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EN MARCHA
OBRAS DE
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ABEGONDO XA
CONTA COAS
MARQUESIÑAS DO
TRANSPORTE
METROPOLITANO
PÁX. 18

O Concello logra a aprobación
definitiva do Plan Xeral

A ESCOLA
INFANTIL ACOLLE
POR PRIMEIRA VEZ
A BEBÉS

O alcalde José Antonio Santiso Miramontes cumpre coa máxima prioridade para Abegondo. O Concello xa dispón de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras a aprobación provisional por parte do pleno
da corporación e a posterior aprobación definitiva da Xunta de Galicia, ao
axustarse aos preceptos da Lei do Solo e promover unha ordenación sostible do municipio.
A celeridade do Concello, do equipo redactor, e da Consellería do Territorio permitiu que o Plan alcanzase a plena validez en pouco máis de
dous anos, un tempo récord para estas tramitacións. “Contar con Plan

O CONSELLEIRO
DE CULTURA
REÚNESE COS
ARTISTAS DE
ABEGONDO

OS ORZAMENTOS CRECEN UN
13,6% CON RESPECTO AO ANO
PASADO
INAUGURADO O PARQUE
FLUVIAL XUNTO AO ENCORO
DE BECHE

Xeral era unha necesidade de carácter urxente que ben demandaba este
esforzo”, apunta o alcalde.
O anuncio de aprobación do PXOM foi realizado polo conselleiro,
Agustín Hernández, xunto ao primeiro edil. O titular autonómico non
dubidou en afirmar que o futuro de Abegondo vai ser “mellor” con este
Plan. Santiso lembrou as acusacións que tivo que soportar sobre a suspensión das normas en 2004 e recoñeceu que un dos motivos para volver
a ser alcalde foi impulsar un PXOM ante a incapacidade do anterior goberno para facelo: “Aquí está o Plan Xeral. Para calar bocas”. PÁX. 2-9

PÁX. 22

PÁX. 24

A pesar da situación de crise que vive o país, Abegondo logrou un incremento dos orzamentos
municipais de 13,6% con respecto ao exercicio 2011. As políticas de aforro e austeridade adoptadas
propiciaron un superávit de 353.000 euros o pasado ano que serviu para deixar a cero a débeda bancaria, un estado extraordinario e raro nun Concello. Os orzamentos reservan ademais un 13,8% a
políticas de servizos sociais. O alcalde entende como unha das prioridades reservar cartos para as
persoas que máis o necesitan. PÁX. 10

Os veciños de Abegondo xa dispoñen dunha nova área de recreo. O parque fluvial de Beche, situado xunto ao encoro, foi inaugurado tras a actuación acometida ao abeiro do Plan de Dinamización do Produto Turístico da Área Metropolitana. O espazo conta cunha senda ao redor da presa,
ideal para pasear ou pescar nun ambiente natural e acolledor, unha das actividades pensadas para
o lugar. O encoro convértese en navegable para poder acoller modalidades deportivas coma o piragüismo. PÁX.20-21
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Abegondo recibe o visto e prace da Xunta ao primeiro
Plan Xeral de Galicia adaptado á nova Lei do Solo
O CONSELLEIRO VE UN “FUTURO MELLOR” PARA O MUNICIPIO E O ALCALDE DESTACOU O “TEMPO RÉCORD” NO QUE SE APROBOU O PXOM
“O 14 de setembro de 2012 será un día
histórico para Abegondo”. Con estas palabras iniciaba a súa intervención o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, para
anunciar ese día a aprobación definitiva
do Plan Xeral de Ordenación Municipal
do Concello de Abegondo (PXOM).
A corporación local celebrou a finais
do mes de xuño un pleno histórico no que
se decidiu, sen ningún voto en contra, a
aprobación provisional do Plan. Tras a súa
análise técnica por parte do departamento de Urbanismo da Xunta de Galicia, o
documento recibiu o seu visto e prace para entrar en vigor.
“O futuro de Abegondo será moito mellor, vai estar ordenado e regulado cun
Plan que permite protexer o entorno para
aproveitar as súas potencialidades”, afirmou o conselleiro. Hernández destacou
que o documento recolle “perfectamente
a peculiaridade do Concello ao conxugar
o crecemento sostible coa realidade
medioambiental”.
O alcalde, José Antonio Santiso, non
ocultou a súa emoción por recibir a noticia tan esperada en Abegondo desde hai
oito anos, cando foron anuladas as normas urbanísticas. A aprobación do Plan
converteuse na súa máxima prioridade
desde que recuperou a alcaldía en 2009 e,
en efecto, en pouco máis de dous anos de
tramitación logrou o primeiro PXOM de

SANTISO E HERNÁNDEZ FELICITÁRONSE POLA ORDENACIÓN QUE REXERÁ O AVANCE DE ABEGONDO

Galicia adaptado á nova Lei do Solo.
“Tiven que aguantar moitas acusacións
e de feito foi un dos principais motivos polos que decidín volver a ser alcalde, para
calar bocas”, confesou. Santiso entende
que un Plan Xeral non vai ser nunca a gusto de todos, pero ten claro que “colma as
aspiracións da maioría”.
O primeiro edil agradeceu a celeridade
da Xunta de Galicia en estudar o Plan.
“Aprobámolo en tempo récord, pero é que

resultaba de moita urxencia para Abegondo”, apuntou. Tanto Santiso como Hernández tiveron tamén eloxios para o equipo redactor, do que resaltaron o seu “intenso traballo”.
Esta aprobación do PXOM abre as
portas a que o municipio poida acadar o
desenvolvemento urbanístico que necesitan os veciños e que lle corresponde
polo seu lugar estratéxico na área metropolitana da Coruña.

O Concello responderá as alegacións de forma
individualizada, tras contar co necesario informe da Xunta
O goberno local de Abegondo anuncia que, como xa sinalara, cumprirá co
seu compromiso de responder cada unha
das alegacións recibidas por parte dos
veciños e propietarios de terreos no municipio. O equipo redactor do Plan Xeral
resolveu as observacións en función dos
preceptos que marca a Xunta de Galicia,
administración a quen lle compete a súa
aprobación, e das restricións que impón
a nova Lei do Solo.
Esta contestación individualizada
efectuarase agora que é posible, unha
vez que foi recibido o informe definitivo
da Xunta acerca do instrumento de planeamento. Deste forma, garántese que a
resposta que se ofrece a cada persoa alegante se corresponda coa determinación

da administración autonómica, que ten
a competencia de rexeitar unha alegación a pesar de que o Concello a tivese
aprobada antes.Precisamente, a Secretaría Municipal emitiu un informe acerca do proceso de contestación das alegacións. A Secretaría apuntou que a resposta antes do pleno, sen a aprobación
definitiva por parte da Xunta de Galicia,
non tería “seguridade xurídica” de que o
texto da alegación puidese ser finalmente incluído ou non. De feito, alertou
no informe, a contestación podería xerar expectativas ou provocar un tráfico
xurídico mercantil entre os propietarios
que podería non axustarse á realidade.
Por isto, o goberno local apostou
sempre por esperar a coñecer con segu-

ridade a validez ou non validez dunha
alegación para responder a quen a formulou.
O equipo redactor do Plan Xeral analizou minuciosamente cada unha das
alegacións e o Concello recibiu de forma
individual a cada un dos propietarios
que o desexou, escoitando a súa petición e explicando as formulacións da
PXOM e os preceptos da nova lei.
O goberno municipal xa advertiu
dos cambios substanciais da nova lei e
anunciou que “o que se poida facer,
que se faga para todos, e o que non se
poida, que non se faga para ninguén”.
O Concello apostou por non enganar a
ninguén e asumir as restricións que
impón a lexislación.

Os documentos do
Plan permaneceron
ano e medio na
web municipal
O Plan Xeral foi aprobado, de
forma inicial, polo pleno da corporación no mes de novembro do ano
2010. Entón abriuse o período de
exposición ao público, que foi máis
longo do habitual dun mes, para
facilitar a presentación de observacións que mellorasen o instrumento e a defensa dos intereses dos
propietarios.
Desde aquela data até o pasado
mes de xuño, os documentos dixitais do PXOM permaneceron publicados na páxina web municipal.
Desta forma, calquera persoa puido acceder a eles durante máis de
ano e medio.
O proceso foi absolutamente
aberto e regular, con reunións individualizadas cos propietarios de fincas
que así o estimaron, con encontros
con grupos de propietarios incluídos
nos polígonos de desenvolvemento e
coa atención continua por parte do
equipo redactor e dos técnicos municipais para resolver calquera dúbida
acerca do Plan Xeral.
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O Plan impulsará un sobresaliente crecemento
económico e do municipio nos vindeiros anos
OS INGRESOS DO CONCELLO POR LICENZAS SUBIRÁN UN 500%, O QUE PERMITIRÁ PROGRAMAR NOVOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS
A aprobación definitiva, por parte da
Xunta de Galicia, do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo, levará beneficios tanxibles para o
municipio. O desenvolvemento económico que permitirá contar cunha ordenación urbanística notarase de inmediato
nas arcas locais, propiciando así a execución de investimentos que empuxen o
crecemento do municipio.
Un dos primeiros aspectos que mellorará de forma sobresaliente será o capítulo de ingresos dos orzamentos. Coa posibilidade aberta de conceder licenzas urbanísticas, prevese un incremento na recadación dun 500%. É dicir, dos 60.000
euros anuais que está a recibir agora o
Concello por este concepto pasarase a
unha contía da orde de 300.000 euros.
A entrada en vigor do Plan Xeral levará
un aumento poboacional en Abegondo.
De feito, o goberno local que preside José
Antonio Santiso estima que esta subida se
poderá cifrar inicialmente nuns 150 habitantes ao ano.

Este incremento de poboación redundará tamén no crecemento económico do
Concello. Os ingresos pola participación
nos tributos do Estado veranse automaticamente aumentados por esta razón. O
mesmo sucederá co IBI.
Abegondo é un municipio que conta
con equipamentos e servizos xa programados para un maior número de habitantes. Isto ocorre, por exemplo, cos sistemas de abastecemento e saneamento,
este último obxecto do programa LIFE+,
participado por Emalcsa, Medio Rural e
Augas de Galicia, que propiciou un
desenvolvemento de colectores e depuradoras preparadas para unha poboación moito maior.
Por iso, á vez que a PXOM impulsa o
crecemento de habitantes, este levará un
maior ingreso por estes servizos xa construídos e habilitados, co que o avance
económico será proporcional. Este crecemento económico redundará no conxunto de veciños de Abegondo, impulsando
un municipio máis rico e forte.

MOMENTO HISTÓRICO DE APROBACIÓN DO DOCUMENTO NO PLENO

PUBLICACIÓN DO PXOM
Tras a aprobación definitiva por parte
da Consellería de Territorio, o proceso
será o seguinte. A Xunta de Galicia xa
publicou o vinteséis de setembro no Diario Oficial de Galicia a orde de aprobación, que fora asinada o catorce do mes-

mo mes. O Concello publicará no Boletín
Oficial da Provincia o Plan Xeral.
No momento que o Plan sexa publicado entrará en vigor, segundo especifica a
lei. Desde ese momento, os veciños e
propietarios de parcelas poderán solicitar as licenzas urbanísticas oportunas.

O PXOM propón un sistema supramunicipal de corredores
verdes de 45 quilómetros de lonxitude
O Plan Xeral contempla o desenvolvemento dun sistema de corredores verdes asociados á rede fluvial do municipio. A idea consiste en fomentar o aproveitamento destes espazos naturais como áreas de esparexemento á
vez que se logra cunha interconexión dos hábitats, garantindo a súa continuidade. Con
este sistema potenciarase ademais o coidado
dos leitos fluviais e a posta en valor do patrimonio etnográfico que encerran.
Esta idea incluída no PXOM ten unha marcada característica supramunicipal. Co deseño de corredores propostos, que estruturan
de forma transversal o territorio abegondés,
lógrase a interconexión por sendas de Carral Abegondo - Cambre - Culleredo e A Coruña.
É dicir, o seu desenvolvemento propicia
que un paseante ou un ciclista poida chegar
desde a cidade ata o sur de Abegondo ou Carral a través de corredores en paralelo aos ríos
Barcés, Mero e a ría do Burgo. Estes dous últimos espazos xa teñen asociado un corredor
ata o encoro de Cecebre. A partir de aí entraría o desenvolvemento que propón o Concello
de Abegondo.
O PXOM aposta pola creación de 45,79

quilómetros de sendas verdes emparelladas
aos espazos fluviais. A proposta aglutina 6 corredores:
V Corredor paralelo ao río Barcés, desde o
sur de Abegondo ata o encoro de Cecebre (Orto): 13,25 km. Inclúe unha variante para chegar ao centro urbano de Carral, desde o núcleo abegondense de Ardexurxo: 1,61 km
V Corredor desde a entrada do Mero ao encoro de Cecebre ata a súa saída, por Seixurra:
6 km.
V Corredor do río Gobia e río Mero, ata o
encoro de Cecebre: 15,52 km
V Corredor interior Abegondo - Mabegondo: 3,14 km
V Corredor interior Mabegondo - Río Mero: 1,7 km norte e 2 km sur.
V Corredor interior Abegondo - Río Gobia:
1,4 km e 1,17 km (dúas variantes).
O Plan, ademais das sendas verdes fluviais, crea pequenos corredores interiores que
permiten conectar os principais núcleos poboacionais (Abegondo e Mabegondo) coas
canles fluviais. En todos os casos, o documento urbanístico aposta por sendas que estean
adaptadas para o uso en bicicleta.

O PLAN PRETENDE APROVEITAR O POTENCIAL VERDE DO TERMO
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Un modelo de poboación que aposta pola
vivenda familiar e evita as macrourbanizacións
O PXOM PREVÉ QUE O MUNICIPIO DE ABEGONDO POIDA CRECER ATA OS 10.328 HABITANTES
O Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Abegondo aposta por un modelo de ordenación poboacional acorde co crecemento experimentado polo municipio e
baseado na sustentabilidade. Por iso, o
Concello foxe das macrourbanizacións e
centra o desenvolvemento urbanístico
na vivenda familiar.
Esta tipoloxía é a que predomina no
municipio (nun 99,2%) polo que o Concello entendeu sempre que había que
respectar esta configuración. O PXOM
considera que este modelo de asentamento, con mínimo impacto á paisaxe,
fai de Abegondo un lugar para satisfacer os demandantes de vivenda nunha

contorna de calidade. Así, o Plan Xeral aposta polo modelo de cidade lineal discreta para o municipio, baseándose nunha ordenación que garanta o crecemento sustentable. Estrutúrase Abegondo en tres rexións de
ordenación diferenciadas:
ZONA SUR
Trátase do Abegondo Rural. Está
composto polos núcleos vinculados á explotación do medio, cunha gran participación no sector primario e onde existe
un alto índice de edificacións tradicionais. As parroquias que conforman esta
zona son as seguintes: Vilacoba, Vizoño,

Viós, Folgoso, Presedo, Cerneda, Cullergondo e Leiro.
ZONA NORTE
É o Abegondo Metropolitano con
uso maioritario residencial, vinculado
á cidade da Coruña e á contorna do encoro. Estará composta polos núcleos
onde a poboación residente presenta
unha maior porcentaxe de ocupación
no sector servizos e ten un alto índice
de edificacións construídas con posterioridade aos anos 80. As parroquias
que conforman esta zona son as seguintes: Abegondo, Crendes, Limiñón
Mabegondo e Orto.

ZONA CENTRO
É o Abegondo Rururbano. O uso residencial expansivo convive co uso rústico dos predios. Este uso rústico a tempo parcial é complementario das economías familiares. Esta zona está
composta polos núcleos onde a poboación residente presenta unhas porcentaxes variadas en canto a ocupación en distintos sectores, e un alto índice de edificacións construídas entre
os anos 50 e os 80.
As parroquias que conforman esta
zona son as seguintes: parte de Abegondo, Cos, Meangos, Sarandós, Cabanas, Montouto e Figueroa.

Unha cidade lineal
discreta para Abegondo
O Plan propón o proxecto de cidade lineal
discreta dentro do modelo de ordenación do
termo municipal. Engloba o solo urbano de
San Marcos e San Tirso e os núcleos rurais
pegados á AC-221 na parroquia de Crendes,
na contorna do encoro. Son os núcleos de
maior desenvolvemento a nivel poboacional
e de maior concentración de usos complementarios.
O proxecto de ordenación en torno á AC542 e a súa prolongación cara ao encoro pola
AC-221 basearase nos seguintes puntos:
CIDADE: Creación de equipamentos e espazos públicos de relación social.
LINEAL: Ordenación en torno ao eixo de comunicación
DISCRETA: Forma que define a paisaxe: a
continuidade da cidade verase interrompida
pola súa relación directa que a contorna natural existente.
O Plan Xeral, por tanto, establece tres
áreas de concentración da edificación onde
se formulan unha serie de propostas a nivel
clasificación e ordenación.

se convirta no centro económico e social do
concello, como capitalidade que é. En canto á
tipoloxía edificatoria, prevalecerá a vivenda
familiar intensiva, e será o único núcleo receptor de vivenda en tipoloxía colectiva. Esta
cualificación servirá como base para a creación dun tecido terciario.
NÚCLEO URBANO DE SAN TIRSO

Clasifícase o núcleo de San Tirso como solo urbano pola consolidación, a posición
dentro do armazón territorial, a existencia de
usos complementarios ao residencial e o crecemento sufrido nos últimos anos no parque
de vivenda.
O Plan trata o núcleo de San Tirso como
nodo de vías de comunicación e receptor de
usos complementarios ao residencial. A malla urbana complétase con dotacións locais e
espazos libres de carácter xeral. A ordenación
proposta primará a vivenda familiar intensiva
e o uso comercial, creándose ordenanzas específicas de regulación da ocupación, altura e
tipoloxía dos usos residenciais e terciarios.

NÚCLEO URBANO DE SAN MARCOS

O “CONTINUO” EDIFICADO DE CRENDES

Clasifícase a contorna do núcleo de
San Marcos como solo urbano pola consolidación, a posición dentro do armazón territorial, a existencia de usos terciarios e o crecemento sufrido nos últimos anos no parque de vivenda.
O obxectivo prioritario por parte do
plan consiste en conseguir que San Marcos

A AC-221 serve como eixo de crecemento
da edificación ao encoro. A posición dos núcleos da parroquia de Crendes dentro do armazón territorial, a calidade ambiental e paisaxística da contorna, e o crecemento sufrido
nos últimos anos no parque de vivenda, converten a estes núcleos rurais en núcleos estratéxicos a nivel de ordenación, incorporán-

O PLAN BASEA O CRECEMENTO DE POBOACIÓN NA SOSTIBILIDADE

VIVENDAS
Habitantes
Vivendas

ACTUALMENTE
5.798
3.348

doos ao proxecto de cidade lineal.
Estes núcleos caracterízanse por ter unha
poboación procedente de fóra do concello, e
estar a maior parte dos residentes empregados no sector de servizos vinculados á área
metropolitana da Coruña. O continuo de
Crendes preséntase como unha zona residencial de calidade vinculada á paisaxe, onde a integración no medio será a prioridade
para os desenvolvementos propostos, que
colmaten a trama rural existente.
A fraxilidade da paisaxe da contorna e a
posición das edificacións e das masas arbó-

PXOM
10.328
5.970
reas sobre as ladeiras do encoro, son clave
para delimitar os futuros desenvolvementos
edificatorios, que serán interrompidos por
espazos libres que incorporan as masas arbóreas existentes para discretizar a diseminación da edificación.
Estableceranse ordenanzas en canto a alturas, cores, materiais, peches de parcela e
axardinamento interior dos predios para
asegurar a integración das edificacións na
paisaxe. En definitiva, trátase de potenciar o
uso residencial con calidade medio ambiental nesta parte do municipio.
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O PXOM protexe 18 espazos naturais, 159
elementos arquitectónicos e 58 arqueolóxicos
ESTABLECE UNHA PROTECCIÓN DE 5 METROS XUNTO ÁS FONTES, MEDIDA ÚNICA EN ESPAÑA
O Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Abegondo establece numerosas proteccións a elementos patrimoniais e naturais que se considera que se debe preservar ante o desenvolvemento da actividade humana. E é que a nivel histórico, Abe-

gondo vén marcado polo paso de vías
históricas como o Camiño de Santiago ou
a Per Loca Marítima, ou Vía XX romana.
A nivel natural, o propio nome do concello indícao. É un municipio marcado
pola auga, coas canles dos ríos Barcés e

Mero e o encoro de Abegondo - Cecebre.
Neste sentido, o PXOM clasifica a
26.248.017 metros cadrados como protección de augas, 6.131.155 metros cadrados como protección de espazos naturais, 782.249 metros cadrados como pro-

tección paisaxística e 28.453.348 metros
cadrados como protección forestal.
Con este punto de partida, o Plan Xeral
recolle 18 espazos naturais protexidos,
158 elementos arquitectónicos e 58 arqueolóxicos.

Desta forma, o Concello quere evitar
que actividades do home poidan danar a
calidade da auga da que hoxe en día seguen bebendo moitos veciños. Esta decisión é consecuente co profundo traballo en
mellora da auga desenvolvido polo Concello coa execución do Proxecto Life.

res de elevado porte. Esta carballeira localízase na ladeira de orientación nordés, o que
lle proporciona unhas condicións de umbría
idóneas para o seu desenvolvemento.

ESPAZOS NATURAIS
RÍOS
O encoro de Abegondo-Cecebre e a
súa área de influencia foi delimitado
como lugar de interese comunitario
dentro da rede Natura 2000. A protección márcase nos 100 metros de policía de auga, como marca a lexislación,
para preservar as masas arbóreas e os
bosques de ribeira existentes na marxe leste do encoro e nas colas dos ríos
Barcés e Mero, permitindo a creación
de corredores verdes para preservar os
hábitats das distintas zonas do encoro
e a súa área de influencia.
O Plan protexe así mesmo as ribeiras dos ríos Mero e Barcés e os seus
afluentes.
LEITOS FLUVIAIS
Os leitos dos cursos fluviais serven
de medio de acollida a unha comunidade faunística e vexetal de gran interese.
No caso particular de Abegondo, estes
ecosistemas posúen gran importancia,
xa que o encoro de Abegondo, xunto
cos cursos de auga que desembocan
nel, forman unha rede hidrográfica
moi desenvolvida e interconectada, o
que impide a fragmentación dos hábitats existentes, elevando o potencial
ecolóxico global do concello.

Dentro deste apartado destacan as seguintes zonas:
V A desembocadura do rego de Fontao
no río Mero, no linde co concello de Oza
dos Ríos.
V A desembocadura do río Gobia no río
Mero.
V Val do río Gobia na zona do Castro.
V A desembocadura do rego Fontelos no
río Mero.
V Contorna da Ponte de Beldoña, no río
Mero.
V Tramo do río Barcés no linde co concello de Carral.
V Río Gobia e os seus muíños, ao seu paso
por Cabanas.
V A zona do encoro de Beche xunto co val
do rego de Roufrío.
V Río Mero e os seus muíños, no límite co
concello de Cesuras.
V Val do río Traveso, na zona do Abelar.
FONTES E MANANCIAIS
Neste campo, Abegondo propón unha
medida única en España. As fontes e mananciais terán unha protección de 5 metros ao seu redor. Isto significa que ese espazo terá unha servidume polo que calquera desenvolvemento que se queira
acometer nel necesita o permiso específico do Concello.

ELEMENTOS CULTURAIS
O catálogo da PXOM inclúe unha ampla
variedade de elementos patrimoniais, destacando a arquitectura relixiosa.
Son múltiples as igrexas, cruceiros, santuarios, ermidas ou capelas protexidas.
Abegondo alberga tamén un importante
conxunto de pazos:
V Pazo de Macenda
V Pazo de Orto

V Pazo dos Quiroga (Torres de San Tirso)
V Pazo de Aldea de Abaixo
V Pazo da Chan
V Pazo en Pazo (Crendes)

A nivel arqueolóxico cabe resaltar os
castros, existentes en moitos núcleos como Abegondo, Cos ou Cerneda, a Torre
de Peito Bordel ou a importante ponte ro-

V Pazo de Barral (ou de Felipe II)

mana de Beldoña, que comunica co mu-

V Pazo de Pastoriza

nicipio de Betanzos.

