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Dende a Concellaría 
de Cultura traballan na 
recollida do patrimonio 
oral dos entroidos 
dos Xenerais

As parroquias de Rarís, Reis e Teo manteñen viva 
en Teo a tradición do Entroido dos xenerais da Ulla. 
O Entroido máis madrugador será en Rarís o domin-
go 9 de febreiro. As comparsas e o “exército” de 
xenerais e correos percorrerán a parroquia durante 
toda a xornada para rematar co atranque no campo 
da festa á tardiña.

O demo de Reis sairá capitaneando os coros, xe-
nerais, correos e carrozas da súa parroquia na fin 
de semana do sábado 15 e domingo 16. Durante 
os dous días percorrerán os lugares da parroquia 
rematando nas dúas xornadas co atranque no cam-
po da festa.

Teo pecha este ano a celebración do entroido no 
Concello o sábado 22 coa presenza do pai mala lin-
gua, unha personaxe propia desta parroquia. O En-
troido dos xenerais da Ulla contan coa declaración 
de Festa de Interese Turístico da Xunta de Galicia e 
atraen numeroso público, sobre todo no momento 
dos atranques.

Arquivo oral patrimonial de Teo
Dende a Concellaría de Cultura traballan na reco-

llida do patrimonio oral dos entroidos dos Xenerais, 
sendo un dos obxectivos deste mandato. Contarase 
coas comisións organizadoras das parroquias para 
facer unha recollida de documentos orais e escritos 
que posteriormente serán documentados, cataloga-
dos e dixitalizados (faranse gravacións dos atran-
ques, das vivas e dos cantares). 

Tamén se recollerá información adicional sobre 
as persoas que interpretan, quen foron as creado-
ras das coplas, os días e sitios e percorridos dos 
entroidos, etc.

A finalidade deste traballo será pór en marcha 
un arquivo sonoro, tanto físico no Arquivo Munici-
pal, como nun espazo en liña posteriormente, e que 
poida estar a disposición de calquera persoa inte-
resada en atranques, coplas, e todo o demais que 
ano tras ano se expón nos entroidos das nosas pa-
rroquias e as poidan escoitar e reproducir. Trátase 
de pór en valor unha parte do patrimonio inmaterial 
do Concello.

Paralelamente á recollida documental en formato 
escrito e oral, tamén se ten pensado facer unha re-
collida fotográfica e audiovisual para realizar poste-
riormente unha exposición colectiva. •

Rarís, Reis e Teo manteñen a tradición 
dos Xenerais da UllaTU
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Os equipos do Club 
de Debate na última 
xornada de formación.

Tres equipos, un do IES de Cacheiras e dous 
do CPI de Vedra convidados por Teo, represen-
tarán ao noso concello no Club de Debate. A 
finais de xaneiro a Casa da Cultura de Milla-
doiro foi o escenario dunha xornada de forma-
ción de catro horas, na que participaron máis 
de 90 rapaces e rapazas de 3º e 4º da ESO 
e 1º de Bacharelato da comarca de Santiago 
de Compostela, para practicar as habilidades 
comunicativas e que foi impartida por Miguel 
Silva (Aquel-e nas redes sociais e premio You-
tubeir@s á mellor canle 2019), Ruth Caramés 
e Tono Formoso, do grupo Fabaloba. Neste 
curso ofreceronse recursos para mellorar as 
intervencións orais públicas. A final da fase de 
zona do Club de Debate terá lugar o 22 de abril 
no salón de plenos do Concello e terá como 
tema “A sociedade está condicionada por in-
fluencers”. Desta xornada sairán os dous equi-
pos gañadores para a final galega.

 O Club de Debate é un proxecto de dinami-
zación lingüística dirixido á mocidade no que 
participan varios concellos galegos. •

Arranca a IX edición do club de 
debate cunha xornada formativa
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Teo conta cun espazo de 
convivencia en defensa 
dos dereitos LGTBI
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O espazo de convivencia do Concello de Teo está 
concebido como un espazo que serve de chamada 
para o respecto dos dereitos das persoas que non 
son heterosexuais, ou que o seu sexo autopercibi-
do non coincide co determinado bioloxicamente. 
O respecto pola diversidade sexual é unha das ca-
racterísticas básicas nunha sociedade democrática 
xusta. A identificación deste recuncho ao pé dun 
gran carballo centenario, e pegado ao cruceiro de 
Francos e a antiga escola construída pola Repú-
blica, faise a través de dous bancos pintados coas 
cores do arco da vella, un, e o outro coas cores rei-
vindicativas do movemento de persoas transexuais, 
o branco, o rosa e o azul.

