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A infancia e adolescencia de Teo teñen claros os 
seus obxectivos e as súas necesidades. Así o expli-
caron na nova reunión do Consello Local da Infancia 
e Adolescencia (CLIA) celebrada na xornada do sá-
bado 21 de setembro. 

Nese foro, no que compartiron o Salón de Plenos 
con varios concelleiros e concelleiras, explicaron ca-
les son as súas demandas e preocupacións. 

E a principal é un espazo xuvenil cuberto. A mo-
cidade de Teo, nas súas palabras, precisa un espa-
zo polivalente no que poidan ter distintas zonas de 
ocio: biblioteca, xogos tecnolóxicos, de mesa, coo-
perativos, instrumentos musicais...

Nunha xuntanza previa mantida co persoal técni-
co municipal xa falaron da posibilidade de recuperar 
un espazo como a fábrica de cepillos, en Cacheiras. 
Dende o goberno municipal de Teo comprometé-

ronse a traballar por acadar a creación dese gran 
espazo polivalente.

Namentres eso non estea realizado estudarase a 
posibilidade de utilizar algunha das Casas Comúns 
existentes para que poidan facer uso delas para o 
seu tempo de lecer.

Crise climática
No CLIA tamén se tratou outro tema de actualida-

de: a emerxencia climática. A rapazada de Teo des-
tacou a necesidade de preocuparnos polo planeta e 
coidalo de xeito efectivo. 

Propoñen utilizar menos combustibles fósiles e 
facer recollidas grupais de lixo, ademais de fomen-
tar que a xente contamine menos, para o que se po-
den facer obradoiros nos colexios. Outra proposta 
foi que o Concello organice máis rutas saudables • 

O goberno municipal 
comprométese a traballar 
para conseguir un gran 
espazo polivalente

A mocidade de Teo 
reclama espazos propiosM
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O documento obriga 
a reducir nun 40% as 

emisións do CO2 do 
territorio de Teo antes de 
2030, con medidas como 

iluminación eficiente

Teo adhírese ao 
pacto local para o 
clima e a enerxíaM
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O Pleno do Concello de Teo aprobou por unani-
midade a proposta da Alcaldía para adherirse ao 
denominado ‘Pacto dos alcaldes para o clima e a 
enerxía’, unha iniciativa de ámbito europeo, que xa 
supera os 150 concellos adheridos en toda Galicia, 
para reducir as emisións de CO2 con medidas de 
eficiencia enerxética, de promoción de enerxías re-
novables e da mobilidade urbana sostible.  

O alcalde, Rafa Sisto, detallou na sesión plenaria 
os principais compromisos que asume o Concello 
sumándose ao pacto. Un dos máis destacados é 
reducir un 40% as emisións de CO2 do territorio 
de Teo ata 2030. Tamén se promoverán medidas 
para adaptación á crise climática mediante plans 
de acción a favor da enerxía sustentable, elabora-
rase un inventario de emisións de referencia e unha 
avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do 
cambio climático. 

Estes documentos servirán de base para o plan 
que recollerá as accións clave e que deberá presen-
tarse nun prazo de dous anos desde a sinatura ofi-
cial do pacto. Unha vez que se desenvolva o plan, o 
Concello elaborará un informe bienal para avaliar e 
verificar o cumprimento dos obxectivos, informando 
dos fitos acadados.  

Accións xa realizadas
O rexedor explicou que unha das dúbidas que lle 

suscitou ao goberno de Teo a adhesión ao pacto foi 
se se terían en conta as accións efectuadas ata ago-

ra ou se a reducción do 40% do CO2 se avaliaría a 
partir da sinatura do acordo. As persoas responsa-
bles da iniciativa confirmáronlle ao Concello que se 
computan as medidas realizadas desde 1990.

Neste sentido, Sisto lembrou que recentemente 
Teo renovou gran parte das súas infraestruturas 
de iluminación pública co apoio do IDAE. O proxec-
to permite unha redución do 70% do consumo de 
enerxía. Nesta mesma liña de traballo inscribiu a 
creación de sendas peonís e de camiños escolares.

