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O Concello está 
licitando importantes 
obras de mobilidade 
e accesibilidade por 
1,3 millóns de euros

O Concello está licitando importantes obras de 
mobilidade e accesibilidade por un importe de 1,3 
millóns de euros, financiadas con fondos Feder a 
través de axudas do IDAE. O proceso de licitación  
está aberto e pode consultarse no perfil do contra-
tante, na web municipal teo.gal.

Segundo explica Uxía Lemus, concelleira de Urba-
nismo, as obras son “a senda peonil e ciclista nas 
parroquias do centro e sur do Concello e o proxec-
to de camiño escolar seguro en Calo que inclúe as 
sendas da contorna do colexio de Calo e obras de 
accesibilidade en edificios públicos”. 

Camiño escolar na zona de Calo
Este proxecto inclúe unha serie de actuacións co 

fin de mellorar a mobilidade e a seguridade peonil 
na zona de Folgueiras, Fixó, A Igrexa de Calo e A Cas-
calleira. A obra incluirá sendas peonís que comuni-
carán o CEIP de Calo coa zona do pavillón municipal 
e a escola infantil municipal de Calo; coa N-550, en 
Balcaide; con Fixó e Campos de Mirabel e con Fol-
gueiras o que suporá unha mellora integral da segu-
ridade viaria da zona. Estas sendas ademais conec-
tarán con outras que xa están realizadas como a do 
centro de saúde que vai cara San Domingo.

Debido ás necesidades técnicas desta execución, 
e en base a un estudo de tráfico previo, o Concello 
debe limitar os sentidos de circulación no lugar de 
Fixó e na rúa Cascalleira, de xeito que nestas dúas 
zonas están previstos sentidos únicos. A intención 
é que as obras se poidan executar coincidindo cos 
últimos meses do curso académico e o verán para 
que a actividade escolar se vexa afectada o mínimo 
posible.

Senda ciclista
Outra das obras en licitación é a dunha senda 

peonil e ciclista nas parroquias do centro e sur do 
concello. A senda mixta executarase aproveitando 
as marxes de diversas vías xa existentes e enla-
zando con tramos xa executados. Neste caso está 
proxectado unha beirarúa de formigón coloreado de 
1,80 metros. A senda parte do núcleo da Igrexa de 
Luou, da beiravía existente, e vai ata o núcleo de 
Vilanova, en Recesende. Esta senda completarase 
con outras, que serán licitadas nos vindeiros meses.

Accesibilidade
Tamén se actuará nos vindeiros meses para su-

primir as barreiras arquitectónicas e mellorar a ac-
cesibilidade en Casas Comúns como a de Cachei-
ras, Teo, Lampai, Tras do Eixo, Bamonde ou Reis; 
nos polideportivos dos Tilos e Calo e nos colexios 
de Reis e Recesende. Estas obras están incluídas 
dentro do Plan de Mobilidade Sostible Urbano do 
Concello de Teo •

Este verán realizaranse as obras de 
sendas na contorna do CEIP de CaloUR
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A Policía Local fixo 152 propostas 
de sanción durante as corentenasSE
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A Policía Local de Teo fixo balance sobre o 
labor dos membros deste corpo no Concello de 
Teo en 2020, durante os meses dos dous esta-
dos de alarma decretados por mor da inciden-
cia do coronavirus.  Tendo en conta que na ac-
tualidade conta con 7 efectivos en activo para 
unha poboación total de 18.600 habitantes, 
a día de hoxe puidéronse cubrir as demandas 
xeradas pola pandemia relacionadas coa vixi-
lancia e control do cumprimento da normativa 
sanitaria segundo o discorrer da pandemia.

A dita vixilancia e control deu como resultado 
que se formularan 152 propostas de sanción 
en total, por incumprimento da Lei 4/2015 de 
seguridade Cidadá e da Lei 8/2008 de saúde 
de Galicia. Dentro deste número de propostas 
inclúense dúas denuncias por non respectar a 
corentena sendo positivas na Covid 19.

Segundo o estudo estatístico realizado, 
atendéronse 4.600 chamadas telefónicas, 
relativas a dúbidas e cuestións relacionadas 
coas distintas situacións derivadas do estable-
cemento de perímetros sanitarios, despraza-
mentos intermunicipais, establecementos pú-
blicos, utilización de máscaras de protección 
ou reunións entre convivintes e achegados 
entre outras. 

