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Autónomos e microempresas de Teo van 
recibir máis de 280.000 € en axudas do PEL 
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O Departamento de Desenvolvemento Local e Tu-
rismo xa publicou a concesión definitiva das axudas 
do PEL reactiva, un programa de apoio a autóno-
mos e pequenas empresas que se realiza co finan-
ciamento conxunto da Deputación da Coruña e do 
Concello. 

En Teo en total presentáronse 170 solicitudes de 
axuda, das que finalmente se concederon 147, pos-
to que dúas renunciaron á axuda e o resto non cum-
pría as condicións da convocatoria. A concelleira de 
Desenvolvemento Local e Turismo, María López, 
destaca “a importancia destas axudas para secto-
res moi afectados pola pandemia da Covid-19”.

O PEL Reactiva Teo é un plan impulsado pola 
Deputación da Coruña e os concellos de menos 
de 50.000 habitantes ao que Teo se adheriu para 
tentar minimizar os efectos da pandemia entre as 
empresas que viron afectada a súa facturación nos 
últimos meses.

No caso de Teo o fondo é de case 300.000 euros  
e logo da baremación queda repartido do seguinte 
xeito: 71 axudas de 1.500 €; 26 axudas de 2.000 
€; 38 axudas de 2.500 € e 10 axudas de 3.000 €. 

O reparto de fondos fíxose, atendendo ás bases 
da convocatoria seguindo unha clasificación por 
grupos. As solicitudes de axudas admitidas enca-

dradas no Grupo I son 92 cun importe de 179.000 
€, as do Grupo II son 31 cun importe de 45.500 € e 
as do Grupo III 24 por importe de 59.000 €.

Agora, tras a publicación da concesión ábrese un 
prazo de xustificación ata o 31 de marzo deste ano. 
As persoas que teñen outorgada unha axuda deben 
realizar a xustificación a través da Sede electrónica 
do Concello, no apartado Achega de documenta-
ción. Os documentos que se deben xuntar indicanse 
na resolución de concesión •

O prazo para xustificar 
a concensión remata 
o vindeiro 31 de marzo 
e deberá realizarse 
a través da sede 
electrónica do Concello



Aberto o prazo para 
solicitar praza nas 
escolas infantís
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O Concello abre o prazo para solicitar praza 
nas escolas infantís municipais (EIM) de Teo 
para o curso 2021-2022. Os centros públicos 
da localidade son as escolas infantís de Calo, 
Os Tilos e A Ramallosa.

Para todos os nenos e nenas que xa es-
tán asistindo a algunha das escolas e cuxos 
membros da unidade familiar se atopen em-
padroados no Concello o prazo para solicitar 
a renovación comezará o día 1 de marzo e 
polongarase ata o día 15 do mesmo mes. Os 
impresos de solicitude serán entregados nas 
escolas. Para todos os nenos e nenas que non 
estean asistindo a ningunha das escolas, xa 
nados ou cuxa data prevista de parto sexa an-
terior ao 1 de xuño o prazo para solicitar pra-
za de novo ingreso abarcará dende o día 16 
ao 31 de marzo de 2021. Os impresos poden 

recollerse nas escolas infantís municipais, nos 
servizos sociais ou descargar directamente da 
web municipal teo.gal. As solicitudes poderán 
presentarse tanto no Rexistro Xeral do Conce-
llo como a través da sede electrónica.

Na quenda de mañá, a escola infantil muni-
cipal de Calo dispón de 56 prazas, a da Rama-
llosa de 74 e a dos Tilos de 41, distribuídas en 
niveis de idade de ata un ano, de un a dous 
anos e de dous a tres anos. Para calquera con-
sulta ou dúbida sobre este procedemento po-
den dirixirse ao enderezo electrónico: eimteo@
teo.gal ou aos seguintes teléfonos dos Servi-
zos Sociais: 881 819 356 ou 981 809 707