En defensa do planeta
Na mesma sesión, o Pleno aprobou unha propos-

ta presentada polo BNG que apoia a mobilización 
mundial en defensa do clima do 27 de setembro e 
reclama accións que reduzan o impacto ecolóxico 
da actividade humana •

Os premios de Enreguéifate entréganse o día 11
O concurso Enreguéifate entregará os seus premios o venres 11 de outubro (20:00 horas) no 
Teatro Principal en Santiago de Compostela. Dous grupos de Teo están entre os gañadores 
deste certame de regueifas, que permite ver as gañadoras das diferentes categorías na súa 
páxina web www.enregueifate.gal.
A asistencia á gala, na que actuará García MC, é de balde e aberta á participación de calque-
ra. Iso si, é necesario reservar praza enviando un correo a info@enregueifate.gal ata o 2 de 
outubro. Os accesos asígnanse por orde de chegada das solicitudes e confírmanse tamén 
mediante unha mensaxe de correo electrónico. 
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As persoas interesadas en instalar un pos-
to de venda ambulante durante a celebración 
da Feira Cabalar do San Martiño deben seguir 
unha serie de normas para garantir a segurida-
de e facilitar a organización do espazo.  

En espazo privado de uso público
No caso de querer situarse nunha parcela 

con titularidade privada e de uso público hai 
que presentar un documento de comunica-
ción. Para verificar o espazo necesario para a 
montaxe e garantír as vías de tránsito peonil 
hai que indicar cantos metros cadrados se van 
ocupar, especificando o ancho e o longo do 
posto. O Concello lembra que a comunicación 
non outorga dereitos de ocupar ningunha par-
cela privada. Nese caso hai que negociar coa 
propiedade, o Concello non media. 

Contorna da Carballeira de Francos
Para os postos que venda ambulante que se 

situarán na contorna da carballeira, hai que 
formalizar unha solicitude de espazo para ob-
ter licenza. Ademais da petición hai que pre-
sentar o formulario de autoliquidación da taxa 
por ocupación da vía pública e unha declara-
ción responsable do cumprimento das obrigas 
técnico-sanitarias dos produtos que se vaian 

vender, ademais do DNI, os certificados e xus-
tificantes de estar ao día coas obrigas tributa-
rias, coa Seguridade Social e no IAE, o carné 
de manipulación de alimentos cando sexa 
preciso, o seguro de responsabilidade civil e 
o xustificante de pagamento da taxa de venda 
ambulante (catro euros por metro cadrado).

Tamén deberá indicar o ancho e o longo do 
posto e detallar que produtos vai poñer á ven-
da, que para preservar a tradición da festa de-
ben cumprir a normativa e procurar responder 
á singularidade da Feira Cabalar. 

Cal é o prazo e onde se solicita? 
Nos dous casos, a documentación hai que 

presentala antes do 18 de outubro. Pódese fa-
cer no Rexistro Xeral do Concello, na sede elec-
trónica municipal (https://sede.teo.gal), nos 
rexistros da Xunta ou en oficinas de Correos. 

Agardando da declaración de Turismo 
O Concello agarda que culminen pronto os 

trámites para obter a declaración de Festa de 
Interese Turístico de Galicia para a feira do San 
Martiño, unha das máis tradicionais de Galicia, 
con cinco séculos de historia documentada. O 
goberno agarda unha reunión con responsa-
bles de Turismo de Galicia para resolvelo •

O prazo para presentar 
a documentación de 
solicitudes para instalar 
os postos de venda 
ambulante remata o 
venres 18 de outubro
Imaxe de Moncho 
Rivadulla, pertencente 
á colección municipalQue precisa un posto de 

venda no San Martiño?TU
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naria as explotacións visibles dende autoestradas, 
autovías, estradas nacionais e comarcais, espazos 
naturais protexidos, núcleos urbanos superiores a 
1.000 habitantes ou situadas a distancias inferio-
res a 2 km de tales núcleos. No caso da Casalonga 
é visible dende a estrada provincial DP-0205, polo 
que procede a tramitación de avaliación de impac-
to ambiental como ordinaria e non simplificada, tal 
como recolle o informe.

Acceso rodado
O documento tamén conclúe que no plan de 

restauración presentado non se cumpren as condi-
cións de implantación fixadas no artigo 39 da Lei do 
solo de Galicia. Concretamente non se respecta a 

condición de garantir o acceso rodado de uso públi-
co adecuado á implantación.

Así mesmo destácase que o plan non ten en con-
ta á hora de devolver os terreos ocupados á súa 
morfoloxía orixinal, as modificacións de provisión de 
materiais producidas durante o funcionamento da 
actividade mineira que modificaron de xeito impor-
tante a orografía orixinal. 

Dende o Concello tamén se considera que existe 
unha discordancia non xustificada entre o ámbito 
presentado á Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) e o ámbito do plan de restauración. 