FORMACIÓNS DE INTERESE ECOLÓXICO
Neste apartado recóllese unha importante formación ecolóxica que non está vinculada a unha canle fluvial, a Carballeira de
Figueroa. Está situada entre os núcleos rurais de Figueroa Pequeno e A Praza (entre
os vales fluviais do río Gobia e o arroio de
Gueixadiña), e está formada por exempla-

MIRADOIROS NATURAIS
No municipio, atópanse varios fitos
paisaxísticos emprazados a unha determinada altitude, desde os cales se pode
apreciar unha ampla conca visual ou
contemplar unha vista interesante. Hai
lugares que o PXOM protexe e clasifica
como protección paisaxística: Fondo de
Aldea na Parroquia de Vizoño, A Igrexa
en Leiro, A Fraga en Montouto e A Fraga
na parroquia de Limiñón.
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Abegondo desenvolve unha ordenación agroforestal pioneira
que permite coñecer a produción que funcionará nun terreo
OS VECIÑOS SABERÁN SE A PATACA, O VIÑEDO, A CADUCIFOLIA, SE ADAPTA Á SÚA PARCELA
O alcalde de Abegondo ten moi claro
que a explotación das capacidades agropecuarias do municipio constitúe unha
oportunidade única de desenvolvemento
económico. A terra é un dos principais recursos que teñen os veciños e o territorio
abegondense polo que o Concello debe
pór os medios para que o aproveitamento
destas posibilidades sexa o máximo.
Baixo esta formulación, o Concello incorpora ao PXOM un instrumento de ordenación do solo agropuecuario e forestal totalmente pioneiro e innovador na
comunidade galega. Partindo das características, de moi diversa índole, dos terreos, o documento é capaz de concluír
cales son as mellores localizacións para a
produción dos diferentes cultivos e viceversa, é dicir, para cada unha das parcelas
define o tipo de desenvolvemento agrario
que mellor se adapta ás súas condicións.
A ferramenta desenvolvida analiza os
factores que inflúen na produción agrícola e forestal. Cada un dos factores serviu
para ir cualificando a potencialidade do
chan ata obter o mapa final.
Con esta análise, e tendo en conta as
propiedades inherentes aos principais
cultivos e desenvolvementos forestais da
zona, resultou posible elaborar un mapa
de aptitudes para cada un deles. Estes esquemas revelan, en cada punto do municipio, que producións agropecuarias e forestais funcionan mellor.
Na elaboración do documento tivéronse en conta 13 desenvolvementos
agropecuarios e forestais. Foron descartados os que non funcionan e se contemplan os que tradicionalmente constituíron as plantacións no municipio de Abegondo, incluíndo a viña, dado que boa
parte do territorio abegondense inclúese
na denominación de orixe de Viño de Betanzos.
As producións incluídas son:
V Terras de labranza
V Millo: inclúe tanto o destinado ao
consumo animal como gran como o culti-

vo forraxeiro
V Cereais: trigo, cebada, centeo e avea
V Pataca
V Cultivos forraxeiros: raigrás, dactilo,
festuca, trevo.
V Horta ao aire libre: aquelas especies
destinadas ao consumo humano con carácter hortícola, excluíndo a pataca.
Comprende o pemento, cebola, grelo ou
repolo, entre outros.
V Horta baixo cuberta: especies tamén
destinadas ao consumo humano pero
cultivadas en invernadoiro. Terían potencialidade a leituga, o pemento, o tomate
ou a amorodo, entre outros.
V Froiteiros
V Lúpulo: utilizado principalmente pa-

ra a fabricación da cervexa, a mediados
do século XX era un dos principais cultivos do municipio
V Viña: considérase o viñedo tradicional, principalmente godello, mencía,
brancellao e merenzao. O cultivado nas
parroquias de Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cos, Cullergondo, Leiro, Limiñón,
Mabegondo, Meangos, Presedo, Sarandós, Vilacova e Viós poderíase acoller á
denominación de “Viño dá Terra de Betanzos“.
V Prados e pasteiros
V Forestais
V Eucalipto
V Coníferas
V Frondosas caducifolias

Isto servirá como orientación para os
propietarios de parcelas no municipio,
que poderán consultar os resultados obtidos para os seus terreos. Desta forma,
pescudarán que produción é a que tecnicamente mellor se adapta á súa leira e,
por tanto, mellor resultado lle proporcionará.
O rexedor aposta polo desenvolvemento constante de medidas e ferramentas que axudan ao desenvolvemento agrícola e forestal do municipio. Con esta ordenación realizada, apunta, os propietarios “contarán cunha orientación sen
igual para decantarse á produción dun
determinado cultivo cunha garantía de
éxito”.

O SOLO DO MUNICIPIO PROPICIA QUE SE DESENVOLVAN MOITOS TIPOS DE CULTIVOS

Un parque ecoagrario para abastecer á área metropolitana da Coruña
O Plan Xeral de Ordenación Municipal contempla un espazo para industria
na zona sur, na parroquia de Montouto.
Con todo, o goberno local non pretende que sexa un polígono empresarial
máis dos que xa abundan na comarca
coruñesa.

A idea consiste en desenvolver alí o
primeiro parque ecoagrario de Galicia. O espazo estaría dedicado á produción agrícola, por parte de emprendedores, co obxectivo de abastecer a
área metropolitana da Coruña e evitar unha dependencia das grandes

multinacionais como ocorre hoxe en día,
desde un punto de vista sustentable.
O Concello manexa varias posibilidades para estruturar e definir o parque. Unha delas consistiría en proxectalo como axente potenciador da economía mixta, seguindo modelos

adoptados en cidades europeas como
Bordeus, onde existen parques agrarios nas inmediacións da urbe que
permiten aos seus propietarios desenvolver pola mañá un traballo determinado e completalo coa actividade
agraria polas tardes.
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O Concello e a Xunta acordan reservar solo para a
creación dun xardín botánico en Mabegondo
MOSTRARÁ VARIEDADES DO BANCO DE XERMOPLASMA DO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS
O Concello de Abegondo contará cun
xardín botánico. Así o acordou o alcalde
na reunión que mantivo con diversos representantes da Consellería de Medio
Rural, titular dos terreos onde se situará,
no Centro de Investigacións Agrarias de
Mabegondo (CIAM).
O xardín botánico emprazarase nun terreo de 2 hectáreas situado xunto á AC542, o máis próximo ás vivendas de Mabegondo dos que dispón o CIAM. Trátase
dunha parcela que o Plan Xeral de Ordenación Municipal reserva para espazo libre.
Desta forma, o Concello e a Xunta porán un espazo a disposición dos veciños
nun enclave “ideal”, afirma o rexedor, a
pé da principal estrada do municipio. As
entradas ao CIAM manteranse na situación actual, ao igual que o bosque de castaños, con mesas de pedra, que existe na
dita entrada.
O xardín botánico non será un xardín calquera. Albergará especies froito
do vasto traballo de investigación que
desenvolve o CIAM. Serán variedades
procedentes do banco de xermoplasma

do CIAM. Cada un levará un cartel informativo e explicativo, detallando a súa
orixe.
Para a execución do xardín, o Concello de Abegondo e a Xunta asinarán un
convenio. O Concello asumirá as obras
de acondicionamento da parcela, así como o mantemento do espazo, mentres
que a Xunta dotará o recinto dos exemplares botánicos.
Con este acordo entre Concello e
Xunta, sinala Santiso, o goberno local
cumpre a súa “ilusión” de contar cun espazo verde, de carácter didáctico. “Á
vez que constituirá un espazo ideal para os veciños, servirá para dar a coñecer en parte os importantes resultados
das investigacións que emprende o
CIAM”, indica.
Santiso destaca os obxectivos comúns
alcanzados na reunión, na que estaba
presente o secretario xeral de Medio Rural, o subdirector de Innovación e Experimentación Agroforestal, o director do
CIAM e o director do Laboratorio Agrario
de Galicia.

LUGAR ONDE SE CREARÁ O XARDÍN, NA ENTRADA DO CIAM

O Concello lamenta a actitude
partidista seguida polos tres
grupos da oposición no proceso
O goberno local de Abegondo vén denunciando no último ano que os intereses
partidistas son os únicos que moven a
oposición. As actitudes dalgúns concelleiros e a ausencia completa de propostas
demostraban o pouco que lles preocupaba a defensa dos veciños aos que representan.
Co proceso do Plan Xeral produciuse
un feito que corrobora ao 100% este argumento. Mentres o pleno da corporación
debatía o documento, os concelleiros de
AxA pasaban o tempo na terraza dun bar
próximo á Casa do Concello.
Pouco importaba que o pleno fose someter a aprobación provisional un instrumento de plan que espera o Concello e a
cidadanía abegondesa desde hai moitos
anos. Primeiro, AxA montou o espectáculo na sesión, abandonándoa sen emitir

opinión algunha sobre a proposta de
PXOM. Logo, mentres o goberno local e
unha concelleira do BNG seguían no pleno,
os edís conversaban nunha terraza.
O alcalde de Abegondo reproba a “covardía” coa que actuou no pleno AxA. Explica que os seus concelleiros “preferiron mirar para outro lado” dado que un voto negativo ao PXOM descontentaría os veciños
que tantos anos levan esperando polo Plan,
e un voto afirmativo ou abstención avalaría
o labor do equipo de goberno.
“Levo 20 anos na política e non vira
unha covardía semellante”, asevera. O
rexedor lembra que este PXOM foi aprobado inicialmente antes das anteriores
eleccións polo que xa está referendado
pola maioría absoluta dun goberno que
acudiu ás urnas con ese documento como
referencia para o futuro de Abegondo.

OS EDÍS DE AXA, DE BARES MENTRES O PLENO DEBATÍA O PXOM

Ademais, o Concello de Abegondo reproba a falta de respecto cometida polos
tres grupos que conforman a oposición que
non acudiron á Comisión Informativa previa ao pleno, na que agardaba o equipo redactor do PXOM, con obxecto de que puidesen informar convenientemente da proposta aos grupos municipais e dar resposta
a todas as consultas ou dúbidas que quixesen elevar.
O máis grave é que concelleiros do BNG
e de AxA se atopaban na Casa do Concello á

mesma hora de celebración da comisión,
pero optaron por un claro abandono de
funcións ao non asistir a un órgano municipal ao que estaban convocados.
O goberno local sospeita que a algúns
concelleiros lles interesaba demorar a entrada en vigor do Plan, pero o alcalde decidiu firmemente continuar co proceso. “Non
iamos consentir que volvan enganar os veciños, como o fixeron cando gobernaban e
nunca quixeron sacar adiante un plan para
Abegondo”, asegura.
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“Logramos en dous anos o que o goberno
municipal anterior non foi quen de facer en cinco”
“UN PXOM NON PODE SER Á CARTA DE NINGUÉN, TEN QUE PROCURAR O INTERESE XERAL E SER XUSTO PARA TODOS”
A necesidade dun instrumento de
planeamento para impulsar o desenvolvemento de Abegondo era innegable.
Os intentos non foron poucos. Cando
José Antonio Santiso recupera en abril
de 2009 o bastón de mando, pouco tarda en falar da redacción dun Plan Xeral
de Ordenación Municipal.
Ao pouco de recuperar a Alcaldía, comeza a manter contactos coa Xunta de
Galicia e co equipo redactor para non
demorar o proceso nin un segundo. En
2010, entra en vigor a nova lei do Solo,
e só seis meses despois, o pleno de Abegondo aproba o PXOM de forma inicial.
Agora, tras centos de reunións con institucións e propietarios, o alcalde presume do primeiro Plan Xeral de Galicia en
vigor adaptado esta nova lexislación autonómica.
Está satisfeito polo resultado
do documento?
Moito. O equipo redactor e o Concello, cos técnicos municipais á cabeza, fixemos un arduo traballo para tratar de
plasmar mellor as necesidades de Abegondo e promover medidas que empurren a un avance económico que verdadeiramente demanda o municipio. As
restricións da nova lei son moitas pero
coido que o resultado, ter por fin un planeamento aprobado, é moi gratificante.
- O urbanismo era a materia
pendente de Abegondo?

- Desde logo que a paralización das
licenzas polo contencioso interposto no
seu día polo Concello da Coruña foi un
golpe importante para o Concello. Un
municipio necesita un Plan Xeral para
medrar con sentido e para aproveitar as
oportunidades que ofrece o territorio e
a sociedade. A nosa máxima prioridade
desde o cambio de goberno consistía en
aprobalo, e facelo en practicamente 2
anos, cunhas eleccións de por medio,
supón un tempo récord.
Temía que a aprobación inicial
do Plan a 6 meses das eleccións o
penalizase nas urnas?
Para nada. Eu creo que un Concello
debe promover un Plan Xeral cando o
necesita, e non condicionalo a intereses
políticos. É máis, ao aprobalo inicialmente antes das eleccións, os cidadáns
xa sabían a idea de Abegondo que tiñamos e proporcionáronnos maioría absoluta, o que quere dicir que estaban de
acordo coa nosa proposta. Creo que foi
más xusto co pobo adoptar esa transparencia e facer público a ordenación que
tanto se esperaba.
Non obstante, vostede era
consciente do risco porque un
plan urbanístico sempre é obxecto de certo descontento popular.
Debo admitir que moitas persoas me
recomendaron esperar a despois das eleccións munici-

pais para aprobar inicialmente o Plan.
Pero un dos principais motivos polos
que decidín volver á Alcaldía foi precisamente para poñer todo o meu empeño en acadar un PXOM para Abegondo
e non tiña pensado demorar este obxectivo por nada, e menos por unha cuestión electoral.

no. O cidadán ten que comprender que
iso non é posible, nin é lóxico nin o permite xa a lei. Como xestor do Concello
preocupeime en crear un documento
xusto e idóneo para o progreso de Abegondo, que teño claro que será o progreso de todos os veciños.

- Entón, percibe que a maioría
concorda coas características do
Plan Xeral?
- Está claro que nunca chove a gusto
de todos. O meu papel non era elaborar
un plan á carta de cada persoa, atendendo cada desexo persoal. Eu comprendo
perfectamente que cada quen ten que
defender o seu, pero existe unha lexislación autonómica que todos, tanto os
concellos coma os cidadáns debemos
asumir, e non podiamos saltarnos estas
obrigas á lixeira. Seguramente hai veciños que crean que esta lei lles prexudica, pero con estes preceptos de obrigatorio cumprimento, coida que o noso
PXOM vai colmar as aspiracións da
maioría.

Que opinión lle merece a creación da denominada plataforma
de afectados?
Eu respecto o dereito do cidadán a
asociarse e defender o que mellor lle
conveña. Outra cousa é que os intereses que se persigan non se axusten á
legalidade ou que exista unha motivación política oculta. Esta suposta plataforma, e digo suposta porque non creo
que polo seu escaso número de membros mereza ser considerada como tal,
está encabezada por unha persoa que
promoveu protestas por diferentes causas na comarca. Estas casualidades non
existen, evidentemente. Non sei quen
ou que move a esta persoa, pero desde
logo que os intereses xerais de Abegondo, non.

Houbo que atender moitas alegacións ao documento?
O número de alegacións recibidas foi
dunhas 1.400, das que 800 se baseaban
no mesmo, e das que unhas 400 foron
atendidas. Houbo moita xente que presentou alegacións porque o seu terreo,
no medio do monte, non era urba-

Que cre que pretende este grupo de persoas?
No mes de xullo, cando apareceron
nos periódicos anunciando que constituían a suposta plataforma, xa dixeron
publicamente que a súa única intención
consistía na paralización do Plan. Dous
meses despois recoñéceno abertamen-
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te. Neste tempo, dedicáronse a difundir
falsedades sobre o PXOM e a proclamar aos catro ventos que non se axustaba á lei. Con todos os informes de todas as administracións competentes favorables, tanto técnicos coma xurídicos, creo que o mínimo que podían facer era rectificar.
Botou de menos o apoio dos
grupos da oposición no proceso
de redacción do PXOM?
Considero que os tres grupos estiveron totalmente fóra de lugar, tratando
en todo momento de entorpecer o proceso. Admito que o papel da oposición
neste proceso non era sinxelo. Toda a
elaboración e tramitación do PXOM
realizouse co aval dos técnicos e de
acordo coas consideracións da Secretaría Xeral de Urbanismo, polo que é
complicado encontrar algo que criticar.
A día de hoxe sigo esperando unha proposta de mellora pola súa parte; non fixeron nin unha.
Os desencontros coa oposición foron continuos durante estes meses.
É que non se poden admitir faltas de
respecto coma as que levaron a cabo.
Convocamos unha comisión informativa do Plan coa asistencia do equipo redactor, preparado para responder a calquera pregunta e ofrecer as explicacións oportunas, e ningún grupo apareceu. Mesmo algunha concelleira estaba
na casa consistorial, pero noutra sala,
mentres o equipo redactor agardaba.
Son actitudes impropias do que debe
ser a oposición de Abegondo, da que eu
mesmo formei parte hai uns anos sen
montar estes barullos.
Como valora o que sucedeu no
pleno de aprobación provisional
do documento?
Produciuse o acto de covardía máis
grande que recordo coma político. AxA
non quixo votar en contra do documento porque non sería ben visto polo pobo, pero tampouco quixo apoialo porque sería dar a razón ao goberno local.
Entón decidiu ausentarse da votación e
mentres os concelleiros, entre os que se
atopaba a edil do BNG que hai que recoñecelo, debatiamos o PXOM de Abegondo, AxA tomaba tranquilamente un
refresco ou o que fose nun bar xunto ao
Concello. Vaia espectáculo circense e
antidemocrático que nos ofreceron.
Foi a aprobación do Plan un
triunfo persoal para vostede?
O triunfo é para Abegondo e para todos os veciños. Pasaron xa moitos anos
desde aquela sentenza xudicial e xa to-

“AGORA TOCA

“UN PXOM NON PODE SER

“NON SEI QUEN

PENSAR EN CRECER

Á CARTA DE NINGUÉN, TEN

MOVE A SUPOSTA

NO NOSO PAPEL

QUE PROCURAR O

PLATAFORMA, PERO

ESTRATÉXICO NA

INTERESE XERAL E SER

O INTERESE XERAL

COMARCA”

XUSTO PARA TODOS”

NON”

caba ter planeamento. Non vou ocultar
que para min e unha alegría e satisfacción persoal por todo o vivido. Para isto
decidín volver. O anterior goberno, que
tanto se centraba en poñerme podre a
min, estivo cinco anos, incluída a portavoz de AxA en varios deles, e non foi
quen de sacar adiante nada do Plan Xeral. Agora deberían estar ben caladiños.
Como reaccionou cando a
Xunta de Galicia lle comunicou a
aprobación?
En certo modo non foi gran sorpresa
xa que fomos da man todo o proceso e
tiñamos a seguridade de ir polo bo camiño, con todos os informes positivos.

Pero ver a resolución final asinada polo
conselleiro, ao que teño que agradecerlle que cumprise a súa palabra de acelerar o proceso, foi un momento de felicidade para o equipo de goberno.
E agora que lle espera a Abegondo?
Co Plan en vigor toca pensar en
crecer, nun modelo sostible e adaptado a realidade dos núcleos urbanos e
rurais actuais; en crear oportunidades económicas, co desenvolvemento
dun tecido terciario e do primeiro
parque ecoagrario de Galicia; en
aproveitar o medio ambiente, coa
grandeza dos nosos ríos e os nosos
bosques. En definitiva, trátase de

avanzar co noso papel estratéxico na
área metropolitana da Coruña.
Que lle diría a alguén que
pensa en ir vivir a Abegondo?
Diríalle que non se arrepentirá xamais desa decisión. Chegará a un municipio no que reina a paisaxe e a
tranquilidade das vivendas familiares, e todo a dez minutos da cidade
coas novas infraestruturas. Pero desde logo, o principal valor de Abegondo seguirán sendo as súas xentes, traballadoras, sinxelas e que desbordan
amabilidade. O mellor veciño que un
pode desexar. E dío un que foi feliz
sendo conselleiro e parlamentario,
pero que ansiaba volver á súa casa.
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O goberno local logra un incremento nos
orzamentos dun 13,6% con respecto a 2011
AS POLÍTICAS DE AFORRO EMPRENDIDAS PERMITEN QUE O CONCELLO ESTE SANEADO PESE Á CRISE
A boa saúde económica do Concello
de Abegondo permitiulle ao goberno local non só manter o montante orzamentario para 2012, senón lograr un forte incremento, dun 13,6%, respecto ao ano
2011. Os orzamentos, aprobados polo
pleno da corporación, ascende a un importe de ingresos e gastos de 3.226.834,79
euros.
Este incremento dos ingresos, e que
por tanto posibilita un maior investimento, explícase principalmente por
tres motivos. En primeiro lugar, polo superávit obtido en 2011 de 353.000 euros. cantidade que permite ao Concello
actuar con solvencia económica. O remanente de Tesouraría mide o diñeiro que
dispón o Concello nesa data, unha vez resoltas as débedas e efectuados os cobros
correspondentes.
En segundo lugar, polo ingreso extraordinario de 129.301,11 euros, mais os inte-

reses correspondentes, que efectuará o
Concello da Coruña. Corresponden ao pago do IBI do encoro de Abegondo - Cecebre.
E en terceiro lugar, pola aprobación do
Plan Xeral de Ordenación Municipal,que
entrará en vigor de xeito inmediato tras ser
aprobado. Con iso, o Concello espera un incremento substancial da recadación por licenzas urbanísticas e polo imposto de construción.
O alcalde asegura que o Concello
proseguirá coa política de “total contención do gasto e aforro en todas as áreas”.
“Este camiño é o que nos levou a ter un
Concello totalmente saneado con independencia da crise”, afirma.
Santiso resalta que o bo estado das
arcas locais permitiu non ter que recorrer a grandes préstamos bancarios para executar obras. “Esta boa saúde permitiu que declinásemos o crédito ICO
proposto polo Goberno. Temos capaci-

O PLENO APROBOU OS ORZAMENTOS SEN VOTOS EN CONTRA

dade para afrontar as nosas obrigacións
sen ningún problema”, sinala.
O rexedor destaca que mentres a tendencia xeral nas administracións locais
é de fortes descensos orzamentarios,

Abegondo logra este ano un notable crecemento. En parte é propiciado pola
aprobación do Plan Xeral que “posibilitará o desenvolvemento económico do
municipio en xeral”, apunta.

Investimentos e un 13,8% para servizos sociais
Este incremento nos ingresos propiciará que o capítulo de investimentos supoña un 13,126% do total, é dicir, 423.560,07 euros. O
principal investimento efectuarase en Abegondo, onde se humanizará a praza fronte á igrexa de Santa Eulalia, coa axuda do Plan
de Obras da Deputación, que requirirá 160.000 euros.
A mellora da contorna da igrexa de Abegondo constitúe unha demanda trasladada polos veciños ao Concello. O espazo foise deteriorando co paso do tempo e os residentes apostaban por reformalo para que siga funcionando como punto de encontro da parroquia. A intervención conterá, entre outros traballos, a creación dunha zona de aparcadoiro, a apertura da estrada que conduce á zona traseira e, en xeral, o acondicionamento e embelecemento da zona.
Outro gran investimento, de case 40.000 euros, destinarase ao saneamento en Mabegondo. Consiste na construción da rede de
sumidoiros en Outrís, poboación que se atopa na estrada de San Pedro de Nós a Crendes, xunto á autoestrada.
O capítulo de gastos reserva unha gran contía para os servizos sociais e sanitarios. Un 13,8% do orzamento dedícase a este fin, é
dicir, 446.800,29 euros. Con este gasto proporcionarase atención ás persoas con dependencia, situacións de emerxencia social,
igualdade ou maiores.
O goberno local aposta por destinar “a contía necesaria” ás persoas que máis o necesitan, tendo en conta sobre todo a situación
económica actual de moitas familias.

