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A renovación integral que o Concello vai efectuar 
no seu servizo de alumeado exterior permitirá aca-
dar un aforro anual de máis de 300.000 euros. Os 
traballos están a punto de ser contratados por un 
importe de 2.671.536 euros, o que supón rebaixar 
un 18% a contía pola que saíron a concurso. O Con-
cello logrou que o Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE) financiase a intervención. 

O maior investimento nunca acometido polo 
Concello significará un cambio radical no servizo 
de alumeado. O proxecto prevé desmontar 6.189 
luminarias e substituílas por unhas novas de tecno-
loxía LED, con claras vantaxes en aforro enerxético 
e mellora ambiental. Son o 87% dos puntos de luz 
existentes, situados en viais e zonas ornamentais 
de todas as parroquias. Un elemento fundamental 
será a seguridade, ao renovar as caixas de cone-
xión, revisar e repoñer cableado aéreo ou substituír 
os centros de mando. 

Melloras
No contrato, sen custo para o Concello, instalara-

se un sistema de telexestión punto a punto. Como 
proxecto piloto, prevense equipos de iluminación 
e sinalización de vinte pasos de peóns con LED. A 
intención é mellorar a seguridade viaria. Ademais, 
inclúese a reposición das instalacións roubadas no 
paseo fluvial da Burga e no Xirimbao. En total serán 
52 novas luminarias para as dúas zonas, que agora 
teñen unha iluminación nocturna escasa ou nula.  

Mínimo trastorno
A obra será executada durante a primavera e o 

verán deste ano 2018. A empresa licitadora com-

prometeuse a informar cunha semana de antela-
ción á veciñanza dos traballos que vaia acometer na 
súa contorna, mediante paneis, buzoneos da infor-
mación e un servizo específico de atención telefóni-
ca. O Concello buscará, como en todas as obras, o 
menor trastorno e a maior seguridade no transcurso 
dunha obra tan ampla e que tecnicamente reviste 
unha enorme complexidade •

Renovaranse 6.189 luminarias, instalaranse 
equipos en 20 pasos de peóns, dotarase ás 
áreas de Burga e do Xirimbao de iluminación 
e mellorarase a seguridade da instalación

A nova iluminación permitirá aforrar 
máis de 300.000 euros cada anoUR
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As delimitacións non 
supoñen nin demolicións 

nin expropiacións
 nin indemnizacións, 

só cambian as condicións 
urbanísticas do solo

O Concello de Teo defende que a delimitación de 
estradas de titularidade autonómica que promove a 
Xunta de Galicia ten que respectar o Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (PXOM), aprobado en 2010 
con informe favorable do propio departamento de 
Estradas de Galicia. 

O contido do PXOM é precisamente a base das 
alegacións presentadas polo Concello e por nume-
rosos veciños e veciñas contra a delimitación pre-
tendida, que estivo en exposición pública ata o pa-
sado 12 de xaneiro. 

Agora, Concello e veciñanza agardan que a Axen-
cia Galega de Infraestruturas acceda a reducir as 
fincas afectadas, evitando os prexuízos que a de-
limitación ocasiona. Se fose aprobado o estudo da 
Xunta, as parcelas de solo de núcleo rural prexudi-
cadas non poderían acoller novas edificacións e nas 
construcións que xa existen só se poderían acome-
ter obras de conservación e de mantemento, non de 
mellora. Aténdose ao estipulado no planeamento 
municipal, hai solos nos que si sería posible.

Nunha reunión entre representantes municipais e 
os responsables do estudo de delimitación da Axen-
cia Galega de Infraestruturas, a Xunta recoñeceu 
varios erros e propúxolle ao Concello que presenta-
se un estudo alternativo de delimitación de núcleos. 

Con tal estudo, a Xunta comprometíase a reducir a 
distancia da liña límite de edificación, de maneira 
que as parcelas afectadas poderían volver a ser edi-
ficables e as construcións existentes poderían ser 
melloradas e ampliadas. Sen embargo, o Concello 
ratifica que non é preciso redactar un documento 
novo consumindo tempo e cartos, senón que o me-
llor estudo alternativo é o Plan Xeral.

O proceso
O estudo de delimitación de treitos urbanos en 

solo de núcleo rural afecta, no caso de Teo, a viais 
como a autovía ou a estrada de Cacheiras a Pon-
tevea. O proceso non significa nin demolición nin 
expropiacións nin indemnizacións, só establecería 
novas condicións urbanísticas para o solo afectado. 

