionar a pesca local cun 
produto de referencia a nivel nacional. 

Esta proxección materializarase este 
ano por primeira vez coa celebración 
dunha festa gastronómica adicada á 
pescada. Á fronte dela estará o pósito 
local e o Concello prestará a súa 
colaboración.  A día de hoxe, a cita, 
que forma parte do proxecto “O sentir 
mariñeiro: achega do mar á terra a 
través dos recursos e artes pesqueiras” 
fi nanciado polo GALP, prevese para o 
mes de maio.

Basicamente a festa consistirá na 
degustación do produto ás horas do 
mediodía e a celebración dunha serie 
de actividades para as que prestan o 
seu apoio entidades locais (Museo 
Mares de Cedeira, Apader, Redeiras, 
Mariscadores, Empresarios do casco 
antigo e Club de Remo). Serán algúns 
dos seus membros os que se encarguen 
dos obradoiros e charlas. Estas últimas 

serán para dar a coñecer a arte da 
volanta. 

Coa celebración desta cita o goberno 
quere darlle alternativas ao turismo, 
que ten na gastronomía local unha das 
súas principais referencias, ademais de 
completar a oferta de ocio cun reclamo 
sempre interesante, o culinario.  A da 
merluza vén sumarse así á festa do 
Percebe, que foi e segue a ser unha das 
citas do ano máis esperadas.

A merluza chega á axenda 
festiva coa idea de se quedar

Desde que a Asociación 
de Acordeóns de Cedeira 

introduciu a afección por este 
instrumento na vila, o aparello 
musical non fai outra cousa que dar 
satisfaccións. Un exemplo son as 
que trouxeron á vila os participantes 
no certame internacional de 
Mondragón. No concurso de 
Quipuzkoa os nenos cedeireses 
acapararon os primeiros postos da 
categoría infantil, na que Manuel 
Loureiro foi o mellor, mentres que 
Iván Armada, Inés García e Sara 
Novais, quedaron segundo, terceira 
e cuarta. Pola súa banda, Beatriz 
Leonardo Labraña quedou  primeira 
clasifi cada na categoría júnior, para 
idades de ata 17 anos. Os cedeireses 
tamén estiveron sobresaíntes no 
programa do festival, no que foron 
premiados Lidia Gundín, Lara M. 
Labraña, Julián Gundín, Andrea 
Loureiro, Carmen Pita, André 
Labraña, Nerea Arriví, Sara Novais, 
Carmen Pita, Elías Pérez e Alexandre 
Labraña. 

Cedeira, 
canteira de bos 
acordeonistas

O Entroido é a época do ano na 
que o frío é sinónimo de viandas 

tradicionais, de gargalladas nas rúas, 
de nenos disfrazados e de maiores 
actuando como cativos. 

Así foi, polo menos, no caso da vila de 
Cedeira na que, daman da Concellería 
de Cultura, o Concello organizou 
un calendario de actos para todos os 
públicos.  

O programa deu comezo o sábado, 
día 25 de febreiro, co tradicional 
desfi le polas rúas e a celebración do 
concurso das comparsas na praza Roxa. 
A continuación, as charangas DGT e 
Batería de Cariño tomaron o relevo, 
levando a música a todos os recunchos 
da localidade.  A praza da Revolta, 
tamén chamada da Constitución, 
acolleu despois a xolda que, organizada 
pola comisión de festas, tiña por 
obxectivo darlle continuidade ás 

celebracións populares e tamén reunir 
cartos de cara ás festas patronais. 
As orquestras Cinema e Garibaldi 
actuaron nunha velada musical que se 
prolongaría ata a madrugada. 

A festa infantil, que foi o último acto 
do Entroido de 2017, tivo lugar o 
luns, día 27. Nela houbo inchables e 
moita animación para que os nenos se 
sentiran, polo menos durante unhas 
horas, princesas, piratas, pallasos ou 
monstros extraídos dalgún conto ou 
historia fantástica.

Un ano máis a veciñanza volveuse a 
implicar de cheo nas celebracións do 
Entroido. 

A xente da vila gozou do Entroido 



66  TURISMO

O Concello de Cedeira quere ampliar 
a oferta turística mostrándolles 

aos visitantes unha visión máis 
completa da localidade. É por iso que 
prevé recuperar algúns dos restos máis 
antigos que existen no seu territorio. 
Así, e de cara aos próximos meses, o 
goberno local programa a realización 
de catas no Campo do Castro como 
paso previo a unha posible intervención 
arqueolóxica na zona. 

Este lugar sitúase na península do 
Sarridal, nas inmediacións do castelo 
da Concepción, unha fortaleza que 
o Concello abre periodicamente 

ao público e que atrae a miles de 
visitantes ao longo do ano. A historia 
sitúa no Campo do Castro un antigo 
asentamento castrexo. 

