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O pleno extraordinario celebrado a 
primeiros de febreiro deu luz verde a 
varios proxectos destinados á mellora de 
vías e a unha partida para gasto social

As propostas foron apoiadas de xeito 
unánime por todos os grupos da 
corporación xa que se consensuaran en 
varias xuntanzas previas. 
Deste xeito aprobouse o POS, un pro-

grama co financiado pola Deputación da 
Coruña, que permitirá asfaltar a estrada 
de Vilar de Calo a San Domingo, unhas 
das arterias principais de entrada ao 
Concello. Segue en páxina 3
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ENCÁRGASE O 
PROXECTO DE 
ARRANXO DO
CONSULTORIO 
DE PONTEVEA
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O Concello traballa para 
que o consultorio de 
Pontevea poida estar 
operativo o antes posible

Neste momento e logo dos 
problemas detectados no te-
llado do edificio está encarga-
da a redacción do proxecto de 
substitución de cuberta e con-
solidación estrutural do inmo-
ble. Logo deste traballo máis 
técnico virá a obra nun edificio 
catalogado que precisará auto-
rizacións de Patrimonio. 

Cando se detectaron os pro-
blemas no edificio o Concello 
tramitou, segundo as indica-
cións de Sanidade, unha alter-
nativa para poder atender ao 

A área de Deportes, dirixida 
por Ignacio Iglesias, insta-
lará nas vindeiras semanas 
unha pista multideporte 
na zona da Ramallosa, na 
contorna da piscina clima-
tizada. 

Deste xeito aténdese 
unha demanda para a moci-
dade nesta zona de Teo, con 
poboación de familias con 
rapazada e preto do CEIP da 
Ramallosa. 

Preto do Concello hai un 
parque infantil reformado 
recentemente mais esta 
pista, na que se poderán 
practicar deportes como 
fútbol ou baloncesto aten-
derá a nenos/as maiores 
que precisan outros espazos 
de esparcemento. 

INSTALARASE UNHA 
PISTA MULTIDEPORTE
NA RAMALLOSA

DEPORTES
TRABÁLLASE NA 

COLOCACIÓN 
DOUTRA
PISTA EN 

AMENEIRO, CALO, 
NA ESTRADA QUE 
VAI CARA TEXEXE

En Teo xa contábamos 
con este tipo de 
pistas preto do IES de 
Cacheiras e na área 
recreativa da Igrexa en 
Calo. Agora súmanse 
as de Ameneiro e A 
Ramallosa. Tamén se 
colocou unha no parque 
da horta do cura en Luou. 

cupo de Pontevea dentro do 
territorio municipal. 

Deste xeito alugáronse uns 
módulos que están instalados 
na parte traseira do centro de 
saúde de Cacheiras. 

Sisto destaca que o alugueiro 
“custa case 2.500 euros ao mes 
e supón un esforzo económico 
para as arcas municipais mais 
consideramos imprescindible 
poder garantir a asistencia sa-
nitaria dentro de Teo”. 

O módulo ten dúas consultas 
de 30 metros cadrados, unha 
de medicina e outra de enfer-
mería ademais dunha sala de 
espera de 15 metros cadrados. 
Tamén se inclúe o mobiliario 
necesario para poder facer a 
atención ás persoas doentes. Módulos instalados na parte traseira do Centro de Saúde de Cacheiras.

O Consultorio de Pontevea xa preparado para acometer a obra.
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O POS RECOLLE A MELLORA 
DE VARIAS ESTRADAS

O POLÍGONO 
INDUSTRIAL 
AVANZA
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O Plan de Obras e 
Servizos deste ano, 
aprobado en pleno en 
febreiro, permitirá facer 
varios asfaltados nos 
vindeiros meses.

Nos próximos días vaise 
proceder a aprobación ini-
cial pola Alcaldía do Plan 
parcial para a ordenación 
do SUND 12, que pretende 
xerar unha reserva de solo 
mixto industrial- terciario 

na zona de A Pedra (Rece-
sende) situada ao longo da 
AC-841 entre A Ramallosa 
e Os Catro Camiños, dan-
do así acollida a unha zona 
industrial compatible con 
industria escaparate, co-

mercios e almacéns.
O demandado polígono in-
dustrial vai tomando for-
ma. Os seguintes pasos son 
a apertura dun período de 
exposición pública, a notifi-
cación a todos os propieta-

rios catastrais e a petición 
dos informes sectoriais pre-
cisos. Estudadas e contes-
tadas as alegacións que se 
formulen, procederase á 
aprobación provisional do 
Plan parcial.

para a aprobación das obras xa 
que recollen as demandas da 
cidadanía. 