O plan tamén contempla modificacións do siste-
ma xeral viario de titularidade municipal existente 
dentro do ámbito de actuación, sen que exista auto-
rización nin coñecemento titular do ben.

Arranxo da vía que atravesa a canteira
Por outra parte, os departamentos de Servizos 

Básicos e de Urbanismo do Concello están a finali-
zar os trámites previos para o arranxo da vía muni-
cipal que cruza a canteira da Casalonga (na imaxe). 
Dado o seu estado, hai varios meses que se limitara 
xa a tonelaxe máxima dos vehículos que poden cir-
cular polo lugar •

O Concello rexeita o trámite simplificado 
porque a explotación é visible desde 
a estrada e expón que o plan non 
garante o acceso público rodado 

Defensa do trámite ordinario para o 
impacto ambiental na CasalongaUR
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O Concello de Teo remitiu este mes de setembro 
un novo informe técnico dentro do procedemento 
de avaliación ambiental do plan de restauración 
da concesión de explotación Casalonga II número 
6996. A Xunta solicitara o documento o 20 de agos-
to e daba un prazo dun mes para facelo.

Nas súas conclusións, o informe técnico defende 
que “a tramitación da avaliación de impacto am-
biental debe ser ordinaria e non simplificada”. A 
este respecto, hai que ter en conta que o plan de 
restauración é parte da propia actividade mineira 
extractiva, por ser unha obriga inherente e necesa-
ria a esta actividade. 

Visibilidade
Outra das razóns que obrigan á tramitación ordi-

naria é que o punto 5 do anexo I da Lei 21/2013, do 
9 de decembro, de avaliación ambiental, establece 
que serán sometidos á avaliación ambiental ordi-



O novo equipo evitará 
que as augas pluviais 
desborden na zona

Nestas semanas están a finalizar os traballos de 
mellora no núcleo de Ribas, na súa segunda fase. O 
importe total de execución das dúas obras ascen-
deu a 343.285,45 euros, dada as baixas na licita-
ción. Incluíron as obras de saneamento e abastece-
mento. As vías recibiron un pavimento de formigón 
ou de aglomerado, segundo os casos. 

A cesión do campo, en estudo
Hai que ter en conta que a Carballeira de Santa 

Eufemia de Ribas é titularidade de varios propieta-
rios e da Igrexa. Polo tanto non entrou nestas obras 
de reurbanización. De todos os xeitos, xa houbo 
contactos para estudar a posible cesión deste cam-
po ao Concello co fin de mellorar a súa conserva-
ción como ben patrimonial, cultural e natural que se 
debe protexer.

Así mesmo, xa están rematadas as obras en No-
ceda (Teo) e na Torre (Cacheiras), coa previsión 

de que nas próximas semanas comecen as obras, 
unha vez finalice a súa licitación, dos núcleos da Sil-
va (Lampai) e Mouromorto (Calo), así como a senda 
peonil entre a Ribeira e Raxó (Cacheiras) • 

A punto de rematar a segunda 
fase das obras no núcleo de RibasUR
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Augas de  
Teo instala  
un bombeo  
na Pedreira
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Augas de Teo vén de instalar un novo bom-
beo no lugar da Pedreira para evitar os proble-
mas na rede de saneamento que estaban pro-
vocando desbordamentos e vertidos. 

O lugar no que se instalou a nova estación 
de bombeo tiña enormes dificultades técnicas 
xa que había que evitar tocar a estrada provin-
cial e ao mesmo tempo estaba moi preto do 
regato.

Nesta zona as tubaxes de saneamento colo-
cadas no seu día eran ridículas para o caudal 
que se debía desaloxar. En épocas de choiva, 
cando as augas pluviais tamén entran na rede, 
a situación facíase insostible. O novo depósi-

to permitirá que este caudal teña espazo, sen 
desbordar cara atrás.

O váter non é para botar o lixo
Augas de Teo lembra ademais a importancia 

de utilizar o váter axeitadamente e non como 
colector de lixo. Non se poden tirar por el com-
presas ou toalliñas que atascan o saneamento 
xeral. Ademais de xerar problemas ambientais, 
supón gran custo para as arcas municipais •



O Concello apoia a campaña 
#EmerxenciafeministaIG
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A campaña, suscrita 
por numerosas 

organizacións, aspira a 
non seguir normalizando 

o terrorismo machista
O Concello de Teo apoia a campaña #Emerxen-

ciafeminista promovida polas organizacións de 
mulleres. Por iso secundou a acción do pasado 20 
de setembro en todo o país cunha concentración a 
carón da Casa do Concello. Seguindo as indicacións 
dos movementos feministas, nesa data iluminouse 
de violeta unha das fachadas do edificio. 