Os núcleos afectados pola nova delimitación son: 
Cobas (AC-537); Penelas e Tras do Eixo (AG-58 e 
AG-59); A Devesa, A Torre, Castres, O Piro, Chaves 
e Lucí (AG-59); A Florida, Chao do Río e A Igrexa de 
Reis (AC-841); A Ribeira de Reis (AC-841 e AC-242); 
Valiñas (AC-242); e Vilar de Teo, Xermeade, Fonten-
lo e Vilachaíño (AC-241). 

A delimitación non se debe confundir coa amplia-
ción da autovía AG-59 desde A Ramallosa ata A Es-
trada, na que si van existir expropiacións • 

O Concello pide que a delimitación 
de estradas respecte o Plan XeralUR
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O Entroido xa está aquí. Tras meses de prepara-
tivos, varias parroquias de Teo acollerán durante 
estas semanas os altos ou atranques dos Xenerais. 
Están programados ata oito ata o 17 de febreiro. 

Despois do primeiro en celebrarse, o pasado do-
mingo 28 de xaneiro en Rarís, este 3 e 4 de febreiro 
será o momento da parroquia de Reis. A celebración 
está prevista para as 19:30 horas, tanto o sábado 
como o domingo, no campo da festa. 

Xa o 10 de febreiro, sábado de entroido, doble 
cita. En Cacheiras as celebracións durante a xorna-
da rematarán ás 20:00 horas. E en Santa María de 

Teo, o campo da festa acollerá os atranques a partir 
das 19:30 horas. O día 11, domingo de entroido, ce-
lebración de novo en Cacheiras, no campo da festa 
a partir das 20:00 horas. 

Por último, no sábado de piñata, o 17 de febreiro, 
celebrarán o atranque en Bamonde. Será a partir 
das 19:00 horas no campo da festa da parroquia.

O Entroido, de fonda tradición en toda a Ulla, ca-
racterízase por unha considerable implicación da 
sociedade nos seus preparativos. Cunha gran es-
pectacularidade, está declarado Festa de Interese 
Turístico de Galicia desde 2013 • 

Xeneral e Correos do 
entroido tradicional da 
Ulla ante a ponte de 
Pontevea, declarada 
Ben de Interese Cultural 
hai uns meses

O Entroido 2018 celebra ata oito 
atranques nas parroquias de TeoTU
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Pide a túa factura da auga por correo electrónico
Augas de Teo ofrece a posibilidade de que os usuarios e usuarias activen a recepción da súa 
factura a través do correo electrónico. Este servizo permite gañar axilidade, facilita as consul-
tas e supón un sistema máis sustentable desde o punto de vista ambiental. 
A activación funciona de xeito sinxelo e práctico. Pódese solicitar mandando unha mensaxe a 
augasdeteo@teo.gal ou acudindo persoalmente á oficina de Augas de Teo, que está situada 
na Casa do Concello e atende a veciñanza de luns a venres entre as 8:00 e as 14:00 horas.

S E R V I Z O S  B Á S I C O S



O goberno municipal de Teo reitéralle á Xun-
ta de Galicia as necesidades que presentan 
os centros educativos do municipio, tanto os 
tres Colexios de Educación Infantil e Primaria 
(CEIP) como o Instituto de Ensinanza Secunda-
ria (IES) e o Centro Rural Agrupado (CRA). 

Nos últimos días fíxose pública a queixa 
dunha nai sobre o frío e a humidade nas aulas 
de infantil do CEIP da Ramallosa, O Concello 
considera que esta situación non é tolerable 
e demanda unha solución rápida por parte da 
Consellería de Educación. 

O pleno de xaneiro debateu sobre as necesi-
dades dos centros educativos para demandar 
obras de eficiencia enerxética no colexio da 
Ramallosa, así como a substitución do tellado 
de uralita, a retirada do depósito de gasóleo 
situado debaixo das aulas de infantil e a dota-
ción de escaleiras de emerxencia e ascensor. 

En todos os centros
Sen embargo, a proposta non esquece que 

en todos os centros de ensino do municipio 
se rexistran importantes carencias nas insta-

lacións e nos equipamentos. Por iso, no CEIP 
de Calo o Concello emprazará á Xunta a habi-
litar un salón de actos, escaleiras e saídas de 
emerxencia, eliminar as barreiras arquitectóni-
cas, instalar un ascensor e retirar o amianto. 