Diverteo Semana Santa
En relación coa conciliación tamén está 

aberta a inscrición ata o 10 de marzo para o 
Diverteo de Semana Santa, que terá lugar os 
días 29, 30, 31 de marzo e 5 de abril nos CEIPs 
de Calo, Os Tilos e A Ramallosa en horario de 
07:30 a 15:30 con xantar ou ata as 14:00 h 
sen xantar. Para solicitar praza hai que entre-
gar a ficha de inscrición no Rexistro xeral ou na 
Sede electrónica. A lista provisional de persoas 
admitidas publicarase o 12 de marzo•

Ata o 10 de marzo está 
aberta a inscrición 

do programa de 
conciliación de Semana 

Santa, Diverteo

‘Teo pensa en azul’ é a nova campaña do 
Concello de Teo en colaboración coa Asocia-
ción BolboreTEA de Familias Teenses para a 
Neurodiversidade para sensibilizar á socieda-
de sobre a realidade das persoas que padecen 
Síndrome de Asperger.

Dende a Concellaría de Educación do Con-
cello de Teo queren mostrar o seu apoio ás 
familias que viven esta realidade e ademais 
apostan pola divulgación como vía para aca-
dar unha maior integración das peroas con 
Síndrome de Asperger.

A campaña, posta en marcha dende o Día 
Internacional de Asperger o 18 de febreiro, 
contempla unha serie de actos que se des-
envolverán ao longo de todo ano. A iniciativa 
inclúe, por tanto, charlas e mesas redondas 
encabezadas por expertos na materia. 

Pola súa banda, a Concellaría de Cultura, vai 
a realizar un reparto de libros sobre esta temá-
tica, dirixido ás bibliotecas e centros de ensino 
do concello teense. O obxectivo é facilitar o ac-
ceso á información sobre esta realidade para 
aquelas persoas que o precisen por razóns 
persoais ou profesionais •

‘Teo pensa en azul’, a nova campaña para 
sensibilizar sobre o Síndrome de Asperger

A Concellaría de Cultura 
repartirá libros en relación 

coa materia e dende 
Educación promoverán 

sesións informativas 
e mesas redondas
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Ao peche desta edición 
a consellaría aínda non 
responderá á petición 
de reunión urxente 
tramitada polo equipo 
de goberno teense
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O Concello de Teo recibiu a mediados de fe-
beriro unha notificación asinada polo secreta-
rio xeral técnico da Consellería de Educación 
na que, escapando de toda argumentación 
xurídica ou normativa, pretende aparcar ou de-
legar as súas competencias no eido educativo 
xa que, máis alá de que a Xunta de Galicia con-
sidere o comedor un servizo complementario, 
a competencia segue sendo da administración 
autonómica.

Proba evidente desta competencia é a dispo-
sición adicional terceira do Decreto 132/2013, 
do 1 de agosto, polo que se regulan os come-
dores escolares dos centros docentes públicos 
non universitarios dependentes da Consellería 
con competencias en materia de educación, 
-asinado por Alberto Núñez Feijoo, non por un 
presidente doutro partido- que literalmente es-
tablece a “asunción progresiva pola Consella-
ría con competencias en materia de educación 
da xestión de comedores escolares xestiona-
dos polas asociacións de nais e pais de alum-
nos (ANPAS)”, como é o caso do comedor dos 
Tilos ata este curso.

No decreto establécese ademais que será 
unha asunción administrativa gradual virá de-
terminada polas dotacións orzamentarias da 
Consellaría, e que estes comedores asumidos 
serán xestionados mediante as modalidades 
2.1.b) e 2.1.c) previstas no decreto, é dicir, 
xestión indirecta por contratación con empre-
sas ou por concesión de servizo. Especifícase 
ademais que no primeiro curso escolar en que 
se produza o traspaso da xestión do comedor 
á Consellaría garantiranse, cando menos, o 
mesmo número de prazas e comensais exis-
tente no comedor xestionado pola ANPA apli-
cando as normas de acceso nos seguintes.