Ademais, o pleno de setembro aprobou dúas 
mocións en apoio das reivindicacións das organiza-
cións feministas. A campaña #Emerxenciafeminista 
quere chamar a atención sobre as cifras de asasina-

tos deste verán de 2019. Lembra cifras como que 
“o pasado mes de xullo, cada dous días unha muller 
foi asasinada”. 

A proposta que se aprobou, e que conta co apoio 
de múltiples colectivos feministas, advirte: “Non 
hai tempo, paremos o mundo. Non se pode seguir 
normalizando esta situación, non se pode seguir 
condenando ás mulleres a convivir co terrorismo 
machista. Un terror que se mete en cada recuncho 
do noso día a día, coa dúbida constante de quen 
será a seguinte” •

Curso de autodefensa e obradoiro sobre publicidade do CIM
O Centro de Información á Muller (CIM) organiza un curso de autodefensa para mulleres ante situacións violentas. 
Programouse para os días 15 e 29 de outubro (de 16:00 a 20:00 horas) no centro sociocultural da Ramallosa. O curso 
estará monitorado por especialistas da Federación Galega de Loita e pertencentes a forzas e corpos de seguridade. As 
inscricións deben formalizarse no CIM, chamando ao 981 938 475 ou escribindo a cim@teo.gal.
Ademais, o CIM programa para o 30 de outubro o obradoiro sobre publicidade ‘A muller obxecto de desexo: curso prác-
tico de creatividade e xénero’. Vaise desenvolver na Casa Común de Oza entre as 17:00 e as 20:00 horas. O prazo para 
anotarse abrirá o 7 de outubro, tamén no teléfono 981 938 475 ou no enderezo de correo electrónico cim@teo.gal.
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A información detallada 
do Outubro Teatral pódese 
consultar na axenda de 
actividades da páxina 8

As bibliotecas municipais do Grilo (Cacheiras) e 
dos Tilos organizan clubs de lectura abertos á parti-
cipación de todas as persoas que queiran compartir 
a experiencia e as impresións sobre unha obra con 
outras persoas afeccionadas á lectura.

Como funcionan?
Cada biblioteca adquirirá un número suficiente de 

exemplares do mesmo título para que cada persoa 
poida dispoñer do seu durante o tempo necesario. 

Cada participante vai lendo ao seu ritmo na casa 
e de maneira periódica hai reunións para comentar 
o que se leva lido desde o encontro previo. Unha 
persoa modera as xuntanzas a modo de debate 
desenfadado para centrar o debate e estimular a 
intervención de todo o grupo. 

Que beneficios ten participar?
Formar parte dun club de lectura favorece combi-

nar unha lectura persoal e privada coa posibilidade 

de compartir a lectura con outras persoas. As opi-
nións de todas elas enriquecen as impresións indi-
viduais e o apoio do grupo serve de gran axuda para 
enfrontarse a obras que resulten moi esixentes.

Onde inscribirse?
As anotacións poden efectuarse nos mostradores 

das bibliotecas ou remitindo unha mensaxe aos en-
derezos de correo electrónicos mediateca@teo.gal 
para a biblioteca de Cacheiras ou bibliotecatilos@
teo.gal para a axencia de lectura dos Tilos • 

Súmate aos 
clubs de 
lectura
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O Outubro Teatral trae dezaseis 
actividades a diversos escenariosCU
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Outubro vai ser un mes con moito teatro en 
Teo. A Concellaría de Cultura programa o Ou-
tubro Teatral con dezaseis representacións e 
actividades ao longo de todo o mes e en dife-
rentes escenarios do municipio, co propósito 
de incentivar a participación e chegar á maior 
cantidade posible de público. 

 Nesta cita, xa moi asentada na programa-
ción cultural do Concello, procurouse contar 
con obras axeitadas para todos os segmentos 
de idade. Por iso hai propostas para varios 
tramos da infancia, incluso para bebés de ata 
tres anos, e tamén outras funcións específicas 
para o público adulto. 

A incidencia do Outubro Teatral entre as per-
soas menores intentará ser elevada, posto que 

se programaron funcións escolares no IES de 
Cacheiras e no Auditorio Constante Liste. 

A estes escenarios súmanse outros espazos 
como a Mediateca do Grilo ou a Biblioteca dos 
Tilos con espectáculos que adoitaron situarse 
en fin de semana para facilitar todo o posible 
a asistencia. 