Unha das obras destacadas, 

que se executará nos vindeiros 
meses é o viario de Vilar de Ca-
lo a San Domingo, cun invesi-
mento de case 300.000 euros. 
Tamén está previsto o asfaltado 
no núcleo de Mazas, cun orza-
mento de case 60.000 euros. 

Así mesmo aprobouse o POS 
complementario, que recolle o 
saneamento e pavimentación 

na Casalonga, a reurbanización 
do núcleo de Lamas en Bamon-
de ou o cambio de cuberta no 
pavilllón da Ramallosa. 

A sesión plenaria ademais 
aprobou o POS social que pre-
vé un gasto de 113.000 euros 
en partidas de Servizos Sociais, 
centrándose sobre todo nos 
servizos de axuda no fogar. 

O alcalde, Rafael Sisto, ex-
plica que “mantemos a nosa 
aposta por priorizar a mello-
ra das estradas a través des-
te plan supramunicipal xa que 
con fondos propios resulta moi 
complicado atender proxec-
tos de certa envergadura”. Ta-
mén destaca a importancia dos 
acordos entre todos os grupos 



FUNCIONAMENTO

O local do SAT está na 
Travesía das Galanas, nº 
67, 1º andar e funciona 
no seguinte horario: 

Para ser usuario/a deste 
servizo hai que solicitalo 
a través dos servizos 
sociais comunitarios de 
cada Concello. 
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O SERVIZO DE ATENCIÓN 
TEMPERÁ ACADA OS
110 CASOS ATENDIDOS

Teo e Ames prestan 
conxuntamente o 
Servizo de Atención 
Temperá (SAT) dende 
novembro do 2021. 
Rematado o primeiro ano 
de funcionamento xa 
se acadan os 110 casos 
vinculados ao servizo

res coa incorporación dunha 
cuarta profesional ao equipo 
que dende febreiro está confor-
mado por un psicólogo, unha 
terapeuta ocupacional, e dúas 
logopedas, unha delas a xorna-
da parcial.

Este reforzo profesional per-
mitirá atender con maior axi-
lidade ás nenas e nenos entre 
0 e 6 anos que presentan al-
gunha dificultade no seu desen-
volvemento, particularmente 
na área da linguaxe e comuni-

cación na que se estaba a con-
centrar a maior demanda de 
atencións.

Teo conta con este servizo 
dende o 2018 cando botou a 
andar o SAT nun local en Ca-
cheiras para atender unha de-
manda da primeira infancia 
con problemas no seu desen-
volvemento que non estaba su-
ficientemente cuberta noutros 
servizos públicos. Dende o 2021 
Teo asume a encomenda de 
xestión do servizo compartido 
con Ames, o que supón atender 
toda a tramitación da subven-
ción que financia esta activida-
de ou a licitación e contratación 
do servizo. 

REMATA A MELLORA DA ESCOLA DA CASALONGA

LUNS MARTES E XOVES 
9:00 A 14:00 HORAS E 
DE 15:00 A 19:00 HORAS

MÉRCORES 
9:00 A 19:00 HORAS. 

VENRES 
8:00 A 14:30 HORAS.

A valoración da actividade des-
te servizo é moi positiva entre 
as familias beneficiarias, outor-
gando unha puntuación global 
media do servizo de 4,82 sobre 
5 puntos. Nos últimos meses so-
licitouse de novo a subvención 
para o mantemento do servizo. 
A concesión foi de 273.638 eu-
ros para as anualidades do 2023 
e 2024 de 273.638,43 euros.

Deste xeito o SAT dos con-
cellos de Teo e Ames puido 
reforzar a atención aos meno-

A concelleira de Educación, María López, 
vén de confirmarlle á dirección do CRA de 
Teo o remate dos traballos na escola unita-
ria da Casalonga. Nos últimos meses fixé-
ronse obras de mellora neste centro que se 
achegaron aos 50.000 euros. A partida máis 
importante foi para o reforzo estrutural do 
edificio, de xeito que se poida usar a planta 
alta do mesmo. Tamén se colocou tarima e 
se cambiaron as ventás ademais de subir a 
calefacción para a primeira planta.

Así mesmo pintáronse as aulas inferiores, 
os baños e o espazo das escaleiras.



