
Sábado 14 abril 
-Ás 18 h. III Festival solidario da Banda-
Escola Unión Musical de Mougás
No Centro Cultural de Mougás

domingo 15 abril
-II Torneo solidario de Tenis Escolar, no 
CEIP Mestre Manuel García
(colabora cun kg de alimentos)
Prazas limitadas
+ info: Charly: 663 166 726  
            Concello: 986 362 125

VenreS 20 abril
-I Festa da Xuventude en Oia
A partir das 21.30 h., na Eira do 
Convento de Sta. María de Oia

Sábado 28 abril
Festa na honra do Doce nome de Xesús, 
en Mavia

VenreS 4 maio
-20 h. Subida Virxe de Sta. Calumbra de 
Loureza a Sta. Comba
A continuación celebración do Xerán, co 
grupo Tra-lo Mosteiro

Sábado 5 e domingo 6 de maio
-XI Subida a Oia (Campionato galego de 
montaña)

domingo 6 maio
-Romaría de Santa Calumbra en Santa 
Comba

Sábado 12 maio
Festa na honra da Virxe de Fátima, en 
Mavia

domingo 13 maio
Curro da Valga

17-18-19-20 maio 
Xornadas de Teatro, na casa cultural de 
Viladesuso e Pedornes
Organiza “O mellor de cada casa”

19-20-21 maio
Festas de Santa María de Oia

Sábado 26 maio
Festa na honra do Corpus, en Pedornes
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NOVAS
ii Torneo de TeniS eSColar en oia
O Concello e a Escola de Tenis, organizan 
a Segunda Edición do Torneo de Tenis 
Escolar en Oia, con carácter solidario, 
que se celebrará o vindeiro Domingo 15 
de abril. 
Os participantes poden colaborar cun 
quilo de alimentos non perecedoiros que 
irá para o Banco de Alimentos de Servizos 
Sociais do Concello. 
Os interesados se poden inscribir 
no teléfono 663166726 ou no email 
teniscarlos@gmail.com.

ProXima eXCUrSiÓn a abegondo
O Concello organiza unha excursión ao Concello de 
Abegondo para dar a coñecer aos veciños e veciñas, 
sistemas alternativos de saneamento con humedais 
de plantas macrofitas, máis adecuados para zonas 
con dispersión. 
Tamén poderán coñecer o Proxecto Life – Solucións 
sostibles para pequenas redes de abastecemento.  
A excursión se fará nun sábado. Prazas limitadas. + 
Info.- 986 36 21 25 Inscricións no Rexistro do Concello.

MEDIO AMBIENTE

reXiSTro de FoSaS SÉPTiCaS
Co obxecto de recoller información das instalacións deste tipo existentes no municipio, a fin de estudar algún servizo 
ou medida que axude a xestionar o seu valeirado, o Concello ven a crear un Rexistro municipal de Fosas Sépticas. 
Os veciños e veciñas que carezan de saneamento e dispoñan de fosa séptica, se poden dirixir á Concellería de 
Medioambiente ou ben enviar un email a medioambiente@concellodeoia.es, para a súa inscrición.  

ii iNTERCamBio CULTURaL oia-oiÃ
O Concello de Oia recibirá os días 6, 7 e 8 de 
abril, aos alumnos da Freguesia de Oiã, que 
participan neste II Intercambio que se celebra 
entre ambos pobos irmandados. 
En total participan 32 escolares de 5º e 6º de 
primaria, dos colexios CEIP Mestre Manuel 
García, CEIP Refoxos e Escola Básica Dr. 
Fernando Peixinho, de Oiã.  
O 20, 21 e 22 de abril, serán os nosos 
estudantes os que visiten a Freguesía de Oiã. 

É unha oportunidade única para coñecer novos amigos,  coñecer unha nova cultura, e fortalecer lazos de amizade 
entre as familias de ambos pobos irmáns.

i CerTame de narraCiÓn e debUXo inFanTil 
“leTraS galegaS 2018”
O Concello de Oia organiza o i Certame de Narración e 
Debuxo infantil dirixido a alumnos e alumnas do CEIP Mestre 
Manuel García e CEIP Refoxos. 
As bases do concurso serán publicadas no taboleiro de 
anuncios da Sede Electrónica do Concello e se lles entregará 
unha copia das mesmas a través dos respectivos Colexios a 
cada alumn@. O prazo rematará o 16 de abril, inclusive.

reComPilaCiÓn de FoToS anTigaS Sobre oS CUrroS
Calquera que teña fotos antigas sobre a celebración da tradicional 
festa dos Curros, pode poñerse en contacto co Concello no 986 
362 125 ou a través do e-mail cultura@concellodeoia.es. 
As fotografías recompiladas servirán para unha exposición sobre 
esta tradición tan arraigada no noso pobo. 