A Xunta asumirá en 2013 a
creación dun campo de
herba artificial en San Tirso
O alcalde de Abegondo logrou un importante compromiso económico da
Xunta de Galicia para o vindeiro exercicio 2013. Entre as principais necesidades detectadas polo goberno local atópase a dotación dun equipamento modernizado para a práctica do fútbol. O primeiro edil explicou o proxecto ao

secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, nunha reunión mantida nos
últimos días.
O dirixente autonómico comprometeuse a incluir nos orzamentos autonómicos a partida para construir un campo de fútbol de herba artificial en San
Tirso de Mabegondo.
Santiso entende que a demanda está máis que demostrada polo progresivo
incremento de participantes nas escolas deportivas municipais. “Queremos
que os rapaces de Abegondo gocen dunha instalación nas mellores condicións
para a práctica deportiva”, afirma.
O alcalde agradece o compromiso transmitido por Lete para levar a cabo
una actuación que permitirá a promoción da vida saudable e deportiva entre
os máis cativos.”
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O goberno municipal deixa a cero a débeda
bancaria ao aplicar o remanente positivo
CON ESTA MEDIDA SERÁ UN DOUS POUCOS CONCELLOS SEN PAGOS PENDENTES
O Concello de Abegondo decide adiantar
a amortización da súa débeda bancaria. A
pesar de que os plans do goberno local consistían en saldar o préstamo bancario pendente (ascendería a 145.000 euros o próximo 31 de decembro) nos próximos dous
anos, a boa situación económica das arcas
municipais e o amplo remanente de Tesouraría cultivado levou ao alcalde a aplicalo
para que a débeda quede a cero.
Con esta medida, o Concello de Abegondo carecerá de débeda ningunha nin cos
provedores nin cos bancos, sendo un dos

poucos casos de municipios que se pode atopar nesta situación.
O remanente de Tesouraría, derivado da
liquidación de 2011, ascendeu a 360.000
euros. Desa contía, 120.000 euros destináronse a efectuar pagos de 2011 e outros
57.000 euros a facturas de Fenosa e do saneamento de Orto que foron recoñecidas polo pleno.
Da cifra restante, uns 160.000 euros dedicaranse a amortizar os préstamos con entidades financeiras. Aínda con iso, o
Concello conservará outros 20.000 eu-

ros de remanente.
O alcalde explica que esta decisión
se efectúa para pór a conta a cero, “sen
ningunha cuestión económica pendente”. Santiso ten claro que o camiño que
levou o Concello a poder atoparse nesta situación é o mesmo que agora debe
continuar: “o aforro, a contención do
gasto e dedicar os fondos aos servizos
prioritarios”.
REDUCIÓN DO SOLDO DO ALCALDE
Outra das medidas de aforro tomadas

polo Concello consiste na redución do
soldo do alcalde. En solidariedade cos
traballadores municipais, o primeiro edil
verá rebaixado o seu salario nun 7%, o que
corresponde a unha paga extra.
Santiso lembra que se non exercese de
alcalde, formaría parte do corpo de funcionarios. Dado que como rexedor cobra o
mesmo que percibiría como funcionario no
exercicio do seu traballo, esta redución voluntaria sería a mesma que experimentaría
como funcionario, polo que considera “xusto” acometela igualmente.

O Concello expuxo ao público a
O pleno aprobou a primeira
Relación de Postos de Traballo relación de bens para conformar
o inventario municipal
da historia do Concello
O Concello conta por primeira vez
cunha Relación de Postos de Traballo
(RPT) que proporcionará estabilidade
e garantías aos traballadores municipais.
A RPT aprobouse en pleno despois
de que o goberno local e o sindicato
chegasen a un acordo na Mesa de Negociación. Ambas as dúas partes coinciden en cualificar o acordo de satisfactorio para os intereses de traballadores
e Concello.
O acordo establece que o Concello
non efectuará ningún despedimento. O
alcalde afirma que a idea do equipo de
goberno sempre consistiu en evitar
prescindir de traballadores dado o seu
papel fundamental para o avance do
Concello e dada a saneada situación
económica da que gozan as arcas municipais, que evita ter que adoptar medidas de carácter extremo.
A Relación de Postos de Traballo
constitúe un instrumento que preservará os dereitos dos funcionarios e do
persoal laboral do Concello. Define con
claridade as funcións e responsabilidades e é congruente coa estrutura existente ata o momento no Concello, que
consistiu nunha das condicións pedidas polos sindicatos.
O organigrama municipal incluído
contempla a existencia de nove áreas e

31 postos de traballo. As áreas son as
seguintes:
V Secretaría

Xeral
de Economía
V Urbanismo
V Cultura
V Deporte
V Seguridade Cidadá
V Servizos Sociais
V Promoción Económica
V Obras e servizos
V Área

A LISTAXE INCLÚE EDIFICIOS MUNICIPAIS

En cada unha delas agrúpanse os diferentes postos do Concello. Por exemplo, en Servizos Sociais defínense educador familiar, técnico social e traballador social.
O alcalde destaca os puntos de encontro alcanzados na Mesa de Negociación, na que considera que todos “actuaron buscando o consenso e o ben
común para todas as partes”. O rexedor
apunta que coa RPT conséguese ademais operatividade no funcionamento
do Concello, ao “definir unha estrutura
e funcionalidade que gozarán de continuidade e adáptanse á realidade actual
do labor municipal”.
Así mesmo, o pleno aprobou o convenio colectivo do persoal laboral, tamén o primeiro da historia do Concello
de Abegondo.

O Concello de Abegondo púxose mans á
obra para confeccionar o seu inventario municipal. A lista de bens que se considera son
de propiedade do Concello foi exposta ao
público para poder comprobar que está correcta e así levar a pleno o inventario para a
súa aprobación.
A listaxe componse de todos os bens municipais, nomeadamente os camiños, as leiras e os inmobles. Estímase que son 1.700 as
vías do Concello e unhas 150 parcelas.
Os veciños e propietarios dispuxeron dun
prazo para acceder a lista e realizar as observacións oportunas se estimaban que existía
algún erro. Con este proceso, explica o alcalde de Abegondo, cotexouse que a relación
de bens é a adecuada, coas propiedades que
lle corresponde ao Concello.Unha vez finalizado o período de exposición pública, o Con-

cello realiza as correccións que sexan mester
e levará o inventario ao pleno da corporación, órgano competente para a súa aprobación. Coa actualización dos bens actualizaranse consecuentemente os datos no catastro.
Santiso sinala que ao termo deste proceso, o Concello de Abegondo será dos poucos
galegos que conten cun inventario municipal de bens. O rexedor lembra que se trataba
dunha demanda expresada por veciños e
por iso apostou por acelerar o trámite.
Co inventario actualizado coñeceranse
con exactitude as propiedades do Concello,
cuestión fundamental nun concello galego.
Isto permitira a elaboración dunha análise
de situación acorde coa realidade e consecuentemente para realizar unha óptima programación de actuacións.
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A construción de beirarrúas permite unha
conexión segura co cemiterio de San Tirso
A ACTUACIÓN COMPLETARASE COA CREACIÓN DUNHA ZONA VERDE XUNTO AO CEMITERIO
A mellora da seguridade viaria nos accesos a San Tirso de Mabegondo faise
realidade cunha desexada actuación. Na
vía que enlaza esta parroquia con Carral
e o acceso á A-6, a Deputación da Coruña
construíu beirarrúas desde a AC-542 ata
o cemiterio, para propiciar que os peóns
accedan con seguridade.
Trátase dun cemiterio moi frecuentado polos veciños en todas as épocas do
ano. Ata o de agora non dispoñían máis
que dunha beiravía para chegar a el desde as súas vivendas ou incluso desde a
igrexa, o que se agravaba á hora de celebración de servizos fúnebres.
De cara a afectar o mínimo posible ás propiedades do contorno, a actuación consistiu

en que desde o cruce coa AC-542 ata o taller
mecánico, as beirarrúas discorran pola marxe esquerda. Nese punto, estableceuse un paso de peóns para enlazar co tramo restante,
desde o taller ata o cemiterio, que discorren
pola parte dereita da calzada.
“A creación dun acceso que evitara riscos
ás persoas era fundamental”, sostén o rexedor. Santiso recoñece encontrarse contento
por poder por fin ter executado un proxecto
“moi ansiado por todos”, cun investimento
de 200.000 euros. O primeiro edil recorda
que se trata dun núcleo con moitas vivendas
con veciños que diariamente visitan o cemiterio. As beirarrúas foron xa realizadas. Agora
tramítase un modificado para crear unha zona verde na chegada da senda ao cemiterio.

A ACTUACIÓN REQUIRIU UN INVESTIMENTO DE 200.000 EUROS

Completadas melloras do firme da
AC-221 solicitadas polo Concello

NA PONTE DO ENCORO ARRANXÁRONSE AS XUNTAS

Destinado o plan de infraestruturas
rurais a acondicionar a conexión co
municipio de Cesuras
O Concello empregará o Plan Estratéxico de Infraestruturas de Medio Rural para a
mellora da súa conexión coa do municipio
limítrofe de Cesuras, desde a parroquia de
Leiro. Serán 75.000 euros os que destine o
goberno local para efectuar a actuación de
acondicionamento do firme en Leiro.
A estrada obxecto da obra será a que co-

munica O Cerrado co Fondo de Leiro, na
zona leste do territorio abegondense. Esta
vía permite o enlace co municipio de Cesuras, ademais de conectar coa estrada provincial CP-0105 (Betanzos - Vilacoba), unha
das principais arterias de Abegondo.
O alcalde destaca que ademais de permitir o enlace entre os dous termos, coa actua-

A AC-221 experimentou varias melloras
solicitadas polo Concello de Abegondo á Xunta de Galicia, titular da vía. A construción de
beirarrúas entre Crendes e Mabegondo, foi
unha das actuacións realizadas no ano 2010 a
cargo do Plan E. O investimento de 93.000
euros serviu para enlazar dúas das parroquias
máis habitadas de forma segura para os
peóns.
Á hora de executar aquel proxecto os propietarios de terreos á beira da estrada permitiron que as beirarrúas acabasen nos seus peches, cuestión non contemplada no proxecto
inicial. Por iso, quedou pendente o acondicionamento da calzada entre as beirarrúas e o
carril de circulación.
En pasadas datas, unha empresa contratada pola Xunta traballou en Crendes para asfaltar ese tramo, propiciando o acondiciona-

mento das prazas de aparcamento e das beiravías. A realización destes traballos supuxo
un investimento do goberno galego duns
13.000 euros.
Por outra banda, a Xunta emprendeu traballos de mellora da ponte sobre o encoro de
Abegondo - Cecebre no punto quilométrico
8,510, unha antiga reivindicación do equipo
de goberno. A obra consistiu na substitución
das xuntas de dilatación da ponte, que estaban deterioradas, o que producía unha situación incómoda para os condutores. O desembolso ascendeu a 16.083,40 euros.
O alcalde de Abegondo agradece a colaboración da Xunta para emprender uns traballos de pequena envergadura pero que
serven para “completar a dotación de seguridade viaria nunha das principais estradas do
municipio”.

ción “mellorarase substancialmente a mobilidade para os veciños de Leiro”. Así, os
habitantes en núcleos como O Cerrado, A
Igrexa, Souto, Currás, o Fondo de Leiro,
contarán cunha infraestrutura “renovada”
para realizar os seus principais desprazamentos.
A intervención abarcará unha lonxitude
de 1,9 quilómetros de calzada. Nese tramo,
acondicionarase e reforzarase o firme, que
se foi deteriorando co paso do tempo. Ademais da mellora do piso, o proxecto inclúe a
limpeza e perfilado das gabias por ambas as
dúas marxes da vía.
Despois destes traballos, procederase ao

pintado da calzada, con franxas de 10 centímetros de anchura nos bordes, de cor
branca. Tamén se sinalizará a intersección
coa CP-0105.
Desta forma, apunta Santiso, ademais de facilitar os desprazamentos dos
residentes, mellorarase a seguridade
viaria en todo o tramo. “A estrada experimentará un profundo cambio cun firme renovado, unhas gabias limpas e a
necesaria sinalización viaria”, explica.
O financiamento deste plan procede da colaboración entre a Consellería
de Medio Rural e o Ministerio de Agricultura.
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A Xunta atende a petición do alcalde e construirá
unha rotonda na AC-542 en Mabegondo
A GLORIETA DISTRIBUIRÁ O TRÁFICO A BETANZOS, ABEGONDO, OZA, CARRAL E AO ACCESO Á AUTOVÍA
O Concello de Abegondo logra unha
das actuacións, en materia de infraestruturas, máis ansiada por corporación e veciños. O conselleiro de Infraestruturas,
Agustín Hernández, e o alcalde asinaron
un convenio para a construción dunha rotonda na AC-542, en Mabegondo, na súa
intersección coa CP-0106, que leva á entrada da autovía A-6 e que por tanto se
erixe como principal acceso do municipio.
O alcalde solicitou a aprobación da cesión dos terreos á Xunta, trámite necesario para a sinatura do convenio e a realización da obra. O pleno da corporación
aprobou esta cesión cos votos favorables
do Partido Popular e as abstencións de
AxA.
Parte destes terreos foron cedidos pola
Igrexa ao Concello, dado que a nova glorieta se construirá fronte á igrexa de Mabegondo. En total, a entidade eclesiástica
puxo a disposición da obra unha superficie de 225 metros cadrados.
A actuación suporá un desembolso de
236.000 euros por parte da Xunta de Galicia. Consistirá nunha glorieta de catro accesos, de dous carrís de circulación, que
distribuirá o tráfico cara a Betanzos, Abegondo, Oza dos Ríos e Carral (incluíndo
acceso á A-6), respectivamente.

A GLORIETA MELLORARÁ A SEGURIDADE VIARIA NO CENTRO DE SAN TIRSO

Como obras complementarias, a intervención incluirá a construción de beirarrúas, a instalación dunha nova marquesiña e a iluminación da glorieta. O Concello
asumirá a conservación e mantemento
das beirarrúas, o mobiliario urbano e a iluminación. Unha vez efectuada a sinatura
do convenio, o goberno autonómico procederá, en próximas datas, á licitación e

execución das obras.
A actuación foi solicitada polo goberno local á Consellería de Medio
Ambiente, que ofreceu unha resposta
afirmativa en vista da clara necesidade
de mellora que presenta a intersección. O alcalde explica que co acceso á
autovía na estrada de Carral “son moitos os vehículos que proceden de Abe-

gondo e teñen que xirar á esquerda no
dito cruce”.
Desta forma, “mellorarase notablemente a seguridade viaria ao tempo
que se dotará de fluidez o tráfico”,
apunta. Santiso agradece o esforzo económico que vai acometer a Xunta para
“modernizar unha intersección que soporta unha gran carga de tráfico”.

Abegondo pon en marcha a comunicación previa
para o inicio de actividades e actuacións urbanísticas
O Concello de Abegondo adáptase á
directiva sobre o exercicio de servizos na
Unión Europea. No afán de proporcionar
aos cidadáns o máximo de facilidades para iniciar actividades e actuacións de tipo
urbanístico créase o modelo de comunicación previa, que permite comezalas
desde o momento da súa presentación.
Este procedemento regúlase na ordenanza municipal reguladora da execución de obras, actividades ou servizos. Están sometidas ao procedemento
de comunicación previa aquelas obras
ou actuacións non incluídas no réxime
de licenzas ou declaración responsable
que, sexan conformes co uso urbanístico, teñan reducido impacto urbanístico
e escasa entidade técnica. Entre estas
pódese mencionar:

ACTUACIÓNS EN EDIFICIOS:
V Obras de conservación ou renovación de instalacións dos edificios ou de
elementos construtivos non estruturais. Exclúense cambios de cuberta de
edificacións.
V Obras de restauración de fachadas,
medianeiras, patios ou terrazas.
V Instalación de infraestruturas comúns do edificio, tales como baixantes,
chemineas, sistemas de aire acondicionado, telecomunicacións, instalación
de placas solares ou fotovoltaicas, antenas (non inclúe as de telefonía móbil) e outras instalacións comúns.
ACTUACIÓNS EN LOCAIS OU VIVENDAS:
V Reformas de locais ou vivendas
(inclúe a modificación da distribución

interior sen afectación de elementos
estruturais)
V Instalación de novos elementos
publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.)
V Actuacións en terreos
V Acondicionamento de espazos libres de parcela consistentes en axardinamento, pavimentación, etc.
V Cerres laterais que non linden co
sistema viario.
V Exercicio de actividades sometidas
ao réxime de comunicación previa
V Comercio polo miúdo de alimentos
(excepto carnicerías e chacinerías, elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas preparadas directamente
ao consumidor final), bebidas e tabaco
en establecementos especializados.

V Comercio polo miúdo de artigos
de beleza e hixiene, téxtiles, mobles,
electrodomésticos, ferreterías, materiais de construción, libros, xornais,
óptica, xoiería, reloxería, xoguetes,
droguería, flores, animais de compañía, etc.
V Industriais sempre que a potencia
mecánica instalada non supere os 15
Kw. e a súa superficie non supere os
400 m2.
V Outras actividades como centros e
academias de ensinanza, excepto salas de baile, música e canto; despachos profesionais, xestorías, oficinas,
salóns de peiteado (salvo que dispoñan de instalacións de raios UVA ou
similares), garaxes para estacionamento de ata dous vehículos, etc.
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O Concello acondicionará
espazos públicos e naturais
nos arredores do Camiño
de Santiago e dos ríos
O PROXECTO INCLÚE 14 PUNTOS A
MELLORAR EN DIFERENTES PARROQUIAS
O termo municipal de Abegondo
acolle numerosos espazos de interese
natural e de esparexemento para os veciños. Estes puntos requiren unha atención continuada e un coidado constante para que se manteñan en óptimas
condicións para o seu goce.
O Concello de Abegondo mellorará
un total de 14 destes espazos con pequenas actuacións que porán en valor a
súa importancia patrimonial e comunitaria. O goberno local centrarase neste
proxecto de acondicionamento nos espazos situados nas proximidades do
Camiño de Santiago, nas dúas ramificacións que atravesan Abegondo, e nos
leitos fluviais.
O proxecto realizarase nos seguintes
espazos públicos ou naturais, cos traballos que a continuación se detallan:

1. Capela de San Antonio de Beldoña: roza de maleza e clareo
2. Ponte medieval de Beldoña: limparase a maleza e
retirarase a vexetación crecida entre as pedras desta
ponte romana
3. Campo de fútbol municipal de Mabegondo: roza
e retirada de maleza
4. Carballeira de Mabegondo: roza e clareo
5. Xardíns de Mabegondo: quitaranse as malas herbas de forma manual para non danar os xardíns.
6. Local social de Cos: labores de poda
7. Campo de fútbol de Meangos: roza e clareo
8. Lavadoiros varios na contorna do Rego de Fontao:
roza e retirada de vexetación crecida entre as pedras
9. Fonte e Regueiro da Picota: roza de maleza
10. Local social de Sarandós: roza
11. Área recreativa de Cabanas: roza
12. Campo de fútbol de Montouto: roza
13. Carballeira de Vizoño: roza
14. Local social de Vizoño: roza

O Plan DTC-94 dedicarase á rede
viaria e iluminación pública
O Concello de Abegondo dirixirá a maior
parte dos fondos que lle corresponden polo
Plan DTC-94 que impulsa a Deputación da
Coruña á iluminación pública e á rede viaria
do municipio. En total, a Abegondo correspóndenlle 220.000 euros deste plan. Os departamentos técnicos municipais encóntran-

se en proceso de elaboración da proposta. O
plan provincial permite dirixir fondos tanto á
realización de actuacións como a gasto corrente. O goberno local optará por dedicar
100.000 euros deste fondo a gasto ordinario
en iluminación pública e a gasto en material
para a dita rede de iluminación. O resto utili-

NA PONTE DE BELDOÑA RETIRARASE A VEXETACIÓN CRECIDA ENTRE AS PEDRAS

O alcalde explica que este proxecto responde ao interese do goberno local en “revalorizar os ricos espazos naturais e históricos cos que conta o municipio”, ademais de
mellorar os recintos públicos que utilizan a
diario moitos veciños. O rexedor sinala que

se trata de “pequenos traballos” que con todo lograrán unha “notable mellora” destes
14 espazos.
Para a realización deste proxecto, o Concello de Abegondo solicitou a colaboración
da Deputación da Coruña.

zarase en obras. Boa parte delas centraranse
nas estradas e camiños municipais. O Concello ten localizados varias vías que se foron
deteriorando conforme ao paso do tempo
polo que se realizarán traballos de arranxo
de fochas e reparación de firmes.
Ademais, tamén se reservará parte desta
dotación económica a efectuar pequenas reparacións e mellora de equipamentos no
centro social de Sarandós, que require de varias melloras. A contía restante empregarase
na dotación de pequenos saneamentos.

O alcalde sinala que o goberno local aposta por utilizar esta dotación “con sentido” e
dar así resposta a algunhas das necesidades
en materia básica para os cidadáns. “A mellora nas infraestruturas existentes e a ampliación do servizo de saneamento teñen que ser
unhas das nosas prioridades”, afirma.
Así mesmo, Santiso apunta que coa decisión de empregar 100.000 euros en gasto
ordinario libérase esa contía dos orzamentos
municipais e polo tanto pódese utilizar para
outros proxectos.

O equipo de goberno impulsa un centro xuvenil en
Figueroa para dar resposta ás necesidades dos mozos
O Concello de Abegondo traballa na creación do primeiro centro xuvenil do municipio. Emprazarase na antiga Escola do Neno
Xesús, na parroquia de Figueroa, co que se
destinará a uso público un emblemático inmoble.
O goberno local asinou un convenio coa
Igrexa para a cesión da dependencia, cunha
vixencia de 25 anos. Dado que o edificio se
encontraba en desuso, requiría unha importante remodelación para a súa transformación e acondicionamento para a súa utiliza-

ción. A escola tiña unha configuración de
dúas naves laterais e unha ampla parte central. Unha primeira fase consistiu precisamente na reforma do espazo central. Foi realizada a cargo do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local cun presuposto de
106.797,79 euros. Os traballos completáronse e alí xa funciona un centro social para os
veciños da parroquia. A segunda fase abordará a reconstrución das naves laterais. Unha
delas albergará o centro xuvenil. Isto necesitará o investimento de 93.431,85 euros, que o

Concello incluíu o ano pasado no Plan de
Obras e Servizos da Deputación da Coruña.
Antes de comezar as obras, dado que se
trata dun inmoble con valor patrimonial, é
necesario acordar as condicións coa Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.
Por iso, o Concello variará varios aspectos do
proxecto antes de acometer as obras.
Patrimonio require que as cores da edificación completa sexan uniformes, que a altura
das cornixas se manteña nas medidas actuais
e que se aclare a estrutura da cuberta. O Con-

cello acelerará esta tramitación para que o
primeiro centro xuvenil de Abegondo sexa
realidade canto antes.
O alcalde sinala que o proxecto quere
responder ás necesidades de equipamentos trasladadas polos mozos e mozas do
municipio. O rexedor apunta que este centro poderá ser un “punto neurálxico” para a
xente nova “para levar a cabo as súas ideas
e proxectos e propiciar o asociacionismo
xuvenil”. O rexedor apunta que o investimento decidido nos centros sociais responde ao obxectivo de “proporcionar a todos
os veciños de Abegondo instalacións que
sirvan tanto para dispoñer dun punto de
encontro como para levar a cabo programas de actividades”.
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O Concello ultima a construción de depuradoras
e sumidoiros en diversas parroquias
A CANTIDADE DESTINADA A PROPORCIONAR ESTE
SERVIZO BÁSICO APROXÍMASE AOS 850.000 EUROS
O Concello de Abegondo apunta á dotación de servizos básicos para a poboación como camiño que se debe seguir nos investimentos actuais. A ampliación das redes de sumidoiros constitúe unha das principais frontes a impulsar polo goberno local, tendo en conta
as vantaxes que supón para os veciños e
para o medio ambiente.
O Concello executa actuacións de instalación de rede de sumidoiros e de
construción de estacións depuradoras
(EDAR) en diversas parroquias do municipio. O montante total que se destinará
con esta finalidade aproxímase aos
850.000 euros. Un dos principais investimentos é levado a cabo en Cullergondo e Xuanzo. Cada núcleo contará cunha
rede de sumidoiros independente, de carácter separativo, que derivarán as augas
fecais que recollan á depuradora, incluída
no programa LIFE+.
En Xuanzo construirase un colector

principal de 1,3 quilómetros de lonxitude e tres secundarios, que suman 289
metros máis. Mentres, en Cullergondo, o
proxecto inclúe a instalación dun colector principal de 1 quilómetro de longo e
outros tres secundarios que suman 617
metros. Os colectores son construídos
grazas á colaboración económica da Deputación da Coruña.
En San Román e Seixurra está a piques de entrar en funcionamento a
EDAR construída xunto ao centro social
de Orto. Ten a particularidade de que na
depuración traballarán plantas macrofitas, unha opción integradora co medio
ambiente. Esta actuación, contemplada
no LIFE, resulta de vital importancia, indica o alcalde, para evitar verteduras no
espazo natural do encoro.
En San Tirso de Mabegondo, no núcleo da Igrexa, existe media ducia de vivendas que carecen da rede de sumidoiros, polo que o goberno local propúxose

A EDAR DE ORTO FUNCIONARÁ CON PLANTAS MACROFITAS

realizar unha pequena obra que amplíe a
rede da parroquia. Será instalado un colector principal de 283 metros de longo
que finalizará nun pozo. Por fin, o plan
contempla a construción de colectores
para o saneamento do núcleo do Couto,

pertencente ás parroquias de Mabegondo e Meangos. Este proxecto consiste na
instalación de 3 colectores de 696 metros que finalizarán nun pozo de bombeo, desde o que, mediante impulsión,
se derivarán as augas á rede existente.

