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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
DO CONCELLO DE TEO

O ALCALDE RECEPCIONA
O CONVENIO PARA O 
NOVO CENTRO DE SAÚDE 
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O alcalde de Teo, Rafael Sisto, mantivo un reunión a primeiros de decembro co delegado 
territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e coa xerente da área sanitaria de Santiago 
e Barbanza, Eloína Núñez, na que lle explicaron os detalles da proposta de convenio que 
fai a Xunta ao concello para levar adiante as obras do novo centro de saúde de Teo

O plan funcional que 
se contempla para este 
novo centro de saúde 
dótao con 14 consultas 
de persoas adultas, área 
bucodental, 1 consulta de 
farmacia, 1 despacho de 
persoal traballador social, 
2 salas de técnicas e 1 de 
urxencias, 1 sala de toma de 
mostras e 1 sala de espera 
de extraccións, área de 
pediatría con 2 consultas, 
1 consulta de matrona, 1 
de enfermaría pediátrica, 1 
sala de observación, 1 sala 
de docencia e 1 zona de 
vestiario de pacientes.Segue en páxina 3
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O 5 DE 
XANEIRO, 
SORTEO DE 
80 CESTAS 
NO COMERCIO 
LOCAL

 TRECE 
PARROQUIAS

XANEIRO 2023

O 5 de xaneiro é a tarde 
na que os Reis Magos 
visitan o Concello previa 
á noite máxica de Reis. E 
ese mesmo 5 de xaneiro 
é a data na que case 80 
comercios de Teo farán 
o sorteo de cadansúa 
cesta regalo

Dende mediados de decem-
bro en cada un dos estable-
cementos repartíronse as 
rifas para este sorteo po-
las compras realizadas nos 
mesmos. 

Dentro dos establecemen-
tos adheridos á campaña pó-
dense mercar dende tendas 
de alimentación, florarías, 
merzarías, clínicas, servi-
zos para o fogar, estancos 
e lotarías, enmarcación, fo-
togragía e instrumentos, 
xardinaría e produtos agrí-
colas, ópticas, salóns de pei-
teado e estética ou librarías 
e material didáctico. Un es-
caparate de todo o que po-
demos merar no comercio 
de Teo.

Esta iniciativa de apoio ao 
comercio de Teo nace da co-
laboración entre a área de 
Promoción Económica mu-
nicipal, dirixida por María 
López, e a Asocación de Em-
presarios de Teo. 

Froito desta comunica-
c ión  permanente  entre 
Concello e empresas tamén 
xurdiu a idea de colocar mo-
queta vermella na entrada 
dos comercios nas semanas 
de Nadal. Deste xeito locen 
un ambiente festivo que ani-
ma a entrar. 
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O CENTRO DE SAÚDE DA 
RAMALLOSA CONTARÁ
CON MAIORES SERVIZOS 
COMO A ÁREA BUCODENTAL

 TRECE 
PARROQUIAS

XANEIRO 2023

O alcalde, Rafael Sisto, 
recepcionou a primeiros 
decembro o convenio 
cara a construcción no 
novo centro de saúde 
na Ramallosa

Segundo indican dende a Xun-
ta, a dispersión da actividade 
asistencial neste concello en 
catro centros de dimensións 
reducidas dificulta a planifi-
cación de persoal tanto na do-
tación como nas substitucións 
e fai necesario poder contar 
cun centro de saúde de maior 
tamaño con capacidade para 
poder incrementar a carteira 
de servizos incorporando saú-
de bucodental. 

Con ese motivo, a constru-
ción dun novo centro de saúde 
incluíuse no Plan de Infraes-
truturas Sanitarias de Aten-
ción Primaria de Galicia. Se 
ben o novo centro de saúde de 
Teo formaba parte da Fase 2 
deste Plan, a existencia dunha 

posición unha parcela no lu-
gar da Ramallosa, localización 
que se considera a mellor pa-
ra poder atender a poboación 
teense tralas reunións nas que 
quedou patente a necesidade 
de manter en funcionamento 
o actual centro de saúde dos 
Tilos. 