A posta en valor do pasado tamén 
levará ao executivo local a investir 
este ano na sinalización das mámoas 
da serra da Capelada. O Concello, 
máis concretamente a concellería 
de Cultura e Turismo, entende que 
sería interesante ofrecer aos turistas 
a posibilidade de descubrir estes 
tesouros milenarios ao tempo que 
camiñan por uns espazos salvaxes 
abertos ao mar e cheos de lendas. 

A vila quere presumir dos 
seus recursos milenarios

Aárea de Cultura xestionará 
unha parte do orzamento deste 

ano que en total será de 405.000 
euros. Desta cantidade, 130.000 
adicaranse ás festas patronais 
-115.000 para actuacións musicais e 
15.000 para pirotecnia e alumeado-. 
Outro capítulo moi importante 
é o dedicado ás actividades máis 
consolidadas: rede cultural da 
Deputación, Agadic, Cinemas 
de Galicia, cursos de pintura, 
Samaín, Música na rúa, Cantos 
e contos ao solpor, certame de 
teatro, e espectáculos de maxia. 
No orzamento inclúense algúns 
proxectos solicitados á Deputación 
-un festival homenaxe a José 
Afonso, Zeca- e a iniciativa que, 
en colaboración coa Confraría de 
Pescadores, se fi nanciará  con  cargo 
ao GALP. Trátase do proxecto “O 
sentir mariñeiro: achega do mar á 
terra a través dos recursos e artes 
pesqueiras”, que englobará, entre 
outras citas, exaltacións do percebe 
e da merluza. 

Cedeira fomenta tamén a cultura 
contribuíndo con axudas ás 
actividades organizadas polas 
entidades da vila. Este ano aumentou 
o seu importe e ampliáronse as que 
son de libre concorrencia. 

Máis de 
405.000 euros 
para Cultura

Cedeira ten na xeoloxía uns dos 
seus mellores recursos turísticos. 

Así o di o éxito de participación que o 
Concello obtivo no 2016 co programa 
Xeorutas, unhas saídas guiadas para 
entrar en contacto con praias negras, 
cantís de máis de 400 metros de 
altitude e recursos minerais como o 
cromo. Para Semana Santa, o goberno 

local prevé recuperar a iniciativa que, 
de cara a este ano, terá como principal 
novedade a incorporación dunha 
cuarta saída, que chamarase Granate. 

A estas alturas, o Concello de Cedeira 
ultima os contidos coa persoa que 
estará ao frente do programa, o xeólogo 
Francisco Canosa. 

No programa de Xeorutas 
haberá unha saída máis

A festa de exaltación do rei do marisco, 
o percebe, terá lugar na última fi n 
de semana de xullo. Un concurso 
de pesca,  a actuación da banda de 
rock Los Claretes, competicións 
deportivas e a propia degustación 
gastronómica son algúns dos contidos 
dunha celebración que anima a miles 
de persoas a visitar a vila. O Concello 
colaborará coa Confraría de Pescadores 
da localidade nunha festa que nunca 
defrauda aos asistentes.

A Festa do Percebe 
será a fi nais de xullo

INVESTIMENTOS  33 

Ode investimentos é un dos 
capítulos máis destacables á 

hora de analizar os novos orzamentos 
dun Concello. Coñecer as melloras 
que a administración local realizará 
ao longo do ano na súa zona, praza ou 
rúa é unha das cousas que espertan 
máis curiosidade entre os veciños 
cando se presentan os presupostos 
municipais.

No presente exercicio 2017, o 
goberno de Cedeira asignou á área 
de investimentos máis de 866.000 
euros. O reparto de fondos realizouse 
tratando de establecer prioridades 
en función das necesidades que 
se consideran máis importantes e 
urxentes para o conxunto da cidadanía. 
Ese criterio é o que levou a  adxudicar 
boa parte das partidas dispoñibles á 
mellora do sistema de saneamento. 
Máis de 345.ooo euros son os que este 
ano se investirán na mellora do servizo 
nas Pontigas, Casal de María e Vila 
do Río, así como nas rúas Paz, Silva e 
Floreal coa instalación de novas redes 
de saneamento e pluviais. 

Outra boa parte do orzamento de 
Obras, 213.000 euros, destinarase 
este ano a executar a primeira fase da 
rehabilitación do Pazo de  Moscoso, 
un edifi cio de propiedade municipal 
ao que o goberno tripartito quere 
dar novos usos administrativos. 

A demolición da tabiquería e a 
restauración da fachada  e o tellado 
son algunhas das actuacións previstas 
como inicio dun proxecto ambicioso 
pero necesario.  