Emalcsa comunícalle ao alcalde que prepara un proxecto
para evitar as inundacións na ponte do Portancho
A ponte do Portancho separa os municipios de Abegondo e Betanzos nas
inmediacións do encoro de Abegondo.
A estrada comunica Crendes con Piadela, bordeando a entrada do río Mero no
pantano.
Desde que se construíu o encoro, esta ponte presenta un problema nas épocas de choivas coa subida do nivel do
encoro. A auga anega ambos os dous
lados da ponte, o que fai inutilizable a
vía que ten que ser cerrada ao paso tanto de persoas como de vehículos.
Esta situación xera un problema de
mobilidade para os veciños da zona,
que teñen que efectuar un gran rodeo
para chegar ao outro lado do río. Por
iso, o Concello de Abegondo contactou
con Emalcsa, titular dos terreos, para
solicitarlle unha solución a este problema histórico.
O alcalde de Abegondo, acaba de recibir a comunicación, por parte do director técnico de Emalcsa, Jose Orejón,
de que a empresa de augas prepara un
proxecto que evite estas inundacións

no Portancho. Aínda que as características técnicas serán especificadas na
redacción do documento, o rexedor
adianta que a solución pasará por unha intervención nos dous lados da calzada.
Santiso avanza que o proxecto pode-

ría consistir en elevar a estrada a ambos
os dous extremos da ponte e instalar un
sistema de desaugue que desaloxe a auga e impida así que se acumule na vía.
Este ano, por agora, non existiu este
problema de inundacións, debido a que
o nivel do encoro non subiu tanto como

OS PROBLEMAS NO PORTANCHO APARECEN COAS FORTES CHOIVAS

outros anos. Non obstante, o primeiro
edil aposta pola corrección dunha situación á que se viron abocados os veciños desde hai moitos anos.
Neste sentido, Santiso agradece a
“boa vontade” demostrada por Emalcsa
para poñer fin a estas inundacións.
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O Concello incauta 55.000 euros a dúas empresas
subministradoras de gas por deixar vías en mal estado
AS EMPRESAS POÑÍAN ESCUSAS PARA NON AFRONTAR O ARRANXO QUE LLES CORRESPONDE
A Xunta de Goberno iniciou o procedemento para incautar parte do aval presentado por dúas empresas subministradoras de
gas para reparar os danos que causaron en
dúas estradas municipais. Estas dúas empresas realizaron traballos de construción de
gasodutos durante o mandato do anterior
alcalde, pero deixaron os camiños en pésimo estado, o que obriga o equipo de goberno que preside agora José Antonio Santiso a
tomar esta determinación.
En concreto, a empresa Reganosa depositou un aval de 61.031,85 euros para garantir a reposición dos danos que se puidesen
causar en bens municipais na construción
do gasoduto Mugardos - Betanzos - Abegondo - Sabón. A empresa Gas Galicia fixo o propio, cun aval de 70.000 euros, pola obra dun
ramal do gasoduto Betanzos - Miño.
Desde que completaron as obras, o Concello requiriulles aos seus responsables, de
forma reiterada, a reparación dos estragos
causados. Non obstante, as empresas nunca
ofreceron resposta e dedicáronse a poñer es-

cusas. As dúas estradas afectadas son as seguintes:
Vía desde a CP-0105 ata a igrexa de
Cos, que alberga ademais o Camiño de
Santiago
Vía desde a CP-0105 ata a depuradora
de Limiñón
Ambas as dúas estradas presentan uns
danos parecidos. O firme encóntrase en
moi mal estado, con grandes deterioracións que dificultan de forma notoria a circulación de vehículos rodados.
A reparación da primeira vía require un
investimento de 40.587,28 euros. Dado
que ambas as dúas empresas contribuíron
nun 50% na obra que danou esta vía, incautarase a 20.293,64 euros a cada unha.
Mentres, o arranxo da segunda alcanzará
os 15.246,78 euros, que se incautarán a
Gas Galicia. É dicir, o Concello incautará
55.834,06 euros para acometer a reparación destas vías, que xa deberían ter realizado estas empresas.
O alcalde sinala que a intención do Con-

Un plan piloto municipal
instalará caldeiras de
biomasa na casa consistorial
Abegondo emprenderá un plan piloto
para combater a supremacía do gasoleo
nos sistemas de calefacción das dependencias municipais. O Concello instalará
caldeiras de biomasa na casa consistorial
co obxecto de producir auga quente para
a calefacción. Estas caldeiras de biomasa
empregan como combustible os chamados pellets, compostos derivados de mate-

A xustiza dálle a
razón ao Concello
na adxudicación
da reforma do
vaso da piscina

ria orgánica como a madeira.
As instalacións que empregan a biomasa como fonte de enerxía primaria
considéranse de emisións cero de dióxido de carbono. As emisións de CO2 que
se producen, ao proceder dun carbono
retirado da atmosfera no mesmo ciclo
biolóxico, non alteran o equilibrio da
concentración de carbono atmosférico, e

cello consiste en executar “de inmediato”
estes traballos de mellora. Santiso apunta
que se tivo que recorrer a esta solución
drástica ante a inacción das compañías.
“Os veciños e o Concello non podiamos es-

perar máis ante esta situación”, explica o
rexedor, que lamenta que o acordo alcanzado no seu día entre estas empresas e o
anterior alcalde non acabase de forma correcta e agora o Concello teña que intervir.

UN DOS CAMIÑOS DETERIORADOS, XUNTO Á PLANTA DE GAS DUNHA DAS EMPRESAS

por tanto non incrementan o efecto invernadoiro.
O alcalde sinala que se os beneficios
para a natureza son sobresalientes, o
descenso no gasto que levará é moi importante. Na actualidade, de forma
aproximada, o prezo do litro de gasoleol para a calefacción rolda os 0,90 euros. Mentres, os pellets custan sobre
0,15 euros o quilogramo, aínda que, dado que o poder calorífico é aproximadamente a metade, necesitaríanse dous
quilos para igualar a un litro de petróleo,
polo que o gasto será de 0,30 euros fronte aos 0,90 do fuel, un aforro dun 66%.
O rexedor aposta por que a adminis-

O Concello de Abegondo recibiu a sentenza do Xulgado Contencioso
Administrativo número 2 no que valida a actuación municipal no
caso da adxudicación da reforma da piscina. Con esta decisión
declárase inadmisible o recurso interposto por unha empresa á
contratación desta obra decidido polo Concello.
O proceso remóntase a 2009, coa adxudicación das actuacións incluídas no denominado Plan E. Tras o cambio de goberno producido no
mes de abril daquel ano, o novo equipo de goberno presidido por José
Antonio Santiso procede a licitar as obras pendentes, como a denominada “Reforma integral do vaso de piscina existente, construción de
piscina infantil e cuberta telescópica de piscina a reformar”. O resultado

tración promova alternativas renovables e por iso consignou a partida correspondente nos orzamentos, de
30.000 euros. Trátase dun proxecto piloto, que de resultar exitoso, poderá
trasladarse a outras dependencias municipais.
Santiso destaca que os resultados
excelentes destas caldeiras, que evitan
a emisión de dióxido de carbono e potencian os recursos propios de Galicia
como fonte de enerxía. E é que para a
produción dos pellets, Abegondo potenciará a achega procedente da limpeza de montes e leiras do termo municipal.

daquela adxudicación non foi aceptado pola empresa Aluminios Pipor S.L., que interpuxo un recurso pedindo a declaración
de nulidade da adxudicación, tanto na súa fase provisional como definitiva, así como dos acordos de certificación da obra e
acta de recepción. O goberno local entende que a empresa podería considerar que tiña dereitos adquiridos previos ao cambio de goberno sobre a obra.
O Concello solicitou a inadmisibilidade do recurso contencioso-administrativo, cuestión que así falla o Xulgado nesta
sentenza. O equipo de goberno mostra a súa satisfacción polo
resultado do contencioso.
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O Concello soterrará as liñas
eléctricas en San Marcos
A MEDIDA EVITARÁ O IMPACTO VISUAL E AS AVARÍAS A
CAUSA DO MAL TEMPO
O goberno local de Abegondo tramitou
ante a Xunta de Galicia unha importante
axuda para eliminar infraestruturas eléctricas de tipoloxía aérea. O Concello dedicará case 70.000 euros para soterrar o
tendido existente na parte traseira da
Casa do Concello, onde producen un
importante impacto visual.
Nese punto conflúen varias liñas eléctricas e postes que tras o proxecto municipal
discorrerán baixo terra. Con esta decisión,
ademais de combater o feísmo inevitable
que producen estas infraestruturas, o equipo de goberno evita o risco de que se produ-

zan avarías na rede eléctrica dos veciños a
causa das inclemencias meteorolóxicas, un
dos principais motivos destas incidencias.
Dos 70.000 euros da actuación, 56.000
euros serán achegados pola Xunta e os
14.000 euros restantes procederán das
arcas municipais. O proxecto inclúe a reposición das beirarrúas tras o soterramento das liñas.
O alcalde de Abegondo anuncia a intención do goberno local de acometer este tipo
de soterramentos, grazas ao financiamento
autonómico, nos principais núcleos poboacionais.

CO PROXECTO MELLORARASE A ESTÉTICA DO ENCLAVE

SANTISO E DO CAMPO COMPROBARON O RESULTADO DOS TRABALLOS

A delegada provincial supervisou en
Abegondo os labores de roza para
evitar lumes forestais
O alcalde, xunto con Belén do Campo,
entón delegada territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, visitaron en
verán os traballos de limpeza de camiños
destinados á prevención de incendios,
que se levaron a cabo en Abegondo, en
virtude do convenio asinado coa Consellería do Medio Rural.
O Concello recibiu en total 10.400 euros para a realización de labores de roza
de marxes de pistas e estradas de titularidade municipal. Estas tarefas abrangueron un ámbito de 80 hectáreas.
Do Campo destacou que a finalidade
destas actuacións “é acondicionar o terreo
para previr de forma adecuada os lumes

forestais e minimizar os efectos deste tipo
de sinistros de chegar a producirse”.
O rexedor explica que as tarefas comezaron a principios do verán e se prolongaron ata o mes de setembro, para completar a superficie de intervención prevista
e garantir todos os esforzos posibles desde a administración para impedir riscos
de incendios.
Trátase de levar a cabo accións estratéxicas na loita contra o lume, creando zonas de descontinuidade horizontal e vertical do combustible forestal, dándolle capacidade aos municipios con maior risco
de incendio para a realización destas labores de saneamento nos seus territorios.

Completada a construción
de beirarrúas en Presedo
O Concello de Abegondo prosegue
coa súa aposta decidida pola construción de infraestruturas que melloren a
seguridade viaria dos veciños do municipio. Nesta ocasión, a actuación centrouse
no núcleo de Presedo, onde o Concello
construíu beirarrúas para proporcionar un
espazo seguro aos viandantes.
A obra realizouse nunha das principais estradas da localidade: desde o cruzamento do provincial CP-0105 até a intersección coa vía que enlaza con Ascarís.
En total, uns 280 metros de calzada que
dispoñen dunha beirarrúa de 1,80 metros
de ancho.
Estas novas beirarrúas propician a
conexión das vivendas de Presedo co
centro social, que serve de punto de reu-

nión e de realización de actividades, e
coa propia igrexa.
A asociación de veciños da parroquia
reuniuse co alcalde para pedirlle unha mellora no proxecto. Trátase da retirada dun
poste de electricidade, que está situado na
beirarrúa e dificulta por tanto o paso para
persoas que porten carros, carricoches e para veciños con mobilidade reducida.
Santiso, que coincidiu coa petición dos
residentes, transmitiu aos veciños que iniciará as xestións oportunas de forma inmediata con Fenosa para reclamarlle que mova
o poste os metros suficientes para que non
moleste os viandantes.
O proxecto, que supón un investimento
de 30.000 euros, foi financiado pola Consellería de Medio Rural. Para iso o alcalde es-

ASPECTO DAS NOVAS BEIRARRÚAS

tableceu contactos coa administración autonómica coa finalidade de que colabore
economicamente co Concello.
O alcalde agradece a imprescindible colaboración de Medio Rural con Abegondo

para a realización dunha actuación que
só ten como obxectivo que “os viandantes dispoñan dun espazo seguro para
camiñar sen necesidade de ter que pisar
a calzada”.
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Histórica instalación das marquesiñas de transporte
metropolitano ao que se adheriu Abegondo
COLOCÁRONSE 9 REFUXIOS E 15 POSTES
CON INFORMACIÓN DOS PERCORRIDOS
No primeiro semestre deste ano realizáronse unhas obras históricas no municipio de Abegondo: a colocación das
marquesiñas do transporte metropolitano ao que se adheriu o Concello. A primeira marquesiña foi instalada na AC542, en fronte á Casa do Concello.
O Concello de Abegondo viu substancialmente mellorado o seu equipamento
en canto o transporte metropolitano nos
últimos meses. A Xunta de Galicia dotou
ao municipio de postes de parada, coa información dos percorridos, e de refuxios
e marquesiñas para a espera.
Abegondo é o segundo municipio da
área metropolitana coruñesa que recibiu

maior número de postes de información,
só superado polo de Oleiros. Foron 15 os
novos postes que se instalaron polo territorio abegondense.
En canto aos refuxios, colocáronse 2
de primeiro nivel, que teñen 6 metros de
longo e un custo duns 6.000 euros cada
un. Tamén se dispuxeron 7 de segundo
nivel (3 metros de longo e 3.000 euros de
custo cada un).
O alcalde de Abegondo móstrase “moi
contento” polo investimento no transporte metropolitano do municipio. O rexedor afirma que Abegondo necesitaba estas dotacións, dado que é a primeira vez
que participa no plan metropolitano.

UNHA DAS MARQUESIÑAS, NA AC-221 AO SEU PASO POR CRENDES

O Concello estuda establecer unha liña directa de transporte
metropolitano coa Universidade da Coruña
O Concello de Abegondo quere
aproveitar desde xa a nova infraestrutura de comunicación aberta coa cidade da Coruña, a Terceira Ronda, para
ofrecer novos servizos directos de
transporte aos veciños. Neste caso, un
dos colectivos que maior necesidade
presenta dunha mobilidade efectiva é
o dos universitarios.
Por iso, o Concello estuda a implantación dunha liña de autobús metropolitano que enlazaría o municipio de
Abegondo coa Universidade da Coruña pola autovía e Terceira Ronda.
Operaría de luns a venres con saída a
primeira hora da mañá e regreso ao
mediodía ou a última hora da tarde,

segundo as necesidades dos usuarios.
O transporte partiría de Montouto e
tería paradas en Abegondo e en San Tirso de Mabegondo para posteriormente
tomar a autovía A-6, enlazar coa Terceira Ronda e chegar aos campus en 15 minutos.
O alcalde de Abegondo xa trasladou
a proposta á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. O paso seguinte e fundamental para poñer a liña
en funcionamento é asegurar o seu uso.
Por iso, o goberno local pídelles aos universitarios ou veciños interesados en facer uso desta liña que o comuniquen ao
Concello por teléfono, chamando á Concellería de Cultura, por correo electróni-

co ou de forma presencial para ter un
estudo real do emprego deste novo
transporte.
A idea do Concello é que esta liña,
aínda que está dirixida a universitarios
prioritariamente, poida ser tamén aproveitada por veciños que queiran chegar
á cidade cun itinerario directo, aos que
pide tamén que o manifesten. Este servizo tamén daría resposta a necesidades doutros colectivos como estudantes de ciclos formativos.
A intención do alcalde consiste en
que o servizo poida iniciar o seu funcionamento canto antes. En Abegondo, o
número de estudantes da UDC sitúase
ao redor dos cen.

Santiso considera que a implantación
desta liña suporá numerosas vantaxes
para os universitarios abegondenses como o “aforro económico e de tempo”.
“Se existe un grupo de veciños con necesidades de mobilidade similares, desde
o Concello queremos facilitarlles o
transporte”, afirma, ao tempo que destaca o interese medioambiental que encerra a medida.
O alcalde de Abegondo destaca as
novas posibilidades de accesibilidade
que están proporcionando as novas infraestruturas. Apunta á conclusión da
Terceira Ronda como un “fito” para Abegondo dado que permitirá chegar ao corazón da cidade en poucos minutos.

Patrimonio autoriza o Concello a acometer
a ampliación do centro social de Folgoso

cadrados. Adaptarase ás necesidades
dos veciños, albergando salas para reunións, actividades e aseos. O orzamento
da actuación é de 61.000 euros, subvencionados pola Deputación da Coruña.
A construción do centro social de
Folgoso xa obrigou o goberno local que
preside José Antonio Santiso a emprender diferentes xestións na Xunta de Galicia. En novembro de 2007, o equipo
do anterior alcalde decidiu incluír a actuación no Plan de Obras e Servizos de

2008 da Deputación. Santiso, por aquel
entón na oposición, xa advertiu de que
se trataba dun erro porque a parcela
onde se pretendía facer a obra non tiña
a cualificación urbanística adecuada,
era solo rústico.
Isto demorou inevitablemente a
obra. Coa volta de Santiso á Alcaldía
tramitouse a delimitación do solo de
núcleo rural de Folgoso, fórmula necesaria para poder levar a cabo a actuación. A súa aprobación foi comunicada
pola Xunta no mes de xuño pasado.

O Concello recibe a luz verde da Dirección Xeral de Patrimonio para emprender a ampliación e reforma do centro social de Folgoso. Trátase dunha actuación de consenso entre o goberno
local e os veciños da parroquia.
A autorización de Patrimonio era necesaria dado que o centro se encontra
nas inmediacións da igrexa parroquial

e do cruceiro de Santa Dorotea, dous
elementos catalogados. Logo de realizar as observacións oportunas, Patrimonio permite a obra dada a “sinxeleza
arquitectónica” que permite evitar incidencias nas condicións ambientais da
contorna da igrexa.
O novo centro social de Folgoso terá
unha superficie útil duns 150 metros
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Abegondo, Bergondo e Carral
agrúpanse para levar a cabo
un plan de emprego conxunto
TRÁTASE DUNHA EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN
MUNICIPAL ÚNICA NA ÁREA METROPOLITANA

OS TRES ALCALDES COMPARECERON PARA PRESENTAR A SÚA ALIANZA

Os concellos de Abegondo, Bergondo e Carral unen as súas forzas para levar a cabo un plan de emprego conxunto nos tres territorios. Conscientes das
vantaxes de agrupar servizos, José Antonio Santiso, Alejandra Pérez e José
Luís Fernández Mouriño, máximos
mandatarios do tres concellos, alcanzaron un acordo para mancomunar un
obradoiro de emprego.
As diferenzas na cor política non supuxeron ningunha traba para esta
alianza, única no conxunto de municipios que conforman o Consorcio As
Mariñas. Os tres alcaldes teñen claro
que esta unión supón unha oportunidade para os case 20.000 veciños que
habitan no tres territorios ao permitir
un servizo de calidade e conseguir abaratar custos á administración.
O proxecto acordado consiste nun
programa mixto de formación e emprego, de 6 meses de duración, destinado
a persoas en paro maiores de 25 anos
de idade, franxa á que pertencen un
75% dos desempregados de cada municipio, en total unhas 1.300 persoas.
O plan versará sobre o emprendemento agrario e a posta en valor de
áreas e espazos naturais. Esta temática
foi escollida tras efectuar unha análise
da realidade no tres termos, do que se

nanciada pola Consellería de Traballo.
Este ano, estas axudas teñen como requirimento que as entidades beneficiarias
teñan como media de desemprego en
2011 a máis de 500 persoas. Conxuntamente, os dous municipios teñen unha
media de 800 parados, polo que mediante esta mancomunión prestarase un servizo que de forma individual non sería
posible.
Tamén no proceso de selección da traballadora participaron de forma conxunta os dous Concellos, que teñen así mesmo a condición de entidades colabora-

doras da Dirección Xeral de Formación e
Colocación. A Xunta remitirá os demandantes de emprego ao Concello que mellor
se adapte ao usuario, en función da proximidade ou comodidade para eles.
José Antonio Santiso considera que esta
mancomunidade entre Abegondo e Bergondo por un servizo en concreto constitúe un “exemplo a seguir” para as administracións municipais nos tempos que
corren. O alcalde destaca o interese nos
veciños demostrado por ambos os dous
concellos, aparcando as siglas dos partidos políticos para alcanzar o acordo.
“Hai que abandonar calquera tipo de loita partidaria e centrarse no benestar do
cidadán”, apunta, ao tempo que destaca
que a loita contra o paro “non entende”
de cores políticas.

rias coma as seguintes:

V Como

Os concellos de Abegondo e Bergondo tamén apostan
por mancomunar o servizo de orientación laboral
Os concellos de Abegondo e Bergondo
teñen moi claro que o camiño que deben
seguir ante a situación económica actual
pasa pola mancomunión de servizos con
outras administracións locais. O rexedor
abegondense, José Antonio Santiso, e a
alcaldesa bergondesa, Alejandra Pérez
Máquez, deixaron a un lado as súas diferentes cores políticas para agruparse e
ofrecer, de forma conxunta, a función de
orientación laboral aos veciños de ambos
os dous municipios.
Os dous concellos formalizaron un
convenio no que se plasma este consor-

cio para a contratación dun orientador laboral que traballará en ambos os dous
municipios. Desenvolverá accións de información, orientación e busca de emprego para as persoas desempregadas ou para aqueles usuarios que se dirixan ás dependencias municipais.
A organización será simple. O orientador ou orientadora contratada dividirá o
seu tempo por igual en Abegondo e en
Bergondo. A división realizarase por semanas, asistindo de forma alterna a cada
municipio.
A contratación do orientador será fi-

Os mozos de Abegondo aprenderon
técnicas de emprego para mellorar a súa
inserción laboral
O Concello de Abegondo acolleu o
obradoiro Emprégate, unha actividade dirixida a mozos para proporcionarlles unha formación de cara a me-

llorar a súa empregabilidade. O obradoiro foi organizado polo propio Concello e a Xunta de Galicia.
Na sesión, os mozos trataron mate-

desprende que está a producirse un incremento nas explotacións agrarias. O
cooperativismo e o desenvolvemento
de producións ecolóxicas supón unha
oportunidade real de emprego, moito
maior que ámbitos como a construción.
O proxecto acollerá a 45 veciños, repartidos de forma equitativa entre os
tres concellos. Formaranse nalgunha
das seguintes especialidades: agricultura ecolóxica, instalación e mantemento
de xardíns e zonas verdes, e actividades
auxiliares de conservación e mellora de
montes. Obterán o seu certificado de
profesionalidade tras superar as fases
formativa e de prácticas que se inclúen.
Con este obradoiro, os participantes
poderán desempeñar oficios como produtores ecolóxicos, xardineiros, peóns
agrícolas e peóns forestais. As prácticas
efectuaranse nos propios conselleiro,
en proxectos de interese xeral.
A posta en marcha do plan está á espera da resolución da Consellería de
Traballo, á que os tres concellos presentaron de forma conxunta o proxecto.
Crearase un grupo de traballo mixto
entre os catro entidades para coordinar
todo o referente ao plan, desde a selección de candidatos até a distribución da
formación e as prácticas nos municipios.

