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FONDOS EUROPEOS
PARA A REFORMA DA
ESCOLA DE CACHEIRAS
Teo recibe unha das axudas do
programa para a rehabilitación
de edificios de titularidade pública do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana que servirá para a reforma integral do edificio da
escola unitaria de Cacheiras.
Trátase dun proxecto que
mantén o valor patrimonial da
edificación mais introduce ele-

A solicitude foi
presentada pola
Alcaldía en abril deste
ano logo de encargar o
anteproxecto ao estudio
de arquitectura Arrokabe

mentos para reducir de xeito
drástico o consumo enerxético.
Teo é un dos 400 concellos de
toda España que recibe unha
das axudas deste programa de
rehabilitación. Este programa
ten dúas liñas de axuda e o
Concello tramitou as dúas, esta
que vén de ser concedida e unha para facer a rehabilitación
integral do pavillón dos Tilos.
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A OBRA DA ESCOLA DE
CACHEIRAS MELLORA A
EFICIENCIA ENERXÉTICA
O Concello vén de recibir
a notificación dunha
subvención de fondos
europeos para a reforma
integral da escola de
Cacheiras, un edificio
catalogado que está nun
entorno patrimonial no
que está a igrexa e a
casa reitoral
O alcalde Rafael Sisto amosa “a
nosa satisfacción por ter acadado esta subvención nunha
convocatoria para toda España
e destacamos a importancia de
que estes fondos se dediquen a
recuperar edificios coma este,
cunha importancia patrimo-

Infografía da primeira planta

nial e con un uso social destacado, xa que está funcionando
como escola unitaria”.
O investimento previsto está

orzamentado en case 500.000
euros e a subvención é de
407.000 euros, o importe solicitado.

A reforma prevé actuar no
edificio principal e no anexo
exterior que agora se usa como espazo de xogo cando chove. Un dos maiores retos dos
arquitectos foi deseñar un local no que a eficiencia enerxética sexa prioritaria e o gasto
sexa mínimo para obter confort. Nun momento no que o
incremento do gasto da factura enerxética, nos fogares
e nas administracións, é moi
notable conseguir esa eficiencia é un éxito.
O local principal vai contar
cun espazo no baixo cuberta
e un faiado no que se situarán as novas instalacións de
aerotermia e ventilación con
recuperación de calor. A mellora da envolvente, o uso de
madeira nas solucións construtivas previstas e a substitución das ventás recóllense no
anteproxecto.
A construción anexa vaise
substituír por unha estrutura mixta de aceiro e madeira
con cuberta ecolóxica e farase
un espazo accesible, xa que
neste momento conta con escaleiras.
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O PLENO DO CONCELLO MANIFESTA
A VONTADE DE ASUMIR A XESTIÓN
DIRECTA DO SERVIZO DE RECOLLIDA
DO LIXO E LIMPEZA VIARIA
A xestión directa do servizo suporá a incorporación de tres novos traballadores na limpeza
viaria e a posibilidade de asumir o desbroce das sendas de
nova construción.
O goberno municipal propón
a xestión directa xa que considera que deste xeito se pode ter
unha maior flexibilidade na organización do traballo.
A proposta implica a substitución da totalidade dos contedores e o establecemento dun
novo sistema de contedores
modulares semisoterrados nas
zonas urbanas. A xestión dos

O pleno de outubro
aprobou a proposta
da Alcaldía na que se
manifesta a intención de
asumir a xestión directa
do servizo, subrogando
as persoas traballadoras
da actual concesionaria

residuos é un servizo que representa un reto social xa que
temos que traballar para mellorala, facela máis sostible e minimizar os residuos. Neste novo
modelo tamén se contempla o
cuarto contedor, ou contedor de
resto orgánico para poder avanzar na compostaxe.
O custo anual do servizo,
incluídos os gastos de financiamento para facer fronte á
compra dos novos contedores,
rondará o millón cen mil euros.

A CIFRA

1.100.000 €

Este será o custo anual do servizo incluidos os gastos de financiamento para novos contenedores.

UNHA
COMISIÓN
MIXTA
Unha comisión
mixta técnico/
política definirá
os detalles e o
procedemento
a seguir co
obxectivo de
que o concello
asuma a xestión
do servizo a
principios do
mes de febreiro.
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CORTAS DE
ÁRBORES
EN ZONAS
PÚBLICAS
As árbores son seres vivos e
cortalas é unha decisión difícil

AGRO DA RAMALLOSA
Os magnolios do Agro da Ramallosa están provocando filtración nos
edificios, levantando as beirarrúas e entrando nas terrazas dos baixos
dos locais.

