
Sábado 3 febreiro
-Festa na honra de San Blas, en Burgueira

Sábado 10 febreiro
-De 16.30 a 19 h Festa de Entroido
No pavillón do Colexio CEIP Mestre Manuel García

LunS 12 febreiro
-Obradoiro pinta-caras e globoflexia
Para nen@s de 5 a 12 anos, en Burgueira
Inscrición no Rexistro do Concello

MarteS 13 febreiro
-Obradoiro de cociña para nen@s 
Casa Cultural de Viladesuso
De 6 a 12 anos
Inscrición no Rexistro do Concello

MarteS 27 febreiro
-16.00 h. Charla sobre Técnicas de Estudo
CEIP Refoxos

Sábado 10 Marzo
-19.30 h. Charla sobre a Vespa Velutina 
Na casa da Areíña, en Burgueira

Sábado 17 Marzo
-Piñata, en Burgueira

24 e 25 Marzo
-II Ruta da Camelia e do Tapeo

doMingo 25 Marzo
-Desafío Trail Oia coa Fibrose Quística
+info: www.cornelios.es
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PerMiSoS feStaS PoPuLareS: As solicitudes de 
celebración de festas e verbenas populares deben 
presentarse, xunto con toda a documentación necesaria, 
por Sede eLectrónica, con alomenos 10 díaS de 
antelación. 
Para a xestión na Sede Electrónica é necesario ter o 
Certificado de firma electrónica que se obtén na Axencia 
Tributaria.
Se poden ver os requisitos para as autorizacións no 
Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do concello.

AXENDA
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RECORDA

SERVIZOS SOCIAIS
PrograMa de terMaLiSMo do iMSerSo Para o 2018
Un ano máis se abre o prazo para participar neste programa dirixido á terceira idade. 
Dito servizo ofrece o aloxamento e manutención en réxime de pensión completa nun balneario a escoller. Durante 
a estancia as persoas participantes desfrutarán de tratamentos termais básicos así como actividades de animación. 
En todo caso, os usuarios do programa deben realizar os desprazamentos ate o balneario polos seus propios medios.
Para asistir ós quendas de setembro a decembro, poden presentar as solicitudes ata o 11 de maio. 

requisitos para participar:
a. Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente da 
Seguridade Social.
b. Ser pensionista de viudez con 55 ou máis anos de idade da SS..
c. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou 
subsidios de desemprego, con 60 ou máis anos de idade da SS.
d. Ser asegurado ou beneficiario da SS, con 65 anos ou máis.
Para máis información poden dirixirse ao departamento de Servizos Sociais  
do Concello. 

caLendario de feStiVoS LocaiS 2018
21 de Maio
Festividade da Virxe do Mar, Patrona de Oia.
7 de Agosto 
Festividade de San Mamede.

ii ruta da caMeLia e do taPeo
O vindeiro 24 e 25 de marzo, se celebra no Concello 
a ii ruta da camelia e do tapeo, onde os veciñ@s e 
visitantes poderán achegarse e coñecer de máis preto 
esta planta tan fermosa, que estará exposta na Oficina 
de turismo e nas cafeterías e restaurantes da zona, 
onde poderán aproveitar para tomar unha tapa. 
Este ano, vai acompañado doutras actividades como 
un taller de mosaicos, carreira infantil, e concurso de 
debuxos da camelia. 
Os veciñ@s que teñan camelias e queiran participar na 
exposición, poderán facelo, poñéndose en contacto 
co Concello antes do 15 de marzo.
+  info: Facebook @oficinaturismooia

EDUCACIÓN

TEMPO DE LECER

cHarLa Sobre tecnicaS de eStudo
O Concello organiza unha charla gratuíta sobre 
Técnicas de Estudo dirixida a pais e nais de alumnos 
de primaria e secundaria, que se celebrará o martes 
27 de febreiro ás 16 h, no ceiP refoxos.
A charla será impartida pola psicopedagoga Silvia 
barreiro Mariño, e se falará de responsabilidade, de 
motivación e de estratexias e recursos que podemos 
levar a cabo para axudar a mellorar o seu rendemento 
escolar.

bono de aLugueiro SociaL 2018
O bono de alugueiro social consiste nunha axuda mensual de 150, 175 ou 
200 euros mensuais, segundo a localidade onde estea situada a vivenda, 
destinados a pagar o arrendamento da mesma. 
O prazo finaliza o 20 de novembro. Os beneficiarios recibiran ata 200 euros 
mensuais por un período de ata 3 anos, para o pago do aluguer da súa vivenda.
Está destinada a colectivos con dificultades para acceder a unha vivenda ou 
para conservar a súa, que se encontren nalgunha das situacións previstas na 
orde.
Para máis información pode poñerse en contacto co departamento de Servizos 
Socias do Concello.