do candidato
laboral xuvenil: posibles
nichos de emprego
V Ferramentas para atopar emprego
V Programa EMPRENDE da Dirección
Xeral de Xuventude
V A importancia do curriculum vitae
V Uso da carta de presentación

enfrontarse a unha entrevista
de traballo

V Autoavaliación
V Mercado

A iniciativa estivo dirixida a mozas
e mozos menores de 30 anos, técnicos/as locais de emprego, animadores/as xuvenís, concelleiros/as de xuventude, asociacións, grupos informais e calquera colectivo interesado
no ámbito da xuventude.
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Inaugurado o parque fluvial de Beche, que acollerá piragüismo,
pesca deportiva e propicia un espazo de asueto para os veciños
UNHA ESCULTURA CONMEMORATIVA CON FORMA DE TROITA DÁ A BENVIDA AO VISITANTE
O Consorcio As Mariñas e o Concello de
Abegondo inauguraron en maio o novo parque fluvial de Beche, actuación que converte
o encoro en navegable e fai nacer un espazo
natural para o ocio dos veciños.
O acto inaugural contou coa presenza
duns 300 veciños da zona. Dado que a actuación foi incluída no Plan de Dinamización do Produto Turístico da Área Metropolitana, o presidente do Consorcio As Mariñas
e alcalde de Abegondo estivo acompañado
do presidente da Comisión de Turismo e alcalde de Sada, Ernesto Anido, e concelleiros
do Concello.
Como recordo da obra, descubriuse unha
escultura conmemorativa realizada polo artista Escudero, que dá a benvida ao visitante.
O sacerdote bendiciu o parque fluvial e os
gaiteiros entoaron o himno galego.
Santiso amosouse moi contento polo resultado da obra. Anunciou que os pequenos
do municipio se poderán iniciar na práctica
de piragüismo en Beche, onde se promoverá
tamén a pesca deportiva.
Coa actuación, o equipo de goberno pretende aproveitar as características do encoro
e tanto para o deporte como para o asueto.
Por iso, o proxecto ofrece características que
o farán un lugar de recreo apetecible para
persoas de calquera idade.
Unha senda perimetral rodea todo o encoro, incluíndo unha ponte sobre o río Roufrío. Ao longo deste camiño, instaláronse un
total de 19 árbores e 19 bancos, en recordo
das 19 parroquias que conforman o munici-

pio abegondense.
De cara a propiciar a navegabilidade do
encoro, colocouse un pequeno pantalán que
servirá de punto para botar as embarcacións.
Dotouse o espazo de equipos completos de
remo e equipos de pesca fluvial, que serán
almacenados en dous contedores para que
poidan ser utilizados de forma inmediata.
Así mesmo, ao longo da senda plantáron-

se arbustos autóctonos. Á actuación, que
custou 150.000 euros, haberá que engadir a
creación dunha área recreativa. Os terreos
serán mercados polo Concello, para o que se
acometeu en setembro unha modificación
do orzamento municipal.
Santiso aposta pola creación de novos espazos e opcións que fomenten a actividade
turística do termo municipal. “Estou conven-

cido de que serán moitas as persoas dos arredores que veñan a Abegondo expresamente
por este motivo”, augura. E é que o alcalde
considera que o encoro de Beche “converterase nun referente na comarca”.
Ao remate do acto, as autoridades e os veciños percorreron a senda ao completo, despois de que Santiso, Anido, e o xerente do
PDPT, Julio Ramos, cortasen a cinta.
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Escritores e xornalistas ensalzan o potencial turístico do encoro
As Xornadas de Turismo de Pesca Deportiva, incluídas no Plan de Dinamización do Produto Turístico da área metropolitana, foron o primeiro acto que acolleu o novo parque de Beche. O obxectivo consistiu en aproveitar a magnífica
contorna natural da lagoa para promover o turismo asociado á pesca, unha alternativa nada aproveitada ata agora na
área.
Por iso, o Consorcio reuniu a 15 reputados escritores e xornalistas relacionados coa pesca. As conclusións da xornada foron moi positivas. Os expertos resaltaron o gran potencial e beleza de
Beche para o turismo en todas as moda-

lidades que pode ofrecer a pesca.
Juan Delibes (Digital +), Enrique
Augado (Trofeo Pesca), Lorenzo Matías (Promecal), Francisco Javier Martínez (A Tribuna de Albacete), Agustín
Albiol (Natura Tv) e Guy Roques (El
Mosquero andante), entre outros, foron convidados a realizar un banco de
probas no encoro a fin de establecer as
bases para conseguir a catalogación
de couto de pesca e pór en valor este
escenario natural. A estas alturas barállase a posibilidade de solicitar tramo intensivo con pesca durante todo o
ano e vaise a estudar a posibilidade de
compaxinar a pesca sen morte cun

Os nenos aprenderon a arte da
pesca no obradoiro de artesáns
O lanzamento de Beche completouse cun obradoiro artesanal de Pesca Fluvial. Os artesáns convidados fixeron as delicias do medio cento de
adultos e nenos que participaron.
Ata Abegondo desprazáronse algúns dos principais artesáns de pesca
do país. O obxectivo consistiu en impartir unha iniciación básica na pesca, desde a elaboración das moscas
ata o a práctica no encoro de Beche,
“Alucinados” estaban os nenos, de
6 a 17 anos de idade, observando os

artesáns como confeccionar unha
mosca artificial, relata o concelleiro
de Medio Ambiente de Abegondo,
Gustavo Quindimil. Esa primeira parte tivo lugar na aula da Natureza de
Crendes. Despois comezou o traballo
no encoro de Beche coa solta de alevíns de troitas, seguido de formación
en como lanzar con mosca e a culleriña.
O resultado foi moi positivo. Os
pais e nenos pediron ao Consorcio que
promovese máis actividades similares.

réxime extractivo en base a posibles
tramos dentro da propia lagoa.
Outro proxecto do que se falou é o
de orientar as actividades da lagoa a
nenos, maiores e discapacitados e dotala de accesos e pasarelas adecuadas
para iso. Ademais, traballouse na posible posta en marcha dunha Escola de
Pesca con talleres de montaxe, clinics
de rebaixa e outras actividades propias
do sector e da actividade da pesca.
Delibes, que cualificou de “coqueto” o enclave, aplaudiu a actuación levada a cabo no Plan de Turismo da comarca. “Poucos concellos fomentan a
pesca e a calidade da auga con este ti-

po de intervencións”, sinalou. Pola
súa banda, Albiol afirmou que de contar en Cataluña con en encoro como
este, a rendibilidade sería alta.
O primeiro edil abegondés resaltou
que esta acción de promoción de Beche “non é froito da casualidade”. “Levamos moitos anos coa estratexia de
aproveitar de forma racional o recurso
da auga”, subliñou. O alcalde está
convencido de que o parque e o encoro se converterán nun atractivo turístico da comarca, ao constituir un lugar
único e ser o primeiro con carácter navegable da área metropolitana da Coruña.
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A Escola Infantil funciona a pleno
rendemento coa apertura da aula para bebés
A CONSELLEIRA DE BENESTAR QUEDOUSE ASOMBRADA POLA MODERNIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS
A Escola Infantil de Abegondo xa se
atopa funcionando a pleno rendemento.
Hai dous anos que a dependencia, situada en San Tirso de Mabegondo, podía albergar un total de 29 prazas, todas para
pequenos de 1 a 3 anos de idade.
A demanda por parte dos veciños aumentaba polo que o alcalde xestionou
coa conselleira de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, unha ampliación e remodelación integral da instalación,
que permite acoller a máis pequenos
e de máis rango de idade.
Tras executar a primeira fase da actuación, que consistiu en habilitar e
acondicionar o espazo interior da antiga escola unitaria para crear aulas e
demais dependencias, ademais da
instalación dun ascensor que permitise acceder á planta primeira, o Concello completou a segunda, pola que se
remodelou a escola infantil que se viña usando desde 1997.
Desde este mes, co inicio de curso,
a escola infantil pode acoller a bebés
(alumnos de 0 a 1 anos). No resto de
cursos, a escola está ao 100% de capacidade, cun total de 48 pequenos.
Só quedaron dous en lista de espera, e
proceden de municipios limítrofes,
polo que o alcalde resaltou que a actuación, de case 500.000 euros, satisfixo as necesidades dos veciños.
Mato visitou as instalacións da escola infantil, e quedou impresionada

SANTISO E MATO SAUDARON OS PEQUENOS NA ESCOLA

coa calidade da dependencia. “Isto ratifica ou compromiso da Xunta por ampliar os servizos públicos”, afirmou.
O alcalde aproveitou o acto para pedirlle á dirixente autonómica un incremento “se é posible” da achega que efectúa a Xunta ao mantemento da escola. O
pasado curso, o Concello achegou
43.000 euros e a Consellería 10.800 euros a través do plan concertado.

Santiso agradeceu profundamente
o investimento para a ampliación da
escola infantil de 435.000 euros, financiados pola Xunta de Galicia. “Estamos
moi satisfeitos, e agradecidos coa consellería, por levar a cabo unhas obras que
nos deixaron unha escola moderna e
acorde coas necesidades dous usuarios”,
sinala.
A escola ofrece un servizo educativo

coa finalidade de posibilitar que os nenos e nenas destas idades sexan atendidos por profesionais cualificados nos
primeiros momentos da súa vida, así
como favorecer a socialización como
maneira de adquirir coñecementos,
destrezas, actitudes, contribuíndo a un
desenvolvemento íntegro da súa personalidade, no que as escolas infantís
desempeñan un papel primordial.

Máis de 80 veciños e veciñas reúnense para pedir a igualdade da muller
A sociedade abegondense clama pola
igualdade da muller. No mes de marzo
tivo lugar o acto de conmemoración do
Día Internacional da Muller. A xornada
Entre Mulleres, que chegou este ano á
súa cuarta edición, xuntou a 80 veciños,
maioritariamente mulleres, e a importantes representantes políticos.
A entón vicepresidenta da Deputación, María Faraldo,e a secretaria xeral
de Igualdade, Susana López Abella, xunto co alcalde de Abegondo acudiron ao
restaurante El Pantano de Orto para
compartir cos veciños esta importante
xornada. No acto de benvida, o rexedor
destacou as políticas en igualdade que
leva a cabo o Concello. Santiso subliñou
o rol de conciliación que ten que asumir

a muller ao combinar a vida familiar e laboral, obxecto das xornadas.
A secretaria xeral, que cualificou á muller de “piar fundamental da economía e
sociedade galega” fixo mención ás 2.876
mulleres de Abegondo. “Contamos coa xeración de mulleres máis preparada da historia”, afirmou. López Abella apuntou que
Galicia está entre as cinco comunidades españolas con máis empresariado feminino.
Pola súa banda, Faraldo recordou o importante papel que tiveron no avance da
muller as avoas e as nais, cun esforzo desmedido pola súa familia. A vicepresidenta
eloxiou o espírito de loita da muller galega
e abegondense.
Tras a presentación tivo lugar a charla –
coloquio “En Igualdade”, a cargo de Cándi-

O ALCALDE RESALTOU A CONCILIACIÓN QUE ASUME A MULLER

da Rodríguez Ferro, psicóloga. Deseguido, tras a actuación do Coro Municipal
da terceira idade, deuse paso á represen-

tación teatral da obra “... Sen pecado
concebida” da compañía de teatro Mariclown, que puxo fin á xornada.
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Gran celebración do patrón San
Marcos coa XXI Festa da Terceira Idade
O ALCALDE AGRADECE A COMPRENSIÓN DOS VECIÑOS PARA “DAR EXEMPLO” E APOSTAR POLO COFINANCIAMENTO DO EVENTO
O municipio de Abegondo celebra o
seu patrón, San Marcos, o día 25 de
abril. Entre os actos da xornada encóntrase a Festa da Terceira Idade que organiza o Concello e que alcanzou este ano
a súa edición vixésimo primeira.
O polideportivo de San Marcos albergou unha vez máis o festexo ao que asistiron veciños de todas as parroquias abegondenses. Finalmente, a concorrencia
foi de aproximadamente 500 persoas,
case 200 menos que o pasado ano pasado, cando o número exacto de comensais foi de 690.
Esta edición é a primeira na que os
asistentes contribúen economicamente
a financiar a festa. Cada un dos maiores
pagou 10 euros, o que supón aproximadamente un terzo do que costa o total da
celebración (comida, transporte, actuacións musicais, etc).
A gran maioría entendeu esta deci-

sión e incluso algúns veciños asistiron este
ano por primeira vez dado que non compartían que a festa anteriormente fose gra-

tis. “Nestes tempos que corren cremos
que había que dar exemplo introducindo un cofinanciamento lóxico para estes

NA XUNTANZA PARTICIPARON VECIÑOS DE TODAS AS PARROQUIAS

Viaxe ao Barbanza
O pasado 9 de agosto, un grupo de persoas pertencentes ao colectivo da 3ª idade do concello de Abegondo participou nunha excursión á comarca do Barbanza, visitando na Pobra do Caramiñal o Monte da Curuta, o Museo de
Valle Inclán, e os puntos máis significativos desta poboación. Xa pola tarde visitaron Ribeira ou o faro de Corrubedo.

Xuntanza de Palilleiras na Feira
de Abegondo
O pasado 10 de xuño tivo lugar a
Xuntanza de Palilleiras na Feira de Abegondo, que reuniu a participantes da
Asociación de Veciños Santa Eulalia de
Abegondo, participantes de Cambre e
as alumnas da Escola de Bolillos do
Concello de Abegondo.
Nesta xuntanza foron expostos os
traballos realizados polas participantes
e que foron elaborados ao longo do ano
dando mostra da súa habilidade e destreza na arte de palillar.
Dende o mes de outubro e ata xuño,
as participantes da Escola de Bolillos do
Concello de Abegondo veñen realizan-

MOMENTO DA ENTREGA DE AGASALLOS

do distintos labores de encaixe, todos os
luns de 18:30 a 20:30 horas no centro da
3ª Idade de Abegondo. Pilar García Rodríguez é a encargada de mostrar as técnicas
de palilleo ás participantes.

Os maiores de
Abegondo
participaron na
xuntanza de Arteixo
O pasado 26 de maio, veciñas e veciños
do Concello participaron na Xuntanza de
Maiores do Concello de Arteixo, acto ao
que tradicionalmente acoden veciños de
concellos limítrofes para compartir con
eles unha xornada, na que festexando a
Festa das Flores, degustan os pratos xa tradicionais de empanada, callos e larpeira,
para despois dar paso a un baile.
Os maiores de Abegondo que participaron neste encontro, estiveron acompañados durante o xantar polo alcalde , xunto
co seu homólogo arteixán, Carlos Calvelo.

eventos”, afirmou o alcalde.
Santiso mostrouse satisfeito pola
afluencia de veciños ao festexo e agradeceu a comprensión dos maiores nunha época onde os esforzos das administracións deben residir nos que máis o
necesitan. “Cremos que a decisión foi
axeitada e moi responsable. Onde temos que garantir os fondos é sobre todo nos servizos sociais”, explicou.
A Festa da Terceira Idade estivo presidida ademais pola vicepresidenta da
Deputación da Coruña, María Faraldo,
a concelleira de Sanidade, Laura Calvo, así como edís do grupo de goberno
e dalgún grupo da oposición, ex alcaldes e a Garda Civil.
O evento comezou coa tradicional
misa que incluíu as voces do Coro da
Terceira Idade. Tras a comida chegou o
momento de compartir baile co resto
de maiores de Abegondo.

Clausura das
actividades de
Servizos Sociais
A finais do mes de xuño déronse
por finalizadas as actividades desenvolvidas polos Servizos Sociais neste
curso que remata 2011/2012, no que
a variedade respondeu a distintas inquedanzas e intereses das persoas
participantes.
Así, en canto á formación, celebráronse cursos para persoas coidadoras de dependentes nas súas I e II
edición e baixo o título de Taller de
autoxuda, no que persoal especialista da Cruz Vermella lles ensinou técnicas de relaxación aos participantes.
Distintos obradoiros e talleres de
autonomía persoal, lectoescritura,
formaron parte da programación
desenvolvida para participantes con
discapacidade. O taller de memoria,
Coro Municipal, Escola de bolillos,
campionato de tute, Preescolar na
casa, talleres centros educativos, xornada de mulleres, xuntanzas e excursións, charlas preventivas de educación para a saúde nos centros educativas, son, entre outras, as actividades que durante este curso formaron
parte da programación.
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Un obradoiro de escultura impartido polo artista
Francisco Escudero formou os mozos de Abegondo
O CONSELLEIRO DE CULTURA ENTREGOULLES AOS PARTICIPANTES OS DIPLOMAS ACREDITATIVOS
O conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, e o alcalde de Abegondo, José
Antonio Santiso, presidiron o sábado 1
de setembro, a clausura do obradoiro
de escultura que organizou o Concello
durante o mes de agosto, impartido polo reputado artista Francisco Escudero.
Vázquez e Santiso fixeron entrega
dos diplomas acreditativos aos participantes no obradoiro, celebrado na casa
taller do escultor, situada na parroquia
abegondesa de Orto.

O curso foi dirixido a mozos e mozas
de entre 16 a 24 anos. O obxectivo desta acción consistiu en evitar o abandono concreto da vida escolar no sistema
educativo dos alumnos, que adquiriron
coñecementos básicos para acceder a
calquera especialidades de Artes dos
seguintes estudos: Debuxo Artístico,
Debuxo liñal, Volumes, Modelado, Baleirado, Taller de Madeira, Talla en pedra, Poliéster, Polispán, Novos materiais, Cemento, ou Reciclaxe de Pedras.

Tamén adquiriron coñecementos
para os seguintes oficios: chapista,
carpinteiro, albanel, ebanista, ferreiro
e traballos de ferro, deseñador, delineante, decorador, oficios artesáns e
outros oficios dedicados ás artes plásticas. O conselleiro animou os alum-

nos a empregar os recursos aprendidos para a súa vida laboral.
O alcalde resaltou que o obradoiro
impartiuse, grazas ao financiamento
da Consellería, en pequenos grupos,
de 5 persoas, para favorecer a aprendizaxe.

OS MOZOS PARTICIPANTES, XUNTO AO CONSELLEIRO, O ALCALDE E O ESCULTOR

O Concello axusta os prezos
das actividades e contrata o
servizo de monitores

FOTO DE GRUPO DA XUNTANZA CULTURAL

Encontro dos persoeiros culturais
de Abegondo co conselleiro
A visita do conselleiro de Cultura a
Abegondo para clausurar o obradoiro de
escultura aproveitouse para realizar unha
xuntanza cultural. Persoeiros do mundo
da cultura de Abegondo e dos arredores
celebraron un encontro con Jesús Vázquez, ao que tamén asistiu José Antonio

Santiso. Trátase dunha forma idónea, explica o titular autonómico, de ter un contacto directo co gremio cultural, coñecer a
súa realidade e as súas inquedanzas. Á cita
acudiron relevantes pintores, escultores,
músicos, escritores, periodistas, cantantes ou humoristas.

O pleno aprobou en setembro os pregos
para a contratación do servizo de monitores para as escolas culturais e físico-deportivas do Concello. O contrato sae a concurso
pola contía de 1,03 millóns de euros, cunha
duración máxima de catro anos. Esta cifra
resulta do cálculo de 10.576 horas anuais
de actividades de inverno, cun prezo máximo de 16,85 euros a hora, e de 5.780 horas
anuais de actividades de verán, cun prezo
máximo de 12,50 euros a hora.
A idea do goberno local pasa por levar a
cabo “actividades de calidade e sustentables”. Para un Concello como Abegondo
non resulta viable asumir a contratación
dos monitores de tantas modalidades que
se inclúen no programa. A empresa concesionaria terá que contratar os catro monitores que forman parte do persoal de traballadores municipais.
Santiso anunciou que aposta por que as
actividades sexan practicamente autofinanciables. “As administracións non se po-

den permitir programas cun déficit dun
90% como sucede con algunha actividade
con moi pouca asistencia”, razoou.
O alcalde apuntou que todas as actividades básicas estarán garantidas. O mesmo ocorrerá con programas de interese social, que aínda que resultasen deficitarias
serían asumidas polo Concello.
De feito, o servizo de intervención municipal elaborou un informe no que considera axeitado unha suba dos prezos das
actividades dun 35%. O Concello, non obstante, decidiu un incremento de ao redor
dun 10%, ao entender que deben proporcionarse facilidades de acceso aos usuarios. Cada actividade ten un prezo segundo
o informe económico realizado por cada
departamento. Aquelas máis deficitarias
asumen unha suba maior. Pola contra, existe unha grande parte de programas coa taxa conxelada, como o servizo Mañanceiro,
fundamental para a conciliación da vida
familiar e laboral.
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Os programas estivais de ludoteca e piscina
organizados polo Concello reuniron a 318 participantes
O ALCALDE LEMBROU NA CLAUSURA QUE ABEGONDO FOI PIONEIRO NO SERVIZO DE LUDOTECA
As actividades de verán promovidas polo
Concello de Abegondo reuniron en total a
318 participantes, maioritariamente pequenos e pequenas. O programa incluíu programas na ludoteca cultural e na piscina municipal.
As actividades da ludoteca consistiron en
xogos, libros de actividades, clases de inglés
durante o xogo, etc. Os cursos de natación,
desenvolvidos en diversos horarios, foron
destinados a veciños desde os 3 anos até
adultos.
O Concello celebrou o último día de agosto a clausura do exitoso programa de actividades. O alcalde presidiu o acto, que tivo lugar no polideportivo de San Marcos, e que
xuntou os nenos participantes e os seus
proxenitores. Cada un dos participantes nas
actividades da ludoteca levou unha bolsa mochila de recordo.
Santiso mostrouse orgulloso polo éxito
obtido nas actividades e lembrou que o Concello de Abegondo é “pioneiro” no servizo de
ludoteca. A instalación foi aberta hai 11 anos

OS PEQUENOS SE LEVARON UNHA BOLSA DE RECORDO

cando non existía ningún outro servizo similar en toda a comarca.
“Apostamos por proporcionar servizos
que permitan a conciliación da vida familiar

e laboral”, afirmou. O rexedor, neste sentido,
cre que as administracións públicas deben
crear iniciativas que estean á disposición dos
cidadáns para que o desenvolvemento de ac-

Abegondo festexou un Entroido
con disfraces, comparsas e carrozas

O GALIÑO VERBENEIRO, RECIBINDO O SEU PREMIO

O tradicional acto do Entroido de Abegondo celebrouse
na tarde do domingo 19 de febreiro. Durante a tarde, o pavillón municipal de San Marcos e os seus arredores foron o
escenario festivo da exaltación de disfraces e da gastronomía propia desas datas.
Un grande número de veciños e veciñas asistiron ataviados con disfraces e tamén participaron no desfile moitas carrozas e comparsas. Os premiados nos concursos foron na
categoría individual “Pasarela Cibeles”; en comparsas adultos, “Cambre Visión”; en comparsas ata 18 anos, “O galiñei-

tividades laborais non impida unha rutina familiar diaria. Como final de festa, o Concello
instalou xogos inchables na piscina, que foron
aproveitados ao máximo polos pequenos.

ro verbeneiro”; en carrozas, “Somos lo que somos”. Durante a tarde, o público puido degustar
filloas, orellas e outras sobremesas elaboradas
por varias asociacións do municipio que colaboraron na elaboración da gastronomía típica do
Entroido. Nas filloas venceu María Luz Montes e
no concurso de gastronomía de Entroido, Anaí
Pilar Pérez.
O Concello quere facer un agradecemento especial á Asociación de Veciños de Cos, á Asociación de Mulleres de Montouto, á Asociación de
Amas de Casa de Abegondo, á Asociación de Veciños de Orto e á Asociación de Veciños de Santa
Eulalia de Abegondo pola súa inestimable axuda.

A Biblioteca adquire novidades para Formación en deseño
gráfico e retoque
todos os públicos e implanta o
fotográfico na Aula CEMIT
carné electrónico

O alcalde asiste á entrega de
premios do I Concurso Curtas co
Móbil

A Biblioteca Municipal do Concello de Abegondo adquiriu novo material a través dunha subvención da Xunta de Galicia por importe de 500
euros para a cofinanciamento da compra de libros. Deste xeito, xa dispoñemos na Biblioteca de contos para os máis pequenos, libros de actualidade suxeridos por alumnos do IES Viós, DVD´s infantís...
Así, xunto coas Novidades que se adquiren periodicamente, o Concello actualizou o seu fondo atendendo ás demandas dos usuarios que acoden á Biblioteca. Ademais, dende o pasado mes de marzo a Biblioteca de
Abegondo dispón do sistema de préstamo a través do sistema electrónico, de aí que todos os usuarios e usuarias que desexen levar libros en
préstamo deberán posuír o carné electrónico. Os socios e socias da biblioteca que teñan o antigo carné poden renovalo gratuitamente acudindo á
biblioteca. Para iso será necesario presentar unha foto e os datos persoais.

A capital galega acolleu o día 6 de xuño a entrega de premios aos
gañadores do I Concurso Curtas co Móbil, convocado pola Xunta de
Galicia entre mozos da ESO e Bacharelato da Comunidade para difundir as posibilidades que ofrecen as Aulas da Rede CeMIT na formación
en novas tecnoloxías.
O acto estivo presidio pola directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, o secretario Xeral de Medios,
Alfonso Cabaleiro, e os alcaldes dos concellos de Abegondo e Vimianzo, de cuxas aulas CeMIT partiu a iniciativa.
Os obxectivos do certame eran espertar a creatividade audiovisual
dos estudantes galegos, fomentar o traballo en equipo e dar a coñecer
as posibilidades que se abren no campo da formación e o coñecemento
das novas.

