INFORMACIÓN MUNICIPAL
DO CONCELLO DE TEO

MAIO 2022 | VOCEIRO Nº 70

Día das Letras Galegas

sumario

TEO QUERE CONSTRUÍR
UN CENTRO SOCIAL
PARA MAIORES
O Concello vén
de solicitar unha
subvención para a
construción dun centro
social para persoas
maiores que quere
facer na Ramallosa, na
zona na que xa están
a piscina municipal e a
escola infantil

O proxecto ten un orzamento de case 500.000 euros e
agárdase que a subvención,
de Política Social, poida
chegar aos 400.000 euros.
Nesta nova infraestrutura poderíanse centralizar as
actividades e clases para persoas maiores que xa se realizan dende a Concellaría de
Benestar, como ximnasia de
mantemento, envellecemento activo, palillos ou pintura.
Ignacio Iglesias, concelleiro
da área, destaca que “segui-
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rase mantendo unha programación en distintos puntos
mais pensamos que é fundamental que a xente maior
conte con este espazo propio de reunión e encontro”.
O local, de 300 metros cadrados, terá un espazo polivalente
amplo, outro máis pequeno, un
despacho e espazos auxiliares.
A sala máis grande contará
cun sistema de cortinaxe que
permitirá compartimentala, e
servirá tamén de acondicionador acústico e de parasol.

O concello disposto a
falar da Casalonga
P. 2

Servizo de
transporte a demanda
P. 3

A Carreira Batalla
de Caheiras
P. 4

Abre a inscrición para
os campamentos
P.5

Quedamos para
andar?
P.6

Día da Letras Galegas e
Programa Camiños de
Coñecemento da USC
P.7

Axenda
P.8

TRECE
2 PARROQUIAS
MAIO 2022

O CONCELLO, DISPOSTO A
FALAR DA CASALONGA
Sen embargo esta disposición
“será sempre ao amparo da
legalidade e coas premisas
legais imprescindibles para
unha administración pública” indica o alcalde de Teo,
Rafael Sisto.
Nos últimos días entraba
no Concello un escrito da Plataforma Casalonga Limpa de
Residuos na que se pide que o
pleno nomee unha comisión
negociadora con Toysal e coa
Xunta como observadora. Esta proposta non pode contar
co amparo do goberno municipal “agás esa comisión negociadora asuma as premisas
que se estableceron na comisión creada xa por este tema

O goberno teense
mantén a súa
disposición a estudar
posibles solucións
á problemática da
Casalonga
no Concello e que xa se comunicaron á Xunta de Galicia e de xeito público na web
municipal” destaca o alcalde.
A participación municipal
en calquera conversa coa
empresa Toysal e coa Xunta
debe garantir a tramitación
dun novo plan de restauración para a zona e a restauración dunha zona degradada
pola explotación mineira e o
acúmulo de residuos. A maiores calquera intervención

municipal sobre os terreos
da canteira “pasa, necesariamente, porque deixen de
estar afectados como cuadrícula mineira ao non poder
ser o Concello propietaria
dunha explotación mineira
como resulta obvio” reitera
Rafael Sisto.
A maiores desto o goberno municipal considera “imprescindible que a Xunta de
Galicia, a través da súa Dirección Xeral de Minas explicite
se hai viabilidade de falar con
Toysal, para qué serían esas
conversas e se se van cumplir
as condicións do Concello”.
Cabe lembrar que os terreos
actualmente están afectados

por unha concesión mineira
dependente da Xunta de Galicia, única administración
responsable neste momento
dos dereitos de Toysal sobre
o terreo. Parece lóxico pensar logo en que “debería de
vir da man da Xunta liderar
este proceso que demanda a
Plataforma veciñal”.
O goberno municipal teense non vai participar dun
procedemento “sen premisas
como pide a Plataforma xa
que as condicións do Concello están claras e teñen un
amparo xurídico ao que non
podemos renunciar, precisamente por ser os representantes municipais”.