PARQUE INFANTIL DE
MONTOUTO
A segunda intervención afectará a seis acacias situadas enriba
do parque infantil de Montouto. Esta especie segrega un líquido
espeso e pegañento que impregna o chan e o mobiliario do
parque inutilizándoo para o xogo. Esta substancia atrae a insectos, incluída a velutina. As árbores serán substituídas por outra
especie máis adaptada ao contorno.

PARQUE DOS TILOS
Por último, no parque dos Tilos hai 8 exemplares de liquidámbar
cun gran tamaño. Esta árbore non é aconsellable porque é fráxil
e ten risco de roturas repentinas. Hai varios anos que, prevendo
esta situación, plantáronse árbores novos doutra especie xusto
ao lado dos que hai que retirar e que, chegado o momento,
poidan seguir medrando e ocupando o espazo dos liquidámbar.
Agora chegou o momento de proceder a esta substitución xa
que os novos necesitan o espazo para medrar.

As árbores situadas en zonas
urbanas teñen que ser compatibles cos usos que se lle
dan aos espazos que comparten cos seres humanos. Desgraciadamente cando non se
fai seguindo criterios técnicos
comprometemos o seu futuro
e obríganos a intervir, segundo
explica o concelleiro de Servizos Básicos.
Esta situación dáse en varios
lugares do concello, e imos ter
que suprimir varios exemplares, no agro da Ramallosa, no
Montouto e nos Tilos.

ESTAS CORTAS
FANSE ATENDENDO A
CRITERIOS TÉCNICOS
E PENSANDO NA
MELLORA DOS
ESPAZOS PÚBLICOS.
OS TRABALLOS
IRANSE REALIZANDO
NAS VINDEIRAS
SEMANAS
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ENREGUÉIFATE

YOUTUBEIRAS
Youtubeiras chega á sexta edición no 2022 para incentivar,
consolidar e fortalecer a creación de vídeos en galego no
Youtube. Nesta nova edición
ponse o foco sobre a comunidade de persoas creadoras
en galego, con actividades ao
longo de toda a edición para fomentar o intercambio de

aprendizaxes e experiencias,
enchendo de contidos propios
a web e as redes do proxecto .
Como cada ano, convócanse os Premios Youtubeiras
cunha contía de 7500 euros
para repartir entre oito categorías renovadas en función
das necesidades da comunidade dixital.

O prazo de inscrición
dos Premios
Youtubeiras está aberto
ata o 15 de novembro en
youtubeiras.gal

Este proxecto apoia a
difusión da improvisación
oral en verso (regueifa)
para contribuír, por medio
dela, á promoción do uso da
lingua galega. O obxectivo
principal deste proxecto é
que a cidadanía entre en
contacto coa improvisación
oral en verso a través da
experiencia de regueifar,
nomeadamente no ámbito
escolar. Por iso, inclúe
accións formativas para
alumnado e profesorado,
un certame regueifeiro e un
encontro anual de regueifa.
O alumnado dos tres CEIPs
e IES municipais participarán
durante o mes de novembro
en obradoiros de regueifa.

O prazo para participar na VI
edición do certame de regueifas en vídeo Enreguéifate está
aberto ata o 10 de marzo do
2023 en enregueifate.gal.

25N / ACTIVIDADES PARA MULLERES EN NOVEMBRO
O Centro de Información á Muller programa actividades en novembro dirixidas a mulleres. Os sábados 5 e o 19
teremos as andainas Elas, unha actividade para coñecer o entorno facendo unha
pequena ruta e tamén para coñecernos
mellor compartindo espazos e vivencias
con outras mulleres.
En novembro tamén se farán dous
obradoiros. Un deles sobre nutrición, o 18
de novembro e o 2 de decembro na Casa
Común de Oza de 18:30 a 20:30 horas.
O outro taller será sobre sexualidade,
a primeira sesión o 26 de novembro, de
10:30 a 13:30 horas na Casa Común dos
Tilos.