En escrito remitido á ANPA dos Tilos pola 
subdirección xeral de Recursos Educativos 
complementarios, en febreiro de 2015, infor-
mábaselles desta intención da Consellería, 
especificando “en concreto a comida do me-
diodía e a atención ao alumnado neste perío-
do de tempo”. Máis alá de que non callara esa 
asunción, o Concello de Teo pregúntase cal foi 

o cambio lexislativo ou normativo que sustenta 
o cambio competencial que agora pretende a 
Consellería e pregúntalle directamente ao Par-
tido Popular por que cambiou de intención e 
agora pretende marxinar ao colexio dos Tilos 
dun servizo do que gozan os outros colexios do 
concello, o de Calo e A Ramallosa.

O Concello de Teo comprométese, como xa 
fixo público, en colaborar nun proceso tran-
sitorio durante este curso, pero que necesa-
riamente e, en todo caso, ten que pasar polo 
compromiso expreso da Consellería en asumir 
a xestión do comedor dos Tilos no próximo cur-
so, tal e como o Presidente Núñez Feijoo de-
cretaba no DOG do 13 de agosto de 2013.

Así mesmo dende o Concello mantense o 
apoio ás accións que se adopten pola ANPA 
dos Tilos en reividicación do seus dereitos 
educativos e reitérase a solicitude de reunión, 
a día de hoxe sen resposta, ao Conselleiro 
de Educación da Xunta de Galicia, como ad-
ministración competente para a prestación 
deste servizo fundamental para moitas fami-
lias teenses. Dentro deste apoio enmárcase o 
acordo por unanimidade do Consello Escolar 
Municipal celebrado o 12 de febreiro no que 
se pedía que a Xunta xestione o comedor es-
colar dos Tilos •

A Consellaría de Educación négase a 
xestionar o comedor do CEIP Os Tilos ED
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Ao longo deste ano executaranse  no Concello de 
Teo unha senda peonil e ciclista por valor de pre-
to de 2 millóns de euros. O proxecto dotará dunha 
importante mobilidade ás parroquias do sur e do 
centro do municipio. Os gastos destas obras finan-
ciaranse a través de fondos Feder e dunha liña de 
axudas do IDAE.

Segundo explica Uxía Lemus, concelleira de Sos-
tibilidade, “trátase de actuacións incluídas dentro 
do Plan de Mobilidade Sostible Urbano de Teo, -PE-
MUs- e recollen accións para conseguir novos xeitos 
de moverse evitando o uso de vehículos de motor”.  
Ademais esta nova senda, que concecta con outros 
tramos xa existentes permitirá conexións de zonas 
urbanas importantes con equipamentos comunita-
rios. Deste xeito, por exemplo dende o núcleo de 
Cacheiras poderase chegar a pé ata a piscina de 
Luou. Ademais a senda dotará moitas vías dunha 
maior seguridade viaria para os peóns.

A senda será mixta, permitindo o seu uso para 
as persoas e os/as ciclistas. Asemade para a súa 
execución utilizarase as marxes das diversas vías xa 
existentes, evitando expropiacións.

13 quilómetros
A primeira parte desta senda, coa que se come-

zou a licitación, parte do núcleo da Igrexa de Luou, 
da beiravía existente, e vai ata o núcleo de Vilanova, 
en Recesende, onde tamén conecta cunha senda 
executada, cun percorrido de 1,9 quilómetros.

Outra das fases deste proxecto irá dende a igrexa 
de Rarís ata a igrexa de Luou cun trazado de 5,1 
quilómetros. 

A última afectará ás parroquias de Lucí, Oza e Ba-
monde xa que terá un percorrido que vai dende a 
Ramallosa ata a igrexa de Bamonde cunha senda 
de case 5,5 quilómetros.

En total serán case 13 quilómetros novos de sen-
da peonil que, unidos a tramos xa realizados previa-
mente, incrementarán notablemente os percorridos 
que se poderán facer a pé e con seguridade no con-
cello de Teo • 

A senda será mixta, 
polo que permitirá tanto 

o acceso para peóns 
como para ciclistas. 