ProXeCTo memoriaS de oia
O Concello está a levar a cabo o Proxecto memorias de oia, facendo entrevistas 
a persoas maiores,  quenes nos contan como se vivía antes, como foi a súa 
infancia, en que traballaron, que tradicións había e se perderon,…. 
Se sabedes dalgunha persoa maior que teña moito que contar, podes avisarnos 
no tfno. 986 362 125 ou tamén nos podedes avisar a través do email cultura@
concellodeoia.es. 
non queremos que quede ninguén atrás!! Participa neste proxecto tan 
entrañable sobre as vivencias da nosa xente!

oBRaDoiRo DE TEaTRo – CoSTa DoS CaSTRoS - aNÍmaTE!!
O Concello ven a iniciar un proxecto novo para poñer en valor o noso patrimonio 
a través dun obradoiro de creación e formación de teatro e danza impartido 
pola compañía de teatro artística Teatro & Danza. Consistindo na creación e 
preparación de pezas escénicas a interpretar en distintos lugares de interese 
cultural do concello, en especial o entorno do Mosteriro e o Arrabal. 
É gratuíto. Clase un día á semana, en horario de tarde, a determinar. Inscricións 
no Concello. Se precisa grupo mínimo.  
+ info: Concello 986 362 125 - ¡¡¡anímate a participar!!!

andaina Pola rUTa máXiCa, aPraZada
A Andaina que estaba prevista en Semana Santa, 
pola Ruta Máxica, organizada polo Concello e 
pola Asociación Costa dos Castros, foi aprazada 
debido as malas condicións meteorolóxicas ata 
nova data. A andaina consiste nunha ruta lineal 
de 18 km. e dificultade baixa. 
Se quedase algún interesad@ por anotarse, 
pode facelo no tfno. 689 35 57 13 ou no email 
costadoscastros@gmail.com. 
En breve se comunicará nova data!

CULTURA

PaRTiCiPa No BoLETÍN
Se formas parte dalgunha asociación de Oia e queres que a túa actividade saia publicada no Boletín, envíanos un 
email a cultura@concellodeoia.es ou comunícanolo no tfno. 986 362 125.
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Colabora deTeCTando niÑoS de 
VeSPa PrimarioS
Soen medir 4 cm de ancho por 6 de alto. As 
raíñas os soen construír en galpóns, garaxes, 
porches, esquinas de portas, para buscar calor 
e protección.  Soen estar preto de camelias, 

rododendros ou 
enredadeiras.
Os niños son de 
cor marrón pardo, 
e por cada un 
que se retire, se 
evitarán 50 niños 
secundarios (ata 
20.000 velutinas 
por niño e ano).

A Lei de incendios recolle as obrigaS doS ParTiCUlareS: 
“…será obrigatorio para as persoas responsables, xestionar a biomasa 
vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, así como ao redor 
de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, campings, gasolineiras e parques e instalacións 
industriais, ubicadas a menos de 400 metros do monte”. 
“Ademais, nesa franxa de 50 metros non poderá haber as especies que seguen: piñeiro galego, piñeiro silvestre, 
piñeiro de Monterrei, piñeiro de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, brecina, carqueixa, xesta, queiruga, fento, 
silva e toxo.”
En caso de incumprimento, os entes locais enviaranlle unha comunicación na que se lembrará a obriga da xestión da 
biomasa vexetal e a retirada das especies prohibidas, a realizar por eles nun prazo de 15 días naturais, advertíndolle 
da posibilidade de execución subsidiaria por parte das entidades locais no caso de incumprimento e sen prexuízo 
do procedemento sancionador que corresponda e da aplicación de multas coercitivas por parte da Consellería de 
Medio Rural. O envío desta comunicación xa non é facultativa, senón que ten carácter PRECEPTIVO.
Estas labores de limpeza deben estar feitas antes do remate do mes de maio!!
A maiores das sancións que o incumprimento destas obrigas poida supoñer, na modificación da Lei de incendios 
que recolle a Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas recóllese unha novidade pola cal 
a aquelas persoas que non cumprisen coas citadas obrigas de limpeza e de retirada de especies repercutiránselles, 
previa iniciación do correspondente procedemento, os gastos de extinción no caso de incendio.

TodoS PodemoS Colaborar CUnHa 
TramPa
A colocación de trampas 
para a captura de raíñas en 
primavera é fundamental, xa 
que cada reina “fundadora” 
capturada significará que hai 
un niño menos no entorno. 
As novas raíñas nacidas no 
outono anterior, emerxen 
do período de hibernación a finais 
de febreiro-inicios de marzo, e 
comezará a construír o niño para a 
continuación realizar a primeira posta 
de ovos. A finais de maio-primeiros 
días de xuño, nacen as primeiras 
avespas obreiras, ocupándose 
estas desde este momento de 
realizar todas as labores precisas 
para o desenvolvemento da colonia. 
A partir deste momento, as raíñas 
permanecerán constantemente 
no interior do niño, ocupándose 
unicamente da tarefa de poñer ovos. 
Por iso, se debe aproveitar este período no 
que as raíñas se amosan activas no exterior 
para proceder a súa captura. 
Cada unha que se capture, evitará que faga 
un novo niño, que implicaría 20.000 avespas 
obreiras.

