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Durante as vindeiras semanas vaise desen-
volver a campaña de promoción do comercio 
local de Teo. O seu fin é incentivar o consumo 
responsable nas entidades do municipio. Ade-
mais, acudir ao comercio máis próximo supón 
contribuír ao desenvolvemento local.

Cantas entidades participan?
Á campaña están adheridos máis de noven-

ta entidades comerciais. Como novidade in-
corpóranse tamén a artesanía feita en Teo, as 
adegas e os postos do Mercado do Alimento 
Labrego de cada sábado nos Tilos. 

Cando se desenvolve?
Comezará o 9 de decembro e concluirá o 12 

de xaneiro. O sorteo dos premios está previsto 
para o luns 13 de xaneiro na Casa do Concello. 

Como funciona?
Todas as compras efectuadas nas entidades 

adheridas irán acompañadas de tarxetas de 
participación no sorteo de premios. 

Cales son os premios?
O primeiro premio consistirá nun abono 

anual de uso das instalacións da piscina cu-
berta municipal da Ramallosa. 

O segundo premio é unha noite de aloxa-
mento para dúas persoas, con cea e almorzo 
incluídos, nun dos establecementos colabora-
dores do concello. 

Como terceiro premio outorgarase unha ac-
tividade de turismo activo. Poderase escoller 

O día 9 comeza a campaña  
‘Tamén no Nadal, comercio local!’PR
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entre un descenso polo Ulla, unha xornada de 
paint ball ou un paseo a cabalo.

O cuarto premio será unha cesta de alimen-
tación valorada en 100 euros. O quinto é un 
bono de 50 euros para gastar nalgunha das 
entidades adheridas á campaña. 

Ademais, en cada entidade entregarán unha 
entrada para utilizar as instalacións da piscina 
municipal climatizada da Ramallosa por cada 
unha das súas primeiras vendas de importe 
superior a vinte euros •

Participan máis de 
noventa entidades 
comerciais



O Concello de Teo convoca a vixésima edi-
ción do Concurso de Postais de Nadal infantil 
e xuvenil. O certame pretende que os nenos e 
as nenas comuniquen a través da linguaxe ar-
tística as súas vivencias, intereses e emocións 
relativas ao Nadal.  

Quen pode participar?
Poden concursar todos os nenos e nenas 

empadroados no municipio e que cursen ata o 
sexto curso de Primaria. Pode presentarse un 
debuxo por persoa. 

Como se presentan os debuxos?
As propostas teñen que ter unha dimensión 

máxima de 21 x 15 centímetros. Nas postais 
de alumnado de Primaria debe escribirse un 
desexo expresado en lingua galega. Cada pos-
tal deberá ter escritos pola parte traseira o 
nome e apelidos, a idade, o teléfono de con-
tacto, o curso e o centro educativo de Teo no 
que estuda. 

Ata cando se poden presentar?
O prazo comezou o pasado 25 de novembro 

e remata o xoves 5 de decembro. Poden pre-

sentarse no Departamento de Cultura do Con-
cello, na Aula da Informática da Ramallosa (xo-
ves de 16:00 as 20:00 horas), nas bibliotecas 
do Grilo e dos Tilos ou nos colexios.

Cales son os premios?
Cada postal premiada recibirá un diploma, 

ademais de vales para material didáctico 
como libros, xogos ou material escolar. 

Na categoría A, de ata seis anos de idade, o 
primeiro premio terá un importe de 40 euros 
e o segundo de 20 euros. A categoría B, para 
primeiro, segundo e terceiro curso de Prima-
ria, os premios son de 50 e de 25 euros. E na 
categoría C, para cuarto, quinto e sexto de Pri-
maria, os importes son de 60 e de 30 euros •

