
SÁBADO 9 DECEMBRO 
-Campionato Provincial de Cetrería, en Burgueira.
Organiza Federación Provincial de Caza.

DOMINGO 17 DECEMBRO
-Concerto de Nadal de Corais, na Casa Cultural de Mougás.

DO 22 DECEMBRO AO 5 XANEIRO
-Semana Cultural de Mougás.
Organiza: AAVV de Mougás.

VENRES 22 DECEMBRO
-Obradoiro de cociña para facer galletas navideñas, na Casa 
Cultural de Viladesuso. Horario de 10 h á 13 h.
Inscrición ata o 18 de decembro.
+info: Concello 986 362 125.

DO 26 AO 29 DECEMBRO
-Obradoiro “Xoguetes creativos con material de refugallo“, na 
Casa Cultural de Pedornes. Horario de 10  h a 14 h.
Colabora Deputación de Pontevedra.
Inscrición ata o 18 de decembro.
+ info: Concello 986 362 125.

MÉRCORES 3 XANEIRO
-Obradoiro de Pulseiras, na Casa Cultural de Burgueira. Horario 
de 11 h a 13 h.
Inscrición ata o 18 de decembro.
+info: Concello 986 362 125.

XOVES 4 XANEIRO
-Obradorio adornos e globoflexia, na Abadía de Loureza. 
Horario de 10 h a 13 h.
Inscrición ata o 18 de decembro.
+info: Concello 986 362 125.

VENRES 5 XANEIRO
-Cabalgata de Reis
17.30 h Remate no Pabelón do CEIP Mestre Manuel García.
Animación infantil, agasallos e chocolatada!!!

SÁBADO 6 XANEIRO
-Tradicional Cantar aos Reis na Igrexa de Burgueira e Loureza.

DOMINGO 28 XANEIRO
-VI BTT Chourizada de Oia
III andaina para acompañantes
+info: www.ciclismooiense.com
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FESTAS POPULARES: As solicitudes para a celebración 
de festas e verbenas populares deben presentarse con 
alomenos 10 DíAS de antelación, xunto con toda a 
documentación necesaria, na SEDE ELECTRóNICA da 
web do Concello. Para a xestión na Sede Electrónica é 
necesario ter o Certificado de firma electrónica que se 
obtén na Axencia Tributaria.

AXENDA

Boletín nº 6 Decembro 2017 - Xaneiro 2018

CURSO FORMACIóN MANIPULADORES DE AUGA 
DE CONSUMO HUMANO
O vindeiro 16 de decembro, de 10 h a 12 h, no Centro 
Cultural de Pedornes, terá lugar un curso de formación 
de manipuladores de auga de consumo humano, 
dirixido principalmente a membros de directivas de 
traídas veciñais.  
Coa realización deste curso se pretende que os 
participantes adquiran coñecementos mínimos na 
hixiene e seguridade alimentaria. Se tratarán entre 
outros temas: os perigos que poden presentarse na 
auga, as enfermidades de orixe hídrico, control da 
calidade da auga e vixilancia, etc. 
Se entregará certificado de asistencia aos participantes. 
É necesaria a inscrición por Rexistro. Prazas limitadas.
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CURSOS

RECORDA

CONSELLOS NO USO DA AUGA

CURSO SOBRE O COIDADO E APOIO DE 
COIDADORES DE PERSOAS MAIORES
O Concello organiza un curso destinado aos que coidan 
de persoas maiores con alto nivel de dependencia. 
O curso terá unha duración de 20 horas e será impartido 
por Cruz Vermella, no Centro Cultural de Pedornes, do 
11 ao 14 de decembro, en horario de 15 a 20 horas. 
O programa inclúe coñecer os recursos sociais que 
ofrece a Lei de Dependencia, indagar nas situacións 
persoais e sociais da figura do coidador e dotar de 
habilidades e recursos para previr o esgotamento 
emocional. 
É necesaria a inscrición por Rexistro. Prazas limitadas.