Na proposta recóllese a 
obriga por parte do Concello 
de facer os trámites patrimo-
niais e urbanísticos para ce-
der a parcela. A Xunta será 
a encargada de elaborar, su-
pervisar e aprobar o proxecto 
técnico, así como da contrata-
ción e dirección das obras de 
construción do novo do centro 
de saúde con cargo aos seus 
orzamentos.

parcela viable para a súa ce-
sión inmediata permitiu que 
se priorice a proposta deste 
novo centro de saúde en Teo.

Así, as persoas pacientes 
deste novo centro terán á 
súa disposición prestacións 
non existentes nas actuais in-
fraestruturas: a área de saúde 
bucodental con consultas de 
odontoloxía e hixiene dental 
ou as consultas de farmacia e 
enfermaría pediátrica, a sala 
de observación de pediatría 
ou a sala de educación sani-
taria.

A suma destes espazos de-
terminan a necesidade dunha 
infraestrutura cunha superfi-
cie de 1.880 m2 para a que o 
concello propón poñer a dis-

1.880 m2

É a superficie da 
infraestrutura necesaria 
para a construción do 
centro de saúde na parcela 
proposta polo concello na 
zona da Ramallosa.

A DATO



4  TRECE 
PARROQUIAS

XANEIRO 2023

A VENDA DE 
PARCELAS
MUNICIPAIS 
REMATA O 12 
DE XANEIRO

O Concello ten á venda 
21 parcelas, todas elas 
edificables, nas zonas de 
Augas Mansas, Cornide, 
Os Verxeis e A Torre

As persoas interesadas 
en mercalas deben saber 
que teñen de prazo 
para facelo ata o 12 de 
xaneiro.

A venda faise por poxa sobre 
un prezo de licitación que es-
tá publicado no anuncio e nas 
condicións de licitación que 
se pode consultar na web teo.
gal ou no Boletín Oficial da 
Provincia do 14 de decembro. 

Saen á venda 14 lotes e un 
total de 21 parcelas, xa que 
en varios lotes hai dúas par-
celas. O prezo dos lotes que 
se poxan van dende os 41.000 
aos 92.000 euros. 

O sistema de venda farase 
mediante poxa en sobre pe-
chado. Deste xeito levará o 
lote a oferta máis alta das pre-
sentadas. 

Para consultar dúbidas so-

Dende o área de Obras, diri-
xida por Ignacio Iglesias, in-
forman de cambios nos sen-
tidos de circulación no lugar 
da Ínsua, en Luou. “Este 
verán fixéronse reparacións 
das pistas de acceso á Ín-
sua e agora imos proceder 
a regular o tráfico para au-
mentar a seguridade viaria” 

indica o Concelleiro. 
Para conseguilo instaura-

se un sentido único nas dúas 
pista que conectan o núcleo 
coa estrada provincial DP 
0205. A pista que sae de Pa-
raxó será pola que se acceda 
cara á Ínsua, e sairase a tra-
vés da pista que vai dende a 
aldea ata o motel. Dentro da 

aldea e a saída cara Reces-
ende serán de dobre senti-
do. 

Confiamos en que esta 
medida facilite o tránsito de 
vehículos e persoas, evitan-
do manobras e retrocesos. 
Esta sinalización atinxe a 
todo tipo de vehículos, in-
cluídos os agrícolas.

CAMBIOS NOS 
SENTIDOS NA 
CIRCULACIÓN 
EN ÍNSUA

bre este procedemento póde-
se escribir ao seguinte correo 
electrónico:poxaparcelas@
teo.gal
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MELLÓRASE A 
SEGURIDADE PEONIL 
NO CONTORNO DO IES
Dende a Concellaría 
de Educación, dirixida 
por María López, 
programouse unha 
obra que vai mellorar 
a seguridade peonil 
no contorno do IES de 
Cacheiras

Esta actuación estaba 
comprometida coa Anpa 
dende o pasado verán

Os traballos realizaranse du-
rante as vacacións de Nadal 
para interferir o menos posi-
ble co normal funcionamen-
to do centro. 