Debuxa o Nadal, 
concurso de postais 
infantil e xuvenil

Os premios do concurso 
entregaranse nun acto  
público o sábado 14 de 

decembro ás 20:00 horas
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Percorrido da Cabalgata de Reis
A Cabalgata dos Reis Magos percorrerá Teo durante a tarde do 5 de 
xaneiro para concluír cunha festa e recepción oficial no pavillón mu-
nicipal Ezequiel Mosquera da Ramallosa. 
Os Reis chegarán en tren á estación de Osebe a partir das 15:35 
horas. Despois acudirán ao local da Sociedade Recreativa de Calo, 
ao centro da Asociación Cultural A Pontevella (Pontevea), ao centro 
comercial dos Tilos e ao centro cultural da Asociación Cultural Rosa-
lía de Castro (Cacheiras).
No polideportivo as actividades da festa de recepción comezarán a 
partir das 17:30 horas. Unha vez que remate o percorrido da Cabal-
gata, os Reis acudirán alí para a recepción oficial e para escoitar as 
peticións de todos os nenos e nenas do municipio. 

C U L T U R A

Cantateo, o 15
O Cantateo, o encontro de corais do Conce-
llo, saudará o Nadal o domingo 15 de de-
cembro ás 17:30 horas no Auditorio Cons-
tante Liste na Ramallosa. 
Está previsto que actúen o Coro de San Mi-
guel de Rariz, a Coral da Asociación Cultural 
Cruceiro do Monte, a Coral San Simón de 
Cacheiras, a Coral Polifónica da Sociedade 
Recreativa de Calo, o Grupo de Canto Ale-
ceia dos Tilos e a Coral Polifónica de Luou. 
A entrada á actuación será libre e de balde 
para todas as persoas interesadas. 

C U L T U R A



O Concello convocará novas prazas 
de persoal nas vindeiras semanas
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Nos vindeiros meses o Concello realizará 
varios procesos de selección de persoal. Unha 
das principais novidades sobre procesos ante-
riores é que se publicará a primeira vacante 
dirixida exclusivamente a persoas cun grao de 
discapacidade de polo menos o 33%. Será a 
de auxiliar de biblioteca, categoría C2, que se 
cubrirá mediante concurso oposición e será 
persoal laboral fixo. 

Segundo explica Ignacio Iglesias, concelleiro 
de Persoal, “a reserva desta praza para per-
soas con discapacidade é unha aposta clara 
pola integración social e laboral a través do 
emprego público das persoas con distintas ca-
pacidades”. Está previsto que as bases para 
a cobertura deste posto se publiquen nas pri-
meiras semanas de decembro.

Ignacio Iglesias destaca ademais que “os 
distintos procesos iranse publicando priori-
zando as necesidades dos departamentos 
municipais”.  De feito prevese a cobertura de 
dúas prazas de operario de servizos múltiples, 
categoría C2, para a brigada de obras e unha 
para parques e xardíns. Ambas serán persoal 
laboral fixo e cubriranse por concurso oposi-
ción. Iglesias destaca que “as persoas selec-
cionadas reforzarán a brigada de obras e a de 

parques e xardíns, moi afectadas polas políti-
cas de restrición á contratación de persoal nas 
administracións públicas, que levamos arras-
trando nos últimos quince anos”. A previsión é 
que as bases se publiquen durante o mes de 
decembro.

En paralelo está previso reforzar o cadro 
de persoal da Policía Local, con dúas persoas 
máis, un inspector de Policía, categoría A2, e 
un axente, categoría C1. Neste caso o acceso 
será por mobilidade, un procedemento reglado 
no que as vacantes se cubren por un concurso 
de méritos, o que garante axilidade na cober-
tura. Tamén se quere cubrir mediante comi-
sión de servizos a praza dun axente que está 
en excedencia.

Dende Persoal tamén se traballa na consti-
tución de bolsas de sustitución. As bases xe-
rais publicaranse nas próximas semanas e as 
primeiras bolsas que se van convocar serán as 
de educador/a de escola infantil, persoal de 
cociña e limpeza.