Entendemos necesario que as persoas que tran-
siten por Teo perciban que neste concello somos 
respectuosos, abertos e diversos, por iso aprovei-
tamos este anaco do Camiño Portugués, o segun-
do máis transitado despois do Francés, para que 
as persoas peregrinas que cheguen a Santiago de 
Compostela o fagan cunha mensaxe de diversidade 
nos seus ollos. •



Abertas as inscricións nun novo curso de Graduado en ESO
O Concello abre o prazo para inscribirse nunha nova edición do curso de preparación das probas para a obtención do 
título de Graduado en ESO, que dará comezo a mediados de febreiro e terá unha duración de seis meses. O curso está 
dirixido a persoas de 18 ou máis anos e as clases impartiranse na Casa Común de Oza en horario de 20:20 a 22:40 de 
luns a venres. As persoas interesadas en participar deberán entregar unha copia do DNI e a ficha de inscrición, que po-
den descargar na web municipal (www.teo.gal)  no Rexistro Xeral do Concello antes do 7 de febreiro. O Concello dispón 
de 35 prazas, que se outorgarán por rigorosa orde de entrada da solicitude no Rexistro Xeral do Concello.

Entrega de premios da Campaña 
de Nadal no comercio localCO
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A última Campaña de Nadal no comercio lo-
cal rematou cun balance de participación de 
case oitenta establecementos. Este ano, como 
novidade, tamén participaron os postos do 
Mercado do Alimento Labrego dos Tilos e va-
rias marcas de artesanía de Teo. 

O pasado 14 de xaneiro realizouse o sorteo 
dos premios e posteriormente o día 20 fíxose 
entrega no Concello.  O resultado é:

1º. O primeiro premio (un abono anual para 
as instalacións da piscina da Ramallosa) foi 
para unha papeleta entregada na Perruquería 
Luima. Gañadora Luisa Dopazo. 

2º. O segundo premio (unha noite de aloxa-
mento, cea e almorzo nun establecemento 

de Teo) foi para unha papeleta entregada por 
Spacio B (artesanía). Gañador Miguel Díaz. 

3º. O terceiro premio (actividade de aventu-
ra para 4 persoas) foi para unha papeleta en-
tregada na Librería D`Ana. Gañadora Susana 
Fernández. 

4º. O cuarto premio (cesta de alimentación 
valorada en 100 euros) foi para unha papeleta 
entregada na Librería D´Ana. Gañadora Noelia 
Sousa. 

5º. O quinto premio (bono de 50 € para usar 
nun dos establecementos adheridos á campa-
ña de Nadal de este 2019) foi para unha pa-
peleta entregada na Mercería Mari. Gañador 
Jorge Rey. •

A Campaña de Nadal 
contou coa participación 
de case oitenta 
establecementos que 
repartiron premios entre 
as persoas participantes
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O Concello de Teo investiu, a través da Concella-
ría de Servizos Básicos, preto de 40.000 euros para 
dotar a San Sadurniño dun novo parque infantil do 
que tamén se beneficiarán as familias da Póboa, 
Montouto e Os Tilos.

Esta instalación vén a substituír o antigo parque 
infantil que, ademais de estar en moi mal estado 
de uso, incumpría a normativa da Xunta de Galicia.

Un importante esforzo económico para acometer 
unha completa renovación axustada á estrita nor-
mativa autonómica en temas de seguridade, así 
como a dotación de novos elementos de xogo que 
tivesen en conta a diversidade funcional de todas 
as persoas menores do concello.

Anexo biosaudable para persoas adultas
O parque infantil de San Sadurniño de Teo dispón 

dunha rede de escalada, randeeira, táboa e cesta, 
bambán ou tobogán. Tamén hai un espazo anexo 
biosaudable destinado ás persoas adultas.

O Concello estima que son unhas 650 persoas e 
medio cento as persoas menores de San Sadurniño 
e A Póboa que se poden beneficiar desta nova ins-
talación lúdica.

A Concellaría de  Servizos Básicos ten previsto 
continuar cun ambicioso programa de renovación 
dos parques infantís municipais, así como coa cons-
trución doutros novos, durante o mandato actual 
dende o 2019 ao 2023. •

Unhas 650 persoas 
e medio cento de 

nenos e nenas 
beneficiaranse desta 

nova instalación lúdica
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San Sadurniño xa conta cun novo 
espazo de lecer para todas as familiasSE
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En febreiro pecha o prazo para varios procesos selectivos
O Concello mantén abertos varios procesos de selección de persoal. En febreiro pecha o prazo para presentarse ás 
prazas de prt de servizos básicos, o día 3, e para cubrir as de inspector e axente da policía local, o 19 de febreiro. Cabe 
destacar que as prazas de policía local cubriranse por quenda de mobilidade, quere dicir que só se pode presentar 
alguén que xa sexa policía local. Esto fará que o proceso tamén sexa máis áxil e as persoas seleccionadas se poidan 
incorporar antes ao cadro de persoal do Concello. 
A finais de xaneiro pechaba o prazo para auxiliar de biblioteca polo que nas próximas semanas seguirá avanzando este 
proceso selectivo coa publicación das listas de admitidos/as e excluídos/as e a convocatoria de data de exame.