Vaise facer unha platafor-
ma única e elevada que come-
za no aparcadoiro municipal 
ata a entrada do centro esco-
lar. Esta senda permite que o 
alumnado vaia todo o tempo 
separado fisicamente do trá-
fico rodado dende o lugar no 
que chegan en bus ou vehí-
culo particular ata o recin-
to escolar. Esta nova senda 
tamén enlaza cun paso de 
peóns elevado coa beiravía 
que se fixo dende o cruce de 
Constenla ata o aparcadoiro. 

Desde xeito tamén se prio-
riza o acceso a pé de parte da 
comunidade escolar. 

A obra ten un orzamento 
de case 40.000 euros. A me-
diados de decembro a conce-
lleira, María López, e persoal 
técnico do departamento de 
Urbanismo achegáronse ao 
instituto para explicar a ac-
tuación prevista ao direc-

tor do centro, Xosé Manuel 
Maceira, e á representante 
da Anpa, Clara Castilla. 

Por outra banda aprovei-
tando o paro de Nadal nos 
centros tamén se van facer 
melloras na unitaria da Ca-
salonga, completando obras 
na planta superior coa colo-
cación de calefacción, tarima 
flotante e pintura. Así mes-
mo, instaláronse persianas 
en Recesende e Reis, na Ra-
mallosa pintarase a aula de 
música ademais de arranxar 
o muro de peche contra o 

aparcadoiro que quedou da-
nado nun temporal do outo-
no. Nos Tilos vaise mellorar 
a impermeabilización do 
edificio do ximnasio. 

PRESÉNTASE O 
LIBRO SOBRE 
A BATALLA DE 
CACHEIRAS 
DE GONZÁLEZ 
RAVIÑA

O 29 de xaneiro presentarase 
o libro sobre a Batalla de Ca-
cheiras do historiador local 
Guillermo González Raviña. 
Verá a luz unha obra editada 
polo Concello para afondar 
sobre os feitos históricos da 
Batalla dende unha óptica 
local. 

O acto de presentación 
será no Auditorio Constan-
te Liste ás 17:00 horas e no 
mesmo tamén se inaugura 
unha mostra pictórica sobre 
a mesma temática con obras, 
entre outros do mesmo Ra-
viña ou de Paz Camps. Os 
cadros narran en imaxes e 
de xeito cronolóxico parte da 
historia da Batalla acontecida 
en Teo o 23 de abril de 1846. 

A mostra poderase ver du-
rante os meses de febreiro e 
marzo no Auditorio. 

O libro de Raviña conta a 
Batalla entre as forzas provin-
cialistas do comandante Solís 
contra as tropas monárqui-
cas do xeneral De la Concha, 
centrándose nos acontece-
mentos nos días previos no 
territorio teense. 

Tamén é unha obra sobre a 
Reitoral de Bamonde, un dos 
escenarios deste capítulo his-
tórico, ao ser o lugar no que 
pasaron a noite De la Concha 
e parte das tropas da raíña. 

O traballo de Raviña com-
plétase cunha serie de ilus-
tracións propias que recrean 
os citados acontecementos.  
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Currículo de D. Guillermo González Raviña

Nace en Coto, Bamonde, Teo, A Coruña, 10.11,1943. Estudos: “En-
sino Primario”, en Bamonde, Teo: 1949/1950 con D. Juan Gestoso e 
desde 1950/1954 con D. Santos Paz Infante. “Bacharelato”: Prepa-
ra o ingreso xunto ao cura D. Luís Rozas en Sta. Mª de Teo.1956/63; 
lévao a cabo no Colexio Minerva (Peleteiro) de Santiago. “Maxisterio” 
a partir de 1964. No medio realiza a mili 1964/1965. Oposicións a 
Maxisterio en 1967. 

