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A CARBALLEIRA VÓLVESE 
A ENCHER CO FESTEO

O FesTeo é unha xornada de 
festa e encontro no que 

se pon en valor o teci-
do asociativo e cul-
tural do Concello. 

Haberá música, 
baile, deportes cul-
tura urbana e te-
remos a presenza 
dos  movemen-

tos sociais  coa 
participación das 

entidades teenses. 
E para o fin de festa ha-

berá un concerto de Xabier 
Díaz & Adufeiras de Salitre. O 
acceso ao Festeo é libre e de bal-
de. As actividades comezarán ás 
17:00 horas e haberá cantina. 

A carballeira de Francos, 
logo da pandemia, volve 

a acoller o FesTeo e 
a Feira da Terra o 

sábado 4 de xuño
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MURAL
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O FESTIVAL FEMINISTA DE ARTE URBANA ORGANIZADO POR
7H COOPERATIVA CULTURAL DESENVOLVERASE ENTRE O 6 E O 21 DE XUÑO. 

A finais de maio fíxose un-
ha primeira xuntanza en liña 
coa artista que fará o mural 
en Francos e as persoas que 
amosaron interese en achegar 
as súas experiencias. En xuño 
haberá outra reunión presen-
cial nos días previos a come-
zar a pintar.

O festival feminista de arte urbana e contextual, o 
Delas Fest, volve lanzar unha convocatoria para que 
calquera persoa ou colectivo do municipio colabore 
coa artista convidada no proceso creativo que dará 
lugar a un novo mural en Teo no mes de xuño. 

Este ano, debido á liña de tra-
ballo e intereses da creadora 
convidada, a organización fai 
un chamamento especial ás 
persoas que conten con infor-
mación sobre a Feira de San 
Martiño de Francos, a Escola 
de Francos ou a zona da Car-
balleira.

DÉCIMO ANIVERSARIO  
DO MERCADO
LABREGO DOS TILOS

No ano 2012, o Concello de 
Teo chegou a un acordo co 
grupo promotor do Sindicato 
Labrego Galego para 
formalizar no contorno dos 
Tilos un mercado de venda 
directa de produtos labregos 
de tempada e dende entón 
realízase cada sábado en 
horario de maña con arredor 
dunha decena de postos de 
venda.

Dende os comezos este 
espazo foi mudando, un 
exemplo é a construción da 
cuberta para resgardarse da 
chuvia, co fin de favorecer 
a clientela e mellorar o 
mercado.

O vindeiro 11 de xuño terá 
lugar a festa de celebración 

do décimo aniversario 
do Mercado Labrego con 
ambiente festivo e grandes 
sorpresas. Haberá música, 
actuación do grupo teense 
Títeres Cachirulo coa súa 
obra Cachimóbil: a cabeza 
do dragón, para o público 
xeral e para a clientela do 
mercado sortearase cada 
hora unha cesta de produtos 
de tempada e dous sorteos 
dunha comida ou cea para 
dúas persoas no restaurante 
Peteiro, en Cacheiras.

Para conmemorar este fito 
o goberno teense levará ao 
seguinte Pleno a proposta 
para nomear a praza onde 
se celebra este evento como 
Praza do Mercado Labrego.

Se tes interese en partici-
par podes entrar na páxina 
web de 7H Cooperativa Cul-

tural e cubrir o seguinte for-
mulario:  https://forms.gle/
ZYC6BPGsbp6jKDjN9
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XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS
DE SALITRE EN
CONCERTO NO FESTEO 
O Festeo quere ser a 
festa das asociacións 
de Teo, sobre todo 
no ámbito cultural, 
deportivo e social. 
Deste xeito o sábado 4 
volveremos a atoparnos 
en Francos para 
gozar do traballo do 
movemento asociativo
e para compartir

Xunto co Festeo teremos a 
Feira da Terra, que coordina 
a Asociación A Carballeira e 
que achegará a Teo postos de 
venda de produtos da terra, así 
como artesanais. 