MEDIO AMBIENTE
RESULTADO DAS ANALITICAS DAS FONTES REALIZADAS POLO CONCELLO
O Concello levou a cabo no mes de Outubro, unha ronda de analíticas nas 
fontes que tiñan auga para comprobar a calidade das mesmas. Nas fontes 
que deron ‘non aptas’ se colocaron carteis de ‘Auga non potable’.
Fontes que deron ‘aptas para o consumo’:  Cabreira (Mougás), Colón 
(Viladesuso) e San Cosme (en Santa María de Oia).
As fontes que deron ‘non aptas’: casa Culaco (Mougás), a da Presa (Mougás), 
a do Xardín (Viladesuso), Calvario (Pedornes), a da Valla (Pedornes), Liñares 
(Burgueira), Tella (Burgueira), da Cheira (Torroña), do Cruceiro (Acevedo).
Por recomendación da Consellería de Sanidade, o Concello procederá a 
sinalizar tódalas fontes cun cartel de “auga sen garantías sanitarias”, o que 
significa que as fontes non teñen un tratamento de desinfección (sen clorímetro nin abastecida por auga de traída 
clorada). Este cartel se debe poñer, aínda que os resultados sexan de auga ‘apta’.
O ano pasado o Concello realizou no mes de setembro analítica a 31 fontes, con resultados moi distintos; daquela 
saíran aptas 26 fontes. Por iso, debemos extremar as precaucións e ter en conta os consellos de expertos en toxicoloxía, 
que recomendan non beber auga das fontes, xa que a seca tamén repercute na calidade da auga dos mananciais, 
aumentando o risco de contaminación.

Ante a escasez de choivas rexistradas no último ano, e tendo decretado 
Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a alerta por Sequía 
en máis de media Galicia, na cal nos encontramos, se solicita a colaboración 
de todos os veciños e veciñas do noso municipio, aos efectos de facer un uso 
responsable do consumo da auga, mediante o aforro de suministro en usos e 
destinos non prioritarios (rego de xardíns, baldeo, limpeza de coches, rego de 
hortas, …). Consellos para aforrar auga:
1.- Reducir o tempo na ducha á metade. Descartar o baño.
2.- Instale cisternas con dobre descarga. Lembre ademais que o inodoro non 
é unha papeleira, evite tirar por él: panos, algodóns, toallitas biodegradables, 
etc. e descargue o sanitario só cando sexa necesario.
3.- Peche a chave mentres se afeita ou se cepilla os dentes.
4.- Use a lavadora coa carga completa.
5.- Para lavar os pratos, usa unha cubeta do fregadeiro para enxaboar e outra para aclarar, sen deixar correr a auga.
6.- Vixíe que as chaves, duchas e tubarias, non presenten escapes.
7.- Para lavar o coche acuda a un lavacoches automático.
8.- Verifique mensualmente que durante a noite –e sen consumos-, a lectura do contador da auga se conserva intacta, 
para detectar posibles fugas.

CAMPAÑA PARA O FOMENTO DA SEPARACIóN DE RESIDUOS
Dado que este proceso precisa claramente a colaboración dos veciños e veciñas, o 
Concello comeza esta nova campaña de concienciación, para lembrar, dunha maneira 
sinxela e clara, en que consiste a recollida selectiva e os tipos de residuos que se poden 
separar, así como o uso dos composteiros individuais.
Destacamos a importancia da reciclaxe para o medio ambiente, para diminuír o coste 
do lixo e evitar a subida da tasa, e para contribuír á mellora da sostenibilidade.
A primeira charla será na Casa Cultural de Mougás, o 22 de decembro, e será impartida 
por Fernando Agrafojo, do departamento de Medio Ambiente. Irá acompañada de 
impresos en papel e campaña a través de internet.

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.
Indicar no asunto NOVA PARA O BOLETíN. Deberase entregar 10 días antes da publicación do boletín, tendo en conta 
que ten carácter bimensual.