AS 2 CIRCUNSTANCIAS QUE SE DEBEN CUMPRIR

1

A Xunta debe garantir a tramitación
dun novo plan de restauración para a
zona e a restauración dunha espazo
degradado pola explotación mineira e a
acumulación de residuos durante anos.
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Os terreos
deben deixar de
estar afectados
pola concesión
mineira.
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TEREMOS UN
SERVIZO DE
TRANSPORTE A
DEMANDA QUE
SUBSTITUIRÁ O
TEOBUS
O Concello porá en marcha nos vindeiros meses
un servizo de transporte público compartido a
demanda que virá a substituir ao Teobus

O pasado 6 de abril asinouse
o contrato para implementar
a plataforma dixital que coordine ese transporte.
Trátase dun sistema que
pretende facilitar o acceso ás
liñas de bus existentes no noso concello. Deste xeito, un
veciño ou veciña dunha zona
que non ten transporte público pode solicitar este servizo
ata a liña de bus máis próxima.
Ademais, a plataforma contempla puntos de especial interese, como os centros de
saúde no momento das analíticas, a onde se pode solicitar
un traxecto directo.
Este transporte a demanda será ofertado aos taxis
teenses que amosen interese e coordinado a través da
plataforma anteriormente citada, aínda que contará cun
período de transición onde se
poderá solicitar o servizo telefonicamente.

EXEMPLO
Unha estudante de
Coira (Reis) que precisa
coller o primeiro bus
dende a Ramallosa a
Santiago debe indicalo
na plataforma ata as
18:00h do día anterior.
O transporte a demanda
recolleraa na parada do
bus de Coira na hora
indicada para chegar ao
trasbordo a Santiago.
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ABRE A INSCRICIÓN PARA
OS CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS DE
VERÁN EN AGOSTO

CAMPAMENTOS
RURAIS EN XULLO
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RESERVA PARA OS
DIVERTEO DO VERÁN
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DIRIXIDO A MOCIDADE
De 12 a 18 anos
Nados a partir do 2010.
Horario de 10 a 14 horas.
TEMPORALIZACIÓN
4 ao 8 de xullo
Escola Ecoloxista (20 prazas).
Casa Común Cacheiras
11 ao 15 de xullo
Parkour (20 prazas). Casa Común de Rarís
18 ao 22 de xullo
Circo (20 prazas).
Pavillón de Calo/Parque de Calo
26 ao 29 de xullo
Arte e Natureza (12 prazas).
Casa Común de Francos

Inscrición do 23 de maio ao 3 de xuño.
Hai que facela por rexistro, ben nas oficinas
municipais ou a través da sede electrónica
O custo dos campamentos rurais é de
20 euros por semana.
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CAMPAMENTO XUVENIL
Do 2 ao 10 de agosto.
Nados entre 2005-2009.
CAMPAMENTO INFANTIL
Do 11 ao 19 de agosto.
Nados entre o 2010 e o 2015.

Inscrición do 23 de maio ao 3 de xuño.
No caso de ter máis solicitudes ca prazas o
sorteo público será o día 9.
A listaxe de persoas admitidas publicarase
o 13 de xuño.
Cota do campamento: 90 euros.
Pagamento a través do portal tributario de
persoas admitidas ata o 23 de xuño.

O 9 de maio abre a inscrición
para os Diverteo do verán, o
programa de conciliación para os períodos de vacacións
escolares.
O Diverteo de xuño e as
dúas quincenas de xullo farase, como é habitual nos CEIPs
de Calo, os Tilos e A Ramallosa mentras que o de agosto só
na Ramallosa.
O horario de atención vai
das 7:30 ás 15:30 horas e poden asistir crianzas escolarizadas nos CEIPs ou no CRA
de entre 3 a 12 anos, preferiblemente empadroados en
Teo.
A reserva de praza hai que
facela por rexistro, de xeito
presencial ou a través da sede
electrónica.
A información completa sobre a convocatoria e a ficha
de inscrición podes vela en
teo.gal.
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ES MULLER? QUEDAMOS
PARA ANDAR?
O Centro da Información
a Muller (CIM) pon en
marcha Atopándonos,
andainas pola contorna
do concello dirixidas
a mulleres nas que,
ademais de fomentar
o exercicio e a saúde,
traballaranse temáticas
arredor da igualdade