No mes de xuño foron impartidos na Aula Cemit, a través do sistema de videoconferencia,
dous cursos, un de deseño gráfico e outro de retoque fotográfico. Ambos os dous cunha duración
de 15 horas e que forman parte da oferta multimedia e audiovisual da Rede Cemit da Xunta de
Galicia. O curso de Deseño Gráfico contou cunha
asistencia de 12 persoas. Esta acción fixo comprender os asistentes as posibilidades que se ofrecen no mundo do deseño gráfico, de modo profesional. O curso de Retoque Fotográfico formou a
14 persoas no manexo de imaxes dixitais, obtidas
por medio de escáneres ou cámaras dixitais.
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Un proxecto de intercambio do IES leva a alumnos de
Huelva a convivir unha semana con familias de Abegondo
O ALCALDE ANIMOU OS PARTICIPANTES A “APRENDER A APRENDER” NESTAS EXPERIENCIAS
Abegondo recibiu unha visita moi
especial de 17 alumnos do IES Diego
Angulo, emprazado na localidade onubense de Valverde del Camino, que participaron co IES de Viós nunha experiencia de intercambio inesquecible.
O proxecto, ademais da realización
de diferentes actividades entre os dous
centros de ensino, incluía a acollida, por
parte das familias do alumnado abegondense, de 4º de ESO, dos estudantes procedentes de Huelva, de 4º de ESO e 1º
de Bacharelato, cos que estiveron convivindo varios días.
Con esta iniciativa creouse un ambiente inmellorable para o intercambio
de coñecementos, costumes e para estreitar relacións entre os dous institutos.
O papel dos pais e nais dos alumnos foi
fundamental, que colaboraron en grande medida nesta experiencia.

O alcalde recibiu no Concello o día
1 de marzo a alumnos e profesores de
ambos os dous institutos que participan no proxecto. Santiso animou os
estudantes a que poñan todo da súa
parte para “aprender a aprender”. O
rexedor sinalou que de toda situación
e de toda persoa “se pode aprender
sempre algo”. Santiso entregou unha
placa conmemorativa aos docentes do
instituto onubense e un obsequio aos
mozos como recordo da experiencia.
Durante os días da estancia, os
alumnos abegondenses ensinaron aos
seus visitantes algúns dos principais
lugares de Galicia, así como a vertente
máis cultural da comunidade, como a
Casa de Rosalía de Castro, os museos
da cidade da Coruña ou Santiago de
Compostela.
O proxecto de intercambio, deno-

Intensa actividade da Escola
Municipal de Música
A Escola Municipal de Música de Abegondo ofreceu ao longo do que vai de ano
varias actuacións e ao longo do verán acudiu a varios actos e eventos. No venres de
Semana Santa, durante as procesións da

As balconadas chegaron
á Casa do Concello
Durante a primeira quincena de xullo as inmediacións da Casa do Concello convertéronse
nun espazo cheo de balconadas que non intentaron outro obxectivo máis ca o de conectar a
maior cantidade de público coa arte, neste caso
cun contido de reflexión social e ambiental que
propón unha análise crítica da relación entre a
humanidade e o medio, a través dun achegamento sentimental da man dunha plasticidade
atractiva e dos versos que as acompañan.
A man do fotógrafo Xacobe Meléndrez, a
súa ollada, ponlles imaxes aos versos do
poeta Bernardino Graña, tentando xuntar a
voz do sentimento e a mirada para reforzar
o seu interior.
A exposición constou de 16 lonas de
180x120 centímetros que se colgaron arredor
da Casa do Concello.

Confraría de Nosa Señora das Dores de
Abegondo, varios integrantes da escola das
áreas de vento metal, vento madeira e percusión, tocaron as marchas de procesión.
Os integrantes da Escola Municipal de

FOTO DE FAMILIA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES COS PROFESORES E O GOBERNO LOCAL

minado “Unidos hacia la igualdad”,
trátase dunha experiencia educativa
enmarcada no Programa ARCE do Mi-

nisterio de Educación. Na iniciativa
participa tamén o Institut Aubenç de
Oliana.

Música foron convidados o 25 de abril, día
de San Marcos, á Festa da Terceira Idade,
onde os músicos interpretaron varias pezas.
Varios membros da agrupación asistiron á
misa da Fátima en Montouto, celebración
na que entoaron diversas melodías. O grupo de gaitas amenizou a Feira dos Cans de
Caza cunha selección de pezas galegas. Por
último, a Escola de Música ofreceu un concerto o día 17 de xuño para realizar dentro

do programa de actos “Hogueras de San
Juan 2012” do Concello da Coruña. Os preto de 50 integrantes da agrupación interpretaron pezas como Os sete magníficos,
New York, New York, Queen in concert,
Banda Abegondo (composta por Álex Montes, profesor da Escola Municipal de Música), Agárrate Saxo e Medley Boleros. Nesta
ocasión acudiron tamén os alumnos da especialidade de Gaitas.

Exposición de arte gráfica en Crendes
A Sala de Exposicións da Aula da Natureza acolleu a exposición cultural V Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús
Núñez da Deputación da Coruña, que recolle 30 obras seleccionadas polo xurado deste premio. Estas pezas compoñen unha
exposición itinerante que achega ao público unha visión contemporánea da arte da estampa. As obras integrantes desta mostra cultural estiveron expostas ao público dende o día 4 ao 15 de maio.

Unha aula móbil achega as vantaxes de internet aos veciños
No pasado mes de maio, unha aula móbil desprazouse ata o municipio de Abegondo para amosarlles aos nosos veciños as utilidades de internet na poboación rural. Esta aula itinerante permitiu coñecer aos participantes o funcionamento do sistema 3G a través de equipo informáticos de última xeración. O autobús Roadshow
Movistar Galicia, dotado con 18 postos de ordenador, estivo instalado no campo da
feira e no IES Viós. Participaron neste programa escolares do CEIP San Marcos, do
IES Viós, alumnos e alumnas da Ludoteca, así como veciños de Abegondo en xeral.
Asistiron a diversas demostracións de aprendizaxe para facer compras en liña, solicitar unha cita médica, entre outras cuestións da vida cotiá. Todas as persoas que subiron á aula móbil recibiron un regalo. Esta acción foi posible grazas á Secretaría Xeral
de Modernización e Innovación Tecnolóxica, que puxo en marcha esta iniciativa na
que a aula móbil está a percorrer os municipios galegos nos que o Plan de Banda
Larga da Xunta de Galicia e Telefónica xa posibilitaron a conexión á rede.

INTERIOR DO AUTOBÚS ROADSHOW
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O Concello celebra as manifestacións culturais
que crearon os veciños ao longo do curso
A III MOSTRA DA CULTURA ACOLLEU EXHIBICIÓNS, EXPOSICIÓNS DE TRABALLOS E PREMIOS

A MÚSICA ESTIVO MOI PRESENTE NA GALA

A actividade cultural que se está a
desenvolver en Abegondo e que está
promovida polo Concello de Abegondo
viuse representada o pasado 1 de xuño
na III Mostra da Cultura. Neste acto,
que clausura as actividades municipais
que se desenvolven ao longo da tempada de inverno, estiveron presentes as

NO EVENTO PUIDERON CONTEMPLARSE OS TRABALLOS DE MANUALIDADES FEITOS

diferentes manifestacións culturais.
A Mostra transcorreu coas exhibicións dos alumnos e alumnas das escolas culturais de Inglés, Música, Ballet,
Teatro, Corte e Confección, Musicoterapia... e tamén actuou o grupo de baile e
gaitas Ecos do Mero. Os traballos elaborados en Manualidades e nas clases de

Debuxo e Pintura estiveron expostos ao
público durante o evento.
No transcurso do acto foron entregados os premios do Certame de Narrativa, Debuxo, Pintura e Poesía Letras Galegas 2012. O premio ao Lector do ano
foi para Manuela González Villaverde, a
socia da Biblioteca que máis libros levou

Certame de Narrativa, Debuxo, Pintura e
Poesía para conmemorar as Letras Galegas
CATEGORÍA INFANTIL
1º PREMIO DE DEBUXO E PINTURA:
MARTÍN PEDREDA GONZÁLEZ
2º PREMIO DE DEBUXO E PINTURA:
ENMA GARCÍA MIRANDA
CATEGORÍA PRIMARIA
1º PREMIO DE NARRATIVA: CANDELA RUÍZ NAMURA, POLA
NARRACIÓN XOCAS, O ESCRITOR
2º PREMIO DE NARRATIVA: TANIA CARIDAD DANS POLA
NARRRACIÓN UNHA NOITE DE TREBOADA
1º PREMIO DE DEBUXO E PINTURA: MARTÍN SALORIO
LOURIDO
2º PREMIO DE DEBUXO E PINTURA: ÁLVARO REY LÓPEZ
1º PREMIO DE POESÍA: AINOA CALVIÑO RABÓN POLO
POEMA A MIÑA NAI
2º PREMIO DE POESÍA: SABELA CAAMAÑO REBORIDO POR
PREMIADOS NAS CATEGORÍAS DE INFANTIL E PRIMARIA

POESÍA
CATEGORÍA SECUNDARIA

O Concello convocou un ano máis o Certame de Narrativa, Debuxo, Pintura e Poesía nas datas próximas ás Letras Galegas, co
fin de animar os escolares, a mocidade e tamén a poboación adulta a escribir en galego. Este certame tamén é convocado co
afán de que os veciños e veciñas contribúan
á cultura do noso municipio.
Ademais dos correspondentes diplomas, na categoría infantil e primaria os premiados recibiron un lote de libros en lingua

galega como regalo. Na categoría de secundaria o gañador foi premiado cun ordenador portátil, o 2º premio consistía nun libro
electrónico e o 3º premiado recibiu uns auriculares.
Este ano a participación do alumnado
do IES Viós foi moi satisfactoria, de aí que
que o Concello obsequiou a todos os mozos
e mozas concursantes cun regalo. Os adultos galardoados recibiron un premio económico de 150 euros.

1º PREMIO DE NARRATIVA: CRISTIAN FRAGA BARCIA POLA
NARRACIÓN A SANTA COMPAÑA
2º PREMIO DE NARRATIVA: CRISTINA BARREIRO GONZÁLEZ
POLO CONTO MIL NOVECENTOS CORENTA E CATRO
3º PREMIO DE NARRATIVA: LORENA NAVEIRA ESPORAS
POLA NARRACIÓN MEIGAS E MEIGALLOS
CATEGORÍA ADULTOS
PREMIO NARRATIVA: GORETTI FRAGA BARCIA POLA
NARRACIÓN UN ANXO CAÍDO DO CEO
PREMIO POESÍA: PABLO BARREIRO GONZÁLEZ POLO
POEMA DOR
PREMIO DEBUXO E PINTURA: TANIA DOPAZO BARCIA

en préstamo durante o ano 2011.
Diego Mallo Feijoo, veciño de Mabegondo, recibiu unha homenaxe como recoñecemento á súa superación
persoal e académica. O alcalde e as
asesoras de Cultura fixeron entrega
dos agasallos e premios a todos os galardoados.

FalaRedes e curso de
galego, actividades
de normalización
O Concello de Abegondo acolleu
unha actividade de dinamización da
lingua galega entre os máis novos,
encadrado no programa FalaRedes
da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Galego de Cine é unha iniciativa mediante a cal se proxectaron curtas de animación en galego
para nenas e nenos de 6 a 12 anos e
que se basea na visión e no traballo
con diferentes contidos audiovisuais
en galego.
As proxeccións, xunto con outras
actividades paralelas, leváronse a
cabo dentro dunha caravana que estivo instalada diante do pavillón San
Marcos o 27 de xuño.
Asemade, o pasado 30 de maio rematou o curso de lingua galega que
dera comezo no mes de marzo. Nesta acción formativa, na que se impartiron clases preparatorias para obter
o certificado de lingua galega CELGA 3, participaron maioritariamente
veciños e veciñas de Abegondo. Os
alumnos asistiron no pasado mes de
xuño aos exames e obtiveron resultados moi satisfactorios nas probas.
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Abegondo emprendeu un programa pioneiro
na mellora da saúde bucodental dos pequenos
REALIZOU UN EXAME DENTAL INDIVIDUALIZADO DOS 150 PEQUENOS DE 6 A 12 ANOS DO COLEXIO
O Concello de Abegondo iniciou un
programa pioneiro na prevención de enfermidades bucodentais en idade escolar.
Del beneficiáronse 150 alumnos do CEIP
San Marcos que cursan de 1º a 6º de Primaria. Ata o de agora, no nivel educativo,
os centros de ensino emprenderon accións xerais como enxaugue con flúor,
pero non se levaron a cabo programas de
carácter individualizado que axudase de
forma efectiva aos pais e nais a avaliar a
saúde dental dos seus fillos e fillas.
O alcalde de Abegondo, o director do
CEIP San Marcos e o concelleiro de Educación foron os encargados de dar por
iniciado o programa. No acto de presentación tamén estiveron presentes representantes da ANPA, que asumiron un papel importante na iniciativa.
O programa está encamiñado á redución das enfermidades máis prevalecentes nestes grupos de risco, como son a caries e a enfermidade periodental. Por un
lado, un profesional en hixiene bucodental traballou en estreita colaboración co
profesorado do colexio nun labor de concienciación e por outro, emprendeuse
unha intervención directa coa ensinanza

de técnicas de cepillado empregando reveladores de placa.
Cada un dos pequenos participantes
recibiu un exame bucodental. Os resultados foron enviados a cada unha das familias, que así coñeceron o estado da boca
dos seus fillos. En anos sucesivos, o Concello continuará facendo os exames bucais e así poderá ir observando a evolución do programa preventivo, identificar
as doenzas principais e tomar as medidas
oportunas.
“Moitos dos problemas dentais que sufrimos na idade adulta, proveñen dun
mal hábito na infancia e estamos convencidos de que a prevención na época escolar pode actuar de forma eficaz para mellorar a nosa saúde”, afirmou o alcalde.
Tendo en conta que o CEIP San Marcos é
o único colexio de Primaria de Abegondo, pódese entender que o Concello, establecendo esta continuidade no programa, contribuirá de forma efectiva á mellora bucodental do futuro do municipio.
“Coido que nos tempos que corren,
que un Concello realice no marco escolar
unha análise bucodental dos rapaces
constitúe un servizo de grande interese

OS NENOS APRENDERON A EMPREGAR REVELADORES DE PLACA CO PROXECTO

para os veciños”, asegurou Santiso. E é
que a pesar dos momentos difíciles actuais, o primeiro edil aposta por seguir
dedicando recursos no ámbito educativo.
“O Concello ten a vantaxe da proximidade aos veciños que é un poderoso medio
que debemos aproveitar para mellorar a
calidade do noso sistema”, sinalou, ao
tempo que lle agradeceu ao director do
CEIP o seu compromiso e colaboración
para realizar accións conxuntas que redunden no beneficio dos alumnos.
Os pais tamén terán a súa cota de par-

ticipación no proxecto. A experta en
hixiene bucodental realizaralles charlas
aos proxenitores para implicalos na tarefa de mellorar, coas técnicas más adecuadas, a hixiene bucodental dos seus descendentes.
O alcalde amosouse moi contento polo “investimento na saúde do futuro de
Abegondo”. “Este proxecto de hixiene
bucodental é pioneiro non só a nivel galego, senón cremos que tamén a nivel nacional, xa que non atopamos no territorio
experiencias similares”, concluíu.

O goberno local inviste 45.000 euros en bolsas de estudo para 349 veciños
O Concello de Abegondo dedicou
45.000 euros das arcas municipais para
axudar ao acceso ao estudo de 349 veciños
do municipio, os beneficiarios desta convocatoria. Tanto a contía económica coma o
número de bolsas concedidas aumentou

sensiblemente con respecto ao ano pasado
(321 bolsas, 42.000 euros).
Estas bolsas atenden ás posibilidades
económicas das familias e “facilitan que o
feito de non contar con centros universitarios, de formación profesional e bacharela-

to no municipio non supoña unha merma
nas posibilidades dos cidadáns”, sinala o
alcalde.
A liña de bolsas abarca todas as etapas
educativas, desde a Educación Infantil ata
a universitaria. Así, ademais de fomentar

que os mozos abegondeses teñan un pulo
de cara a continuar os seus estudos na
Universidade, o equipo de goberno proporciona unha subvención económica necesaria para moitos residentes para o acceso ao sistema educativo.

Os scouts de Galicia recuperaron
a área recreativa de Cabanas

OS VOLUNTARIOS TRABALLARON ARREO PARA RECUPERAR O ESPAZO NATURAL

O pasado día 2 de xuño, con motivo do centenario da federación ASDE - Scouts de Galicia, 200 mozos e mozas de 8 a 19 anos de idade trasladáronse a Abegondo co fin de realizar
traballos de limpeza e mellora dos arredores
da zona natural no entorno do encoro. A este
encontro acudiron grupos procedentes de Ferrol, Santiago e A Coruña.
Ao longo da xornada realizaron traballos
de limpeza e recuperación da área recreativa

de Cabanas e plantaron árbores na finca
municipal de Vizoño. Así mesmo, os scouts
percorreron a ruta de sendeirismo que discorre a carón do río Gobia ata chegar ao encoro, sinalizándoa correctamente.
O director xeral de Xuventude, Ovidio
Rodeiro, visitou os scouts durante a xornada, xunto co alcalde. Os dirixentes mesmo
se atreveron a agarrar o fouciño e colaborar
así co acondicionamento da área recreativa.
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O conselleiro de Educación celebra a Festa da
Xuventude xunto a máis de 2.000 mozos
A XUVENTUDE GOZOU CON DOUS REFERENTES DA MÚSICA DAS FESTAS E CON NUMEROSOS REGALOS
Abegondo converteuse o luns 30 de
abril na capital da xuventude da área metropolitana. A Festa da Xuventude que
organiza o Concello de Abegondo congregou na explanada da cidade deportiva
a máis de 2.000 persoas, que celebraron a
noite con música e regalos.
A Festa da Xuventude comezou a partir das 23.00 horas e prolongouse ata as
5.00 horas. A música correu a cargo de
dúas orquestras referentes: Panorama e
Aché. No recinto estiveron instalados diferentes postos de hostelería.
Un dos momentos máis esperados foi
o sorteo de regalos. Todos os mozos e mozas empadroados en Abegondo contaban
cunha rifa, que previamente lles fora enviada á casa. Varias empresas e entidades
colaboraron doándolle ao Concello agasallos, tal como o Real Club Deportivo de
La Coruña, Gadis, Movistar e Copra Contrataciones y Producciones Musicales.
Algúns dos regalos que levaron os
agraciados foron: unha camiseta do Dé-

por asinada polos xogadores, MP3 e
MP4, entradas para o concerto de Leiva,
bonos regalo para estancias en Sanxenxo,
bonos para repoñer combustible, un vale
para unha xornada multiaventura, unha
travesía nocturna en veleiro e un teléfono IPhone.
Para facilitar a asistencia segura ao
evento, o Concello dispuxo de buses
de carácter gratuíto que saíron de varios puntos do municipio e pasaron
por todas as parroquias con destino a
Mabegondo.
A Festa da Xuventude subvenciónase en máis dun 50% pola recadación dos locais de hostelería instalados no festexo.
O festexo contou coa presenza do alcalde de Abegondo, do primeiro edil de
Sada, Ernesto Anido, do conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, María
Faraldo e distintos concelleiros do grupo de goberno local.

O PROGRAMA DESEÑADO POLO CONCELLO ENCHEU O RECINTO

Un grupo de mozos participa nunha xornada de actividades multiaventura
Un grupo de mozos e mozas de 3º da
ESO tiveron a oportunidade de divertirse
entre amigos nunha xornada de ocio e
aventura en Monfero. A actividade, su-

fragada polo Concello de Abegondo para
dinamizar o tempo de lecer da xuventude de Abegondo, tivo lugar durante o sábado 9 de marzo.

Durante a mañá, os rapaces participaron nun circuíto multiaventura, consistente nun percorrido por distintas pontes, tirolina, rocódromo e rappel. Logo tivo lu-

gar un xantar campestre e pola tarde participaron na actividade de busca do tesouro. Os
participantes amosáronse moi satisfeitos de
asistir a esta xornada de aventura.

Os pequenos de Abegondo pasaron O minibásquet da comarca
un día inesquecible na neve
competiu en Abegondo
O pasado 22 de febreiro foi organizada unha viaxe á neve para nenos e nenas
de 6 a 12 anos. Nesta actividade deportiva participaron un total de 50 rapaces
do Concello que practicaron o deporte
de esquí na Estación Invernal de Leita-

riegos durante unha xornada enteira
con 3 horas de clases cos monitores da
estación.
Esta viaxe supuxo para moitos pequenos de Abegondo o seu primeiro
contacto con este deporte invernal.

EQUIPO DE INICIACIÓN DO CONCELLO

OS PARTICIPANTES INICIÁRONSE NO ESQUÍ

O Concello de Abegondo organizou o
3 de abril o Torneo de Minibásquet no
pavillón de San Marcos. No torneo participaron varios clubs, o Baloncesto Ar-

teixo, Baloncesto Culleredo, Pedro Barrié de la Maza de Sada, Vales Villamarín de Betanzos e a Escola Municipal de
Abegondo.
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O Concello impulsa a práctica de diferentes
modalidades de atletismo entre os veciños
O ALCALDE REUNIUSE CO PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA PARA ESTUDAR AS POSIBILIDADES
O Concello de Abegondo planea potenciar o atletismo no municipio, tanto no programa de actividades municipais como na
organización de campionatos de relevancia.
O alcalde mantivo unha reunión co presidente da Federación Galega de Atletismo,
Isidoro Hornillos, para analizar as posibilidades de acción conxunta de ambas as dúas
entidades.

“A intención de ambas as dúas institucións consiste en potenciar o atletismo
como unha das actividades máis saudables que se poden realizar”, afirma o
rexedor.
Santiso e Hornillos expuxeron tamén
outras posibles propostas, como a organización dunha xornada deportiva multidisciplinar con diferentes modalidades

Máis de 100 participantes
no Torneo de patinaxe
O 12 de maio organizouse o Torneo de
Patinaxe, no que máis de 100 patinadoras
e patinadores mostraron ante a súa arte
sobre os patíns ante o numeroso público.
Participaron no evento a Escola Muni-

cipal de Carral, a Escola Municipal de Tordoia, o colexio Ría do Burgo e a Escola
Municipal de Abegondo. Todos os deportistas recibiron un trofeo pola súa participación ao remate do acto.

de atletismo e a organización de campionatos do eido do atletismo en Abegondo.
Ademais, na reunión analizaron a posibilidade de que Abegondo acolla unha
proba de campo a través. Os nenos e mozos abegondenses xa responderon con
éxito a esta disciplina participando 40
deles no campionato realizado na Torre,
na Coruña. O goberno local entende que

o territorio abegondense pode resultar
idóneo para albergar unha competición
desta modalidade. Entre os enclaves válidos poderíase encontrar a contorna do
encoro de Beche, de recente creación
dun parque fluvial.O alcalde aposta por
“renovar na medida do posible os programas municipais introducindo alternativas inéditas no Concello”.

Unha xinete de 11
anos leva o bronce
A pequena abegondesa, Ainoa Calviño,
de 11 anos, logrou co equipo galego a medalla de bronce no Campionato de España
de Saltos celebrado en Segovia. O alcalde
entregoulle unha placa conmemorativa
do resultado e da súa traxectoria deportiva
como xinete en nome do Concello.
No acto estivo acompañada da súa familia, os seus pais e o seu irmán Roi, campión de España. Ainoa competiu co seu
cabalo “Codi”. En categoría individual tamén logrou un elevado posto, quedando
de sétima en clasificación final.

O ALCALDE CON AINOA

Torneo de ximnasia rítmica con
150 deportistas
AS PATINADORAS REALIZARON FERMOSOS MOVEMENTOS

Rematou a XXII Liga de Fútbol Sala
coa vitoria de Parrillada Carlos
O pasado 1 de xuño rematou a XXII
Liga de Fútbol Sala Concello de Abegondo. Nesta última xornada deportiva tivo
lugar un play-off no que competiron todos os equipos para alzarse co título.
A Liga de Fútbol Sala viña desenvolvéndose dende o pasado mes de outu-

O 28 de abril celebrouse o Torneo de
Ximnasia Rítmica no pavillón de San Marcos. No evento participaron máis de 150
ximnastas da Escola Municipal de Abegon-

do, Colexio Obradoiro, Escola Municipal de
Carral e o Club María Barbeito. As deportistas recibiron unha medalla en recoñecemento á súa participación no torneo.

bro, nunha liga regular. Os equipos
participantes nesta edición foron: O
Souto, Pinturas López, Parrillada Carlos, San Tirso, Abegondo Garaxe, Cervecería Evento, Mabegondo, Robajañotes, Figueroa, Casa Pena, Santaia e Canarga.

