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Despois de meses de entrevistas a persoas maiores, a Primeira parte 
do proxecto ‘Memorias de Oia’, será estreada na XXXII Semana 
Cultural de Pedornes, o Venres 9 de novembro ás 18.30 h.
Neste vídeo, que terá unha duración aproximada dunha hora e media, 
se recollen as vivencias e anécdotas que lembran os máis maiores dos 
seus anos mozos. Facemos así un repaso das costumes, das alegrías e 
das tristezas que conformaron parte da nosa historia. 
Atendendo á cantidade de material de gran valor que se recolleu, 
e a entrevistas que quedaron pendentes de facer ou que resultou 
imposible incluír neste vídeo, nos vindeiros meses, se editará unha 
segunda parte de Memorias de Oia.
O documental foi grabado por Samaín Produccións, e colaboraron 
Patricia Muñoz da Asociación Costa dos Castros, Chicho de Pedornes, 
coa aportación de material audiovisual e tódalas familias coa súa 
amabilidade á hora de organizar as gravacións.

Contou cunha subvención da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia para a promoción do uso da lingua e con 
aportación municipal.

CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
Cruz Vermella Baixo Miño en colaboración co 
Concello, organiza un curso de Manipulador 
de alimentos e outro de Análise e resolución 
de conflitos, ambos gratuítos.
O curso de manipulador de alimentos se 
celebrará o 7 de novembro, en horario 
de 9.30 a 13.30; e o curso de Análise de 
resolución de conflitos, os días 12 e 14 de 
novembro, de 9 a 14 h, ambos no Centro 
cultural de Santa María de Oia. 
Para inscribirse chama ao Tlf.  986 614 609 
ou envia un e-mail a laguardia@cruzroja.es. 

Tamén no tfno. do Concello 986 362 125. O prazo remata o día 6 de novembro. 

LUNS 5
17.30 Obradoiro de manualidades no que faremos  
unha “Cápsula do tempo”
18.30 Proxección dedicada a Pedornes en “Grandes 
lugares” da televisión de Galicia.
19.30 Campionatos de tenis de mesa e brisca.

MARTES 6
17.30 Montaxe de puzzles.
18.30 Proxección da gravación de Telemariñas sobre “As 
riadas de Oia”.
19.30 Campionatos de chinchimoni e escoba.

MéRCORES 7
17.30 Elaboración dun mural do Magosto.
18.30 Película de Chicho “Festa do caramuxo”.
19.30 Campionato de dominó e parchis.

XOVES 8
17.00 Contacontos: Unha historia de amor, homenaxe a 
María Victoria Moreno.
18.30 Proxección audiovisual variada.
19.30 Campionato de tute e damas.

GRAN ESTREO DE ‘MEMORIAS DE OIA’

OBRADOIRO DE CREACIÓN DE XOGUETES TRADICIONAIS NO NADAL 
O Concello de Oia organiza dentro do programa Tecendo Lazos da Deputación 
de Pontevedra, un obradoiro de Creación de xoguetes tradicionais, que se 
celebrará os días 26 e 27 de decembro, e 2 e 3 de xaneiro, en horario de 10 a 
14 h. no Centro Cultural de Mougás, enmarcado dentro da programación da 
Semana Cultural, que organiza como tódolos anos, a Asociación de Veciños 
de Mougás.
Ten por finalidade, entre outras, realizar un obradoiro interxeracional, no que 
poidan participar membros da familia de distintas idades. Así, vai dirixido a 
persoas de entre 6 e 99 anos. 
As inscricións realizaranse no Rexistro do Concello, ata o 30 de novembro. 

OS MELLORES DO GHRUPO ACTÚAN EN MOUGÁS O 3 DE NOVEMBRO 
O grupo de teatro de Santa María de Oia, presentan a obra de teatro “Xénesis”, o 
sábado 3 de novembro, ás 18.30 h, no Centro Cultural de Mougás. 
Se pide a colaboración solidaria das persoas que acudan a este evento, coa entrega 
de alimentos e compra de lotería de nadal, en beneficio de Cruz Vermella e San 
Vicente de Paul. 