María López explica que “queremos xuntarnos para camiñar,
buscando un espazo seguro no
que poidamos xerar vínculos de
confianza, respecto e a maiores
gocemos do tempo de ocio”.
Cando?
Os martes, dende o 10 de maio
ata o 28 de xuño (agás na semana do 17 de maio que se fará o
luns 16 de maio).
A que hora?
Alternarase horario de mañá,

de 10:00 a 12:00 h. unha semana, e de tarde, de 18:30 a 20:30
h. a semana seguinte.
Onde me anoto?
En teo.gal/actividades. Abrirase a inscrición de cada andaina
na semana anterior.
Outra actividade para fomentar a participación das
mulleres será Tomamos parte: Mulleres en acción de Teo.
É unha actividade na que as
mulleres de Teo poderán

compartir as súas experiencias e promover o valor propio e a súa autonomía.
Comeza o xoves 19 e logo
será os luns dende o 23 de
maio ata o 20 de xuño, de
18:00 a 20:00 na Biblioteca
dos Tilos.
En maio tamén comeza o
Proxecto Itaca, un taller de
empoderamento feminino a
través de intervencións asistidas con cans que se fará en
Lampai os mércores de maio
e xuño.
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A CONCELLARÍA DE
LINGUA FESTEXA AS
LETRAS GALEGAS
O mes de maio é o mes das Letras Galegas.
Desde a Concellaría de Lingua prográmanse
actividades para recordar o autor homenaxeado:
Florencio Delgado Gorriarán.
Así, o mesmo Día das Letras Galegas, as crianzas de
máis de 6 anos poderán participar no Gran Xogo das Letras, unha actividade lúdica
con probas e preguntas relacionadas co Día das Letras
Galegas. O venres 20, representarase a obra Tras os vieiros de Florencio, unha peza
teatral da compañía Fantoches Baj sobre a vida e obra
do autor.

Trátase dun espectáculo
de teatro de obxectos dirixido preferentemente a público adolescente e adulto parte
dun documento excepcional
sobre a vida do poeta valdeorrés, que é a longa entrevista
que el lle concedeu a Dolores Pla en Agosto de 1979
na súa casa de Guadalaxara
(México) para o Archivo de
la Palabra. Na obra ten moita
importancia a música.

TES 50 ANOS? PARTICIPA NO PROGRAMA
CAMIÑOS DE COÑECEMENTO DA USC
Trátase dunha iniciativa de divulgación da Universidade de
Santiago dirixido a persoas
maiores de 50 anos e para
asistir non é preciso ter unha
formación específica propia.
Esta edición, será en horario de 16:30 a 18:00 h, e contará con cinco sesións e unha
visita á Catedral de Santiago. Farase no Salón de Plenos
da Casa do Concello.
Comezarán o luns 9 de
maio cun Seminario de introdución á criminoloxía. O martes 10 de maio teremos unha

Trátase dunha iniciativa
de divulgación da
Universidade de Santiago
dirixido a persoas
maiores de 50 anos e
para asistir non é preciso
ter unha formación
específica propia.

sesión práctica de análise de
pegadas dixitais. As dúas clases estarán dirixidas pola profesora Ana Moure Soengas.
O mércores 11 de maio teremos un Seminario sobre
o sono e os seus trastornos
coa profesora Mónica Antelo
Martelo.
O xoves 12 do mesmo mes
teremos un Seminario sobre
a Catedral de Santiago de
Compostela, obra mestra do
románico europeo, e o día 13
farase unha visita á mesma.
Ambas sesións co profesor

Victoriano R. Nodar Fernández.
O programa rematará o
luns 16 de maio cunha sesión
práctica que abordará as técnicas para conciliar o sono,
tamén coa profesora Mónica
Antelo Martelo.
A inscrición e matrícula pode facerse no Departamento de Cultura e Educación de luns a venres de
09:00 a 14:00 h, no teléfono
981 941 063 ou enviando un
correo electrónico a cultura@
teo.gal.

MAIO 2022
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VENRES
18:00 h.

BIBLIOTECA DO GRILO,
CACHEIRAS
APROXIMACIÓN Á ILUSTRACIÓN
CON OSCAR VILLÁN (a partir de
8 anos, público infantil e mocidade) Con reserva de entrada en
www.teo.gal/actividades
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SÁBADO
11:00 h.

SÁBADO
17:00 h.

17
MAIO 2022

MARTES
Servizo de asesoramento
sobre a factura eléctrica
De 10:00 h. a 12:00 h.
na Casa do Concello.
O martes 17 non funcionará ao ser festivo.
VENRES
Mercado de Cacheiras
SÁBADOS
Mercado do Alimento
Labrego nos Tilos

LUNS

ABRE A INSCRICIÓN NOS DIVERTEOS DO VERÁN. Diverteo
de xuño, xullo e agosto.