Neste senso, púidose apreciar un incremen-
to sustancial nas consultas telefónicas reali-
zadas pola veciñanza do 1º ao 2º estado de 

alarma por mor da continua e variable norma-
tiva publicada polas diversas administracións 
públicas e do notable incremento no nivel de 
confianza da veciñanza con respecto a Policía 
Local de Teo. Cabe subliñar que as 16 publica-
cións oficiais efectuadas na páxina corporativa 
do Facebook alcanzaron as 81.848 visitas, con 
picos de 10.900 visitas nalgunha publicación.

Por outra banda, no segundo estado de alar-
ma apreciouse na poboación un maior grado 
de cumprimento da normativa sanitaria, obser-
vándose un descenso significativo no número 
de propostas de sanción formuladas por mem-
bros deste Corpo, se ben, detectáronse novas 
condutas de incumprimento con respecto ao 
primeiro estado de alarma como foi a apari-
ción dos chamados “botellóns”, procedéndose 
á desarticulación de 6 deles e formulando as 
correspondentes propostas de sanción.

En canto ao control da hostelaría, realizáron-
se controis de capacidades exteriores e inte-
riores, dos horarios de peche e da distancia 
de seguridade en terrazas e interiores. O resul-
tado foi, en xeral, aceptable, posto que só se 
contemplaron casos illados de incumprimento. 

Con relación ás denuncias formuladas por 
infraccións de tráfico destaca un aumento no 
segundo estado de alarma, con 5 casos de po-
sitivos por consumo de drogas e outros 8 posi-
tivos por bebidas alcohólicas •

O equipo de axentes 
atenderon 4.600 
chamadas telefónicas 
relativas a dúbidas sobre 
as medidas impostas para 
o control da Covid-19 
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A concesión publicouna o 
Departamento municipal 
de Benestar tras solicitar 
a axuda á Consellararía 
de Política Social da 
Xunta de Galicia
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Axudas polo peche de 
comedores escolaresBE
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As familias vulnerables usuarias dos comedores 
escolares das escolas infantís do Concello de Teo 
recibirán unha subvención directa que compense o 
período de peche destes centros pola crise sanitaria 
da Covid-19. 

Trátase dunha concesión publicada polo Depar-
tamento municipal de Benestar, tras solicitar á Con-
sallaría de Política Social unha axuda extraordinaria 
para a concesión de axudas ás familias vulnerables 
beneficiarias de bonificación no servizo de comedor 
escolar das escolas infantís municipais.

Estas axudas van dirixidas a familias que fosen 
usuarias do servizo de comedor escolar no mo-
mento no que se produciu o peche das escolas por 
causa da crise sanitaria da Covid-19 e que tivesen 
unha renda per cápita familiar inferior ao 125% do 
IPREM. As familias beneficiarias recibirán unha car-
ta informativa respecto da contía que lle foi recoñe-

cida. En total 107 familias con nenos e nenas nas 
escolas infantís de Calo, Os Tilos e A Ramallosa se-
rán beneficiarias desta axuda en función da renda. 

Os días tidos en conta para a concesión foron un 
máximo de 115, o que se corresponde co número 
de días lectivos nos que o comedor escolar estivo 
pechado. As persoas beneficiarias deben presen-
tar agora no Rexistro Xeral do Concello antes do 
30/03/2021 o documento que foi remitido coa 
carta informativa e tamén está dispoñible na web 
municipal ou nas EIMs • 

O SAF incrementa as súas horas para atender a máis persoas
Coa entrada do 2021 o Departamento de Benestar aposta por incrementar as horas do servizo de axuda no fogar para 
persoas dependentes. En total auméntanse 1.275 horas, polo que o servizo prestará cada mes un total de 4.351 horas. 
A subida de horas conleva un incremento do custo do servizo ata os 240.975 euros anuais, dos que o Concello de Teo 
achegará un total de 95.635 euros, mentres que a Consellaría de Política Social contribuirá a sufragar o servizo con 
145.350 euros. 
Este importante incremento do horario deste servizo posibilitará que se poida atender a un amplo número de persoas 
que están en listaxe de agarda na actualidade e que xa están acreditadas como persoas dependentes segundo o 
sistema da Xunta de Galicia. O Servizo de Axuda no Fogar é fundamental para moitas familias da nosa comunidade, 
ademais,  a raíz dos meses da pandemia provocada pola Covid-19 este servizo experimientou un gran aumento da 
demanda, polo que cada vez son máis os veciños e veciñas que solicitan este tipo de axudas.