BTT AS CARBALLAS, O 2 DE DECEMBRO EN LOUREZA 
O Club Cornelios organiza un ano máis esta tradicional BTT, que discorre na súa 
totalidade por paraxes dunha gran beleza paisaxística, en colaboración coa comisión 
de festas de San Xoán (Loureza) e o Concello. Tamén se realizará unha andaina.
Para máis información, poden consultar o facebook 5º Quedada BTT As Carballas. 
Nuns días se abrirá o prazo de inscripción, se indicará o percorrido e a metodoloxía 
de cronometraxe.

Do 5 ao 10 de novembro no centro cultural
Organiza: Asociación cultural “San Mamed” de Pedornes

VENRES 9
17.30 Proxección dunha película infantil.
18.30 Estreo do documental “Memorias de Oia”, gravado 
polo Concello de Oia.
20.00 Campionato de futbolín.
20.30 Gran concurso/degustación de postres.
 Animación a cargo de “Ventiscas do Peirado”
            E ademáis Cantos de taberna.

SÁBADO 10
10.30 Excursión pola Ruta Máxica de Oia (interesados, 
anotarse no Centro Cultural).
17.30 Campionato de “Xogo da rá”.
18.30 Representación da obra “Cousas da vida” polo 
grupo “O mellor de cada casa” de Viladesuso.
...

...SÁBADO, a continuación:
XXXV FESTA DO MAGOSTO

Castañas asadas, viño tinto e refrescos (todo totalmente gratis!!)
O magosto estará amenizado polo Grupo de gaitas “A Fiada” de Viladesuso

22.00 Entrega de premios aos gañadores dos campionatos e sorteo das 8 cestas de produtos variados.
Nota.- Haberá carpa cubrindo o terreo da festa. 
Colabora: Asociación Costa dos Castros / Asociación de Veciños “A Muruxeira” de Pedornes / Concello de Oia / Deputación de Pontevedra
Comunidade de Montes de Pedornes

CULTURA

DEPORTES



SE RECORDA A OBRIGA DE MANTER AS FINCAS LIMPAS 
O Concello recorda a obriga de manter as fincas limpas 
de maleza e arboreda, dentro das franxas de seguridade 
contra os incendios forestais establecidas na Lei, baixo a 
ameaza das sancións económicas que pode impoñer a 
Consellería de Medio Rural, para o caso de incumprimento. 
Os que non cumpriron ata a data, deben levar a cabo as 
xestións necesarias para obter os permisos, no seu caso, 
e acometer o traballo canto antes. 
A finalidade é que todos/as cumpran coas súas obrigas, 
evitando traxedias como a perda de vivendas, ou incluso 
vidas, que poidan producirse no caso dun incendio. 
Así, se recorda que a 50 metros das zonas de núcleo rural 
ou vivendas, ten que estar desbrozado e non pode haber especies pirófitas como o pino, o eucalipto, acacias, etc; e 
a 10 metros dos camiños tampouco. 
As multas varían de 100 a 1000 € en caso de infraccións leves, de 1001 a 10.000 en caso de graves e de 10.001 a 
1.000.000 euros en caso de moi graves.
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MEDIOAMBIENTE
CONCURSO DEBUXO INFANTIL “OS REIS MAGOS CHEGAN A OIA”
O Concello organiza un Concurso de debuxo infantil, para que os 
máis pequen@s, den a súa visión sobre os Reis Magos. 
O único requisito para participar é estar matriculado no CEIP 
Mestre Manuel García ou CEIP Refoxos.  
Haberá tres premiados, que recibirán un agasallo o día 5 de xaneiro, 
despois da Cabalgata. 
O debuxo gañador ilustrará o cartel do Concello sobre a Cabalgata 
de Reis. 
A técnica a empregar será libre: acuarelas, lapis de cores, 
rotuladores, ceras,...  E o prazo rematará o vindeiro 30 de novembro.

EDUCACIÓN - CONCURSOS

MAIORES
TALLER DE ESTIMULACIÓN DA MEMORIA EN TORROÑA

O Concello e a Asamblea Comarcal de Cruz Vermella Baixo Miño, organizan por 
segundo ano consecutivo o Taller de estimulación da memoria, correspondendo 
deste xeito á gran acollida veciñal que tivo na súa primeira edición. 
O taller se imparte os luns, nas Escolas de Torroña, en horario de 16.30 ou de 17.30, 
con duración dunha hora cada grupo. 
A actividade é gratuíta e está dirixida a persoas maiores de 65 anos e xurde da 
iniciativa de crear un espazo para fomentar as aptitudes das persoas maiores, non 
só reforzando as súas destrezas, senón tamén, potenciando unha actitude positiva 
fronte o cambio. 
A actividade comezou no mes de outubro. Se algún veciño/a quere participar e 
sumarse a esta actividade, pode chamar ao Concello: tfno. 986 362 125.