No CEIP dos Tilos, as propostas fundamen-
tais son o recambio das persianas en todo o 
centro e o cambio do pavimento do patio. No 
IES de Cacheiras demándase unha ampliación 
porque o edificio quedou pequeno para a ma-
trícula que ten, ademais de pechar o patio cu-
berto para utilizalo como espazo deportivo. E 
no CRA a petición é dunha ampla reforma por 
seren instalacións moi antigas.

As deficiencias xa foron postas en coñece-
mento da Consellería e da Xefatura Territorial 
en numerosas ocasións. A proposta do Conce-
llo é que a Xunta vixíe as condicións dos cen-
tros para traballar de xeito preventivo e non 
reactivo, cando a deterioración dos centros 
educativos sexa xa moi avanzada. 

O Concello solicitou xa formalmente unha en-
trevista co conselleiro para abordar os temas e 
convidouno a visitar os colexios de Teo •

Teo considera que a 
Consellería ten que 

traballar de xeito 
preventivo e intervir antes 

de que as instalacións 
se deterioren
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O goberno de Teo reitéralle á Xunta as 
necesidades dos centros educativosED
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Ciclo anual da velutina
O Concello traballa nunha campaña de in-
formación sobre a nespra asiática de cara a 
minimizar o seu impacto. 
Para iso publicamos o ciclo anual da velu-
tina, dado que coñecendo mellor as carac-
terísticas e o comportamento da especie 
temos máis ferramentas para eliminala. 
Neste mes de febreiro continúan as charlas 
informativas nas parroquias de Cacheiras, 
Rarís e Oza. É importante lembrar que nes-
tes meses non hai actividade nos niños polo 
que non hai risco. 
Tamén destacamos que os avisos sobre a 
existencia de niños hai que dalos chaman-
do ao 012. O Concello de Teo é concello 
colaborador para a retirada pero os avisos 
continúan centralizados na Xunta, no teléfo-
no de información ao cidadán 012.

S E R V I Z O S  B Á S I C O S

O Concello vai convocar os procesos selectivos 
para ocupar seis vacantes de persoal en réxime de 
interinidade ata a súa cobertura. 

En concreto, son a praza de técnico/a de recur-
sos humanos como funcionario interino, e as de 
bibliotecario/a. de técnico/a informático/a, de tra-
ballador/a social, de tractorista e de conserxe-en-
terrador/a como persoal laboral interino. Ademais 
dunhas bases xerais para o conxunto do proceso 
de selección, sairán unhas bases específicas para 
cada vacante da convocatoria. 

Praza por praza
Para a praza de técnico/a de recursos humanos, 

os aspirantes deberán contar con titulación univer-
sitaria de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría 
técnica, arquitectura técnica ou equivalentes, máis 
o Certificado de Estudos de Lingua Galega (CELGA) 
de nivel 4 ou equivalente. 

A praza de bibliotecario/a esixe contar con titula-
ción universitaria de grao ou equivalente en Infor-
mación e Documentación, licenciatura universitaria 

en Documentación, ou diplomatura universitaria 
en Biblioteconomía e Documentación, ademais do 
CELGA 4 ou equivalente.

Quen aspire á praza de técnico/a informático/a 
deberá contar, segundo determinan as bases do 
proceso de selección, con titulación universitaria de 
grao ou equivalente en enxeñería informática, diplo-
matura/titulación universitaria en enxeñería técni-
ca informática ou equivalentes, así como o CELGA 
de nivel 4 ou equivalente. 

Na convocatoria para a praza de traballador/a so-
cial, requírese estar en posesión da titulación uni-
versitaria de grao ou diplomatura en traballo social 
ou equivalentes máis o CELGA 4.

O posto de tractorista poderá cubrilo unha persoa 
que teña a titulación de Educación Secundaria Obri-
gatoria (ESO) ou equivalente, permiso de conducir B 
e C1, e CELGA 2. 

Finalmente, a convocatoria para a praza de con-
serxe-enterrador/a non require titulación, pero as 
persoas que desexen aspirar a ela deben posuír o 
permiso de conducir B e CELGA 1 •

Prazas interinas de 
técnico/a de recursos 
humanos, bibliotecario/a, 
técnico/a informático/a, 
traballador/a social, 
tractorista e 
conserxe-enterrador/a

O Concello convoca procesos 
para seis vacantes de persoal
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O Concello de Teo celebrará o Día de Rosalía 
de Castro nos centros de ensino do municipio. 
O vindeiro 24 de febreiro cúmprense 181 anos 
do seu nacemento, pero ao cadrar a efeméride 
en sábado as conmemoracións nos colexios 
serán o venres 23. 