RENOVACIÓN

NOVAS SOLICITUDES 

REUNIÓN INFORMATIVA 
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EN MARZO PÓDESE 
SOLICITAR PRAZA NAS 
ESCOLAS INFANTÍS
Teo conta con tres escolas infantís municipais, en Calo, Os Tilos e A Ramallosa. O 
proceso de admisión para cada curso comeza no mes de marzo

Entre o 1 e o 15 de marzo 
abre o prazo para renovar 
praza para os/as nenos/as 
que xa están asistindo a al-
gunha das escolas e cuxos 
membros da unidade fami-
liar se atopen empadroados 
no Concello. Os impresos pa-
ra renovar entregaranse nas 
escolas e deben presentarse 
por rexistro dentro do prazo 
sinalado. 

Entre o 16 e o 31 de marzo 
ábrese o prazo para as crian-
zas que non estean asistindo 
a ningunha das escolas, xa 
nados ou cuxa data prevista 
de parto sexa anterior ao 1 
de xuño. Os impresos de so-
licitude poden recollerse nas 
escolas, nos servizos sociais 
ou descargar da web muni-
cipal teo.gal

O 15 de marzo ás 19:00 ho-
ras no Salón de plenos con-
vócase unha xuntanza para 
todos os novos e novas solici-
tudes para dar información 
do proceso de acceso, do fun-
cionamento das escolas ou 
solventar dúbidas. 

SE BUSCAS 
EMPREGO 
PODES 
PARTICIPAR 
NO VIVES 
EMPREGA

O Departamento de Benestar 
comeza unha nova edición 
do programa Vives Emprega 
en colaboración coa entidade 
Acción contra a fame. 

As sesións faranse de mar-
zo a xuño e serán tanto pre-
sencial coma en liña. Esta 
actividade busca melorar as 
oportunidades laborais das 
persoas que están buscando 
traballo. Como novidade nes-
ta edición poderán participar 
tamén persoas que teñan un 
contrato precario. 

Dende o servizo participa-

rás dun equipo de persoas nas 
mesmas circunstancias ca ti e 

poderás contactar con empre-
sas, responsables de recursos 
humanos, participar en even-
tos de emprego…
Nestas sesións irás atopando 
a motivacion que precisas e 
coñecerás mellor a situación 
do mercado laboral ademais 
de contar coas ferramentas de 
búsqueda de traballo actuais. 

MÁIS INFORMACIÓN De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas eimteo@teo.gal881 819 356

DATOS DE CONTACTO 
Victoria Calvo. Técnicade inclusión sociolaboral de Teo. 
Teléfono: 629563058 
Correo electrónico: veiras@accioncontraelhambre.org

Se estás nunha búsqueda 
activa de emprego ou 
queres mellorar as túas 
condicións laborais 
podes participar no Vives 
emprega Teo
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OPINA SOBRE O 
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DOS TEUS 
DEREITOS!
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A través deste recoñecemen-
to UNICEF destaca aos gober-
nos locais comprometidos cos 
seguintes obxectivos que re-
collen os dereitos contidos na 
Convención sobre os Dereitos 
da Infancia:

1 Cada neno, nena e adoles-
cente é valorado, respectado e 
tratado xustamente dentro das 
súas comunidades.

2   As voces, necesidades e 
prioridades de cada neno e ne-
na escóitanse e considéran-
se nas normativas e políticas 
públicas, nos orzamentos e 
en todas as decisións que lles 
afectan.

3 Todos os nenos e nenas te-
ñen acceso a servizos esenciais 
de calidade.

4 Todos os nenos e nenas 
viven en contornas seguras e 
limpas.

5 Todos os nenos e nenas te-
ñen a oportunidade de gozar 
da vida familiar, o xogo e o le-
cer.

No ano 2018 o concello de Teo obtiña a distinción de 
UNICEF como Cidade Amiga da Infancia

O 8 de marzo celébrase o 
día internacional da muller 
e en Teo sae á rúa de novo 
a Lilá, unha caravana que se 
converte nun Centro da in-
formación á muller (CIM) 
para traballar no ámbito da 
igualdade. 

O mércores 8 estará pola 
mañá na Ramallosa onde se 
poderá ver unha mostra que 
rende homenaxe ás mulleres 
rurais de Teo. 

Pola tarde a Lilá achegara-
se a Campos de Mirabel, de 
16:30 a 19:30 horas, para fa-
cer xogos e obradoiros sobre 
feminismo. 