ADMINISTRACIÓN
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O Departamento de Urbanismo do Concello de 
Teo está a tramitar un novo plan parcial presentado 
por unha empresa inmobiliaria para un sector deli-
mitado no ámbito do SUND-3, nos Tilos.

No Plan parcial, nun sector de 56.775 m², pre-
vense 125 vivendas, en vivenda colectiva, e onde 
máis do 20% do aproveitamento total vai corres-
ponder a vivenda en réxime de protección pública, 
unha porcentaxe moi superior á que se establece 
pola Xunta para o ano 2019 en concellos de máis 
de 5.000 habitantes.

Melloras das infraestruturas públicas
O Plan parcial establece varias reservas de solo 

para sistema xeral, entre as que destaca  un parque 
público de 12.624 m², ao carón do rego de Covas.

Así mesmo, prevense dúas parcelas de equipa-
mento comunitario. Unha de 1.628 m² que linda 
co CEIP dos Tilos e coa intención de ampliar o seu 
patio, dotándoo de terreo arborado. A segunda, de 
853 m², situada ao carón do pavillón municipal, coa 
intención de ampliar a zona de aparcadoiro vincula-
do a esta dotación.

Como sistema local, á parte de varias zonas de 
xardín  que ocupan unha superficie de 7.574 m², 
inclúese unha parcela de máis de 1.600 m² desti-
nada a novo equipamento público.

O Plan parcial inclúe unha mellora da rede viaria 
existente na estrada que comunica Os Tilos con Co-
vas, con melloras no trazado e con calzada de dous 
sentidos e beirarrúas, con liñas de aparcadoiro pú-
blico con arborado.

Estado da solicitude
A tramitación do Plan Parcial comezou coa solici-

tude de informe de avaliación ambiental estratéxi-
ca simplificada á Consellaría de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, informe preceptivo conforme 
á normativa vixente urbanística. É importante lem-
brar que un plan parcial ten por obxecto regular a 
urbanización e a edificación do solo urbanizable, 
desenvolvendo o que se establece no Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (PXOM) mediante a ordena-
ción detallada dun sector. •

O proxecto inclúe solo para un parque público, 
a ampliación do patio do CEIP dos Tilos, 
a ampliación da zona de aparcadoiro do 
pavillón municipal e melloras na rede viaria. 

Urbanismo tramita un Plan Parcial nos 
Tilos para erixir 125 vivendasUR
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O luns 24 de febreiro celébrase o Día de Ro-
salía, en conmemoración do seu nacemento. 
Por iso, a Concellaría de Lingua do Concello de 
Teo está a preparar unha serie de actividades 
para traballar coa comunidade escolar sobre a 
figura e a obra da nosa escritora máis universal.  

A principal acción que se vai realizar incluirá 
a promoción dunha votación de versos de Ro-
salía de Castro entre o alumnado dos centros 
de ensino públicos do municipio. Unha votación 
na que escollerán os dous que máis lles gusten 
mediante un sistema de pegado dun adhesivo 
nun mural deseñado para a ocasión, que estará 
visible nun espazo do centro na semana do 3 
ao 7 de febreiro. 

Unha vez se escollan os versos por parte do 
alumnado, procederase ao pintado destes en 
diferentes pasos de peóns distribuídos polo 
concello, preferentemente próximos ás zonas 
de uso da comunidade escolar, nas datas próxi-
mas ao Día de Rosalía, o 24 de febreiro. 

Este ano, a actividade promovida polo Ser-
vizo de Normalización Lingüística do Concello 
conta coa colaboración para desenvolvela dos 
equipos de Normalización Lingüística dos dis-
tintos centros de ensino públicos municipais e 
foi acordada nunha reunión previa.

O obxectivo desta campaña impulsada dende 
o Concello de Teo é visibilizar a obra da autora 
mediante unha intervención en espazos públi-
cos e render homenaxe á figura da escritora pa-
dronesa no día do seu aniversario.