CAMPIÓN: PARRILLADA CARLOS
SUBCAMPIÓN: O SOUTO
3º CLASIFICADO: CASA PENA
CAMPIÓN FASE REGULAR: O SOUTO
CAMPIÓN COPA: PARRILLADA CARLOS
SUBCAMPIÓN COPA: PINTURAS LÓPEZ
/Z^K
MÁXIMO GOLEADOR: KZ:s//ZK͵^Ed

ZWZ͵^WE
dK͕s/^>͵ZsZ1sEdK͕M^
MELLOR PORTEIRO: ZhEEKZ͵K^Kh

AS XIMNASTAS RECIBIRON O APLAUSO UNÁNIME DO PÚBLICO
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O Concello prosegue co proxecto de xestión de montes
para crear oportunidades de desenvolvemento
O TRABALLO DE CAMPO REVELARÁ A FORMA DE POÑER EN VALOR OS TERREOS FORESTAIS DE ABEGONDO
Na segunda metade do ano 2011 o
Concello de Abegondo puxo en marcha o
proxecto SAXMEL (Sistema de apoio á
xestión de montes no eido local). Para a
implantación deste proxecto o Concello
asinou un convenio de colaboración
cunha empresa privada especializada
na xestión forestal, o cal posibilitou a
realización dun estudo e unha diagnose inicial da estrutura da propiedade e das características das explotacións forestais municipio.
Nesta primeira fase e por medio desta asistencia técnica tamén se deseñou

unha ferramenta informática baseada
nun sistema de información xeográfica
(SIX). O pasado ano presentouse esta ferramenta para a xestión e dinamización das
terras forestais no ámbito do concello de
Abegondo e organizáronse reunións informativas en varias parroquias. Nas vindeiras
semanas os técnicos proseguirán coa recollida de datos e información para a análise
do medio forestal e realizarán máis entrevistas aos axentes implicados no aproveitamento e xestión de parcelas forestais, o cal
facilitará o obtención de conclusión conducentes á busca de proxectos innovadores na

xestión sostible dos terreos e a proposta
de iniciativas viables no concello de Abegondo.
Os estudos e análises realizadas
ata o de agora posibilitaron a introdución no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dun informe dos usos
agroforestais no concello de Abegondo e a obtención dunha análise actualizada do medio social e natural, así
como das superficies forestais e dos
aproveitamentos.
Así mesmo, o traballo de campo facilitará a obtención dun estudo das distintas

oportunidades existentes no Concello
para a posta en valor e un aproveitamento óptimo dos terreos forestais polos distintos axentes do sector, con especial incidencia nos produtores, que son en definitiva quen, contando co asesoramento
preciso, porán en marcha accións concretas e viables. Os propietarios e interesados en xeral que queiran asesorarse ou
recibir máis información sobre este
proxecto poden dirixirse ao axente de
emprego e desenvolvemento local do
Concello ou á antiga cámara agraria local
e contactar co enxeñeiro técnico forestal.

Abegondo formou para a
busca activa de emprego

OS PARTICIPANTES RECIBIRON UN DIPLOMA Á CONCLUSIÓN DO CURSO

O Concello de Abegondo proporciona
aos veciños en situación de desemprego
unha formación para a busca activa de
traballo. Con este fin tivo lugar un seminario no que se abordaron numerosos apartados relativos á busca de
emprego como a busca a través da
rede, a elaboración do currículo ou
como afrontar unha entrevista de traballo.
A primeira edición do seminario,
totalmente gratuíto, celebrouse en

marzo. Participaron un total de 15 desempregados do municipio. En abril tivo lugar
outro obradoiro similar dirixido, neste caso fundamentalmente a mozos e mozas
menores de 30 anos.
No seminario incidiuse especialmente
na importancia do aspecto persoal e
emocional á hora de superar as dificultades actuais de acceso e incorporación ao
mercado de traballo.
Os participantes recibiron ao finalizar
as sesións un diploma acreditativo.

Primeira charla do programa “Tomando as rendas”
O pasado xoves 14 de xuño tivo lugar na Aula Cemit de Abegondo a primeira charla do programa “Tomando as rendas”. Esta sesión inicial e formativa,
impartida a través do sistema de videoconferencia, tiña como finalidade principal a motivación ao emprendemento e maduración de ideas empresariais por
parte de mulleres rurais.
O proxecto “Tomando as rendas”, iniciativa da Xunta de Galicia a través da
Rede Cemit, ten como obxectivo achegar a realidade do mundo da empresa ás
usuarias, e analizar o proceso que media entre a motivación, a xeración dunha
idea e a súa conversión en empresa, destacando a importancia de elaborar un
plan de viabilidade e dando a coñecer as ferramentas e axudas que teñen á súa
disposición os emprendedores galegos.
Así mesmo, este programa pon á disposición das mulleres outros servizos
como capacitación dixital básica e ofimática a nivel usuaria e formación en
“Plan de Empresa” a través de cinco talleres en modalidade en liña que estarán
dispoñibles na plataforma do proxecto (http://www.tomandolasriendas.es/).
Esta modalidade formativa posibilitará as usuarias levar un ritmo de aprendizaxe personalizado en todos os ámbitos empresariais necesarios para a posta
en marcha dun negocio. Ademais, a formación en “Plan de Empresa” estará
complementada por un programa de apoio, acompañamento e asesoramento
dunha rede de asesoras especializadas na materia.

AS SESIÓNS CELEBRÁRONSE A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA
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Cans, cabalos e queixo, os ingredientes que encheron
San Marcos nas feiras promovidas polo Concello
O campo da festa de San Marcos
segue funcionando como foco de dinamización local que pretende o
Concello de Abegondo. Nos últimos
meses, as feiras de Cans de Caza,

Cabalos e Queixo encheron o recinto
de Abegondo.
Coa realización destes eventos, o alcalde explica que se logra atraer a numerosos visitantes de municipios

Abegondo atraeu a centos de
visitantes na XVI Feira de Cans de Caza
O Concello de Abegondo celebrou o
día 10 de xuño a XVI Feira de Cans de
Caza, evento que reuniu a centos de
cans procedentes de toda Galicia e que
fixeron as delicias dos centos de afeccionados ao mundo canino que se achegaron ao campo da feira de San Marcos.

Celebrouse un concurso morfolóxico
en diferentes categorías como caza maior
ou menor, xaurías ou cachorros. O Concello habilitou unha finca anexa para realizar unha exhibición de rastreo de pluma
(caza de perdices, codornices...), novidade nesta edición.

próximos e do resto de Galicia. Estas persoas xeran unha importante
actividade comercial e hosteleira na
zona. Santiso destaca a calidade das
feiras que impulsa o goberno local.

1º CAZA MAIOR: LUIS MANTIÑÁN, DE ABEGONDO
2º CAZA MAIOR: RAMIRO, DE ARTEIXO
3º CAZA MAIOR: ROBERTO, DE SAN VICENTE
1º CAZA MENOR: ISMAEL, DE CAMARIÑAS
2º CAZA MENOR: MANTIÑÁN, DE OZA
3º CAZA MENOR: PEDRO FERREIRO, DE ORDES
1º CAZA MENOR: ISMAEL, DE CAMARIÑAS
2º CAZA MENOR: MANTIÑÁN, DE OZA

De feito, moitas cumpren xa moitos anos de vida e seguen ben activas, con gran participación, continuando a espertar o interese do
público.

MELLOR XAURÍA: JOSECHO DE LARACHA POR UNHA
CAMADA DE CANS DE RAZA ANGLO FRANCÉS
MELLOR CAMADA DE CACHORROS: PEDRO BELLO DE
CARBALLO POR UNHA CAMADA DE LEONARDOS
MELLOR CAN DA FEIRA: PEPE LEIRA DE VILARMAIOR POR
UN CAN SABUESO ESPAÑOL
PREMIOS ESPECIAIS DE AGRADECEMENTO POLA SÚA
COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DO EVENTO A:

3º CAZA MENOR: PEDRO FERREIRO, DE ORDES
1º CATEGORÍA PLUMA: ALFONSO GONZÁLEZ, DA CORUÑA

JORGE DA CHOUSA

2º CATEGORÍA PLUMA: JOSÉ MANUEL CORTÍZAR,

CARLOS SANJURJO
ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE ABEGONDO

DE MONFERO

JOSÉ SANMARTÍN

3º CATEGORÍA PLUMA: SANTIAGO NERE, DE ROIS

O programa de actos rematou coa entrega dos trofeos do concurso canino. O alcalde
presidiu a entrega de premios, na que estivo acompañado do alcalde de Frades, Miguel
Prado, así como de concelleiros e asesores abegondenses.

Numeroso público participa na
exaltación do cabalo e a feira andaluza
OS CANS CREARON GRAN EXPECTACIÓN NO PÚBLICO ASISTENTE

Unha queixeira
de Vizoño leva o
primeiro premio
A feira do Queixo de Abegondo alcanzou neste 2012 a súa XIII edición. O campo
da feira de San Marcos acolleu o día 12 de
febreiro 14 produtores lácteos procedentes
de municipios da comarca con tradición na
súa elaboración, como o propio Abegondo,
Ordes, Mesía, Carral, Bergondo, Oza dos

AS TRES PREMIADAS, CO ALCALDE E O CONCELLEIRO

Ríos, Cesuras ou Curtis.
Trátase dun evento organizado polo Concello coa colaboración Asociación de Queixeiras de Abegondo e Comarca, co obxectivo de
promocionar e exaltar esta forma de facer
queixo de forma artesanal a partir de leite cru
de vaca.
O primeiro premio foi para Josefa Sánchez
Quindimil, veciña de Vizoño. Antonia Suárez
Vales, de Leiro, acadou cos votos recibidos o
segundo premio. Por último, o terceiro premio
recaeu en Pilar Candal Carrillo, de Ordes.

O campo da feira de San Marcos foi escenario o día 13 de maio dunha gran
exaltación do cabalo. Centos de afeccionados ao mundo equino e veciños da
comarca concentráronse en Abegondo durante toda a xornada para contemplar
exemplares de todo tipo e gozar da gastronomía e a música.
A Festa Cabalar e a feira tradicional non foron as únicas atraccións deste día,
pois celebrouse en paralelo unha festa andaluza con produtos típicos da comunidade, onde o cabalo ten un papel de tanta importancia.

OS CABALOS REALIZARON FERMOSOS MOVEMENTOS
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O Concello completou a modernización dos
equipamentos do campo da feira de San Marcos
A ACTUACIÓN INCLUÍU UNHA RENOVACIÓN DA PÉRGOLA BAIXO A QUE SE SITÚAN OS POSTOS
O Concello de Abegondo completa a
execución do Plan Ágora, encamiñado á
modernización dos equipamentos comerciais do municipio. En concreto, a actuación dirixiuse á remodelación do campo da
feira de San Marcos, punto que recibe mensualmente a centos de persoas con motivo
das feiras tradicionais e demais eventos temáticos organizados polo goberno local.
Seguridade para os usuarios e funcionalidade foron os obxectivos que
perseguiu esta actuación deseñada polo
equipo de goberno. Así, o proxecto incluíu tres zonas de intervención: a pérgola que cobre o espazo onde se sitúan
os feirantes, a creación dunha zona de
aparcadoiro e os bancos de pedra emprazados no espazo.
Os postos da feira instálanse baixo unha
pérgola, que contaba cunha estrutura de
madeira, de 48 metros de lonxitude, que se
foi deteriorando conforme ao paso do tempo. O Concello substituíu esta pérgola colocando no seu lugar unha nova, con estrutura en aceiro, unha cuberta de chapa e con
baixantes de PVC.
En segundo lugar, o escaso sitio de

aparcamento que ofrece o campo da feira levou o Concello a procurar un estacionamento alternativo, dado que o espazo está atestado de xente na celebración das feiras (os segundos domingos
de cada mes). Analizadas in situ as posibles alternativas, apostouse por aproveitar a presenza do colexio xunto ao campo
da feira para habilitar un aparcadoiro.
Así, creouse un acceso adecuado á explanada do centro educativo. Para iso
abriuse unha entrada no muro existente, onde se colocou un portal corredizo
cunhas dimensións de 6 metros de ancho e 1,5 metros de alto.
Por último, a actuación incluíu a reparación dos bancos de pedra, deteriorados co paso do tempo. Neste sentido,
os traballos consistiron no puído da súa
superficie, redondeando os cantos frontais e laterais para protexer os usuarios.
En total, o Plan Ágora supuxo un investimento de 45.498,07 euros. A Xunta
de Galicia, a través da Consellería de
Economía e Industria, concedeu unha
axuda de 34.123,55 euros para o seu
desenvolvemento.

O PROXECTO MELLORA A SEGURIDADE PARA OS USUARIOS

O alcalde mostra o seu agradecemento á
Xunta pola inxección económica que fixo
viable un proxecto encamiñado a “mellorar
un dos focos de actividade económica principais de Abegondo”. Santiso, que recorda
que nas feiras tradicionais se instalan uns
50 postos, considera que o desenvolvemento comercial do municipio vai moi ligado ao

sector primario polo que entende que o
Concello debe “apoialo ao máximo”.
Ademais das feiras tradicionais, o campo da feira vén acollendo eventos anualmente que reúnen a centos de persoas en
Abegondo, como a feira cabalar, a feira canina, a feira do queixo, e diversas degustacións gastronómicas.

Abegondo estrea Carreira de Burros para dinamizar a feira tradicional
A feira celebrada en setembro no campo
de San Marcos de Abegondo, ademais dos
tradicionais postos, incluíu diversas competicións e eventos que dispuxo o Concello para
dinamizar a feira e promover a asistencia de
veciños dos arredores. Ata Abegondo achegáronse ducias de persoas que tanto gozaron
das actividades propostas coma dos produtos
ofrecidos na feira tradicional.
Entre estas competicións atopábase a Carreira de Burros, primeira vez que se celebra,
suxerida por un grupo de veciños ao Concello. Na competición, que levou a cabo nunha
leira anexa ao campo da feira, resultaron gañadores:

1º - Ton coa burra Narcisa
2º - Sergio Freire con Genaro
3º - Jota de Folgoso co burro José
4º - Wilkyn de Cerneda con Mili
5º - José Manuel con Tarzán
6º - Eloy con Blanquita

A carreira foi ás 12.00 horas. Ás 11.00 horas iniciouse o control veterinario dos animais, que tiñan que ir provistos de microchip
e gozar de bo estado. Posteriormente, ás
12.30 horas celebrouse o concurso de tiro,
con premios para os 6 primeiros, e ás 13.00
horas, unha competición de tiro de corda, con
equipos de 5 participantes. Os resultados desta última foron:
1º - Equipo Tractores de Cerneda
2º - Espina&Delfín
3º - Equipo Amigos de Ton

Durante a feira realizouse o sorteo dun
burro, no que resultou agraciado O Ferrador
de Abegondo. Entregaron os premios: Eduardo Zapata Seoane, concelleiro de Industria,
Comercio, Promoción Económica e Mercados e Noelia Carro Vieites, concelleira de Xuventude, Turismo, Protección Civil e Asociacionismo. Ao mediodía chegoulle a quenda á
gastronomía, coa degustación de carne ao
caldeiro, que foi saboreada gustosamente polos asistentes.

O FERRADOR DO ABEGONDO, CO SEU BURRO
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Completada a renovación de mananciais para asegurar a
calidade da auga, aínda utilizada para beber por moitos veciños
A FONTE DE VILANOVA FOI RECONSTRUÍDA E ACONDICIONADA A PETICIÓN DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS
A mellora na calidade das augas é un dos
principais obxectivos do programa LIFE+
Aqua Plann. Ademais de actuacións de ampliación do sistema de depuración e saneamento do municipio, o plan europeo inclúe
accións para asegurar a calidade da auga en
contornos como os mananciais que a día de
hoxe se seguen utilizando como fonte de
abastecemento por parte de moitos veciños.
Neste marco inclúese unha actuación de
recuperación da calidade e seguridade da
potabilidade dos mananciais públicos no
municipio, que realizou o Concello. O goberno local impulsou o acondicionamento de
varias fontes públicas e un manancial. As
fontes encóntranse nos lugares de Vilanova,
Vilardel, Outeiro, Presedo e San Antonio de
Beldoña, e o manancial de uso veciñal, que
abastece a 18 vivendas da Fraga, en Vizoño.
Os traballos completáronse e as fontes xa

ofrecen unha aparencia “modernizada e estética”, apunta o alcalde. A fonte de Vilanova
foi unha das primeiras en verse completamente cambiada e unha das que máis o requiría. De feito, foi reconstruída totalmente.
A obra foi incluída polo alcalde por petición
da Asociación de Veciños de Santa Eulalia.
Santiso amósase satisfeito polo resultado
dos traballos. “As fontes e mananciais teñen
un posto de cabeza nos bens patrimoniais
dun Concello tan marcado pola auga”, afirma, e por iso considera apropiado a realización da obra. O alcalde valora que o resultado
da actuación sexan unhas “fontes renovadas,
con enorme beleza e cunha auga mellor”.
A actuación requiriu o investimento de
84.000 euros. O obxectivo perseguido consistiu en garantir a calidade de auga destas
captacións que presentan un importante nivel de uso.

RENOVADO ASPECTO DA FONTE DE VILANOVA TRAS A ACTUACIÓN

De cara a asegurar a calidade da auga,
realizaranse análises químicas e bacteriolóxicas de mostras de auga das captacións seleccionadas para o control e seguimento a

medio prazo. Realizaranse catro mostraxes e
as seus correspondentes análises espazadas
no período entre a finalización das obras e a
finalización de 2012.

As accións de sensibilización do LIFE
conclúen con 600 receptores
O programa Life AquaPlann leva promovido dende o 2009 investimentos copiosos
como novas depuradoras ou redes de abastecemento. Pero non descansou aí. A idea dos
catro socios era promover unha cultura de
coidado da auga, de coñecemento do proceso da auga, para que as garantías de calidade
perduren.
Por iso, foi programado un ano completo
de accións de sensibilización e diseminación
que concluíron en xuño cun balance e resultados excelentes. As iniciativas dirixíronse a
todos os sectores educativos do municipio.
“O respecto polo estado da auga debe iniciarse canto antes para que sexa algo que transmitir xeración a xeración”, explica o alcalde.

O programa de sensibilización foi confeccionado por técnicos do Concello de Abegondo,
que tendo en conta que a proposta se caracterizaba pola súa flexibilidade, foi adaptado á
programación de contidos da aula e de actividades extraescolares de cada un dos centros.
As accións puideron chegar a 400 alumnos abegondenses, desde a escola infantil
municipal, pasando por educación infantil,
primaria e secundaria. Unha cifra ampla que
confirma que o plan cumpriu o seu obxectivo
de sensibilizar a sociedade de Abegondo. A
estes hai que sumarlles os traballos efectuados coa Escola de Camiños da UDC, o centro
de Formación Agroforestal de Lourizán e un
colectivo de discapacitados. En total, uns 600

OS ESCOLARES APRENDERON O FUNCIONAMENTO DO MUÍÑO

receptores deste plan de diseminación.
As actividades que se levaron a cabo foron
moi variadas. Desde a visita a un muíño hidráulico en boas condicións de conservación,
até a estación de tratamento e interior da presa de Beche ou o río Gobia
O director técnico do LIFE, Carlos Ameijenda, destaca que os rapaces, que en moitos

casos beben de pozos ou traídas municipais,
non coñecían o seu funcionamento, e aprenderon algo que ven na súa vida cotiá e diaria. Os
docentes avaliaron e aplaudiron esta colaboración que une educación e medio ambiente.
Un ano intenso con unha soa meta: entender a auga e asumir a responsabilidade e necesidade do seu coidado.

Entregados os premios do Concurso de
fotografía do IES tras recibir 213 obras

FOTOGRAFÍA GAÑADORA DO CERTAME

O Concello de Abegondo realizou a entrega de premios do VI Concurso de Fotografía
do IES Viós, nun acto celebrado o día 16 de
maio no instituto.
O concurso, convocado no marco do
proxecto Life+ AquaPlann, resultou un éxito de participación, así valoráronse 213 fotografías dun total de 35 alumnos. A calidade
desas, en opinión do xurado, foi moi elevada.

OS GAÑADORES FORON:
1º PREMIO: LUCÍA CORRAL “RÍO MERO”
2º PREMIO: ÁLEX SANTISO “TERRA EN AUGA”
3º PREMIO: AINHOA PLACER “EN EL RÍO MERO”
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O Ministerio de Medio Ambiente aproba a candidatura
a reserva da biosfera da comarca e remítea á Unesco
NO MES DE ABRIL COÑECERASE O VEREDICTO SOBRE UNHA RESERVA QUE SERÍA PIONEIRA NA PROVINCIA

FARALDO, SANTISO, BORREGÓN E BLANCO, NO ACTO DE PRESENTACIÓN

A candidatura de Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo a reserva da biosfera
da Unesco entra na súa recta final. O Comité Nacional de Reservas da Biosfera de
España reuniuse o pasado 26 de setembro e acordou aprobar, por unanimidade, a candidatura e elevala á Unesco para a súa resolución definitiva.
Desta forma, o Ministerio de Medio
Ambiente avala o proxecto elaborado
polo Grupo de Desenvolvemento Rural
Mariñas-Betanzos. O Comité está com-

posto polo secretario de Estado, así como
responsables de todas as comunidades
autónomas, e representantes da Universidade, os sindicatos e o tecido asociativo.
Pola Xunta de Galicia acudiu o director xeral de Conservación da Natureza,
Ricardo García-Borregón. O dirixente autonómico defendeu a candidatura de
Mariñas-Betanzos, destacando o esforzo
realizado na comarca.
O comité científico do Ministerio re-

saltou, como algúns dos puntos fortes
para aprobar o proxecto, o plan de acción deseñado para lograr os obxectivos
da reserva e a composición do órgano de
xestión.
Con esta decisión, o seguinte paso do
proceso xa se situará en París. O Ministerio remitirá a candidatura á Unesco que,
previsiblemente no vindeiro mes de
abril, emitirá o veredicto ao proxecto de
Mariñas-Betanzos.
O presidente do GDR, José Antonio
Santiso, considera que a aprobación por
unanimidade demostra que o traballo
“foi ben feito” desde o equipo redactor
ata os diferentes concellos, Universidades, e demais institucións involucradas.
Neste tres anos de proceso, os 18 plenos dos 18 concellos implicados aprobaron o proxecto, o que constituíu un “consenso histórico” para Santiso, tendo en
conta as diferentes cores políticas dos alcaldes. Os municipios son Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos,
Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza dos Ríos,

Paderne, Sada, Curtis e Sobrado.
Trataríase da primeira reserva mundial
da biosfera situada na provincia da Coruña. Ocuparía 113.970 hectáreas, nas que
residen case 190.000 persoas. Con ela, os
concellos tratarán de mostrar que é posible
conciliar a conservación ambiental e o desenvolvemento sustentable.
A reserva permitiría valorizar a produción agroalimentaria local, conservar
e recuperar a biodiversidade, ou afrontar
novos modelos de xestión forestal sustentable. Tamén propiciará programas
de turismo sustentable, iniciativas emprendedoras sustentables e loitar contra
o cambio climático.
O proxecto foi presentado en xullo de
forma pública no Pazo de Mariñán por
parte do presidente do GDR, acompañado de María Faraldo, entón vicepresidenta da Deputación da Coruña, o director
xeral de Conservación da Natureza, e
Jorge Blanco, xerente do GDR. O acto
contou coa asistencia de alcaldes e concelleiros dos 18 concellos implicados no
proxecto.

Santiso recabou en Bruxelas apoios europeos á candidatura
Santiso viaxou á cidade de Bruxelas para
participar no Evento Leader 2012, unha reunión dunhas 450 persoas de toda a Unión
Europea, incluídos máis de 250 representantes de grupos de acción local dos 27 Estados Membros da UE.
No intercambio de experiencias que alí se
propiciou, Santiso apostou por dar a coñecer
o proxecto de candidatura a reserva da bios-

fera co obxecto de atopar colaboracións europeas. A idea xerou expectación entre grupos de acción local de países como Polonia,
Alemaña ou Romanía.
Estes representantes europeos mostraron
o seu interese por tratarse dunha candidatura atípica a reserva da biosfera, ao ser a comarca da Coruña e Betanzos dunha rexión
con moita actividade do home ademais de

contar con espazos naturais dignos de mención. Mariñas - Betanzos expuxo como esta
distinción funcionaría como un revulsivo
importante para o sector económico.
Froito desta exposición, Santiso solicitou
a colaboración da reserva de biosfera polaca
de Chojnice. Trátase dunha rexión que hai
dous anos que recibiu esta cualificación e
que conta cuns 50.000 habitantes. Os seus

dirixentes apostaron por apoiar a Mariñas Betanzos coas súas experiencias e aplaudiron a orixinalidade e o traballo da candidatura coruñesa.
Outros dos grupos cos que o presidente
contactou e se mostraron interesados en participar no proxecto foron a rexión alemá de
Wartburg, unha romanesa da contorna de
Transilvania, e a polaca de Bud-Uj-Razem.