13

VENRES

10:00 h.

PRIMEIRA SEMANA
DE MAIO
Publicación das listaxes provisionais de
solicitudes admitidas
nas escolas infantís. A
publicación farase en
teo.gal e nas oficinas
do Concello.

18:00 h.

BIBLIOTECA DOS TILOS
CONTACONTOS “VOLVEN OS
RATOS DE LONXE DE TODO” DE
TRINKE TRINKE TEATRO (infantil
e familiar) Con reserva de entrada en www.teo.gal/actividades

18:00 h.

20 VENRES
20:00 h.

AUDITORIO CONSTANTE
LISTE. Tras os vieiros de Florencio.
Fantoches Baj. Obra de teatro
para público adulto.

21

SÁBADO
11:30 h.

AUDITORIO CONSTANTE
LISTE. Escola de familias. Dirixido
a pais e nais con crianzas de
infantil ata secundaria.

SÁBADO
19:00 h.

CASA COMÚN DE RARÍS. Charla de iniciación á apicultura.

PROXECTO ITACA: empoderamento
feminino a través de intervencións asistidas con cans: todos os mércores dende
o 11 de maio ata o 29 de xuño de 17:30 a
19:00 na Casa Común de Lampai.
TOMAMOS PARTE: mulleres en acción
de Teo: unha actividade para fomentar a
participación conxunta das mulleres onde
crear e transformar. Comeza o xoves 19
e logo será os luns dende o 23 de maio
ata o 20 de xuño, de 18:00 a 20:00 na
Biblioteca dos Tilos.
CAMIÑA SEGURO: andainas para mulleres onde ademais de camiñar traballaremos a xestión emocional e o empoderamento feminino. Levaranse a cabo dende
do martes 10 de maio ata o martes 28 de
xuño (na semana do 17 será o luns 16), o
horario será alterno de mañá de 10:00 a
12:00 e de tarde, de 18:30 a 20:30.

Teatro. GRUPO 1 Representación
da obra: Todo foi un malentendido, de Darío Fo Con reserva de
entrada en www.teo.gal/actividades.

29 DOMINGO
10:00 h.

REITORAL DE BAMONDE. Ruta
teatralizada da Batalla de Cacheiras. Ruta dende Bamonde a
Montouto indicado para pública
adulto e acostumado a camiñar.
Hai servizo de autobús de volta.
Inscrición en turismo.teo.gal

29 DOMINGO
19:30 h.

22 DOMINGO
12:00 h.

AUDITORIO CONSTANTE
LISTE. Concerto da Gramola Gominola co espectáculo O poder
da Superlingua ( público familiar e
infantil). Con reserva de entrada
en www.teo.gal/actividades

22 DOMINGO
19:30 h.

Sinala as actividades
que che interesen

Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, no 38, 15883, Lucí, Teo
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Web: www.teo.gal

MARTES

CASA COMÚN DE RARÍS. Grande xogo das letras galegas. Público
infantil e mozo. Xogo de pistas.

21

ESCOLA ECOLOXISTA. Mocidade. Casa Común de Cacheiras.

9

DOMINGO

RUTA DA BURGA. Inscricións a
partir do 2 de maio a través de
teo.gal/actividades

09:00 a 14:00 h.

FACEMOS UN MAIO. Programa
Apego. Carballeira da Tomada.
Dirixido a familias con crianzas
menores de 6 anos.

7

15

SÁBADO

ÚLTIMO DÍA DE REPARTO DE
LÍQUIDO PARA O TRAMPEO
CONTRA A VELUTINA na nave
de Protección Civil en Lucí de
09:00 a 14:00 h. A entrega é de
balde, se ben só se realizará a
persoas empadroadas en Teo.

7
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AUDITORIO CONSTANTE
LISTE. Clausura Obradoiro de

Correo electrónico: comunicacion@teo.gal
Teléfono: 981 815 700
Deseño e maquetación: Prodosier
Distribución gratuíta

AUDITORIO CONSTANTE
LISTE. Clausura Obradoiro de
Teatro. GRUPO 2 Representación
da obra: As preciosas ridículas, de
Moliere Con reserva de entrada
en www.teo.gal/actividades.

31

MARTES

10:00 a 13:00 h.

ASESORÍA AMBIENTAL. Aula
de informática municipal. Atención sen cita previa.