O estado que presentan algunhas das 
rúas, especialmente no que se refi re 
ás beirarrúas, é o motivo que levou 
ao goberno municipal a incluír no 
orzamento outra partida de 50.000 
euros (100.000 apórtaos a Deputación) 
para mellorar as da avenida da Area e a 
rúa Fraga Iribarne. As dúas vías serán 
pavimentadas.

O fútbol está moi presente na vida 
dos cedeireses -é un deporte que ten 
moitos seguidores neste concello- 

de ahí que o goberno teña previsto 
unha inversión de 66.224 euros na 
construción de novos vestiarios no 
campo municipal. 

A sinalización dos principais 
miradoiros que existen no municipio, a 
creación dunha aplicación informática 
para a promoción turística e a 
compra dun camión para o servizo de 
alumeado, principalmente, son outras 
das actuacións que o goberno local 
(constituído por PSOE, BNG e Anova) 
recolle nos orzamentos aprobados o 
pasado día 24 de febreiro. 

Nestos tamén fi guran os 560.593,34 
euros de obras en trámite de 
contratación do 2016.

INVESTIMENTOS DESTACADOS
SANEAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL 345.404,14 euros

1ª FASE REHABILITACIÓN DO PAZO DE MOSCOSO 213.000 euros

BEIRARRÚAS NA AVDA.DA AREA E RÚA FRAGA IRIBARNE 150.000 euros

VESTIARIOS DO CAMPO DE FÚTBOL 66.224 euros

SINALIZACIÓN DE MIRADORES E APP TURÍSTICA 21.695 euros

COMPRA DUN CAMIÓN PARA SERVIZO DE ALUMEADO 70.000 euros

OBRAS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN DO 2016 560.593,34 euros

Máis de 866.000 euros para o 
capítulo de investimentos
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Coa aprobación hai uns días do 
orzamento para este ano, o 

goberno municipal reserva algo máis 
de 26.000 euros para actuacións que 
teñen que ver co medio ambiente.

 A compra de contedores e 
composteiros, a construción dunha 
base de formigón no punto limpo, 
ademais da rehabilitación dalgunhas 
fontes, son tres actuacións da ducia que 
está previsto acometer en total. Delas 
as máis importantes son a conexión 
do alumeado en vivendas illadas de 
Malde e o Rego de Montoxo -unha 
obra cuantifi cada en 12.000 euros- e 
o programa de control que se prevé 
levar a cabo para evitar enfermidades 
entre os gatos que se crían nas rúas. 
A cuantía orzamentaria desta última 
iniciativa ascende a 2.000 euros. 

Outras intervencións previstas son 
mellorar a ornamentación vexetal 
do parque do Floreal, a creación 
dun pequeno invernadoiro no patio 
interior da Casa Consistorial e a 
eliminación das “herbas da Pampa” 
dos espazos públicos do término 
municipal de Cedeira. 

O goberno tripartito ten consignada 
ademais unha partida de 1.000 
euros para crear zonas de sombra 
nas inmediacións do castelo da 

Concepción, unha iniciativa que 
se materializará coa plantación de 
carballos, castiñeiros e piñeiros, todas 
árbores autóctonas.

O aspecto formativo tamén se 
contempla dentro do programa 
previsto pola Concellería de Medio 
Ambiente para este ano. Así, haberá 
charlas sobre saúde alimentaria que se 
impartirán no colexio Nicolás del Río 
e no IES Punta Candieira, e un curso 
sobre elaboración de xabón a partir de 
aceites. 

Oorzamento de Deportes para 
este ano supera os 275.000 

euros, uns cartos cos que, ademais 
de promocionar a actividade física 
concedendo axudas e organizando   
probas, celebraranse na vila un 
Campus da Federación Española 
de Fútbol para nenos con idades 
comprendidas entre os oito e os 
dazasete anos -que terá lugar no mes 
de xullo- e unha regata de traiñeiras 
na que tomarán parte un total de 
sete embarcacións, algunhas delas 
chegadas de diferentes localidades 
galegas. Esta última actividade 
celebrarase entre os meses de 
xullo e agosto, aínda que está sen 
concretar.   

Pero tal vez o máis importante e a 
principal novidade deste ano con 
respecto ao anterior no campo 
deportivo estea no cambio de criterio 
á hora de conceder as subvencións.  
A partir de agora o diñeiro público 
chegará ás entidades deportivas 
mediante o denominado proceso de 
libre concorrencia, un sistema que, 
entende o goberno, vai ser moito 
máis equitativo para os clubes. 