B E N E S T A R

Convocatoria dunha bolsa de emprego de persoal administrativo
O Boletín Oficial da Provincia publicou o 15 de xaneiro, no número 9, o anuncio da convocatoria e as bases específicas 
que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con 
carácter temporal de persoal administrativo do Concello de Teo. 
Esta convocatoria e as súas bases regulan o proceso selectivo, e aprobouse, previamente, pola Alcaldía do Concello de 
Teo a través da Resolución número 6/2021, de data 5 de xaneiro de 2021.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles que comezarán a contar dende o día seguinte á publi-
cación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, previsto para o 8 de febreiro.

A D M I N I S T R A C I Ó N



Impulsados polos cambios de formatos culturais 
que provoca esta situación que se presenta e o 
marco normativo xeral, xorde dende a Concellaría 
de Cultura, Educación e Relacións Veciñais a ini-
ciativa de celebrar este ano de xeito excepcional o 
EntroidON, en colaboración coas asociacións como 
son a Asociación Cultural O Pozo da Xerpa de Rarís, 
Asociación Cultural o Demo de Reis e Asociación 
Cultural de Festexos O Carme de Teo. Este proxecto 
colaborativo consistirá en celebrar o Entroido Tradi-
cional dos Xenerais da Ulla nas datas propias de ce-
lebración do Entroido das propias parroquias pero 
en versión dixital e  a través das redes sociais.

O  termo EntoidON expresa que queremos man-
ter o Entroido vivo, aceso, con dinamismo, e en 
movemento, baixo a idea de seguir conservando as 
datas particulares e as tradicións culturais, e poñer 
en valor e dar continuidade a unha das represen-
tacións culturais tradicionais máis importantes do 
noso patrimonio cultural dun xeito adaptado e segu-
ro á situación que vivimos. O   EntroidON  pretende 
simbolizar a a esperanza de retomar pouco a pouco 
cada unha das  actividades culturais que sementan 
o noso concello cando superemos a pandemia.

Visibilidade aos Xenerais da Ulla
Con este programa quixemos darlle visibilidade 

e non deixar esmorecer o noso Entroido Tradicio-
nal dos Xenerais da Ulla, e para iso as asociacións 
participantes mostrarán nas redes fotos e vídeos 
do Entroido 2021 feitas dende as casas das per-
soas integrantes, e non se esquecerán de manter 
os tradicionais atranques ou altos que serán grava-
dos previamente -sen público  e coas medidas per-
tinentes- e que serán publicados nas redes sociais 
para visualizar nos días e hora de costume segundo 
manda a tradición. 

. A través do EntroidON tamén rendemos unha pe-
quena homenaxe  ás entidades e persoas colabora-
doras que dende as distintas parroquias, entidades 
e colectivos de Teo colaboran de xeito altruista na 
conservación e posta en marcha dos Entroidos Tra-
dicionais dos Xenerais da Ulla. Sen eles esta tradi-
ción non chegaría aos nosos días, xa que ano tras 
ano se esforzan por facernos sorrir e por manter 
vivo o Entroido.

Aposta pola cultura local
Dende  a Concellaría  de Cultura realízase unha 

aposta firme polo talento da cultura local, da posta 
en valor do noso patrimonio inmaterial e das nosas 
tradicións, e por iso se compromete a seguir brin-
dando o seu apoio a estas iniciativas. Cando todo 
isto pase, queremos volver a vernos de novo con 
máis forza ca nunca nas asociacións, nas casas co-
múns, nas bibliotecas, nos teatros, nos auditorios, 
nas rúas, nas festas, nos entroidos e nos eventos e 
demais espazos de cultura do noso concello• 

As asociacións dos 
Entroidos Tradicionais 

dos Xenerais da Ulla  
mostrarán imaxes e vídeos 

nas redes sociais para 
visualizar as costumes
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Cultura deseña o EntroidON para que 
a tradición siga viva nas redes sociaisCU
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“A Covid-19 quítanos a celebración do Entroido 
tal e como o coñecemos, como antes pasou co San 
Martiño, pero podemos celebralo doutro xeito”, ase-
gura María López, concelleira de Turismo. Dende o 
departamento que dirixe a edila programan activi-
dades de promoción desta tradicional festa galega 
adaptadas ás restricións vixentes para conter a 
pandemia do coronavirus.