Este ano a festa comeza ás 
17:00 horas e chegará á noitiña. 

Teremos música e baile tra-
dicional coa Banda Cultural de 
Teo, A Mámoa de Luou, a AC 
Rosalía de Castro de Cacheiras, 
a SR de Calo, A Pontevella de 
Reis e Cruceiro do Monte. 

 TRECE 
PARROQUIAS

XUÑO 2022

Haberá ademais mostras de-
portivas de taekwondo, judo, 
kárate, tiro con arco e unha 
mostra do club de aeromode-
lismo Estela.

Para o público máis novo 
teremos cultura urbana da 
man de Vella escola. Pode-
rán desfrutar de obradoiros 
de parkour, street fooball, slac-
kline e calestenia.

O concerto de  Xabier Díaz 
& Adufeiras de Salitre  pecha 
a xornada ás 20:30 horas.

Díaz é un músico e com-
positor de música tradicio-
nal cunha traxectoria exitosa 
que o ten levado a participar 
en proxectos tan destacados 
como Berrogüetto ou aCada-
Canto ademais de numerosas 
colaboracións con outros ar-
tistas. En Teo estará acom-
pañado, como en varios dos 
seus discos, de Adufeiras de 
Salitres, un grupo de once mu-
lleres que se encargan da per-
cusión e das voces. 
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O AUDITORIO ESTREA 
CLIMATIZACIÓN 
O auditorio municipal da Ramallosa estrea sistema de 
climatización e melloras na iluminación dos espectáculos

Nas últimas semanas estanse 
executando os traballos de cli-
matización do espazo do audi-
torio cun orzamento de algo 
máis de 90.000 euros. 

Con esta obra realizarase a 
climatización (refrixeración 
e calefacción) ademais da re-
novación do aire do espazo 
de escenario e público. Ins-
talouse un equipo de enerxía 
térmica que se distribúe a un 
climatizador que reparte o ai-
re acondicionado ao recinto. 

Melloras na iluminación 
Tamén nestes días procedeu-
se a instalación dun novo ca-
dro eléctrico no auditorio que 
dea servizo ao novo sistema 
de iluminación instalado para 
facer cumprir a normativa eu-
ropea respecto a maquinaria 
para escenarios. Este cambio, 
ademais da modernización e 
adecuación que implica, su-

pón unha mellora substancial 
na seguridade e iluminación 
escénica das representacións 
que teñen lugar no Audito-
rio Constante Liste, tanto as 
de produción propia como as 
contratadas.  

Estas actuacións van enca-
miñadas a mellorar o confort 
e a usabilidade do edificio, 
ademais da seguridade. 

As melloras na climatiza-
ción deste espazo eran unha 
necesidade xa que en momen-
tos de altas ou baixas tempe-
raturas resultaba complicado 
manter o local nunha tempe-
ratura cómoda para as per-
soas que usan o auditorio. 
Con esta nova instalación será 
máis sinxelo e eficiente. 
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O 15 DE XUÑO ABREN AS PISCINAS

ABONOS INDIVIDUAIS

MÁIS INFORMACIÓN EN TEO.GAL 

ENTRADA POR DÍA

ABONO FAMILIAR

17€

2,5€

27€

14€
Están exentas de abonar as taxas as persoas desempregadas inscritas como 
demandantes de emprego e empadroadas en Teo, as crianzas menores de 5 
anos e as persoas maiores de 65 anos.

A INSUA (LUOU)
APERTURA

Do 15 de xuño ao 15 de setembro

HORARIO / DE LUNS A VENRES
De 16:00 a 21:00 h.
SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS
De 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.

A PISCINA CUBERTA
DA RAMALLOSA
EN XULLO E AGOSTO / DE LUNS A VENRES

De 7:30 a 14:00 e de 18:00 a 23:00 h.
SÁBADOS
De 10:00 a 14:30
DOMINGOS
De 11:00 a 14:00 h.