Un dos obxectivos 
tamén é incrementar 

a seguridade viaria 

O Concello licita unha gran senda 
peonil e ciclista no sur do municipioUR
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Nace o HabitaTeo coa posta en valor 
da carballeira da Tomada
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O HabitaTeo é un programa para a conserva-
ción e divulgación da natureza, que comeza a 
funcionar coa recuperación e posta en valor da 
leira da Tomada, en Calo. Coa vista posta en 
diferentes ecosistemas do Concello, o obxecti-
vo é xestionar diferentes espazos para conver-
tilos en lugares de lecer e aprendizaxe para a 
cidadanía sen que iso comprometa o seu valor 
ecolóxico. 

“A medio camiño entre un parque natural e 
un parque ao uso, pretende xerar novos es-
pazos onde o goce sexa saberte nun espazo 
coidado e pensado para que a natureza siga 
o seu curso” indica María López, concelleira 
promotora da idea e que adeais é bióloga de 
formación.

O HabitaTeo arranca este 2021 cun plan de 
manexo e xestión  para a Carballeira da To-
mada como hábitat representativo de bosque 
atlántico, malia terse usado no pasado como 
zona de recollida de leña -de aí o seu nome-.

Os traballos comezaron coa erradicación 
de especies invasoras. “Retiráronse ata vinte 
sacos de Tradescantia, que estaba localiza-
da nun perímetro concreto do espazo” indica 
López.

A madeira que se extrae da corta destas in-
vasoras será a que se empregue para facer o 
escaso mobiliario co que contará o espazo. O 
deseño inclúe unha zona de reunión, que se 
coñecerá como “a roda” e tres puntos para es-
coitar os páxaros.

A cidadanía poderá disfrutar deste espazo 
transitando polos camiños marcados, empre-
gando os lugares de asemblea ou ben partici-
pando nas actividades encamiñadas a poñer 
en valor o espazo que terán lugar ao longo des-
te ano e que serán anunciadas nas contas de 
redes sociais do Concello. As actividades es-
tarán dirixidas á poboación local do Concello 
de Teo.

A Tomada, punto de partida
Coa Tomada como proxecto inicial, o Habita-

Teo pretende extenderse a pradarías, charcas, 
plantacións de monte ou outros espazos par-

ticulares que queiran compartir este espírito 
conservacionista e, ao mesmo tempo, promo-
ver o coñecemento dos espazos naturais como 
lugares de resiliencia.

A Tomada é unha parcela de case 10.000 
metros cadrados que pertencía á igrexa e que, 
no convenio marco que se asinou co Arcebis-
pado de Santiago en decembro do 2018, acor-
douse a compra da mesma para poder recupe-
rar este espazo para o uso público. 

No momento da compra estaba totalmente 
chea de maleza e a primeira limpeza realizou-
se no verán de 2020. Agárdase que para esta 
primavera xa estean rematados os traballos 
para que a cidadanía poida xa desfrutar do 
lugar. Dende o Concello tamén se destaca a 
situación, moi preto ao CEIP de Calo ou á esco-
la infantil municipal, e a potencialidade de uso 
que pode ter a caballeira para a comunidade 
educativa máis próxima•

Os traballos comezaron 
coa erradicación de 
especies invasoras e a 
madeira empregarase  
para construír mobiliario 
para este espazo
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Dende o Concello de Teo 
tamén se propón unha 

ruta para percorrer todos 
os murais realizados nos 
últimos anos en relación 
coa igualdade de xénero

O vindeiro 8 de marzo, con motivo do día Interna-
cional das Mulleres, o Concello de Teo vai trasladar 
aos centros educativos municipais unidades didácti-
cas creadas a partir das pezas murais do municipio. 
O obxectivo é que os nenos e nenas aprenderán so-
bre arte urbana e feminismo dende un enfoque crí-
tico e creativo. A iniciativa, enmarcada nas accións 
de sensibilización desenvoltas para esta xornada, 
pretende achegar información, exercicios e ferra-
mentas lúdicas para aproximarse ás características 
desta manifestación artística a partir de exemplos 
próximos creados con perspectiva de xénero.