As actividades con motivo 
do 8 de marzo rematan o ven-
res 10 co espectáculo “Vicio 
houbo sempre”, que se poderá 
ver no Auditorio Municipal na 
Ramallosa ás 20:30 horas. A LILÁ SAE Á RÚA PARA CELEBRAR O 8 M

Para alcanzar o cumprimento 
destes dereitos ponse en mar-
cha o I Plan Local de Infancia 
e Adolescencia 2018-2022, un 
documento no que se recollen 
medidas e liñas de acción e 
que na actualidade é preciso 
avaliar co fin de seguir avan-
zando en melloras para que o 
noso concello continúe a facer 
política local baseada nun en-
foque de dereitos da infancia.
Para iso, animamos a toda a in-
fancia e mocidade de entre 8 a 18 
anos para que opine sobre o grao 
de cumprimento dos seus derei-
tos e así poder elaborar o II Plan 
de infancia e adolescencia para os 
vindeiros 4 anos.
Podedes cumprimentalo
na web teo.gal

O programa Cidades Amigas 
da Infancia púxose en marcha 
en España no ano 2001 con-
tando co apoio do Ministerio 
de Dereitos Sociais e Axen-
da 2030, a Federación 
Española de Municipios e Pro-
vincias (FEMP), o Instituto 
Universitario UAM-UNICEF 
de Necesidades e Dereitos da 
Infancia e a Adolescencia (IUN-
DIA) e UNICEF Comité Español.
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A Tomada é unha finca 
municipal ubicada na 
parroquia de Calo que 
forma parte dunha 
pequena rede de espazos 
naturais do Concello de 
Teo, o HabitaTEO que 
foron pensados con 
criterios ecolóxicos, é 
dicir, de todo o ecosistema

Ao inicio do programa o es-
pazo presentaba especies 
invasoras (fundamentalmen-
te acacias e tradescantia), 
que hoxe en día están baixo 
control (se ben precisa de 
constante supervisión e in-
tervención).

Actualmente existe unha 
zona na Tomada de carballos 
de curta idade e pequeno por-

ELIMÍNANSE INVASORAS DO XIRIMBAO

CELEBRAMOS O 
DÍA DA ÁRBORE 
NA TOMADA 

te e existe outra zona ampla 
de carballeira moi envellecida 
con algunha árbore caída que 
non superou o inverno. 

As árbores vellas e as ár-
bores caídas cumpren unha 
función vital no ecosistema 
porén dada a actividade fo-
restal do monte en Teo, en 
Galicia, é moi raro acceder 
a bosques que teñen árbores 
antigas porque o modelo de 
producción forestal deter-
mina que nos montes haxa 
sempre especies en estado 
“xuvenil”. 

Sen embargo, nos ocos das 
árbores vellas atopan refuxio 
e sitios para criar moitas es-
pecies de animais, maiormen-
te insectos, mamíferos e aves. 
Algunhas das especies máis 
exclusivas das carballeiras 

dependen por completo das 
árbores vellas. Nas árbores 
caídas viven especies de fun-
gos, plantas e insectos que se 
alimentan da madeira morta. 
Estas especies van cambian-
do conforme a madeira se vai 
descompoñendo.  

A importancia de espazos 
como a Tomada é fundamen-
tal para manter os ecosiste-
mas naturais,  que son espazos 
diversos onde existen moitos 

ciclos vitais acontecendo ao 
mesmo tempo.

SE QUERES SABER MÁIS 
sobre este tema e a realidade 
nos nosos montes o sábado 
25 ás 12:00 faremos unha 
visita guiada na Tomada para 
celebrar o día da árbore.
Podes inscribirte en
teo.gal/actividades

A Tomada, en Calo. Foto: Noel Feáns

O obxectivo é permitir a 
recuperación dos hábitats forestais 
naturais e a integración paisaxística 
do conxunto que permitan 
recuperar o valor natural polo que 
foi declarada rede Natura 2000

A área recreativa do Xirimbao é unha das 
zonas máis visitadas en Teo. Como toda a 
ribeira do Ulla, está protexida pola directi-
va europea de Rede Natura 2000 dados os 
seus valores ecolóxicos. Porén a propia área 
recreativa supoñía a nivel ecolóxico unha 
interrupción dos hábitats que dan sentido a 
esta excepcionalidade, particularmente no 
referente ao bosque de ribeira, pois tiña unha 
enorme plantación de tuias a carón do río.