Nos primeiros días de febreiro entregarase un 
material nos colexios para que os escolares poidan 
preparar nas súas casas unha peza tradicional e 
moi destacada do Entroido dos Xenerais. No interior 
desta peza, que neste caso será de papel, van pílu-
las sobre o que significa esta festa para moitas das 
parroquias do Concello de Teo. Unha vez realizada 
a peza poderanse buscar plumas e pequenos aba-
lorios para adornala no comercio local, que serán 
entragadas cando se faga gasto no mesmo.

E os que tamén se van poñer de festa serán os 
cabaliños de madeira do San Martiño, que durante 
o mes de febreiro tamén terán unhas monturas es-
peciais que lembrarán ao Entroido. Este ano non po-
derán saír os cabalos de verdade pero os cabaliños 
do San Martiño no queren esquecer que estamos 
de Entroido. 

Por outra banda, durante o mes de febreiro, a 
Ruta da Batalla de Cacheiras contará cunhas pezas 
moi especiais posto que ao longo do seu percorri-
do aparecerán coplas de Entroido antigas. López 
explica que esta actividade “é das que máis nos 
apetecen xa que convida á xente a pasear e coñe-
cer unha parte importante do Entroido, as coplas, 
ademais de pasear polas parroquias de Bamonde, 
Oza e Cacheiras, ás que lle debemos manter viva 
esta tradición xa que sen o traballo das comisións e 

da veciñanza sería imposible gozar do Entroido dos 
xenerais da Ulla”. 

Ao peche desta edición tamén se estaba traba-
llando coa hostalería local nun menú de Entroido 
para levar. Podedes informarvos desta iniciativa 
nas redes sociais de Turismo de Teo.

Suspensión
Dende os oito concellos para a promoción conxun-

ta do Entroido Rural Tradicional dos Xenerais da 
Ulla xa se informou en xaneiro de que pola situación 
actual de emerxencia sanitaria derivada da expan-
sión da COVID-19 en todo o mundo, as entidades 
organizadoras dos entroidos dos Xenerais da Ulla 
suspenderon a programación presencial das súas 
celebracións nos diversos lugares e parroquias. 
Adoptan esta medida ante a imposibilidade de des-
envolver estes entroidos no seu formato habitual e 
tradicional. Ao tempo é un acto de responsabilidade 
priorizando a saúde e seguridade de todas as per-
soas e de toda a veciñanza da nosa localidade •

A concelleira de Turismo sinalou que malia 
que “a Covid-19 quítanos a celebración 
do Entroido tal e como o coñecemos, 
pero podemos celebralo doutro xeito”

Turismo 
lembra o 
Entroido 
no ano no 
que non 
escoitaremos 
‘Vivas!’ 
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Os cabaliños de madeira 
do San Martiño terán 

unhas monturas 
especiais en febreiro 

e servirán de fondo de 
foto para a cativada
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Dous sabres cruzados cinguen a bandeira teense 
como lembranza da Batalla de Cacheiras que tivo 
como escenario “a pequena cordal que se estende 
ó sur- sueste de Santiago e da que ocuparon o cu-
mio máis elevado as tropas de Solis”, segundo si-
nalaba o avogado Juan do Porto na súa recensión 
dos “acontecementos políticos de Galicia en 1846”.

Neste “monte altu” (Montouto) que preside a Pe-
dra Escorredía vertébrase o territorio teense que dá 
entrada á vella Compostela. Un lugar cargado de 
simbolismo no que as novas descubertas arqueo-
lóxicas testemuñan tamén o legado único das pri-
meiras sociedades que habitaron este sitio hai máis 
de catro mil anos.

Novos achados arqueolóxicos que incrementan 
de xeito significativo o patrimonio cultural dunha 
zona que xa posuía previamente un grande valor 
paisaxístico e histórico.

Trátase de catro novos petróglifos, dous nesta 
zona  e dous máis na contorna dos Tilos, de temá-
tica xeométrica e clara adscrición ó estilo da arte 
atlántica que caracteriza a maioría dos petróglifos 
galaicos. Figuras de coviñas, círculos e aneis con-
céntricos, “CUps and rings” como denominan os 
investigadores británicos, presentes tamén en boa 
parte dos petróglifos do noroeste peninsular. lnscul-
turas  semellantes  ás  localizadas  noutras  áreas 
arqueolóxicas teenses, xa estudadas polos pais da 
arqueoloxía galega dende os anos cincuenta do sé-
culo pasado, como é o caso do Monte Piquio entre 
as parroquias de Luou e Rarís ou a área  de Cornide 
- Regoufe entre as parroquias de Calo e Luou. Po-
rén, cómpre destacar dous aspectos que singulari-
zan estas novas estacións. Por unha banda, trátase 
de gravados sobre soportes pouco “convencionais” 
como é o granito de gran groso no caso dos petró-
glifos de Montouto e o xisto no caso dos petróglifos 
dos Tilos. O resto dos petróglifos teenses empregan 
o granito de gran fino denominado de dúas micas. 
Por outra banda, destaca o feito de que non se co-
ñecían este tipo de manifestacións artísticas nesta 
parte da parroquia de Cacheiras.