A inscrición nestas actividades
farase no formulario en liña
entrando en teo.gal/actividades

TAMÉN SE PROGRAMARON DÚAS OBRAS DE TEATRO

23

25

MÉRCORES

VENRES

Ás 19:00 horas no Auditorio
poderemos ver a peza teatral
Golpes con Estíbaliz Veiga. Golpes é a vida de Pamela, unha
rapaza que nos conta a súa vida, os seus soños, e que tenta
previr a desigualdade.

Ás 21:00 horas no Auditorio, Redrum Teatro presenta o espectáculo Invisibles. É unha obra para
persoas adultas na que se relatan casos reais
de violencia de xénero sufridos por sete mulleres galegas. Está protagonizada por Mela Casal,
Sheyla Fariña e Neves Rodríguez baixo a dirección de Marián Bañobre.

Os dous espectáculos son de balde mais con reserva de entrada en www.teo.gal/actividades
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TES INTERESE EN TRABALLAR
UNHA HORTA URBANA?
Esta convocatoria regula o uso
privativo destes espazos por
parte dos particulares que teñan interese e non dispoñan
de terreo.
Os pregos de condicións publicaranse na web teo.gal na
semana do 7 de novembro.
Dende ese momento comezará a computar un prazo de 10
días hábiles para que se poidan presentar as solicitudes
no Rexistro Xeral do Concello
ou por Sede electrónica.
A convocatoria está aberta a
calquera persoa de Teo empa-

droada. Resérvase unha parte
das parcelas para atender situacións de emerxencia social
e para maiores de 65 anos.
A adxudicación dos terreos
faise por un ano de duración
e decidirase por sorteo público entre todas as solicitudes
presentadas que cumpran os
requisitos. Do sorteo tamén
sairá unha lista de agarda para cubrir posibles baixas.
As persoas interesadas en
solicitar unha parcela teñen
que entregar a solicitude debidamente cuber-

O Concello publicará
no mes de novembro
a convocatoria para a
concesión de 25 hortas
urbanas municipais, nas
parcelas de Tras do Eixo
(Cacheiras) e Campos de
Mirabel (Calo)

ta acompañada da seguinte
documentación: unha fotocopia cotexada do DNI ou outro
documento legal que o substitúa, a declaración de estar
ao corrente no cumprimento
das obrigas tributarias e coa
seguridade social, unha declaración xurada co compromiso
de coidado da horta e outra
declaración xurada de que a
persoa solicitante e as que integran a unidade familiar que
vaian cultivar a horta poden
efectuar tarefas agrícolas sen
risco para a súa saúde.

INSCRICIÓN NO DIVERTEO NADAL
No mes de novembro ábrese a inscrición
para o programa de conciliación Diverteo
Nadal. As persoas que necesiten este servizo poderán solicitalo entre o 8 e o 22 de novembro entregando a ficha de inscrición no
Rexistro ou por Sede electrónica.

O Diverteo Nadal funcionará nos colexios
de Calo, Os Tilos e A Ramallosa entre o 23 de
decembro e o 5 de xaneiro (10 días). Está dirixido a crianzas de 3 a 12 anos escolarizados
nun CEIP ou nun CRA, con preferencia para
as persoas empadroadas en Teo.

A listaxe provisional de admitidos/as sairá
o 24 de novembro e o prazo de pagamento
irá do 29 de novembro ata o 12 de decembro.
Máis información sobre a
convocatoria en teo.gal
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19

SÁBADO
10:00 h.

SAÍDA DENDE A IGREXA DE
VILARIÑO. Andaina Elas, dirixida
a mulleres maiores de idade. Ruta
de dificultade baixa de dúas horas
de duración aproximada. Inscrición en teo.gal/actividades

6

10:30 h.

SAÍDA DENDE A CASA COMÚN
DE FRANCOS. Ruta das tres
aldeas. Duración aproximada
2,5 horas. Inscrición en teo.gal/
actividades

6

DOMINGO
12:30 h.

FRANCOS, CALO
Concerto de Pulpiño Viascon coa
Musicleta. Entrada libre

DOMINGO

VENRES

17:00 h.

SÁBADO

TLFNO. PARADA TAXIS

981 80 74 10

MARTES
Servizo de asesoramento
sobre a factura eléctrica
De 10:00 h. a 12:00 h.
na Casa do Concello
VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS
Mercado do Alimento
Labrego nos Tilos
INSCRICIÓN NO
DIVERTEO NADAL.
Do 8 ao 25 de novembro.