O executivo local manifestou 
no pleno de aprobación dos 
presupostos que “queremos rematar 
coa falta de criterio que houbo en 
anos anteriores no reparto destas 
subvencións”. Ademais, o Concello 
fi xa en 7.000 euros a cantidade máis 
alta para cada entidade. A través 
destas axudas, os clubes tamén 
verán premiada a organización de 
eventos deportivos. Unha parte moi 
importante do orzamento, máis 
de 66.000 euros, irá destinada a 
fi nanciar a ampliación dos vestiarios 
do campo de fútbol. O goberno 
cedeirés valora a morea de xente que 
practica este deporte, motivo polo 
que está disposto a mellorar unhas 
instalacións que hoxe considera 
pequenas e anticuadas. 

Novo criterio 
nas axudas 
ao deporte

Pacto de alcaldes polo clima

Reducir os gases de efecto 
invernadoiro, promover accións 

para contrarrestar o cambio climático 
e mellorar a efi ciencia enerxética son 
as tres premisas sobre as que se apoia o 
denominado “Novo pacto dos alcaldes 
para o clima e a enerxía”, unha iniciativa 
a nivel mundial que o Concello de 
Cedeira pretende liderar na zona de 
Ortegal. En España, o proxecto xa está 
en marcha nunhas 1.700 localidades, 
das que 16 son concellos da provincia 

de Ourense e A Coruña a única cidade 
galega representada. 

O punto de partida de cara á 
participación doutros concellos tivo 
lugar o pasado día 16 de febreiro coa 
celebración dunha reunión na que o 
xefe de calidade ambiental da Coruña, 
Guillermo Leira, explicou polo miúdo 
aos asistentes a iniciativa que se está a 
desenvolver na cidade herculina desde 
o ano 2012. 

Medio Ambiente  mellorará 
os contedores e o alumeado
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O benestar das persoas segue a ser 
unha prioridade para o goberno 

cedeirés, un compromiso que levou 
ao incremento dun 20% nos fondos 
asignados ao capítulo de Servizos 
Sociais e Igualdade. 

En total, a concellería que xestiona 
Manuela López administrará este 
ano 866.110 euros, a partida para fi ns 
sociais máis elevada na historia do 
Concello. A ampliación do servizo 
de axuda no fogar para atender ás 
necesidades reais da poboación e a 
posta en funcionamento de novas 
prestacións son dous dos capítulos 
recollidos no orzamento aprobado 
hai uns días. Nel detállase que haberá 
cinco auxiliares máis traballando 
este ano -de 20 pasarán a ser 25- 
para atender ás oitenta persoas que 
reciben asistencia no seu domicilio 
e que tamén se incrementará o 
número de traballadoras sociais, que 
a partir de agora serán dúas a tempo 
completo. 

En canto ás novas prestacións 
municipais, o goberno prevé a posta 
en funcionamento dun servizo de 
transporte regular que permita ás 
persoas maiores acudir ao centro de 
saúde sen necesidade de contar coa 
axuda de familiares ou de utilizar 
a liña regular de viaxeiros. De 
acordo cos taxistas da localidade, e 
seguindo certas pautas para garantir 
a operatividade da prestación, o 
Concello trasladará das parroquias 
á vila ás persoas maiores que teñan 

que ir ao médico ou realizar trámites 
de carácter social nas dependencias 
municipais. A cuantía desde servizo 
estará en torno aos 3.000 euros ao ano, 
segundo as previsións do executivo 
local. 

Coa aprobación do orzamento, 
o Concello tamén garante a 
continuidade dos acordos que xa ten 
fi rmados con Asfedro, Alcer e Afal, 
entre outras entidades sociais, para 
seguir a colaborar na prevención das 
drogodependencias -mediante charlas 

ou asistencia a centros especializados- 
e na axuda a persoas que sofren 
demencia, teñen doenzas renais ou 
discapacidade.

No eido da igualdade e a conciliación, 
o goberno comprométese a organizar 
obradoiros de envellecemento activo, 
ximnasia de mantemento e zumba 
ao longo de todo o ano, ademais de 
actividades infantís para colaborar 
no coidado de nenos con pais 
traballadores durante os periodos de 
vacacións escolares. 

Servizos Sociais crea emprego 

A demanda leva a ampliar a escola infantil

O Concello e a Consellería de Política Social 
están de acordo en traballar de maneira 

conxunta na elaboración do proxecto de ampliación 
da escola infantil municipal, unha iniciativa que o 
goberno local considera necesaria para atender á 
demanda. Do asunto falaron en xaneiro o alcalde, 
Pablo Moreda Gil, e o titular da Consellería, José 

Manuel Rey Varela. A ocupación dun inmoble 
anexo á escola infantil -de propiedade municipal- 
facilitaría os metros cadrados que se precisan 
para duplicar a capacidade actual da escola, e 
permitiría mellorar espazos xa existentes como a 
cociña creando ademais unha sala de xuntas, un 
almacén e novas aulas.