Para o 8 de marzo, dende o Concello de Teo 
tamén se propón para o público en xeral unha ruta  
que percorra os murais realizados nos últimos anos 
tanto ao abeiro do Delas Fest, festival feminista de 
arte urbana e contextual, como os realizados no 
marco das campañas contra a violencia machista 
con motivo do 25N. Concretamente trátase dun 
percorrido polas pezas “Non cales”, realizada por O 
Ras na Ramallosa; o mural de Doc Toy en Cachei-
ras; “Game Over Patriarcado”, de 7H cooperativa 
cultural, Nana e Miss Hope en Pontevea; a interven-
ción “En negro contra as violencias” de Pow One na 
Casalonga; “Xa veñen as leiteiras”, creada por Dúo 
Amazonas no túnel que conecta Luou con Solláns, e 
“Auroras e Manuelas”, peza de Lidia Cao situada no 
Pavillón de Calo. Toda a información sobre esta ruta 
estará na web e redes sociais do Concello de Teo a

disposición de quen se anime a realizar a ruta.
Este ano, dada a situación sanitaria derivada da 

pandemia da Covid fai que dende o Concello se 
opte por adaptar a conmemoración do 8 de marzo 
a unha proposta colectiva que se pode realizar de 
xeito autónomo ao aire libre no canto dun acto pú-
blico colectivo.

Sementes lilas
Dende o CIM, en colaboración con Aspamite, es-

tán traballando para repartir o 8 de marzo entre as 
crianzas boliñas de sementes de flores violetas para 
que as planten na casa e poidan ter cada un o seu 
recuncho feminista. A idea é que nos centros es-
colares, por exemplo tamén haxa unha plantación 
deste estilo.

Obradoiro de autoestima
Pola súa banda o Centro de Información Muller 

de Teo programa un “Obradoiro de autoestima para 
mulleres”. Terá lugar os mércores e venres dende o 
7 ao 30 de abril en horario de 18:00 a 19:30 h na 
Casa Común de Oza. Haberá servizo de canguraxe 
previa solicitude e cun mínimo de solicitudes. Para 
anotarse nesta actividade, na que se garantirán to-
das as medidas de seguridade e normas relaciona-
das coa pandemia da Covid-19, hai que inscribirse 
do 8 ata o 26 de marzo no teléfono 981 938 475 ou 
no correo-e cim@teo.gal • 

Os murais municipais constituirán o 
material para conmemorar o 8MIG
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A crise sanitaria provocada pola pandemia 
da Covid-19 provocou que varios servizos mu-
nicipais tivesen que poñer en marcha a aten-
ción con cita previa. Desta forma, evitanse es-
peras e fomentase un mellor cumprimento das 
medidas de seguridade sanitaria.

Ademais dos departamentos que están fun-
cionando deste xeito, xa hai numerosas trami-
tacións que se poden realizar mediante correo 
electrónico, evitando deste xeito visitas inne-
cesarias ás oficinas municipais.  

Augas de Teo
Un dos casos é o do servizo municipal Augas 

de Teo, que atende só con cita previa. Esta de-
cisión adoptouse por operatividade, para que 
as persoas que teñan que realizar algunha xes-
tión non agarden. Algunhas das xestións máis 
habituais pódense realizar a través da sede 
electrónica do Concello, que está operativa as 
24 horas, ou presentado a documentación por 
Rexistro xeral, nas oficinas municipais.

Augas de Teo atende os luns, mércores e 
venres de 09:00 a 13:00 horas de xeito pre-
sencial pero sempre con cita, que se pode con-
certar chamando aos seguintes números: 981 

803 981 ou 628 779 066 (tamén atenden por 
whatsapp). Non se darán citas por correo elec-
trónico. Polo bo funcionamento do servizo e 
para evitar esperas a outras persoas usuarias 
solicítase puntualidade coa hora concertada.

Dende Augas lembran que hai xestións ha-
bituais, como o cambio de domiciliación ban-
caria ou cambio de titular do contrato que se 
poden realizar no Rexistro do Concello ou por 
sede electrónica. As xestións debe realizalas o 
titular do contrato por protección de datos ou 
traer unha autorización asinada pola persoa 
titular.