21:00 h.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE. Invisibles da compañía teense
Redrum Teatro Espectáculo para
adultos. Con reserva de entrada
en www.teo.gal/actividades

VENRES

De 18:30 a 20:30 h.

CASA COMÚN DE OZA. Obradoiro de nutrición ofertado dende
o CIM para mulleres. Inscrición en
teo.gal/actividades

doiro Encantada de coñecerme.
Inscrición en teo.gal/actividades

26 SÁBADO
11:00 h.

MEDIATECA DO GRILO. Contacontos sensorial con Eduvía.
Programación Apego. Inscrición
en teo.gal/actividades

18:00 h.

25 VENRES

Información completa do
programa na páxina 8.

PRAZA DE TÉCNICO/A
INFORMÁTICO/A
10 de novembro. Remata o prazo de presentación de solicitudes para
participar no proceso
de selección dun/ha
técnico/a informático/a.
A praza cubrirase polo
sistema de concurso
oposición. A convocatoria completa pódese
consultar en teo.gal.

SÁBADO

AUDITORIO CONSTANTE LISTE. Circus Magníficus: O máis difícil
todavía. Espectáculo para público
familiar. Con reserva de entrada
en www.teo.gal/actividades

FEIRA DO SAN MARTIÑO
EN FRANCOS

18

19

AXENDA
NOVEMBRO 2022

11:30 h.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE. Teatro: O lar das palabras. Para
crianzas de ata 8 anos. Información en teo.gal/actividades

19

17:00 h.

FRANCOS, CALO
Concerto Brais das Hortas: Consertasso na horta. Entrada libre

11

SÁBADO

CASA COMÚN DE RARÍS. Escola
ecoloxista. A temática será Eu tamén sei coidar. Dirixido a rapazada
de 10 a 18 anos. Inscricións en teo.
gal/actividades

FEIRIÑA DO SAN MARTIÑO

6

10:00 h.

LUGAR DA SAÍDA POR DETERMINAR. Andaina Elas dirixida a
mulleres maiores de idade. Ruta
de dificultade baixa de dúas horas
de duración aproximada. Inscrición en teo.gal/actividades

19

DOMINGO

SÁBADO

26 SÁBADO

De 10:30 a 13:30 h.

26 SÁBADO
21:00 h.

CEA BAILE PARA MAIORES
NUN RESTAURANTE DE TEO. O
lugar e o prezo están por determinar. Inscrición nos Servizos Sociais
chamando ao 981 809 707.

26 SÁBADO

Por determinar

AUDITORIO CONSTANTE LISTE.
Horario por determinar.
Xuntanza- Espectáculo de Facer
Memoria coa compañía local
Berrombambam Teatro.
Con reserva de entrada en
www.teo.gal/actividades

27 DOMINGO

Por determinar

AUDITORIO CONSTANTE LISTE.
Horario por determinar.
Xuntanza- Espectáculo de Facer
Memoria coa compañía local
Berrombambam Teatro
Con reserva de entrada en
www.teo.gal/actividades

02

VENRES

Decembro 21:30 h.

Sinala as actividades
que che interesen

BIBLIOTECA DOS TILOS. Obra-

PRAZOS
BOLSAS DE ENSINO.
15 de novembro. Remata o prazo para solicitar as bolsas de ensino e
transporte para o curso 2022/23.
Están dirixidas a estudantes dende o ciclo de infantil ata a universidade e
poden solicitar dende 100 euros ata 200 nos estudos superiores.
As persoas que queiran pedir a axuda deben facer a solicitude por rexistro,
físico ou electrónico, dentro do prazo establecido, ata o 15 de novembro.
Unha vez este prazo remate publicarase unha listaxe de solicitudes que
non teñan a documentación completa cun prazo de emenda. Finalmente
publicaríase a listaxe definitiva de concesión das bolsas.
O Concello dedica 35.000 euros para estas axudas ao ensino.

CASA COMÚN DE OZA. Obradoiro de nutrición ofertado dende
o CIM para mulleres. Inscrición en
teo.gal/actividades
PRAZA DE ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A
O BOP do 24 de outubro de
2022 publica a convocatoria e
bases do proceso selectivo para
a provisión, por funcionario/a
de carreira, dunha (1) praza
de arquitecto/a técnico/a. As
persoas interesadas en participar neste proceso terán un prazo
de vinte días hábiles dende a
publicación do anuncio no BOE
que está pendente.
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