En canto aos formatos, a variedade tamén 
caracteriza o Outubro Teatral de 2019, dado 
que incorpora contacontos, música, teatro 
convencional e innovador, humor, terror. O 
Departamento de Cultura anima a participar 
neste programa, encamiñado tanto a ampliar o 
coñecemento das artes escénicas por parte da 
poboación como a ofertar entretemento para o 
tempo de lecer •

A actividade organízase 
nas bibliotecas de 
Cacheiras e dos Tilos 
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AXENDA Mércores  Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica.
 De 11:00 a 13:00 h. Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Outubro de 2019
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 4   Venres. 18:00 h. Obradoiro de autoedición: 
Os roles de xénero nos contos, de 
Gargallando. Para nenos e nenas de 7 a 14 
anos. Biblioteca dos Tilos.

 5   Sábado. 12:00 h. Un día con Elmer , de 
Loreto Pertíñez. Para nenos e nenas de 4 a 8 
anos. Mediateca do Grilo (Cacheiras).

 5   Sábado. 21:00 h. Teatro da asociación 
Andaina pro Saúde Mental. Auditorio 
Constante Liste.

 11   Venres. 18:30 h. Cando o sol se deita, de 
Vicente Mohedano. Para nenos e nenas de 7 
a 12 anos. Biblioteca dos Tilos.

 11   Venres. 20:00 h. Entrega de premios do 
certame Enreguéifate. Reservo de praza 
gratuíta en info@enregueifate.gal antes do 
2 de outubro. Teatro Principal de Santiago.

 11   Venres. 21:00 h. Idiota, de Redrum 
Teatro. Para público adulto. Con entrada 
(espectáculo de produción allea ao 
Concello). Auditorio Constante Liste.

 12   Sábado. 18:30 h. Paxariño, de Trinke Trinke. 
Bebés de ata 3 anos. Biblioteca dos Tilos.

15-29  Martes. De 16:00 a 20:00 h. Curso de  
   autodefensa para mulleres. Inscricións  
   no CIM de Teo (cim@teo.gal e 981 938   
   475). Auditorio Constante Liste.

 16   Mércores. 18:00 h. Contos en lila: 
contacontos e libros de igualdade, de Cris 
de Caldas. Para nenos e nenas de 4 a 12 
anos. Biblioteca dos Tilos.

 18   Venres. 18:30 h. Unha árbore vén vernos, 
de Carballo con botas. Para nenos e nenas 
de 4 a 12 anos. Biblioteca dos Tilos. 

 19   Sábado. 18:00 h. Circuíto biosaudable 
sobre ecoloxía. Saída: Escola de Francos.

 19   Sábado. 18:30 h. 4.500 anos das incribles 
historias da maxia, do Mago Teto. A partir 
de 7 anos. Mediateca do Grilo (Cacheiras).

 24   Xoves. 18:30 h. A música das árbores, de O 
Bardo Abelardo. Para nenos e nenas de 3 a 
11 anos. Mediateca do Grilo (Cacheiras).

 25   Venres. 12:00 h. Concerto Lisboa Gonzalo 
Guerreiro. Función para o IES de Cacheiras. 

 25   Venres. 18:30 h. Contos para pasalo de 
medo, de Carme Domenech. Para nenos e 
nenas de 3 a 12 anos. Biblioteca dos Tilos.

 26   Sábado. 12:00 h. Onde está o vento?, 
de Animar-T. Para bebés de ata 3 anos. 
Mediateca do Grilo (Cacheiras).

 26    Sábado. 21:00 h. Cea con baile en Los 
Robles. Para maiores de 60 anos. Inscrición 
previa. Prezo: 23 euros por persoa.

 26   Sábado. 21:30 h. Cousas de Castelao, co 
Grupo de Teatro Municipal do Concello de 
Ribeira. Auditorio Constante Liste.

 27   Domingo. 19:30 h. Unha rosa é unha rosa, 
do Grupo de Teatro Municipal do Concello 
de Teo. Auditorio Constante Liste.

 30   Mércores. 12:00 h. A nena que quería 
navegar. Función escolar con Redrum 
Teatro. Auditorio Constante Liste.

 30   Mércores. 17:00 h. Obradoiro sobre 
publicidade do CIM. Casa Común de Oza. 

 31    Xoves. 21:00 h. Remate anual do circuíto 
biosaudable. Samaín con ambientación, 
luces e sorpresas. Saída: Escola de Francos.