Dende a área de asuntos económicos tamén 
se informa de que se atende con cita previa 
ben chamando aos seguintes teléfonos: 981 
940 519 e 981 815 700 (extensión 1915) 
ou contactando no seguinte e-enderezo: inter-
vencion@teo.gal. A atención telefónica farase 
todos os días da semana de 09:00 a14:00 
horas. 

Outros departamentos como Servizos So-
ciais ou Urbanismo seguen funcionando con 
cita previa•

Varios servizos municipais funcionan 
só con cita previa pola Covid-19 SE
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AXENDA Martes  Servizo de asesoramento eléctrico no salón de plenos de                                                                                    
                         10:00 a 12:00 horas. 
Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado nos Tilos.Marzo de 2021
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 8   Luns. Día Internacional da Muller. 
Actividades educativas e proposta de ruta.  
 
Ábrese o prazo para inscribirse no 
‘Obradoiro de autoestima para mulleres’, 
que terá lugar entre o 7 e o 30 de abril 
todos os mércores e venres entre as 18:00 
e 19:30 horas. Inscrición ata o 26 de marzo 
no teléfono 981 938 475 ou no mail cim@
teo.gal.

  12     Venres. 19:30 h. Monólogos Hábito Terra 
con Vicente Mohedano, ‘Enerxías emotivas 
para tempos de vertixe’. Para todos os 
públicos. Auditorio Constante Liste.

 13   Sábado. 11:00 h. Obradoiro ‘Sementes 
para comer’, por A horta de Dubra. Nesta 
actividade para crianzas de Apego de 3 
a 6 anos explicarán como xerminar unha 
semente. Inscricións a partir do 1 de marzo 
en politicalinguistica@teo.gal. Actividade en 
liña. 
 
De 11:00 a 14:00 h. Obradoiro de 
impresión en 3D, dirixido a mocidade de 
12 a 18 anos. Deseñarase ese día e a peza 
recollerase logo. Inscrición dende o 1 de 
marzo enviando un correo-e a mocidade@
teo.gal. Actividade en liña. 

 16   Martes. Ábrese o prazo para solicitar praza 
nas EIM municipais de Calo, Os Tilos e a 
Ramallosa. O prazo remata o 31 de marzo. 

 20   Sábado. 19:00 h. Dinamo Producións 
presenta “Por vía oral” con Pedro 
Brandaríz e Ángela Triana. Un percorrido 
polo sistema sanitario en clave de humor 
Con reserva de entrada. Para público adulto. 
Auditorio Constante Liste.

 23   Martes. Ábrese o prazo para a inscrición 
no Diverteo Semana Santa ata o 10 de 

marzo no Rexistro Xeral do Concello ou na 
sede electrónica. O Diverteo Semana Santa 
funcionará os días 29, 30, 31 e 5 de abril.

 26   Venres. 18:00 h.  Concerto Brinca Vai de 
aquí a acola con Paco Nogueiras. Para 
público familiar. Con reserva de entrada. 
Auditorio Constante Liste.

 27   Sábado. 19:00 h.  Dinamo Producións 
presenta Eu queríame casare  con Pedro 
Brandaríz e Lucía Veiga. Unha comedia 
que relata a historia de dous auténticos 
perdedores, Antón e Lola, que busan a súa 
última oportunidade no amor. Para público 
adulto. Con reserva de entrada. Auditorio 
Constante Liste. 
 
Conmemórase o Día da Endometrose. 
Iluminarase a fachada do Concello con luz 
amarela na noite do 27 a 28 de marzo. 

  31  Xoves. 18:00 h. Espectáculo  Don 
Gaiferos  dos Monicreques de Kukas con 
marionetas de fíos e música en directo.  
Para público familiar. Con reserva de 
entrada. Auditorio Constante Liste. 
 
19:00 h. Inauguración da exposición  
Don Gaiferos polos camiños cara a 
Compostela do 31 de marzo ao 12 abril. 
Auditorio Constante Liste 
 
Nesta xornada tamén remata o prazo para 
xustificar as axudas do programa Pel 
Reactiva a través da sede electrónica do 
Concello. 