OS TILOS
APERTURA

Do 15 de xuño ao 15 de setembro

HORARIO
De 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.

AGOSTOAGOSTO
L  M  M  X  V  S  L  M  M  X  V  S  DD L  M  M  X  V  S  L  M  M  X  V  S  DD

SETEMBROSETEMBRO

L  M  M  X  V  S  L  M  M  X  V  S  DD

XULLOXULLO

L  M  M  X  V  S  L  M  M  X  V  S  DD

XUÑOXUÑO

Para as persoas de
entre 25 e 65 anos

Inclúe a parella e fillos/as de ata 18 anos, a 
partir desa idade págase un complemento 
de 8€. 

Para as persoas 
menores de 24 anos

Para obter o carné de abonado/a 
das piscinas municipais des-
cubertas deberán entregarse, 
nas oficinas administrativas da 
Piscina Municipal da Ramallo-
sa, os datos identificativos da 
persoa, certificado de empa-
droamento, e os datos da situa-
ción familiar ou dos Servizos 
Sociais, se fosen precisos pa-
ra obter algunha bonificación. 

Están exentas de pagamento 
as persoas que posúan abo-
no da piscina municipal cu-
berta de Teo en calquera das 
súas modalidades e non pre-
cisan facer ningún trámite. 
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PAGAMENTO DOS 
DIVERTEO DE XUÑO 
E XULLO

PARABÉNS!

MATRÍCULA 
ESCOLAS 
INFANTÍS

CAMPAMENTOS 
DE VERÁN

A agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil de Teo vén de recibir 
unha placa ao mérito na súa catego-
ría de ouro polos 25 anos de servizo. 
Recolleuna, no nome do colectivo, 
José Liñeiras, fundador da agrupa-
ción e voluntario en activo.

Dende o Concello queremos 
amosar públicamente o agrade-
cemento ao seu labor altruísta 
que se fai imprescindible en moi-
tos eventos públicos e comunita-
rios. Grazas e a seguir outros 25 
anos!
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En xuño, do 3 ao 12,  ábrese o prazo de paga-
mento para as persoas admitidas no Diverteo 
xuño. As persoas que teñan que formalizar o 
pago recibirán por correo electrónico a folla de 
pagamento, o cal poderán facelo nun caixeiro, 
nunha oficina de Abanca ou por pasarela de pa-
go dende o Portal tributario do Concello cunha 
tarxeta de crédito ou de débito. 

A listaxe definitiva publicarase o 15 de xuño. 
Respecto do Diverteo de xullo publicarase o 

7 de xuño a listaxe provisional, tendo que facer 
o pagamento do 9 ao 19 de xuño e a lista defini-
tiva sairá o 27 de xuño.  

As persoas con praza concedida pa-
ra o seguinte curso nas escolas in-
fantís municipais deben formalizar 
a matrícula entre o 1 e o 15 de xu-
ño, ambos incluídos. O impreso de 
matrícula xunto coa documentación 
que deben achegar pódese presentar 
por Sede electrónica ou no Rexistro 
xeral do Concello. Este ano deberán 
cubrir tamén a orde de domicilia-
ción bancaria selada pola entidade 
ou acompañada de documentación 
xustificativa da titularidade.

Mocidade pecha o prazo para 
anotarse nos campamentos, tanto 
nos rurais coma no infantil e xu-
venil, o 3 de xuño. Se hai máis soli-
citudes ca prazas farase un sorteo 
público o 9 de xuño e as listaxes 
provisionais publicaranse o 13 de 
xuño, momento no que se abre o 
prazo de pagamento ata o 23. 

O custo dos campamentos ru-
rais é de 20 euros/semana e o dos 
campamentos xuvenil e infantil 
de 90 euros. 

MÁIS INFORMACIÓN EN HTTPS://WWW.TEO.GAL/GL/TRAMITES/CONVOCATORIA
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COMEZA O 
PROGRAMA 
FOGARES

CONTRÁTASE PERSOAL TRABALLADOR 
FORESTAL E PARA BRIGADAS

Nestas semanas estase se-
leccionando novo persoal 
temporal para reforzar as 
brigadas de servizos bási-
cos e forestal. 