INFANTIL E PRIMARIA
OBRADOIRO DE CORRESPONSABILIDADE: NA CASA, TOD@S IGUAIS
O Concello, consciente da necesidade de educar aos máis pequenos/as na 
igualdade, organiza coa colaboración dos Colexios: “Na casa, todos/as iguais”, 
un obradoiro de corresponsabilidade, dirixido a alumnos/as do 2º ciclo de 
Educación Infantil e toda Primaria, dos CEIP Mestre Manuel García e CEIP 
Refoxos, e as súas familias. 
Se levará a cabo nos Colexios en próximas datas. Para a súa realización, 
o Concello solicitou unha subvención á Deputación, para o fomento de 
igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero para o 
ano 2018.

                                                                                                          ¡LUCES....CÁMARA….ACCIÓN! 
O Concello ven de organizar un Obradoiro de iniciación 
á curtametraxe en galego, impartido por Samaín 
Produccións, e co-financiado pola Deputación.
Neste obradoiro os participantes puideron achegarse 
ao mundo do cine, potenciando as súas competencias 
orais e escritas en lingua galega, así como a capacidade 
creativa, elaborando o guión, participando na rodaxe e 
na montaxe dun corto.
O froito do traballo destes mozos e mozas que amosaron 
ter moito talento nestas artes, será emitido o Xoves 8 
de novembro, ás 18.30 horas, no Centro Cultural de 
Pedornes, dentro da programación prevista na XXXII 
Semana Cultural.

MOZ@S

XA PODE DESCARGAR NO MÓBIL A APP ‘LINEA VERDE’ PARA COMUNICAR INCIDENCIAS 
Xa está en funcionamento a app “línea verde” que facilitará a 
comunicación, xestión e control das incidencias que se detecten 
no municipio sobre vespa velutina, alumeado, danos na calzada, no 
equipamento urbano.... 
Para empregar Línea Verde cómpre descargar a aplicación (gratis) no 
móbil ou tablet: a través de Google Play para dispositivos con sistema 
Android ou da APP Store para dispositivos con tecnoloxía iOS. 
Funcionamento
Unha vez instalada a aplicación, a persoa usuaria deberá seleccionar 
o municipio de Oia, elixir “nova incidencia” e indicar que tipo de 
incidencia é entre as opcións que se presentan. De xeito automático, a 
aplicación detectará as coordenadas exactas do lugar no que se atopa 
o problema. 
Os seguintes pasos consisten en incluír unha fotografía e unha 
observación sobre a incidencia. Finalmente, o proceso quedará 
rematado pulsando a opción “enviar”.
Unha vez enviada a incidencia, o persoal do Concello recibirá a 
notificación e comezará os trámites para solucionala. Cada vez que 
se produza un cambio no estado da incidencia, o cidadán recibirá a 
correspondente notificación.
A aplicación Línea Verde inclúe a posibilidade de difundir as 
comunicacións informativas que emita o propio Concello.

ANALÍTICA DAS FONTES PÚBLICAS 
O Concello levará a cabo durante o mes de novembro, os pertinentes 
controis das augas das fontes públicas. Estas analíticas se fan por terceiro ano 
consecutivo, co obxectivo de que a veciñanza poida coñecer a salubridade de 
cada un destes espazos. 
Os resultados serán publicados nos taboleiros de anuncios do Concello e na 
Web.

Seguindo as recomendacións da Consellería de Sanidade, ademais dos carteis nos que se indica que a auga non é 
apta para o consumo humano, que se colocarán naquelas fontes que non respeten os parámetros establecidos no 
Real Decreto, tamén se instalarán en tódalas fontes do Concello, un cartel no que se indica aos veciños/as que non 
existen garantías sanitarias sobre a calidade das augas, ao non estar sometidas a tratamento de desinfección, por 
provir directamente de mananciais.