No mes de febreiro fíxose unha tala das 
tuias existentes na parcela municipal (e 
instouse á Xunta de Galicia a facer o pro-
pio na súa parcela) e procedeuse tamén á 
renovación dun valado de madeira que im-
pida o acceso directo á marxe do río dende 
o merendoiro. 
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AXENDA

VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS
Mercado do Alimento 

Labrego nos Tilos

PUNTO XOVE
Espazo de encontro para a 
mocidade na Mediateca de 
Cacheiras os sábados de 
17:00 a 19:00 horas. Ac-
ceso libre para rapazada 
de 12 a 18 anos. En marzo 
estará aberto os sábados 

4, 11, 18 e 25. 

Sinala as actividades 
que che interesen

MARZO 2023

MARZO 2023

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Concerto de Paco Nogueiras: 
Brinca vai!.  Con reserva de entra-
da en: www.teo.gal/actividades

8M. POLA MAÑÁ NA RAMA-
LLOSA. Exposición mulleres 
rurais de Teo. Punto de informa-
ción na Lilá (caravana).
16:30 a 19:30 h. CAMPOS DE 
MIRABEL. Feminismos a pé de 
rúa. Xogos, obradoiros e informa-
ción na Lilá.

AUDITORIO CONSTANTE LIS-
TE. Vicio houbo sempre. Inscrición 
en teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Teatro con  Vicente Mohedano: 
orbitamos.  Con reserva de entra-
da en www.teo.gal/actividades
Unha obra de divulgación 
cientifica e humor, coa proxec-
ción de material audiovisual e a 
realización de experiencias “in 
situ” onde se mestura  ciencia e 
astronomía. A partir de 10 anos.

REUNIÓN INFORMATIVA. Salón 
de plenos do Concello. Xuntanza 

VISITA GUIADA POLA TOMA-
DA para celebrar o día da árbore. 
Indicado para persoas adultas. 
Inscrición en teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Concerto de Pakolas: Rockeamos 
todas.  Con reserva de entrada en: 
www.teo.gal/actividades

CARREIRO DO MES DE MAR-
ZO, O teito de Teo, O punto de 
saída será Loureiro (intersección 
da estrada de Fornelos a Lampai, 
coa pista que entra en Loureiro). 
Recorreremos un pequeno val 
que vai dende o alto de Luou, a 
beira de Loureiro, baixando ata 
Rial do Mato en Rarís . 
Inscrición en teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Co gallo do día mundial do 
Teatro (que será o luns 27) 
conmemorarémolo coa presen-
tación da obra de TEATRO DE 
CÁMARA DITEA Nice to kill you 
(Encantado de matarte). Público 
adulto. Entrada libre ata comple-
tar a capacidade.

08 MÉRCORES

informativa para as persoas que 
solicitan praza nas escolas infan-
tís por primeira vez. 

BIBLIOTECA DO GRILO. Presen-
tación de O libro nego da lingua 
galega, de Carlos Callón.

BIBLIOTECA DOS TILOS. Apego: 
obradoiro para familias de im-
prenta creativa. Inscrición en teo.
gal/actividades

BIBLIOTECA DOS TILOS. Activi-
dade de imprenta creativa para
todos os públicos. Inscición en 
teo.gal/actividades.

CASA COMÚN DE CACHEIRAS. 
Escola ecoloxista. 

AUDITORIO CONSTANTE LIS-
TE. Teatro familiar.  Castelao, de 
Culturactiva. Acceso libre ata 
completar aforo. 

EXCURSIÓN Á COMARCA 
DE PONTEVEDRA E VISITA 
AO PARQUE RUPESTRE DE 
CAMPOLAMEIRO. Inscrición do 
1 ao 15 de marzo chamando ao 
981.809.707.  

15 MÉRCORES
19:00 h

19 DOMINGO
12:00 h

25 SÁBADO

25 SÁBADO
12:00 h
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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.

O martes 21 non funcio-
nará ao ser festivo local 

en Teo

SOLICITUDE DE 
PRAZA NAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS

Do 1 ao 15 de marzo.
Renovacións para os nenos e nenas que xa están asistindo a algunha das escolas.
Do 16 ao 31 de marzo.
Novas solicitudes para nenos e nenas que non estean asistindo a ningunha das escolas. 

18 SÁBADO
11:30 h

18 SÁBADO
17:00 h

18 SÁBADO
17:00 a 19:00 h

17 VENRES
20:30 h

25 SÁBADO
18:00 h

26 DOMINGO
10:00 h

26 DOMINGO
19:00 h

04
18:00 h
SÁBADO

11
19:00 h
SÁBABDO

10
20:30 h
VENRES