A nivel interno tamén se traballa na convo-
catoria dos procesos selectivos de promoción 
interna, destinados a traballadores municipais 
que optan a ascender de categoría dentro do 
cadro de persoal •

Por primeira vez 
convócase unha 
vacante exclusiva 
para persoas cun grao 
de discapacidade do 
33% ou superior, a de 
auxiliar de biblioteca



Os clubs deportivos sen ánimo de lucro e as per-
soas que compiten en deportes federados reciben 
axudas do Concello para a súa actividade por impor-
te de 64.200 euros durante este ano 2019. Nesta 
contía inclúense as axudas aprobadas recentemen-
te e as asignacións nomitativas a diversas entida-
des, todas elas do municipio.

As axudas individuais benefician a quince per-
soas e suman 8.500 euros. Van desde os 60,66 
euros ata os 1.300 euros. As especialidades que 

practican son o karate, o kickboxing, a patinaxe ar-
tística, o billar e a ximnasia rítmica. 

En canto aos clubs, concedéronse un total de 
29.500 euros a dez entidades. As contías van des-
de os 993,28 euros ata os 4.633,75 euros. Hai 
clubs que compiten en karate, judo, xadrez, fútbol 
sala, fútbol, pádel, tenis, taekwondo, patinaxe ar-
tística, rugby, fútbol americano e aeromodelismo, o 
que dá unha idea da gran diversidade de deportes 
que practica a poboación do municipio • 

Subvencións para quince 
deportistas individuais 

de competición federada 
e para dez clubs de 

diversas modalidades

O Concello apoia a clubs e 
deportistas locais con 64.200 eurosDE
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Subvencións 
O Concello aprobou as subvencións a enti-
dades de carácter educativo, asociacións 
de nais e pais e centros escolares. Este ano 
concedéronse un total de 13.000 euros, 
dos que 6.000 corresponderon aos centros 
educativos e os outros 7.000 ás ANPAS. 
É unha convocatoria de axudas en conco-
rrencia competitiva, que subvenciona activi-
dades efectuadas durante 2019 ou gastos 
de conservación, mantemento ou repara-
cións menores que non teñan carácter de 
investimento.

E D U C A C I Ó N

Nadal na Aula de Informática 
A Aula de informática oferta unha programación específica para a ca-
tivada este Nadal. Os días 23, 26 e 27 de decembro (de 10:00 a 
13:00 horas) realízase un taller de creación de videoxogos para móbil. 
Será para nenos/as de 12 a 16 anos. O 30 de decembro (de 10:00 a 
12:00 horas) un obradoiro ensinará a avós e avoas en compañía de 
netos e netas de 8 a 12 anos a construír robots con pezas de Lego. 
As dúas actividades son de balde. Para participar hai que entregar a 
ficha de inscrición da Aula de informática. Pódese recoller nas ofici-
nas municipais ou descargar da web municipal teo.gal. 
Para persoas adultas, en decembro a aula oferta un curso de edición 
de textos, writer, do 10 ao 19 de decembro (de 10:00 a 12:00 horas). 
Cómpren coñecementos básicos de informática. Custa 20 euros.

E D U C A C I Ó N



Nas últimas semanas comezaron as obras da 
Fase II da Área Recreativa da Horta do Cura en 
Luou. Está previsto que na parcela da reitoral de 
Luou se habilite unha gran área de ocio con diferen-
tes zonas lúdicas para uso público. 

Este proxecto leva consigo tamén obras no acce-
so á zona, un espazo que actualmente se utilizaba 
como aparcadoiro. Nesta fase vaise consolidar a 
zona con pavimento de xabre ademais de limpar a 

zona eliminando o espazo de xogo infantil que hai 
ao carón do cruceiro. 

Deixarase tamén un acceso ao aparcadoiro cun 
paso empedrado en granito. Con esta actuación 
quéreselle dar máis presenza aos elementos prin-
cipais do espazo: o cruceiro, o peche de pedra da 
leira posterior e a carballeira. A obra ten un orza-
mento de 115.000 euros e un prazo de execución 
de tres meses • 

Comezan en Luou as obras 
no acceso á Horta do CuraUR
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Execútanse traballos de 
mantemento na piscina dos TilosDE
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Estes días comezaron as obras de mante-
mento na piscina descuberta dos Tilos. As revi-
sións técnicas dos últimos meses detectaron a 
necesidade de facer traballos de mellora desta 
infraestrutura deportiva, fundamental na zona 
urbana. 