A iniciativa central da xornada será o Caldo 
de Gloria, inspirándose no poema Miña ca-
siña, meu lar, do libro Follas Novas. Nestes 
versos, Rosalía explica a épica diaria da super-
vivencia dunha muller pobre, relatada na súa 
propia boca. A muller vén desde Santiago ata 
Padrón e chega á casa mollada e esfameada, 
pero consegue facer un humilde caldo de glo-
ria e un bolo do pote. 

Por iso, nos colexios de Teo o venres 23 de 
febreiro haberá caldo para xantar, elaborado 
nos propios comedores escolares dos centros. 
O alumnado recibirá ademais o poema que dá 
pé a esta iniciativa e descubrirá a poesía de 
Rosalía de Castro. Ese mesmo venres, un gru-
po de gaiteiros acudirá a dar os bos días nos 
distintos centros educativos coa interpretación 
dunha alborada de gloria na honra da autora. 
Cómpre lembrar que Rosalía de Castro sitúa 
ao remate do seu libro Cantares gallegos un 
poema titulado Alborada, para o que compón 
unha letra para unha música. 

Nesta iniciativa, o Concello colabora coa 
Fundación Rosalía de Castro. Con motivo das 
conmemoracións, anima a que a cidadanía 

comparta  nas redes sociais os cancelos #Cal-
dodeGloria e #DíadeRosalía.

Murguía tivo unha casa en Teo
Manuel Murguía, o marido de Rosalía, tivo un 

forte vencello con Teo, como testemuña a pre-
senza da paisaxe da Ulla nas súas novelas. De 
mozo pasou longas tempadas na aldea de Cha-
ves (Lucí), onde o seu pai, Xoán Martínez, adqui-
rira en 1852 unha casa e terreos. O testamento 
do escritor, de 1875, detalla que a casa tiña 
varios cuartos no sobrado, adega e lagar para 
o viño, alpendres, unha eira e un hórreo para o 
millo. Hoxe só se conserva o hórreo, a porta de 
acceso á parcela e o muro de pedra de peche. 
Tras a guerra civil, a vivenda foi adquirida por 
Calixto Araujo, substituto do fiscal municipal •

Os centros de ensino 
de Teo celebrarán 
o Día de Rosalía

O 23 de febreiro os 
comedores escolares 

servirán caldo na 
honra de Rosalía, 

inspirándose no poema 
‘Miña casiña, meu lar’
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A prevención do fracaso escolar, na Escola de Familias
A terceira sesión da Escola das Familias do Concello de Teo, que terá lugar na Casa Común de Oza o venres 23 de fe-
breiro (20:00 horas) terá como tema principal a prevención do fracaso escolar. 
O encargado de impartila será Carlos Vila Lago, doutor en psicoloxía, terapeuta familiar, mediador familiar e profesor 
asociado da USC. O poñente explicará o papel que deben ter as familias na consecución do éxito escolar. Abordará 
aspectos como as boas relacións co centro e co profesorado, a promoción do éxito escolar desde a casa, as técnicas 
de estudo ou as dificultades habituais que se producen á hora de estudar.  
A participación nesta sesión é libre e de balde, sen anotación previa. Contará con servizo de conciliación.

E D U C A C I Ó N
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O Concello lembra os pasos que deben seguir as 
persoas ou entidades interesadas en utilizar as ca-
sas comúns ou as carpas de titularidade municipal.

Para o uso das instalacións dunha casa común, 
o regulamento establece que calquera persoa pode 
presentar unha solicitude. Hai que cubrir un impre-
so modelo no que se indicará o día, a hora e o fin 
para o que pide o local. O documento débese pre-
sentar no Rexistro de Entrada na Casa do Concello.

Unha vez se autorice o uso, hai que pagar unha 
taxa de 10 euros por hora. Esta tarifa é para solici-
tudes sen ánimo de lucro. Están exentas do paga-
mento as entidades inscritas no Rexistro Municipal 
de Asociacións. 

A rede de casas comúns do Concello de Teo conta 
con locais de uso sociocultural en Bamonde, Calo, 
Campos-Teo, Lampai, Oza, Rarís, Os Tilos, A To-
rre-Cacheiras, O Grilo-Cacheiras, Cacheiras, Francos 
e o auditorio Constante Liste da Ramallosa. 