“Exercicio do ensino”
Curso de 1968/69 en Castromil, Salto, Vimianzo, A Coru-
ña.- 1969/70 no Colexio Martín Freire de Fisterra, A Coruña. 
-1970/1972, na unitaria de Castenda, Tordoya, A Coruña. Setem-
bro de 1970, casa con Dª Carmen García Carral en Carboentes, Ro-
deiro, Pontevedra.- En 1971, nace o seu fillo Guillermo. -Cursos 
1972/1997 imparte Educación Física no C. N. Generalísimo 
Franco de Arrecife de Lanzarote .-1976/77 comparte o colexio 
citado co Instituto de Arrecife “Agustín Espinosa”. -1997/2004 
exerce en I.E.S. As Salinas de Arrecife de Lanzarote, impartindo 
en 1º e 2º, de Secundaria a Educación Física, Educación Plástica e 
Visual e Historia Canaria como alternativa. Outras actividades rela-
cionadas ca educación e o deporte: 1973/77, Delegado da Federa-
ción Canaria de Balonmán na illa de Lanzarote).- Entre 1987 e 
o 2002, Director da Escola Insular de Atletismo do Cabildo de 
Lanzarote e club ADAL. En 2004 xubílase. 

A súa actividade pictórica
Outro do seu hobbies, que ten o seu inicio en 1968 cun curso por 
correspondencia do Instituto Afha. Seguintes anos como autodi-
dacta. 1980/81 asiste no Instituto Pancho Lasso de Arrecife a 
dous curso de óleo. Próximos anos copia moito ao impresionismo 
francés. Tras a xubilación, 2005/2009, pinta con D. Modesto Paz 
Camps no Museo Paz Camps de Vedra. Entre 2010 e 2020, asiste 
ás clases de “Macaco en Afundación de Abanca, Santiago”. En 
canto a exposicións participa en variadas colectivas e nesta obra 
ofrece unhas 35 obras plenas de moita figuración. 

Actividade literaria
1.-2009.-”Árbore Xenealóxica dos antepasados de D. Antonio Raviña 
Turnes”. 2.-2010, “ Carboentes, Historia e Xenealoxía”. 3.-2013, 
Bamonde, Vaamonde, Historia, Xenealoxía e Relatos”, que com-
parte con D. Eugenio Estévez Cepeda. 4.-En 2014 publica: “Juan 
Bosco Modesto Paz Camps, 60 anos dunha pintura doce e sen-
sible”. 5.-O 14.12.2017 presenta no Centro Cultural do Castelo 
de San José do Cabildo Insular de Lanzarote: “ Dongui, anos 
de dedicación e compromiso coa iniciación deportiva”, editada 
polo Exc. Cab. Ins. e o Exc. Ayunt. de Arrecife. 6.-Xuño de 2018: “D. 
Modesto Paz Camps: “A súa vida artística e bohemia…, que pre-
senta no Concello de Brión. 7.-2022, realiza o libro: “A casa reitoral 
de Bamonde e a  Batalla de Cacheiras, Teo”

a), Val de Agoso e o río Santa Lucía, pintado por don Manuel 
Garabal. Outros datos no cap. XI.

b), Asalto de Concha a porta da mámoa en Santiago, pintado 
por Macaco. Outros datos no cap. VII.

GUILLERMO GONZÁLEZ RAVIÑA
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COMEZA A FUNCIONAR
O PUNTO XOVE NA
MEDIATECA DE CACHEIRAS

 TRECE 
PARROQUIAS

XANEIRO 2023

A rapazada do Fopia tras-
ladou ao Concello esa de-
manda, a necesidade dun 
espazo para a mocidade sen 
unha programación concre-
ta, un espazo para estar e 
para compartir. 

Dende a área de Mocidade 
recóllese esta suxestión e en 
xaneiro abrirá a Mediateca 
de Cacheiras os sábados de 
17:00 a 19:00 horas para a 

No mes de xaneiro 
comeza a funcionar 
o Punto Xove na 
Mediateca de Cacheiras. 
Trátase dunha idea 
que xurde do Foro de 
participación da infancia 
e adolescencia de Teo

A tarde do 5 de xaneiro será, 
de novo, unha tarde máxica e 
chea de ilusión para as crian-
zas. 

Os Reis Magos chegan a 
Teo en tren, ás 16:20 á esta-
ción de Osebe. Dende alí, no 
autobús real, achegaranse ás 
asociacións de Teo. Ás 16:40 

estarán na Asociación SR de 
Calo, ás 17:05 no CC A Ponte-
vella e ás 17:35 no Centro Co-
mercial dos Tilos. Logo para-
rán no centro cultural Rosalía 

de Castro ás 18:25 horas. 
No pavillón Ezequiel Mos-

quera comezarán as activida-
des ás 18:00 horas mentres 
se agarda polas súas maxes-

tades, que chegarán sobre as 
18:50 horas. 