A Xunta subvenciona, 
a través do Aprol rural, 

a contratación de 3 per-
soas como traballadoras 

forestais cun contrato de 
9 meses. A selección fa-
rase solicitando ao SPEG 
demandantes de emprego 
dese perfil. 

A Deputación, a través 
do programa Pel Concellos, 
facilita a contratación de  2 

oficiais de albanelaría por 5 
meses, 2 xardineiros/as por 
5 meses e 1 encargado/a 
de brigada forestal por 6 
meses. As bases para para 
participar neste proceso 
publicaranse no BOP a pri-
meiros de xuño. 

O Concello de Teo asinou 
no mes de marzo un 
convenio coa entidade 
Provivienda que lle 
permitiu pór en marcha o 
programa Fogares en Teo

 TRECE 
PARROQUIAS

XUÑO 2022

Trátase dunha iniciativa que 
permitirá habilitar seis viven-
das que faciliten a inclusión so-
cial de persoas vulnerables ou 
en exclusión residencial. Desta 
forma búscase contribuír a me-
llorar a calidade de vida destas 

a través do acceso a vivendas 
integradas na comunidade fa-
cilitando os apoios profesionais 
e personalizados que cada caso 
requira.

Son seis as vivendas que se 
habilitarán a través deste pro-
grama que achega apoios ás fa-
milias que buscan unha vivenda 
e garantías ás propietarias. 

As familias beneficiarias son 
derivadas desde os servizos 
sociais municipais e a campa-
ña de busca de vivendas está 
activa actualmente. Polo que 
as persoas interesadas en in-
corporar unha propiedade ao 
programa poden contactar a 
través de correo electrónico ou 
teléfono:

lirolo@provivienda.org
678 867 327 

Provivienda xa ten en mar-
cha Fogares noutras localida-
des e o Concello de Teo quixo 
aproveitar esta experiencia po-
sitiva para avanzar na resposta 
a unha realidade constatada 
como é o carácter excluínte 
que ten o mercado libre de vi-
venda. 

A iniciativa estará en mar-
cha durante o ano 2022 grazas 
ao financiamento da Deputa-
ción da Coruña. Non obstante, 
o obxectivo é consolidar o pro-
grama como ferramenta para 
promover o exercicio do derei-
to a unha vivenda digna.

Nestas semanas estase 
seleccionando novo 
persoal temporal para 
reforzar as brigadas 
de servizos básicos e 
forestal. 

QUERES ALUGAR 
A TUA VIVENDA CON
GARANTÍAS?
Dende 1989, mais de 65.000
vivendas xestionadas.

Seguro multirisco do fogar
Respaldo e aval institucional

Certificado de Eficiencia Enerxética
Mediación e asesoramento xurídico
Xestión dos contratos e suministros

Garantía do cobro da renta
Selección dos inquilinos/as

Servizo totalmente gratuíto

provivienda.org/alquilatuvivienda

CONTACTO
Teo, A Coruña (Tel.: 678 867 327)

lirolo@provivienda.org
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AXENDA

MARTES
Servizo de asesoramento 
sobre a factura eléctrica

De 10:00 h. a 12:00 h.
na Casa do Concello.

O martes 17 non funcio-
nará ao ser festivo.

VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS 
Mercado do Alimento 

Labrego nos Tilos

CACHARELAS
DE SAN XOÁN

Do 1 ao 21. As solici-
tudes faranse entre-

gando o formulario no 
Rexistro ou por Sede 

electrónica. 

MATRÍCULA NAS 
ESCOLAS INFANTÍS 

MUNICIPAIS
Do 1 ao 15 de xuño.

Sinala as actividades 
que che interesen

XUÑO E
 XULLO 2022

XUÑO 2022

FESTEO NA CARBALLEIRA DE 
FRANCOS.
Actividades a partir das 17:00 
horas e concerto de Xabier Díaz 
& Adufeiras de Salitre ás 20:30 h.
 