aS TramPaS
Se recomendan sinxelas trampas caseiras, fabricadas a 
partir de botellas de plástico de 1,5 litros. 
Se fai un orificio nunha botella de plástico, onde se encaixa 
a parte de arriba doutra. Se lle engade líquido doce (ex. 
mestura de cervexa, viño branco, …) e se lle ata un cordel 
no tapón. A continuación se pode colgar a unha certa altura 
do chan, en zonas resgardadas do vento, por exemplo 

nunha rama,  en camelias, plantas con flor…, 
preto de composteiros, preto de niños de anos 
anteriores, en salgueiros, preto de colmenas, 
etc.  A cantidade de líquido atraínte será de 
100-150 ml, e será renovado cada 7 -15 días. 

aberTo o PraZo de inSCriCiÓn Para aS ProbaS de eSo Para a ConVoCaToria de SeTembro
Está aberto o prazo de inscrición das probas para a obtención do título de graduado en ESo (educación secundaria 
obrigatoria) para maiores de 18 anos, para a convocatoria de setembro.
O prazo remata o 9 de xullo. O exame terá lugar o 7 de setembro. A solicitude presentarase nos centros que se 
establecen na resolución. + info: Concello 986 362 125.

SegUe a loiTa ConTra a VeSPa VelUTina
loiTa ConTra oS inCendioS

Despois da traxedia acontecida o ano pasado como consecuencia dos 
incendios, en boa parte de Galicia, é preciso que todos colaboremos e 
tomemos conciencia da importancia de manter limpas as propiedades 
forestais privadas, así como as fincas próximas a núcleos, eliminando 
especies como o eucalipto ou a acacia, que polas súas características 
axudan á propagación dos incendios. 

EDUCACIÓN - FORMACIÓN - SERVIZOS SOCIAIS
CUrSo de mobiliZaCiÓn e CambioS PoSTUraleS 

O Concello segue apostando por accións 
formativas no ámbito do coidado 
das persoas maiores e dependentes 
orientadas tanto en beneficio do 
coidador (sexa profesional ou non) como 
da persoa receptora destes coidados.  
Neste curso se trata, de maneira sinxela, 
os contidos máis esenciais sobre a 
mobilización de persoas maiores e 
dependentes, en caso de que teñan 

os seus movementos limitados, sexan dificultosos ou 
inexistentes. 
O curso é gratuíto, e as persoas interesadas deberán 
inscribirse no Concello, as prazas son limitadas. O curso 
consta de 20 horas de duración, repartidas en varios 
días. Tanto as datas como os horarios, así como o lugar 
de celebración do curso, será tratado coas persoas 
inscritas, a fin de facilitar a súa asistencia. 
+ info: Departamento de Servizos Sociais do Concello.

CUrSo TeCniCaS de ProCUra de emPrego
Cruz Vermella en colaboración co Concello, ven a 
organizar o curso sobre Técnicas para a procura de 
Emprego dirixido a parados de longa duración. O curso 
é gratuíto e terá unha duración de 20 horas. Se celebrará 
os días 7, 9, 14 e 16 de maio, en horario de 9 a 13 horas, 
no Centro Cultural de Pedornes. Prazas limitadas.  O 
obxectivo deste curso é que as persoas participantes 
coñezan as técnicas de procura de emprego e as súas 
capacidades, habilidades para adaptarse e desenvolverse 
mellor en contextos laborais. + info: Departamento 
Servizos Sociais do Concello.

CURSo DE TÉCNiCaS DE ESTUDo PaRa aLUmN@S DE  
eSo e baCHarelaTo
O Concello organiza un curso consistente en varias 
xornadas, destinadas ao alumnado de ESo e 
baCHarelaTo, para aprender técnicas de estudo 
e mellorar a rendibilidade de aprender a estudar. O 
curso é gratuíto. Prazas limitadas. Os días e horario se 
determinará cos interesados, para facilitar a asistencia. 
Inscrición no Concello. Prazo límite: 17 de abril.

aXUdaS á aPiCUlTUra
A Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia publica a orde de axudas do Plan apícola 
2018. Vai destinada a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Ten por 
obxecto subvencionar algún dos seguintes conceptos: asistencia técnica, loita contra as 
enfermidades da colmea, en particular contra a varroase e racionalización da transhumancia, 
mellora dos medios de transporte do material para o manexo das colmeas, sistemas de 
protección ou vixilancia antirroubo, mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños 
e sendas, subscrición de seguros de responsabilidade civil.
O prazo remata o 23 de abril. + info: DOG 23 de marzo e Concello.

aXUdaS a noVoS agriCUlToreS, inVeSTimenToS en 
eXPloTaCiÓnS agrariaS e CreaCiÓn de PeQUenaS 
eXPloTaCiÓnS
A Consellería de Medio Rural convoca as liñas de axudas para o apoio ás 
inversións en explotacións agrarias, para a creación de empresas para 
xoves agricultores e para a creación de empresas para o desenvolvemento 
de pequenas explotacións. 
O prazo de presentación remata o próximo 16 de abril. 
+ info: Orde do 9 de marzo de 2018 publicada no DOG de 16 de marzo ou 
no Concello 986 362 125.

MEDIO AMBIENTE

AXUDAS

INFORMATIVO | Concello de Oia