Dende o departamento de Cultura municipal 
tamén poñen en valor a figura de Rosalía coa 
preestrea da obra de teatro Rosalía o 5 de feb-
reiro ás 12:30 horas no Auditorio Constante Lis-
te para os alumnos e alumnas de 6º de primaria 
dos centros escolares da localidade. A obra fala 
da Rosalía nena,  e explica como a infancia é o 
lugar onde medran as poetas: entre a rebeldía, 
as lecturas, a curiosidade, o xogo e as cancións 
con rimas e sen autor. •

Os versos máis votados 
polo alumnado dos 

centros de ensino público 
de Teo serán pintados 

en diferentes pasos de 
peóns do municipio
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O alumnado de Teo escollerá os 
mellores versos de Rosalía 
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Obradoiro de porteo 
impartido en xaneiro. O 
novo de masaxes será 
o 14 e 21 de febreiro.

O programa Apego ten previsto desenvolver no 
mes de febreiro un obradoiro de masaxes, impar-
tido por Verónica Couselo os venres 14 e 21, en 
horario de 17:00 a 19:00 horas, na Biblioteca dos 
Tilos. A el poden acceder ata 8 familias con bebé ou 
na espera de telo. As persoas que asistan ao obra-
doiro poderán coñecer os beneficios das masaxes 
para bebés, masaxe shantala e para cólicos e es-
trinximento, así como primeiros auxilios básicos e 
realizar prácticas de como facelos de maneira ade-
cuada.

As inscricións poden realizarse a partir do 1 de 
febreiro enviando o nome completo das persoas 
asistentes ao enderezo-e politicalinguistica@teo.
gal. A orde de chegada dos correos determinará a 
entrada das persoas a cada actividade.

As familias con crianzas de ata 6 anos ou na es-
pera dun bebé que desexen pertencer á comunida-
de Apego e recibir o agasallo de benvida poden visi-
tar o Servizo de Normalización Lingüística, na Casa 
do Concello, enviar un correo electrónico a politica-

linguistica@teo.gal ou visitar a paxina web https:\\
apego.gal e cubrir o formulario que encontrarás na 
pestana “súmate”. •

O programa Apego ofrece un 
obradoiro de masaxes para bebés
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A actividade dirixida á mocidade en febreiro será 
unha “Escape Room” sobre O Legado de Verne, que 
terá lugar na Casa Común de Oza o día 15, de 19:30 
a 21:30 horas. A actividade é de balde e para parti-
cipar o único requisito é ter entre 12 e 16 anos e ga-
nas de pasalo ben. A escape está inspirada na vida 
e obra de Verne. As persoas participantes terán que 
empregar os inventos e a tecnoloxía do gran xenio 
francés para descifrar os misterios do seu legado e 
así salvar a humanidade dun gran asteroide que se 
aproxima. As inscricións pódense realizar enviando 
un correo electrónico a mocidade@teo.gal indican-
do o nome completo e a parada de bus solicitada se 
precisa servizo de transporte. •

Mocidade programa 
unha escape room 
para febreiro 
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AXENDA   Venres Mercado en Cacheiras.

Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Febreiro de 2020
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 1 Sábado. 19:00 h. Concerto da Banda 
de Teo. Presentación do novo director. 
Auditorio Constante Liste.

 5  Mércores. 12:30 h. Preestrea da obra de 
teatro Rosalía, para alumnado de 6º de 
Primaria dos CEIP´s do concello. Auditorio 
Constante Liste.

 7  Venres. Remata o prazo para anotarse no 
Diverteo Entroido.

 7  Venres. Finaliza o prazo para inscribirse no 
Curso de Graduado en ESO.  

           8   Sábado. Festa no Mercado Labrego dos 
Tilos con petiscos típicos destas datas e 
taller para público infantil sobre a temática 
do Entroido. A partir das 12:00 h.

 8  Sábado. Charla sobre educación coincidindo 
co Día Internacional do Asperger. 
Mediateca do Grilo. Hora pendente de 
confirmar. 

 9  Domingo. Entroido na parroquia de 
Rarís. 

 12  Mércores. 19:30 h. Que nos fan os 
herbicidas? Que provoca o glifosato?, 
terceira charla do Ciclo Emerxencia 
Climática. Salón de Plenos.

 14-21 Venres. De 17:00 a 19:00 h. Obradoiro  
 de masaxes para bebés, dentro do  
 programa Apego. Dirixido a familias  
 con bebés. Casa Común dos Tilos.

15-16  Sábado.  Entroido en Reis.                          
   Sábado. De 19:30 a 21:30 h. Escape Room 
para a mocidade. Casa Común de Oza     
   Sábado e domingo. Probas de nivel  
da Federación Galega de Patinaxe,  
 organizadas polo CPA de Teo. Pavillón dos 
Tilos.

 19 Mércores. Excursión ás Termas de Outariz 
(Ourense). Visita a Ribadavia. Inscricións 
dende o 3 de febreiro nos teléfonos: 881 
819 356 / 981 809 707.

    22   Sábado.  Entroido na parroquia de Teo.                                                       

 29  Sábado. Entroido na parroquia de 
Calo.               

 