A obra busca mellorar a estanqueidade do 
vaso da piscina evitando fugas. Os traballos te-
ñen un orzamento que se achega aos 25.000 
euros. As obras faranse durante os meses de 
inverno para chegar á tempada de verán con 
todo a punto.

Os traballos van consistir en eliminar as bo-
quillas de impulsión do chan e substituílas por 
outras na parede frontal da piscina. Ademais 
colocarase unha lámina termosellada no vaso 
como un forrado para evitar a entrada de cal-
quera filtración. Este mesmo sistema tamén se 
aplicará na zona de rebosadoiro que rodea o 
perímetro da piscina.

Ampliación da praia
Ademais dos traballos no vaso dende a Con-

cellaría de Deportes decidiuse ampliar a zona 
de praia, atendendo a unha demanda veciñal 
reiterada. Decidiuse retirar o peche e gañar 
case 800 metros cadrados ademais de deixar 
dentro do perímetro pechado unha zona de ár-
bores que axudarán a dar sombra no verán •

A obra de mellora da estanqueidade, 
orzamentada en 25.000 euros, evitará as 
fugas de auga que se aprezaron nas revisións 
técnicas efectuadas nos últimos meses  



Sen miopías 
A Casa Común de Cacheiras acollerá dous 
dos obradoiros do programa Machismos 
sen miopías que organiza a Deputación da 
Coruña. Serán os días 3 e 10 de decembro 
entre as 17:30 e as 20:00 horas.
Baixo o título Consumindo violencias ma-
chistas, procurarán sensibilizar sobre as 
múltiples formas de violencia contra as mu-
lleres que a miúdo se dan no consumo, un 
acto aparentemente inocuo. 
Os obradoiros axudarán a promover entre 
as persoas que participen cambios cara a 
igualdade desde o papel dos consumidores 
e das consumidoras. 
Para acudir a estes obradoiros é preciso 
anotarse no Centro de Información á Muller 
(CIM) do Concello de Teo. 
As inscricións poden formalizarse no teléfo-
no 981 938 475 e no enderezo de correo 
electrónico cim@teo.gal.

I G U A L D A D E

O programa de envellecemento activo do 
Concello de Teo convoca as súas actividades 
para a nova tempada. Oferta sesións de xim-
nasia terepéutica e de estimulación cognitiva 
e da memoria por todo o municipio. 

Quen e cando pode matricularse?
O programa está ideado para persoas maio-

res de 60 anos de idade ou que teñan algún 
tipo de discapacidade. O prazo de matrícula 
abre o 26 de decembro. Manterase aberto ata 
que se cubran todas as prazas dispoñibles. 

Onde e cando se desenvolve?
A ximnasia terapéutica, con sesións de unha 

hora de duración, terá lugar na Casa Común 
de Cacheiras (luns, 10:30 horas), na Casa Co-
mún Marisa Mirás de Calo (luns, ás  17:30 e 
ás 18:30), no local do Cachón en Vilar de Calo 
(luns, 20:00), na Casa Común de Vilariño (mar-

Convócase a nova tempada do 
programa de Envellecemento ActivoBE
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tes, 17:00), no local da Mámoa en Luou (mar-
tes, 18:30), na Casa Común da Torre de Ca-
cheiras (martes, 20:00), no local da A.R.C. Os 
Tilos (mércores, 10:30), no Auditorio Constan-
te Liste da Ramallosa (mércores, 17:30), na 
Casa Común de Cacheiras (mércores,19:00), 
na Casa Común de Francos (mércores, 20:30), 
na Casa Común de Oza (xoves,  17:00), na 
Casa Común de Rarís (xoves, 18:30), na Casa 
Común de Lampai (venres, 17:00) e na Casa 
Común de Solláns (venres, 18:30).