PróXiMaS contrataciónS no conceLLo de oia
O Concello de Oia destinará 99.899 euros do Plan 
Concellos de Deputación, para a contratación de 9 
persoas. 
Os beneficiarios serán persoas desempregadas inscritas 
na oficina de emprego de Baiona, que realizará a 
preselección das persoas beneficiarias. 
As contratacións se farán por 10 meses aprox., de marzo 
a decembro.
+info: Sede Electrónica do Concello/Taboleiro de 
anuncios

Prazas Plan concellos deputación - ocupación
1 Conductor/Operador de maquinaria forestal 

(cno. 83221013)
1 Conductor/Operador de retroexcavadora 

(cno. 83311174)
1 Mozo/a recollida lixo 

(cno. 94411010)
2 Albaneis-Oficial de 1ª 

(cno. 71211015)
4 Peón forestal  

(cno. 65431028)

EMPREGO

PreStación econóMica de PagaMento único Por fiLLaS e fiLLoS MenoreS de 3 anoS
A Xunta de Galicia aprobou a prestación económica para persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos a 
fecha do 1 de xaneiro de 2018 (nados entre o 2.1.2015 e o 1.1.2018, incluídos) e que, durante o ano 2016, nin elas 
nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF 
correspondente a este período, nin a teñan presentado de forma voluntaria. (As persoas que realizan a declaración 
do IRPF xa teñen dereito ás deducións fiscais das mesmas contías).
Para resolver calquera dúbida, poden acudir ao Concello ou no tfno.- 986 362 125. 

ÚLTIMAS NOVIDADES
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AXUDAS

aXudaS Para cLubS dePortiVoS
A Deputación de 
Pontevedra  publicou as 
axudas dirixidas a clubs 
deportivos sen ánimo 
de lucro que participen 
en competicións 
federadas. 
O prazo de presentación 
de solicitudes finaliza o 
23 de febreiro.

conectadaS 2018 
Subvención da Deputación para asociacións, primando 
a participación das mulleres, cun amplo catálogo de 
cursos: musicoterapia, pilates, cociña, pintura, etc.

a noVa nuMeración de ViVendaS
O Concello está a realizar unha ronda de visitas polas 
parroquias para revisar a nova numeración de vivendas, 
así como dudas, suxerencias ou necesidades que os 
veciñ@s queiran trasladar. 
A nova numeración entrará en vigor dentro duns meses, 
para facelo coincidir coa colocación das placas dos 
nomes dos camiños. Antes, recibirán unha carta onde se 
lles informará da nova dirección e da data a partir da cal 
entra en vigor.
Para resolver calquera dúbida, poden acudir ao Concello 
ou no tfno.- 986 362 125. 

aXudaS á creación de noVaS eMPreSaS e 
incentiVoS á contratación indefinida de 
autónoMoS
A Xunta de Galicia publicou as novas axudas encamiñadas 
a:
-  Autónomos (os que se deron de alta dende o 1 de 
outubro do 2017 ou o teñen previsto facer antes do 30 
de setembro de 2018)
- Axudas a autónomos para contratacións indefinidas 
(durante os 3 primeiros anos de actividade)
- Axudas a pequenas empresas de nova creación (dende 
o 1 de agosto) para creación de emprego, primeiros 
gastos, formación e conciliación
- Axudas á creación de empresas en zonas rurais para 
actividades non agrícolas
Para máis información poden dirixirse a Técnica Local de 
Emprego do Concello.
Para resolver calquera dúbida, poden acudir ao Concello 
ou no tfno.- 986 362 125. 

ceLebración doS reiS en MaVia e burgueira
Un ano máis, Mavia e Burgueira se xuntaron para celebrar o cantar dos reis, como o facían os nosos antepasados. 
Grazas a todos por seguir conservando esta tradición!! 