ROBERTO GONZALEZ BREY, CAMPIóN DE ESPAÑA 
NO FCLASS 300 MTS. OPEN

R o b e r t o 
González Brey, 
veciño de 
Mougás e nativo 
de San Xoán de 
Tabagón, ven 
de proclamarse 
Campión de 
España de tiro 
con rifle Fclass 
300 mts. 

Roberto nos traslada que se encontra moi satisfeito 
con este gran resultado, xa que apenas tivo tempo de 
adestrar durante este ano por motivos laborais, e está 
moi ilusionado, con gañas de afrontar novos retos para o 
2018, entre eles participar no Campionato de Europa de 
FClass  Bisley-G.B 25-09 que se celebrará en Inglaterra. 
Dende o Concello lle trasladamos a noraboa por este 
gran resultado! 

NOVO RUEIRO E NUMERACIóN DE CAMIÑOS
Son numerosos os problemas 
coa correspondencia que 
durante anos veñen sufrindo os 
veciños e veciñas de Oia. 
Con esta problemática sobre 
a mesa, se está a levar a cabo 
unha labor dende o Concello 
para definir o actual rueiro. 
Despois de facer visitas polas seis parroquias do municipio, 
para darlle nome aos camiños, se está a traballar na 
numeración, que estará finalizada para finais de ano. 
A nova numeración irá acompañada da colocación de 
placas cos nomes das rúas. 
Se notificará aos veciños e veciñas a nova dirección e a 
data da entrada en vigor da mesma. 

INFORMATIVO | Concello de Oia INFORMATIVO | Concello de Oia

CULTURA E DEPORTE

DIVERTIDíSIMA ACTUACIóN DE “OS MELLORES DO GHRUPO” NA SEMANA CULTURAL DE PEDORNES
Un ano máis, o grupo de teatro “Os mellores do Ghrupo” 
de Santa María de Oia, nos sorprendeu cunha obra de 
teatro divertida e dinámica: “A idade do Pavosaurio”, que 
representou o pasado sábado 18 de novembro, na XXXI 
Semana Cultural de Pedornes. Aínda lembramos con gañas 
aquela “Maruxiña bailona”, tamén moi entretida e divertida.
“Os mellores do Ghrupo” comezou a súa andadura en marzo 
do 2015, cando a profesora do Curso de ximnasia de Cruz 
Vermella, Carmen Martínez,  pediu voluntarios para facer 
unha pequena representación con motivo da entrega de 
diplomas que se acostuma facer ao rematar cada curso. Se 
xuntaron dez compañeiros e compañeiras, e así comezaron 
a compartir este gran hobby. A primeira obra se chamou “O 
traxe do Emperador” e se representou inicialmente só para o grupo de Ximnasia. Pero dado o éxito acadado, se 
representou tamén na casa cultural de Mougás, con gran acollida por parte do público. 
E dende entón, estes homes e mulleres non paran. O seu obxectivo é rirse e facernos rir. Ademais, fan actuacións 
benéficas para Cruz Vermella, o ano pasado actuaron no Concello do Rosal e fixeron unha recollida de alimentos para 
SOS Tomiño. Este ano colaboran coa asociación San Francisco de Padua, o 2 de decembro en A Guarda. 

SERVIZOS SOCIAIS

ALUMNOS DE OIA PARTICIPARON NUN PROXECTO 
SOBRE IGUALDADE E PREVENCIóN DE VIOLENCIA 
DE XÉNERO
Para a conmemoración do Día Internacional Contra a 
Violencia de Xénero, O Concello de Oia e a Deputación 
de Pontevedra organizaron ata o pasado 16 de novembro 
a 2ª edición do proxecto “Igualdade e Prevención da 
Violencia de Xénero” centrado, desta vez, na diversidade.
O proxecto, dirixido a alumnado de Primaria, 
desenvolveuse en tres sesións onde, a través do xogo, 
traballáronse os estereotipos, a importancia de respectar 
os demais e a diversidade no ámbito da familia. Nesta 
actividade participaron o CEIP Refoxos e CEIP Mestre 
Manuel García.