A rapazada que se achegue 
a recibir a Melchor, Gaspar 
e Baltasar recibirán un aga-
sallo literario, un dos contos 
infantís dalgunha das autoras 
teenses que leron os contos 
nas árbores de noso. 

O 5 DE XANEIRO OS REIS 
MAGOS VISITAN TEO!

mocidade. Neste primeiro 
mes funcionará os días 14, 
21 e 28. 

A concelleira María López 
explica que “queremos que 
o Punto Xove sexa un espa-
zo vivo polo que, a pesar de 
non contar cunha progra-
mación, iremos atendendo 
as suxestións das persoas 
usuarias”. Para achegarse 
ao Punto Xove non é preci-

so inscribirse. Só hai que ter 
entre 12 e 18 anos. 

A mediateca estará aten-
dida neste horario de fun-
cionamento por persoal 
específico e achegarse re-
cursos como xogos de mesa, 
cooperativos… por se son do 
interese da rapazada. Ade-
mais o espazo ten proxec-
tor, ordenadores, libros e 
ata un piano. 
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SUBSANACIÓN DAS SOLICITUDES 
DAS BOLSAS DE ENSINO

A lista das solicitudes que de-
ben corrixir pódese consultar 
na web municipal, en teo.gal/
convocatorias. 

A achega da documentación 
hai que facela en prazo e por 
rexistro, ben por Sede elec-
trónica ou nun rexistro físico.

A Concellaría de Educa-
ción fai unha convocatoria 
anual de axudas ao ensino e 
ao transporte. A bolsas están 
destinadas a axudar cos gas-
tos de material escolar, ins-
trumentos solicitados polos 

O próximo 9 de xaneiro 
publícase a listaxe de 
solicitudes das bolsas de 
ensino e transporte que 
teñen que emendar ou 
achegar documentación

As persoas que deban 
completar as solicitudes 
teñen un prazo de dez 
días hábiles para facelo. 
O prazo vai dende o 10 ao 
23 de xaneiro.

En xaneiro abre a inscrición 
para o Diverteo de Entroido, 
que este ano funcionará os 
días 20 e 22 de febreiro. O 
martes 21 é festivo local en 
Teo polo que non teremos 
servizo de Diverteo.  Nesta 
edición o Diverteo só fun-
cionará no CEIP da Rama-

llosa. 
A inscrición no 

programa de conciliación 
farase do 2 ao 16 de xaneiro 
entregando a ficha de ins-
crición coa documentación 
necesaria no Rexistro xeral 
ou por sede electrónica. A 

listaxe provisional de solici-
tudes admitidas farase o 19 
de xaneiro e o pagamento 
será o 23 de xaneiro ao 6 de 
febreiro. 

O Diverteo está dirixido 
a crianzas de 3 a 12 anos 
escolarizadas nun CEIP ou 
CRA, preferentemente 
empadroadas no Con-
cello. 

centros, libro de texto e con-
tidos dixitais. Estas axudas, 
cun orzamento de 35.000 eu-
ros, busca apoiar a aquelas 
familias que teñen máis difi-
cultades. 

As axudas poden ir dende 
os 100 euros en Infantil ata 
os 200 na educacióin univer-
sitaria.

Unha vez rematado o pra-
zo de emendas publicarase 
a listaxe definitiva como pa-
so previo ao pagamento das 
axudas.

DIVERTEO DE
ENTROIDO OS

DÍAS 20 E 22 DE FEBREIRO

35.000 €
Este é o orzamento que a 
Concellería de Educación 
destina para estas bolsas 
de axuda ao ensino e o 
transporte 

A CIFRA
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AXENDA

VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS
Mercado do Alimento 

Labrego nos Tilos

PUNTO XOVE
Comeza a funcionar un es-
pazo para a mocidade na 

Mediateca de Cacheiras os 
sábados de 17:00 a 19:00 
horas. Acceso libre para 
rapazada de 12 a 18 anos. 
En xaneiro estará aberto 
os sábados 14, 21 e 28

DIVERTEO ENTROIDO
Inscrición do 2 ao 16 de 

xaneiro. Farase só no co-
lexio da Ramallosa os días 

20 e 22 de febreiro.
O 21 é festivo local en Teo.