A estimulación cognitiva e da memoria terá 
sesións de hora e media na Casa Común de 
Cacheiras (luns, ás 10:30 e ás 17:30), no lo-
cal da Mámoa en Luou (mércores, 17:00), na 
Casa Común de Vilariño (mércores, 19:00), na 
Casa Común de Solláns (xoves, 10:30), no lo-
cal veciñal de Recesende (xoves, 19:00) e no 
local da Asociación de Agricultores e Gandei-
ros de Calo (xoves, 17:00) •

Ximnasia terapéutica e 
estimulación cognitiva e 

da memoria para perosas 
maiores de sesenta anos 

ou con discapacidade

Conciliar no IES
Dende a Concellaría de Educación, dirixida 
por Mayte Argibay, colaboran de novo coa 
Anpa e o IES de Cacheiras para facilitar a 
conciliación os martes ao mediodía para os 
escolares que teñen pouco tempo para ir 
comer á casa. 
Dende o departamento municipal de Edu-
cación acordouse facilitar un servizo de mo-
nitores que atenda aos mozos e mozas os 
martes ao mediodía, en horario de 14:30 
a 16:30 horas para que poidan comer no 
instituto. 
As persoas que poidan necesitar este ser-
vizo, que é de balde para calquera persoa 
que o utilice, poden anotarse no propio cen-
tro educativo.  
O horario do martes, con clases mañá e tar-
de, dificulta nalgúns casos que o alumnado 
teña un tempo razoable para ir comer á súa 
vivenda polo que se facilita esta alternativa.

E D U C A C I Ó N



Directorio de empresas 
que funcionan en galego 
en Teo, Ames e Santiago 
de Compostela

Durante o mes de decembro está previsto que se 
abra un prazo para solicitar o uso de hortas urbanas 
de titularidade municipal vacantes. 

O Concello de Teo dispón de dúas parcelas con 
hortas, unha situada en Tras do Eixo e outra en 
Campos de Mirabel. 

Neste momento algúns deses espazos non están 
en uso ou as persoas que as están traballando non 
van continuar con elas. 

Por iso nas próximas semanas publicarase no Bo-
letón Oficial da Provincia (BOP) e na páxina web mu-
nicipal teo.gal un novo prazo de solicitude destes 
espazos vacantes. 

Quen pode solicitar?
As hortas urbanas cédense a particulares que fi-

guren no padrón municipal de Teo por un período 
dun ano prorrogable. 

Tamén se fai unha reserva dunha parte das par-
celas para atender situacións de emerxencia social 
e para maiores de 65 anos de idade. 

Con esta iniciativa, calquera persoa que non teña 
terreos pode dispoñer dunha parcela na que culti-
var produtos de horta. Para colectivos sociais como 
maiores de 65 anos é tamén un xeito de manter a 
actividade e aproveitar o seu tempo libre • 

Galegoempresas, unha ferramenta 
moi útil para os negocios de Teo
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O Servizo de Normalización Lingüística do 
Concello anima ás empresas do municipio a 
sumarse á plataforma web Galegoempresas, 
coa que se crea un directorio de firmas de Teo, 
Ames e Santiago de Compostela que ofrecen 
produtos e servizos en galego. 

Como se entra?
Non leva moito máis de tres minutos. As 

empresas interesadas poden acceder á web 
galegoempresas.santiagodecompostela.gal. 
Alí terán que cubrir un formulario na pestana 
Acceso a empresas. 

Que vantaxes ten para as empresas?
O beneficio máis destacado desta ferramen-

ta é que permite darlle maior visibilidade á 

oferta en galego coa que contamos no ámbito 
socioeconómico teense, de xeito que chegue 
mellor a quen a demanda. 

Para as empresas, a difusión acadada serve 
para recompensar o esforzo que realizan para 
mellorar a calidade do seu servizo e achegar 
un valor engadido mediante a utilización da 
lingua galega.