CARBALLEIRA DE FRANCOS.
Concerto  da Banda de música 
da S. R. de San Xoán de Calo.

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Clausura Obradoiro de 
Teatro. Grupo 3.  Representación 
da obra:  A Galiña Azul, de Carlos 
Casares Con reserva de entrada 
en www.teo.gal/actividades

PRAZA CIRCULAR DO MERCA-
DO LABREGO
Títeres Cachirulo presenta: 
Cachimóbil: A Cabeza do Dragón. 
Actuación infantil familiar para 
todos os públicos.

ESCOLA DE FAMILIAS. Tema 
por determinar. Auditorio da 
Ramallosa. 

CAMPO DA FESTA DO RAXÓ - 
CACHEIRAS
Concerto da Banda de Música 
Cultural de Teo

APERTURA DAS PISCINAS de 
Luou e Os Tilos. 

REITORAL DE BAMONDE. Ruta 
teatralizada da Batalla de Ca-
cheiras. Ruta dende Bamonde a 
Montouto indicada para público 
adulto e acostumado a camiñar. 
Hai servizo de autobús de volta. 
Inscrición en turismo.teo.gal

ASESORÍA AMBIENTAL. Aula 
de informática municipal. Aten-
ción sen cita previa.  

CARBALLEIRA DA TOMADA, 
CALO. Festival Atlántica: Festival 
Internacional da Narración Oral 
presenta o espectáculo: Dois 
dos Montes. Coas contadoras 
portuguesas: Vítor Fernandes e 
Estefánia Surreira.

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Contos e refugallos, Grupo 
municipal de Mocidade

5 DOMINGO
19:30 h.

11 SÁBADO
12:00 h.

11 SÁBADO
11:30 h

12 DOMINGO
Mediodía

26 DOMINGO
10:00 h.

28 MARTES
De 10:00 a 13:00 h.

30 XOVES
20:00 h.

2 SÁBADO
19:00 h.

4 SÁBADO

5 DOMINGO
Mediodía

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Espectáculo de narración 
oral e lingua de signos Contar 
polos dedos con Quico Cadaval e  
Chusa Pérez de Vallejo
Celebración da Semana Mundial 
da Lingua de Signos. Con reserva 
de entrada en
www.teo.gal/actividades

ESCOLA ESCOLOXISTA. 
Inscrición en teo.gal/actividades
APEGO: excursión a 
Carballolandia. Inscrición en
teo.gal/actividades

RUTA DO MIRADOR DA GRE-
LA. Saída ás 10:00 horas dende 
a Capela de Santa Ana. Inscri-
ción a partir do 1 de xuño en
teo.gal/actividades

RECOLLIDA DAS HERBAS DE 
SAN XOÁN NA RUTA DAS 
MUIÑEIRAS. Inscrición en
teo.gal/actividades.

CAMPO EXTERIOR DA 
IGREXA DE RECESENDE
Concerto  da Banda de Música 
Cultural de Teo

CAMPO DA FESTA DE CALO
Concerto da Banda de música 
da Asociación S. R. De San Xoán 
de Calo.

15 MÉRCORES
10:00 h.

17 VENRES
20:30 h.

18 SÁBADO
17:00 h.

19 DOMINGO
10:00 h.

23 XOVES
Varias quendas
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ANDAINAS SEGURAS 
E SAUDABLES PARA 

MULLERES

TODAS SON ÁS 10:00 H.
Na semana previa abrirase a 
inscrición e o sitio de saída de cada 
ruta na axenda do Concello

7 de xuño: Ribeira do Ulla
14 de xuño: Río tinto
21 de xuño: Santa María de Teo- 
Agromaior-Mallos
28 de xuño: Praia Pontevea- Burga-
Fonte da Raña

22 DOMINGO
Mediodía

24 VENRES
Mediodía

XUL