FINALIZOU A ESCOLA DE NAIS E PAIS ORGANIZADA 
POLO CONCELLO
O Concello levou a cabo nos meses de outubro e 
novembro, nos centros educativos CEIP Refoxos e CEIP 
Mestre Manuel García, a primeira Escola de Nais e Pais.
Durante as seis semanas que durou a actividade 
procurouse dar resposta ós interrogantes que máis 
preocupaban ás familias que participaron no proxecto. 
Concretamente, tratáronse temas como a comunicación 
paterno-filial, as pautas de comportamento, a intelixencia 
emocional, a hiperactividade, o acoso escolar, entre 
outros temas.
A educadora familiar do Concello, Mercedes Vilar, tratou 
de moderar o encontro e facilitar a información necesaria 
para desenvolver relacións paterno-filiais dende unha 
perspectiva positiva.

CELEBROUSE CON ÉXITO O 
PROXECTO “OIA, UNHA OLLADA 
XOVEN”
Vintecatro mozos e mozas, de entre 
11 e 16 anos, participaron no Proxecto 
“Oia, unha ollada xoven”, organizado 
polo Concello e subvencionado pola 
Xunta de Galicia.
Grazas a este curso, a mocidade 
participante tivo oportunidade de 
coñecer parte do noso patrimonio, 
mediante a participación en talleres de 

creatividade dixital, sendeirismo, e pechando a actividade 
cunha exposición de fotografías de gran calidade, onde 
os alumnos tiveron ocasión de amosar o aprendido! 

COMEZA O PROXECTO PILOTO 
“RADIO ARRABAL” DO CEIP 
MESTRE MANUEL GARCíA
O CEIP Mestre Manuel García, 
comeza un proxecto novo 
implicando aos alumnos e 
alumnas de 5º de primaria. 
Se trata da primeira radio 
escolar, e o obxectivo é acadar 
a participación de toda a 
comunidade escolar. 

Os alumnos participantes se encargan de buscar as 
noticias de interese, redactalas e lelas en Radio Arrabal. 
As emisións podedes escoitas na web do Colexio: 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmestremanuelgarcia/

NOVAS

BARFERENCIA  SOBRE AS SALINAS ROMANAS NA COSTA DE OIA
O pasado Venres 3 de novembro, tivo lugar no albergue Aguncheiro de 
Oia, unha barferencia sobre as Salinas Romanas descubertas en Oia. 
A conferencia foi impartida pola arqueóloga Mar Cortegoso, directora da 
intervención que o pasado mes de setembro se desenvolvía nas salinas 
romanas do Aguncheiro (Mougás) e As Lagoas (no límite entre Viladesuso 
e Mougás). 
Mar expuso como era a producción de sal na costa atlántica do Baixo Miño 
e cales foron as aportacións e conclusións do achado en Oia.

O CONCELLO DE OIA EDITA O LIBRO DOS BOLECHAS: OIA, O CAMIÑO PORTUGUÉS DA COSTA
Os Bolechas volven a Oia. Esta vez a faceren o Camiño Portugués 
da Costa coas súas amigas e amigos oienses... Así de interesante se 
presenta o segundo libro que edita o Concello sobre os Bolechas.
O Concello distribuirá varios exemplares entre as bibliotecas dos colexios 
co propósito de fomentar a lectura entre os máis pequenos. Ten como 
obxectivo ademais, mellorar o coñecemento que os pequenos teñen 
do patrimonio do Concello, xa que se aproveita a aventura polo camiño 
Portugués da Costa para coñecer outras historias e lendas da vila.
Agradecer o traballo levado a cabo por Pepe Carreiro e Ediciones 
Bolanda, e a Deputación de Pontevedra, que subvenciona unha parte 
do proxecto.

PATRIMONIO