E para a clientela?
Un dos obxectivos principais de Galegoem-

presas é facilitarlle ao público a atención e a 
publicidade na nosa propia lingua, así  como 
o coñecemento e o acceso á oferta existente. 
A xente pode coñecer os produtos e servizos 
existentes de maneira rápida e práctica, ade-
mais de localizalos e valoralos •

As parcelas das hortas 
están situadas en Tras do 
Eixo e Campos de Mirabel

En decembro publícase 
a oferta de novas hortas urbanasSE
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AXENDA  
Venres Mercado en Cacheiras.
 
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.

Decembro de 2019
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 3 e 10  Martes. De 17:30 a 20:00 h. Machismos  
    sen miopías. Consumindo violencias        
    machistas. Obradoiros de sensibilización  
    contra a violencia de xénero no ámbito   
    do consumo. Inscricións no 981 938 475  
    ou en cim@teo.gal.

 7   Sábado. 18:00 h. Concerto Canta Música, 
con Pablo Díaz. Todos os públicos. Auditorio 
Constante Liste.

 9   Luns. Inicio da campaña navideña do 
comercio local. Ata o 12 de xaneiro 
entregaranse rifas nos establecementos 
participantes para participar nun sorteo con 
diversos premios.

 10   Martes. Abre o prazo para participar na 
nova edición do programa VivesEmprega. 
Máis información no 629 563 058 ou en 
veiras@accioncontraelhambre.com. 

 12   Xoves. Publicación da lista definitiva de 
participantes no DiverTeo.

 14   Sábado. 18:00 h. As Armadanzas, 
espectáculo participativo de danza con 
Mercedes Prieto e Montse Rivera. Auditorio 
Constante Liste.

 14    Sábado. 20:00 h. Entrega dos premios do 
XX Concurso de Postais de Nadal.

 15   Domingo. 17:30 h. Cantateo: encontro de 
corais de Teo. Interveñen o Coro de San 
Miguel de Rariz, a Coral Asociación Cultural 
Cruceiro do Monte, a Coral San Simón de 
Cacheiras, a Coral Polifónica da Sociedade 
Recreativa de Calo, o Grupo de Canto 
Aleceia dos Tilos e a Coral Polifónica de 
Luou. Auditorio Constante Liste.

 20   Venres. 20:00 h. Festa da fin de curso das 
actividades de envellemento activo. Casa 
Común de Rarís.

 20   Venres. 20:30 h. Performance e presentación 
do audio-kibro A+A. Unha viaxe 
extraordinaria pola marea máis suxestiva 
e bravía: o amor, de Ricardo de Barreiro.  
Só público adulto. Máximo corenta persoas 
por estricta orde de chegada.  
Biblioteca dos Tilos.

 21   Sábado. Lambetadas, de Talía Teatro. 
Público infantil (de seis a once anos) e 
familiar. Auditorio Constante Liste.

 26   Xoves. Abre o prazo de matrícula 
para as actividades do programa de 
Envellecemento Activo 2019. Grupos de 
ximnasia terapéutica e de estimulación 
cognitiva e memoria en diversas parroquias. 
Para persoas de máis de 60 anos ou con 
discapacidade. Inscricións no 981 809 707.

 27   Venres. 18:00 h. Máxico 2019, espectáculo 
do Mago Benxamín. Público infantil e 
familiar. Auditorio Constante Liste. 

 28   Sábado. 18:00 h. Puño Puñete, espectáculo 
de Baobab Teatro con música e cantos. 
Público infantil (de un a sete anos) e familiar. 
Auditorio Constante Liste.

 5 X   Sábado. 15:35 h en diante. Cabalgata de 
Reis. Chegada á estación ferroviaria de 
Osebe. Acudirán ao centro da S.R. de Calo, 
ao local da asociación cultural A Pontevella 
(Pontevea), ao centro comercial dos Tilos e 
ao centro cultural da A.C. Rosalía de Castro 
(Cacheiras). A recepción oficial será no 
pavillón Ezequiel Mosquera na Ramallosa. 
As actividades de entretemento no pavillón 
comezarán ás 17:30 h.