Sinala as actividades 
que che interesen

XANEIRO 2023

XANEIRO 2023

BOSQUE DE NOSO NO PAVI-
LLÓN DA RAMALLOSA.
Visita o bosque de Nadal e vén 
pedalear para que alumee.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE.
Concerto de Paco Nogueiras: 
Radio Bule Bule.  Con reserva de 
entrada en:  
www.teo.gal/actividades

CABALGATA DOS
REIS MAGOS
O día 5 de xanerio as  SSMM de 
Oriente visitarán Teo como de 
costume e haberá unha recep-
ción oficial, así mesmo visitaran 
moi entrada a noite todos os 
fogares teenses. 
16:20 Chegada dos Reis Magos á 
estación de Osebe
16:40 Chegada ó centro da Aso-
ciación S.R. Calo
17:05 Chegada ó Centro Cultural 
da A. Cultural A Pontevella 
(Pontevea)
17:35 Chegada ó Centro Comer-
cial dos Tilos
18:00 Inicio das actividades no 
Pavillón Ezequiel Mosquera (A 
Ramallosa)
18:25 Chegada ó Centro da A. 
Cultural Rosalía de Castro
18:50 Encontro cos Reis Magos 
no Pavillón Ezequiel Mosquera

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Concerto  de Caamaño & 
Ameixeiras: Aire!  Con reserva de 
entrada en 
www.teo.gal/actividades

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

CEA PARA MAIORES NUN RES-
TAURANTE DE TEO. Prezo por 
determinar. Inscricións dende 
 o 2 de xaneiro chamando ao 
 981 809 707 

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. 
Presentación do libro sobre a Ba-
talla de Cacheiras de Guillermo 
González Raviña e inauguración 
dunha mostra de pintura sobre 
a mesma temática con obras da 
propiedade de González Raviña. 

02-05
17:00 h a 20:00 h

03 MARTES
18:00 h

05 XOVES
Dende as 16:20 h

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Actividade de Apego para 
familias con crianzas de 0 a 6 
anos para aprender a preparar 
espazos de xogo para as crianzas. 
Inscricións en teo.gal/actividades

ANDAINA PARA MULLERES 
ORGANIZADA DENDE O CIM. 
Inscrición en teo.gal/actividades. 

CASA COMÚN CACHEIRAS. 
Escola ecoloxista. Para mocidade 
de 12 a 18 anos. Inscrición en teo.
gal/actividades

VIII RUTA BTT OS DO MONTE 
BRAVO. 38 quilómetros. Inscri-
cións en www.rutabrava.com

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Maxia familiar: Estrea formato 
con banda en directo do espectá-
culo Rock&Magic do Mago Teto 
acompañado de Mon Orencio 
(Mr. Cool)  e Fer Risco. Con 
reserva de entrada en www.teo.
gal/actividades

ANDAINA PARA MULLERES 
ORGANIZADA DENDE O CIM. 
Inscrición en teo.gal/actividades. 

07 SÁBADO
21:00 h

21 SÁBADO
17:00 h

22 DOMINGO

22 DOMINGO
18:00 h

28 SÁBADO

28 SÁBADO
18:00 h

28 SÁBADO

29 DOMINGO
17:00 h

 TRECE 
PARROQUIAS

TFNO. 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.

20 DE XANEIRO E
3 DE FEBREIRO.

Obradoiro quererse ben 
sobre defensa persoal. 

Dirixido a mulleres. 18:30 
a 20:30 horas na Casa 
Común de Oza. Haberá 
servizo de canguraxe. 
Inscricións en teo.gal/

actividades

VENDA DE PARCELAS 
MUNICIPAIS  Máis info en teo.gal

O 12 de xaneiro remata o prazo para presentar
ofertas de poxa polas parcelas que vende o Concello

15 DOMINGO
10:00 h

14 SÁBADO
11:30 h