CULTURA
ii intercaMbio cuLturaL coa fregueSia de oiÃ
Xa estamos a preparar o ii intercambio cultural entre alumnos de quinto 
e sexto de primaria do ceiP refoxos e ceiP Mestre Manuel garcía, coas 
Escolas da Freguesia de Oiã.
Para concretar detalles, membros do Executivo de Oiã e profesorado, 
visitaron o noso Concello o pasado 26 de febreiro. 
Así, o 5,6,7,8 de abril, os alumnos de Oiã visitarán o noso Concello e o 
19, 20, 21 e 22, irán os nosos alumnos a Oiã. É unha oportunidade de 
aprendizaxe para os nen@s que participen e para seguir fortalecendo os 
lazos entre ambas poboacións irmanadas dende fai máis de dez anos.

DEPORTE
cuarta edición do deSafio 
TRAIL OIA - COA FIBROSE 
QuiStica
O 25 de marzo, os máis 
deportistas teñen unha cita en 
Oia, onde poderán desfrutar dun 

día de deporte en familia. Durante o desenvolvemento 
desta proba, a Asociación Fibrose Quística de Galicia, 
en colaboración co concello, organiza actividades 
dirixidas aos máis cativos (xogos, pintacaras…).
Haberá distancias e percorridos diferentes para que 
tod@ poidamos desfrutar da proba: 42 Km, 21Km, e 
unha andaina de 10 Km.
+info: Facebook @Desafioia

conVocadaS aS ProbaS de acceSo ao títuLo 
de graduado en eSo
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, convocou as probas libres para a 
obtención do título de graduado en ESO (educación 
secundaria obrigatoria) para maiores de 18 anos.
O prazo de inscrición será:
* Do 12 ó 23 de marzo para a convocatoria de maio 
(exame o 25 de maio).
* Do 2 ó 9 de xullo para a convocatoria de setembro 
(exame o 7 de setembro).
Para máis información poden dirixirse a Técnica Local de 
Emprego do Concello.

conVocadaS aS ProbaS Para a obtención do 
títuLo de bacHareLato
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, convocou as probas para a obtención do 
título de bacharelato para maiores de 20 anos. 
O prazo de presentación de solicitudes será entre o 23 
de febreiro e o 9 de marzo nos centros especificados na 
convocatoria. A proba realizarase o 20 de abril de 2018.
Para máis información poden dirixirse a Técnica Local de 
Emprego do Concello.

NOVAS

cHarLa Sobre a VeSPa VeLutina
O Concello organiza unha charla informativa sobre a Vespa Velutina, coa 
colaboración da asociación galega de apicultura, que terá lugar o sábado 10 
de marzo, as 19.30h, na Casa da Areíña, en Burgueira.  
A entrada é gratuita e libre. 
Na mesma, se dará conta sobre o que se precisa saber sobre a vida e o 
comportamento da vespa velutina, tamén coñecida como vespa asiática. Se 
darán as premisas básicas de control e vixilancia desta vespa invasora (data 
para eliminar nidos, colocación de trampas, etc.)
Así mesmo, lembramos aos veciñ@s que queiran colaborar como 
VoLuntarioS para loitar contra a vespa velutina, que se poden poñer en 
contacto coa Concellería de Medioambiente, no teléfono 986 36 21 25.

MEDIO AMBIENTE

ÉXito abSoLuto da Vi btt e 
ANDAINA - CHOURIZADA OIA
Magnífica participación na VI BTT e 
ANDAINA da CHOURIZADA, con máis 
de 400 inscritos entre participantes na 
modalidade BTT e na modalidade de 
andaina.
A proba ciclista percorreu 35 kms 
dos máis bonitos do noso concello, 
e a andaina contou cunha animada 
explicación do noso Patrimonio.
O rematar na Casa de Cultura de Oia se 
celebrou a Chourizada, amenizada con 
moi boa música.

DEPORTE E 
PATRIMONIO