Novos petróglifos que incrementan o xa relevante 
número de estacións de arte rupestre en Teo (+30) 
e da comarca de Compostela (+150), moitas delas 
divulgadas polo Colectivo A Rula, entidade teense 
que dende 2013 desenvolve un excepcional labor 

na procura da protección e divulgación do noso pa-
trimonio e, en especial, da arte rupestre.

Dende a  Concellaría  de  Cultura  e  Patrimonio,  
dirixida  por  Mayte Argibay,  e  a través  do  proxec-
to  do  “Parque Compostela Rupestre” que este 
ano preside o Concello de Teo, iniciaremos as ac-
cións pertinentes para garantir a protección destes 
elementos que testemuñan a relevancia que este 
territorio tivo durante a Prehistoria. A catalogación 
destes novos bens é o paso inicial para converter 
estes conxuntos patrimoniais en futuros recursos 
culturais e turísticos, mostra dunha arte milenaria 
que cómpre valorizar para que a veciñanza teense 
e cidadanía en xeral poida coñecer en condicións 
axeitadas •

Arte rupestre, tamén en Cacheiras

Novos petróglifos 
que incrementan o 

xa relevante número 
de estacións de arte 

ruprestre en Teo
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AXENDA Martes        Servizo de asesoramento eléctrico no salón de                      
                      de plenos de 10:00 a 12:00 horas
Venres        Mercado en Cacheiras
Sábado       Mercado nos TilosFebreiro de 2021

 31  Domingo. 31 de xaneiro. EntroidON dos 
Xenerais na parroquia de Rarís coa 
Asociación Cultural o Pozo da Xerpa de 
Rarís. Poderase seguir polas redes sociais de 
Cultura de Teo e do Concello de Teo 
19:00 horas. Atranque dos Xenerais de Rarís.

  5  Venres. Remata o prazo para alegacións 
á concesión de axudas do PEL-Reactiva 
dirixido a empresas e autónomos. Consulta 
a lista provisional de concesión en teo.gal. 

 6-7  Sábado e domingo. EntroidON dos 
Xenerais na parroquia de Reis coa 
Asociación Cultural o Demo de Reis. 
Poderase seguir polas redes sociais de 
Cultura de Teo e do Concello de Teo 
19:00 Horas: Atranque dos Xenerais de Reis

 13  Sábado. EntroidON dos Xenerais na 
parroquia de Santa María de Teo coa 
Asociación Cultural de Festexos O Carme de 
Teo. Poderase seguir polas redes sociais de 
Cultura de Teo e do Concello de Teo 
19:00 Horas: Atranque dos Xenerais de Teo 
 
Taller de cociña con crianzas. Actividade 

en liña ás 12:00 horas. Dirixido a familias 
con neno/as de ata 6 anos. Anotarse 
escribindo a politicalinguistica@teo.gal 

   20   Sábado. Taller de caligrafía para mocidade 
de 12 a 18 anos. Actividade en liña ás 
12:00 horas. Anotarse enviando un correo 
electrónico a mocidade@teo.gal

    24  Mércores. Rosalía en 2 minutos. Grava un 
vídeo de menos de 2 minutos co teu móbil 
recitando un anaco dun poema ou texto 
de Rosalía de Castro e envíanolo antes do 
24 de febreiro a bibliotecatilos@teo.gal cos 
teus datos de contacto. Do 22 ao 28 de 
febreiro iremos publicando os vídeos nas 
redes sociais de Cultura para conmemorar o 
nacemento de Rosalía de Castro. As persoas 
participantes poderán recoller un agasallo 
sorpresa nas Bibliotecas de Teo.  

                  Ruta da Batalla de Cacheiras. Durante 
o mes de febreiro no trazado da ruta 
haberá colgados reproduccións de coplas 
e atranques antigos. Esta ruta percorre 
parroquias con fonda tradición de entroido, 
Bamonde, Oza e Cacheiras. 
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