Carpas
O Concello dispón de tres carpas de 3 por 4,5 me-

tros con peches laterais. Poden solicitalas (unha, 
dúas ou as tres) entidades dadas de alta no Rexis-
tro Municipal de Asociacións. Hai que presentar un 
escrito dirixido á Concellería de Relacións Veciñais, 
no que se identifique a entidade e a persoa que a 

representa, a data para a que se solicita, a data na 
que se recollerá o material e a data na que se devol-
verá. Entre a recollida e a devolución non poderán 
pasar máis de seis días. 

No caso de que coincidan datas, a concesión da 
carpa seguirá a orde de entrada no Rexistro do Con-
cello. O material debe ser recollido e devolto no al-
macén municipal, aínda que se contempla de xeito 
excepcional que se entregue no lugar onde vaia ser 
utilizado por outra entidade.

As asociacións non poderán realizar actividades 
baixo a carpa que poñan en risco a súa boa conser-
vación. Tras a súa devolución, comprobarase que 
non presenta danos. Se os tivese, sería responsable 
a última entidade que usou o equipamento. Se non 
asume a reparación, non podería acceder ao prés-
tamo de carpas por dous anos •

O uso das carpas é para asociacións 
dadas de alta no rexistro municipal, 
que están exentas do pagamento da 
taxa por utilizar as casas comúns  

Normas para solicitar as casas 
comúns e as carpas municipaisRE
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Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, nº 38, 15883, Lucí, Teo
Web: www.teo.gal
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Teléfono: 981 815 700
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Deseño e maquetación: Nós Comunicación
Distribución gratuíta

AXENDA Mércores  Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica.
 De 10:00 a 11:00 h. Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Febreiro de 2018
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 -  Durante todo o mes e ata o 15 de marzo 
permanecerá aberta a consulta sobre as 
camelias da Travesía de Cacheiras na 
plataforma somos.teo.gal 

 3-4  Sábado e domingo. 19:30 h. Entroido en 
Reis. Campo da festa. 

 10  Sábado. 19:30 h. Entroido en Santa María 
de Teo. Campo da festa.

 10-11  Sábado e domingo. Entroido en   
    Cacheiras. Sábado ata as 20:00 h. e                                                      
    domingo ás 20:00 h.

 12  Luns. Inicio do prazo de inscrición para 
o DiverTeo de Semana Santa. Remata 
o 26 de febreiro. As listaxes provisionais 
publicaranse o 28 de febreiro.

 15   Xoves. 20:30 h. Charla sobre o bono social 
eléctrico. Casa Común de Bamonde. 

 17  Sábado. 19:00 h. Entroido en Bamonde. 
Campo da festa.

 21 Mércores. 20:30 h. Charla sobre o bono social 
eléctrico. Casa Común de Oza. 

 21  Mércores. Excursión ás Termas de Outariz 
(Ourense) para persoas maiores de 60 
anos. Inscrición do 1 ao 15 de febreiro.

 22  Xoves. 20:30 h. Reunión informativa sobre 
a nespra asiática e como previla. Casa 
Común de Cacheiras.

 23  Venres. 20:30 h. Reunión informativa 
sobre a nespra asiática e como previla. 
Casa Común de Rarís.

 23 Venres. 20:00 h. Escola de familias sobre o 
éxito escolar. Impartida polo especialista 
Carlos Vila Lago. Asistencia libre e de 
balde, sen anotación previa. Con servizo de 
conciliación. Casa Común de Oza.

 23   Venres. Celebración do Día de Rosalía. 
Centros escolares do municipio.

 24   Sábado. Cea baile no Restaurante Os Robles 
para maiores de 60 anos. Inscricións desde 
o 1 de febreiro.

 1-m  Xoves. 20:30 h. Reunión informativa sobre 
a nespra asiática e como previla. Casa 
Común de Oza.

 
Enquisa para o Plan de Mobilidade Urbana Sostibe

O Concello está realizando un Plan de Mobilidade Urbana Sostible, unha ferramenta que se esixe para optar a fondos 
europeos en materia de mobilidade e sostibilidade. 
Neste momento dos traballos estase realizando unha pequena enquisa online á que se pode acceder dende un banner 
na web municipal teo.gal. Anímate e participa. 
Tes ata mediados de febreiro para entrar, cubrila só che levará uns minutos e deste xeito participas na elaboración do 
plan de mobilidade de Teo.

U R B A N I S M O