Un proxecto europeo probará medidas para a separación
efectiva de lixo no fogar nun núcleo piloto de Abegondo
O Concello de Abegondo traballa con representantes de catro países europeos (Polonia, Suecia, Italia e Croacia) para formular
melloras nos sistemas europeos de tratamento dos residuos. Trátase do proxecto Planet, enmarcado no programa “Europa para
los ciudadanos”. Nel participan entidades
supramunicipais de cada país, no caso de España, a Deputación da Coruña.
O proxecto conta con varias áreas de traballo, co obxecto de sacar adiante propostas
de mellora para os cidadáns europeos. A Deputación nomeou o Concello de Abegondo

representante no ámbito de xestión de residuos.
Tras analizar as situacións na materia,
o grupo de traballo ten claro que un dos
principais problemas reside na separación do lixo. A grande cantidade de rexeitamentos que se xeran logo no tratamento proceden en parte dunha mala separación no fogar.
Por exemplo, a mestura de refugallos
orgánicos con envases pode chegar a danalos debido aos procesos de fermentación. Iso provoca que non se poidan reci-

clar e reutilizar para outros usos. Os
rexeitamentos teñen que ser enviados a
vertedoiros, cos consecuentes prexuízos
ambientais que iso pode supoñer.
Por iso, o proxecto centrarase en mellorar esta separación no fogar. Primeiro
presentarase unha fase de análise e deseño de medidas. En cada un dos países terá lugar un seminario de carácter internacional nos que se concluirán as formas
a implantar nos fogares.
Estas medidas probaranse de forma
efectiva. Un núcleo de poboación abegon-

dense, aínda por determinar, converterase
en núcleo piloto do proxecto. Alí serán implantadas as decisións tomadas nos seminarios para medir e verificar se teñen éxito e logra unha separación adecuada do lixo.
Nos catro restantes países haberá outros
tantos núcleos piloto, dado que as características do tratamento de residuos non son
iguais en cada zona. Con estas probas piloto,
o proxecto Planet poderá concluír medidas
reais para aumentar a valorización dos residuos, potenciando a reciclaxe e reducindo o
impacto ambiental dos vertedoiros.
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Un cento de desempregados recibiron formación
para se converter en produtores agrícolas
REALIZARON PRÁCTICAS EN EMPRESAS DA COMARCA E MONTARON INVERNADOIROS EXPERIMENTAIS
Un cento de persoas desempregadas participaron no programa Agroemprega, promovido polo Grupo de Desenvolvemento Rural
Mariñas-Betanzos co obxecto de “aproveitar
as oportunidades de promoción económica
que permite o noso campo”, sinala o seu presidente, José Antonio Santiso.
Dende primeiros do mes de xaneiro impartiuse a estas persoas desempregadas do
ámbito comarcal da Coruña e Betanzos a formación teórica e formación práctica sobre
produción hortícola. Dividiuse en tres bloques: un primeiro de formación teórica (100
horas); un segundo bloque, doutras 100 horas, no que o alumnado estivo recibindo formación práctica nunha parcela experimental,
e un último bloque de prácticas en entidades
e/ou explotacións agrarias, cunha duración de 100 horas.
Esta fase de prácticas desenvolveuse en
18 explotacións hortícolas da comarca; en
empresas de produción de lúpulo, froita e
cultivos ornamentais; e en administracións públicas, en concreto serán os concellos de Arteixo, Bergondo e Irixoa os que
acollan alumnos.
Dos 75 participantes, 20 decidiron realizar

OS PARTICIPANTES PRACTICARON NUNHA LEIRA EXPERIMENTAL

as prácticas na parcela experimental do proxecto, situada en Santa María de Vigo. Alí, os alumnos montaron un invernadoiro e cultivaron ao
aire libre producións de tipo autóctono.
Santiso explica que, ao rematar o programa,
buscaranse “fórmulas” para aqueles que ao
queiran iniciar o seu traballo no agro coa finali-

Mariñas – Betanzos aproba por
unanimidade os orzamentos e o
plan de acción para 2012
O Grupo de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos” reuniuse en asemblea xeral
ordinaria o pasado mes de maio. Os socios
aprobaron por unanimidade os orzamentos e
programa de accións para este ano, así como
as contas e memoria de actividades do pasado
curso. A asemblea, presidida por José Antonio

Santiso Miramontes, deu o visto e prace a un
orzamento de 252.237,67 euros, dos que a
práctica totalidade de ingresos proceden de
subvencións, maioritariamente do programa
Leader, e dos que 153.000 euros se gastan na
realización dos diferentes proxectos.
O programa de accións para 2012, tamén

dade de por a súa disposición terreos onde
realizar a produción. Así, recorda a idea do
Concello de Abegondo de crear unha aldea
ecoagraria no sur do municipio que albergue estas pequenas producións e permita
sinerxias.
O programa, cofinanciado pola Conse-

llería de Traballo, suscitou un enorme interese na área metropolitana coruñesa.
Arredor de 450 persoas presentaron a
súa candidatura para participar no
proxecto, das que foron seleccionadas
100, das que 25 atoparon traballo no
proceso.

aprobado por unanimidade, componse principalmente do seguintes proxectos:
V Programa Empleaverde, apoio de proxectos que poñen en marcha procesos de cambio
relacionados co medio ambiente. Realizaranse cursos sobre produtos ecolóxicos, xornadas
sobre turismo sostible, concursos, etc.
V Proxecto de posta en valor de terras abandonadas. O obxectivo principal consiste en
mellorar a gobernanza da terra a nivel local
mediante o emprego de TIC.
V Programa Agro-Emprega: inserción socio
laboral de mozos desempregados en empresas agroforestais.

V Programa de Voluntariado e Xuventude. Promoverase a participación de voluntarios en proxectos coma a candidatura a reserva da biosfera ou no fomento de enerxías
renovables. Ademais, na asemblea deuse a
benvida coma novos socios aos concellos de
Curtis e Sobrado dos Monxes.
O presidente destaca o “consenso e traballo polo interese común” que une a todas as
entidades que conforman o GDR. De feito,
Santiso lembra que existen concellos de todas as cores políticas así como asociacións de
diferentes ámbitos pero o esforzo pola mellora da comarca é xeral.

Analizado o cultivo de variedades locais coma o repolo de Betanzos
ou os pementos nunha xornada técnica
O interese do Concello de Abegondo e do GDR Mariñas - Betanzos pola
innovación no desenvolvemento agrícola é coñecido con proxectos como o
sistema de xestión de montes, a promoción do emprego na horta ou a previsión de creación dun parque ecoa-

grario. Entre os campos a avanzar atópase o fomento das plantacións autóctonas e a recuperación de variedades
locais como posible mercado. Neste
sentido, tivo lugar o xoves 12 de abril
no Centro de Investigacións Agrarias
de Mabegondo (CIAM) a xornada téc-

nica “Horticultura e variedades locais”.
Nela analizouse o estado do sector e
abordáronse as prácticas para producir variedades locais como o repolo de
Betanzos, os pementos, tomates ou as
cebolas. A xornada, organizada polo

CIAM e o Instituto Galego de Calidade Alimentaria, foi inaugurada polo
presidente de Mariñas-Betanzos, José Antonio Santiso, o director xeral
de Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, e o director do CIAM,
Juan Castro.
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Mariñas-Betanzos descobre os sabores da comarca
“Mariñas - Betanzos sabe a horta fresca, a viño das ribeiras do Mandeo, a pan
de Carral e tortilla, a empanada con cebola, a repolo de Betanzos, a amorodos,
a queixo artesán, a mexillóns de Lorbé
e a navallas da ría”. Con este suculento resumo José Antonio Santiso abre a
Guía de Produtores Agroalimentarios
de Mariñas - Betanzos, a última edición do organismo.
Trátase dun manual de cabeceira das
excelencias gastronómicas, de produción propia, que aglutinan as comarcas
da Coruña e Betanzos. O GDR quere descubrir o sabor da comarca e polo en valor
para que os cidadáns poidan gozar de
produtos de calidade e autóctonos.
“Queremos dar a coñecer as nosas
produccións agroalimentarias, ao tempo
que rendemos homenaxe ás persoas que
co seu esforzo e dedicación están a manter vivo ou medio rural”, apunta Santiso.
E é que a guía fai un percorrido mediante reportaxes aos propios produtores
dos 16 municipios que conforman o grupo. O manual divídese en seis seccións en

función da produción: horta, viños e augardentes, lácteos, pan e repostaría tradicional, produtos das rías e outras producións.
O apartado de horta, por exemplo,
destaca os produtores que ofrecen as variedades que mellor se han ir adaptando
ás características da comarca. Trátase de
produtos sans, sen conservantes, collidos no mesmo día e que así contribúen á
conservación da paisaxe.
Para cada un dos produtores, a guía ofrece un cadro de datos básicos, que inclúen o
ano de fundación, os produtos que elabora,
o seu contacto e a posibilidade de efectuar
visitas. Pero ademais destes datos, percórrese a historia dos propietarios, as súas motivacións para converterse en emprendedores deste sector.
É o caso de Alejandra Osorio, Consolo
Ruíz e Andrés Riande, emigrantes retornados que fundaron Frugal en 2008, unha
cooperativa de elaboración de froita ecolóxica deshidratada situada no Burgo. Na
guía explican o proceso: á froita extráeselle
parte da auga, chegando mesmo ao 95%,
mediante un proceso a baixa temperatura

que garante que se conserven as propiedades nutricionais e que se potencien sabores ao aumentar o azucre. Traballan
actualmente con piña, mazá, pexego e
kiwi. En Bergondo, María José López
cambiou a asesoría empresarial pola
agricultura, en Lubre. Agora comeza a
producir tomates nun invernadoiro. En
Abegondo, Casa Torreiro ofrece augardentes artesanais, o último a augardente

“Don Gervasio”, avellentado en pipas
de carballo.
E como estas moitas máis historias
que ofrece este percorrido aos sabores
da comarca. “O noso empeño é traballar por un rural vivo, con emprego e
oportunidades, e temos claro que ou
sector agroalimentario é un dous piares non que debemos apoiarnos”, expón Santiso.

A COMARCA OFRECE UN COMPEDIO DE PRODUTOS DE MÁXIMA CALIDADE

Concedidas axudas para vinte e nove O GDR abre os seus programas á
proxectos na comarca de Abegondo participación do voluntariado
dentro do programa Leader
des de difusión sobre os obxectivos da
O GDR “Mariñas – Betanzos” promoA Asociación de Desenvolvemento
Rural “Mariñas – Betanzos” actúa como entidade colaboradora na xestión do Programa LEADER 20072013. Dos proxectos que tiñan informe favorable da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (AGADER),
a Xunta Directiva de Mariñas – Betanzos, aprobou no ano 2010 13 proxectos e no ano 2011 16 proxectos, facendo un total de 29 proxectos.
A realización destes proxectos vai
supoñer unha inxección de fondos
na Comarca de Mariñas – Betanzos
de 7.915.344,99 €, dos que
1.826.372,46 corresponden a fondos
públicos.
Coa axuda do Programa LEADER
dende o inicio do Programa, constituíronse 6 novas empresas de diferente índole no territorio de “Mariñas – Betanzos” (servizos turísticos,
expenderías de leite, explotacións
agrarias, servizos non existentes nos
núcleos de poboación como papelerías, perruquerías…). A creación de
emprego prevista coa posta en marcha destes investimentos é de 25

postos de traballo, ademais do mantemento de 250 empregos.
En canto ás iniciativas de ámbito privado os expedientes aprobados son
moi variados: empresas de servizos turísticos, venda directa de leite, melloras en explotacións agrarias, servizos
non existentes nos núcleos de poboación tales como papelerías ou salóns de peiteado); ampliación e modernización de empresas de servizos
no medio rural, serradoiros e carpinterías; mellora en empresa forestal, ou
melloras nun cámping.
Outros proxectos interesantes apoiados dende o Programa LEADER foron
un Centro de Produción e distribución
da raza “Galiña Piñeira” no Concello de
Abegondo; a Creación dunha Aula de
Informática no Centro Cultural de
Cambás (Aranga); a ampliación do
centro de día que a entidade ASPANAES ten na parroquia de Castelo en
Culleredo; a creación dunha zona recreativa e de ocio natural no lugar de
Martinete en Betanzos; a recuperación
dunha granxa en Bemantes “Granxa O
Cancelo”, no Concello de Miño.

ve o voluntariado. O grupo vén de formalizar a súa inscrición no rexistro de entidades de acción voluntaria de Galicia,
que xestiona a Xunta, e ofrece varias iniciativas de colaboración, entre as que se
atopa a posta en marcha da reserva da
biosfera. Os voluntarios/as desenvolverán a súa actividade no territorio de Mariñas - Betanzos, apoiándose na sede de
Mariñas - Betanzos sita no Concello de
Abegondo. O horario adaptaríase ás dispoñibilidades do voluntariado.
As persoas voluntarias que participen
nestes programas serán reembolsadas
dos gastos que poidan ocasionarlles esta
actividade de voluntariado, exceptuando os gastos de desprazamento á sede da
Asociación. Recibirán asemade a certificación da súa participación, como recoñecemento do seu valor social para que
poidan incluílo no seu curriculum.
A asociación que preside José Antonio
Santiso Miramontes informa de que as
actividades previstas e accións concretas
ofertadas ao voluntariado para esta ano
2012 son:
CANDIDATURA A RESERVA DA BIOSFERA DO TERRITORIO: O persoal voluntario poderá participar nas activida-

Reserva de Biosfera, así como na súa
posta en marcha. Os voluntarios proporcionarían apoio nunha exposición itinerante polos 18 concellos do territorio.
PLAN DE DESENVOLVEMENTO DO
SECTOR AGROALIMENTARIO (20072013): As actividades que levará a cabo
o persoal voluntario serían asistir ás feiras que se celebren no ámbito territorial
de Mariñas – Betanzos, participando na
difusión das liñas de traballo dentro do
stand da Asociación e participar na organización de charlas de difusión, co
obxecto de dinamizar as liñas de traballo do Grupo.
INCORPORACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS ÁS EMPRESAS DO SECTOR: O voluntario realizaría labores de
apoio ás diferentes empresas agroindustriais da comarca, a través da información sobre páxinas web, blogs e boletíns informativos das súas entidades, co
obxecto principal de promocionar e dar
difusión a estas entidades.
FOMENTO ENERXÍAS RENOVABLES
E AFORRO ENERXÉTICO: O persoal
voluntario prestará apoio no reparto de
información e difusión de tecnoloxías
para mellora e aforro enerxético.
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O alcalde de Abegondo foi reelixido presidente dos
Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia
A ENTIDADE AGLUTINA A 314 CONCELLOS GALEGOS E 4.000 ASOCIACIÓNS DE DIVERSA ÍNDOLE
O alcalde de Abegondo e presidente do
GDR Mariñas - Betanzos foi reelixido presidente dos Grupos de Desenvolvemento Rural
de Galicia. Na asemblea celebrada en Santiago de Compostela, 30 dos 31 grupos conformados ao longo de toda a xeografía galega
outorgaron a súa confianza a Santiso para que
continúe á fronte da rede galega polos próximos dous anos.
A vicepresidencia primeira foi asumida polo alcalde de Barbadás (GDR Ourense capital)
e a vicepresidencia segunda, a alcaldesa de
Sanxenxo (GDR do Salnés). A secretaría é asumida polo GDR Ancares - Courel e a tesouraría, polo GDR Ulla - Tambre - Mandeo.
Santiso agradece o apoio proporcionado

por unhas agrupacións que aglutinan a 314
concellos de Galicia e a 4.000 asociacións.
“Compartimos o interese por crear oportunidades no medio rural e iso está por encima
de calquera tipo de cor política”, afirma.
Un dos obxectivos principais da xunta
directiva centrarase no programa Leader
que permite a innovación na o ámbito rural financiado proxectos para entidades públicas e
privadas. Chegando ao seu último tramo, o
fondo concedido está a esgotarse, pero dado
que as necesidades do rural seguen sendo
grandes, Santiso loitará pola aplicación da denominada “reserva de eficacia”.
Esta componse duns 38 millóns de euros a
investir no ámbito galego, procedentes de fon-

dos que non se gastaron en 2008 e 2009. “O
Leader permite manter a actividade económica no medio rural sen depender en exclusiva da agricultura”, apunta.
Santiso asegura que os proxectos impulsados no LEADER levaron a protexer o
medio ambiente, mellorar as infraestruturas e desenvolver o tecido económico nos territorios non urbanos de España e da UE, entre os que se atopan as comarcas coruñesa e
brigantina. Considera que se trata da mellor
iniciativa posta en marcha a favor do medio
rural desde que naceron as institucións comunitarias.
Outro dos puntos nos que traballará Santiso consistirá en reclamar o 10% do fondo

Galicia prepárase para
o retorno ao campo
da xente da cidade

PDR nacional para o programa Leader. Proporá
no regulamento, que os GDR gocen de maior
autonomía, de igual forma que os grupos de acción local no período 2000 - 2006.
O alcalde abegondés aposta por que os grupos de desenvolvemento rural asuman un rol
activo e moi participativo de cara á política
agraria común 2014 - 2020. Está convencido de que o sistema de división do territorio en GDR garante a democracia e confire unha repartición equitativa e xusto
dos fondos para o medio rural.
Santiso considera “fundamental” aproveitar as bondades do territorio para lograr oportunidades de avance económico
nun momento de crise como o actual.

O presidente dos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, José Antonio Santiso, abriu a quenda de intervencións na inauguración do congreso. Apuntou a dous conceptos como claves para o desenvolvemento
rural galego: a mobilidade de terras, de especial importancia polo minifundismo predominante na comunidade, e a agricultura ecolóxica.
“É unha oportunidade, un foco xerador
de emprego que garante a mellor ambiental
do territorio”, definiu. Como unha das liñas

principais de colaboración mencionou a que
se pode establecer entre a cadea agroalimentaria e os axentes de innovación e investigación. Este debate aberto continuará en Santiago, no congreso xa a nivel internacional
que organizarán os GDR de Galicia os días 7,
8 e 9 de novembro. Logo chegou a quenda
do vicepresidente de REDER, Rede Estatal
de Desenvolvemento Rural, Ángel Exojo.
“Non podemos dar as costas a un alicerce
fundamental como o desenvolvemento rural, hai miles de proxectos empresariais en

xogo”, afirmou. O castelán manchego aludiu á
metodoloxía Leader como clave para o avance
do sector. “É un exemplo de efectividade na
revitalización de áreas rurais, que xerou empregos, diversificou a economía e mellorou a
calidade de vida”, resumiu. Cualificou de espectacular o efecto multiplicador que superou
con crecer as previsións iniciais do ano 2000.
Por cada euro público investido no Leader, investíronse 2,30 euros privados no sector turístico, ou 2,80 euros privados no sector de
pemes.O director xeral de Desenvolvemento
Rural da Xunta de Galicia, Antonio Crespo, sinalou que a innovación permitirá resultados
prácticos, que supoñen unha venda mellorada
dos produtos. Pediu saber adaptarse á nova situación económica, e mostrouse convencido
do futuro do sector.
A clausura do congreso, celebrado no mes
de setembro, foi presidida pola alcaldesa de
Bergondo, Alejandra Pérez, e o presidente da
Deputación da Coruña, Diego Calvo, ademais
do propio Santiso.

Os GDR impulsarán un debate entre 4.000 entidades
sobre o futuro do sector no seu primeiro Congreso

presidente está absolutamente convencido
do poder que ten Galicia no seu medio rural
e que as administracións e as asociacións
deben traballar da man para crear proxectos e actuacións que o poñan en valor e
que xeren oportunidades económicas e de
emprego.
Santiso sinalou que se trata do primeiro congreso a nivel galego destas características polo que supón un “reto” para os
31 Grupos de Desenvolvemento Rural de
Galicia que xestionan o Programa LEADER. Neste senso agradece a colaboración
da Consellería de Medio Rural, que permite a participación neste proceso dos axen-

tes activos. O Congreso será tamén o punto
de encontro de debates temáticos, que terán lugar en distintos territorios de Galicia
durante os 5 meses previos. Entre outros
temas abordarase: Xuventude e muller no
medio rural; Asociacionismo; Innovación e
emprego no medio rural; Discapacidade;
Patrimonio etnográfico e tradicional; Montes veciñais en man común; Comercialización no sector forestal; Comercialización en
circuítos curtos; Produtos locais e marcas
de calidade; Viticultura; Hábitat disperso;
Ámbitos periurbanos; Calidade de vida;
Organización territorial; Turismo e Medio
Ambiente.

No pazo de Mariñán falouse do futuro do
medio rural español e galego coas miras postas nas posibilidades de desenvolvemento
que permitirá. Nas diferentes intervencións
do congreso “Innovación no medio rural”
quedaba unha idea meridianamente clara: o
campo, o agro, supón unha oportunidade
económica que avanzará co paso dos anos e
empuxará ao regreso ao rural da xente das
cidades. Un estudo publicado en 2011 por
unha consultora alemá xa concluía que o
sector rural constituirá un “motor de desenvolvemento económico” nos próximos anos.
A consecuencia sinalada neste estudo consistirá en que o campo atraerá a cidadáns dispostos a aproveitar as vantaxes do agro, e a
comarca da Coruña e Betanzos non será
allea a este movemento.

O desenvolvemento da Política Agraria
Común para o período 2014 – 2020 preséntase como un reto para Galicia. O papel do
medio rural galego debe facerse forte e promover un sistema que dote de oportunidades económicas ao territorio, especialmente
nun momento de crise coma o actual.
Con esta premisa, os Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia organizan o seu
primeiro congreso, denominado “Desenvolvemento Rural e Leader no Horizonte 2014

PÉREZ, CALVO E SANTISO, NA CLAUSURA DO CONGRESO CELEBRADO EN MARIÑÁN

– 2020”, que terá lugar na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago os vindeiros 7, 8
e 9 de novembro. O obxectivo que perseguen
os Grupos consiste en impulsar un gran debate entre a sociedade galega que permite
plasmar os intereses da comunidades na política agraria. Así, serán 4.000 entidades que
conforman os grupos as que teñan voz para
facer chegar as súas ideas.
“Gústanos o rural e somos do rural”, afirmou Santiso na presentación do evento. O
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O director xeral de Agricultura da UE felicita a Abegondo
polos seus plans de aproveitamento de terras
No pasado mes de febreiro, o presidente da Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, mantivo unha
entrevista de traballo co director xeral de
Agricultura e Desenvolvemento Rural da
Comisión Europea, José Manuel Silva. José Antonio Santiso presentoulle a Asociación e as liñas de traballo que os grupos de
desenvolvemento rural galegos están a
desenvolver. O presidente aproveitou a
ocasión para convidar ao director xeral ao
Congreso sobre Desenvolvemento Rural e
Leader, invitación que foi aceptada polo
funcionario europeo.
Silva aposta pola xestión de terras como unha oportunidade para Galicia. Neste sentido, coincide coa liña de actuación
promovida polo Concello e polo GDR con

programas que pretenden impulsar un
aproveitamento económico do solo agrícola e forestal.
O director xeral transmitiu a Santiso a
súa felicitación pola política levada a cabo
na materia. Silva quixo destacar dúas accións: o sistema de xestión montes (Saxmel) e a ordenación do solo agropecuario
de Abegondo que o goberno local incluíu
no Plan Xeral.
Estas políticas coinciden coas que ten
en mente a Unión Europea. Silva sinalou
que a Política Agraria Común reservará
unhas dos seus principais investimentos a
programas que promovan o aproveitamento das terras.
Pola súa banda, Santiso ten moi claro
que a explotación das capacidades agro-

A conselleira do Medio Rural
concreta con Santiso a defensa
do Leader para a comarca

pecuarias do municipio constitúe unha
oportunidade única de desenvolvemento económico. A terra é un dos principais
recursos que teñen os veciños e o territo-

rio abegondense polo que a administración debe pór os medios para que o
aproveitamento destas posibilidades sexa o máximo.

Os GDR recollerán sementes autóctonas
para o banco de xermoplasma de Galicia
O pasado 9 de marzo, no marco da organización do Congreso sobre Desenvolvemento Rural e Leader no período 20142020, o presidente da Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia
mantivo unha reunión de traballo co reitor
da Universidade de Santiago de Compostela, Juan J. Casares na que lle presentou a
dinámica e filosofía da asociación e o labor
que están a facer os GDR.
Na xuntanza tamén conversaron sobre
o convenio asinado entre ambas as dúas
entidades, Asociación de GDRs e a Universidade de Santiago de Compostela, me-

diante o cal o alumnado da USC terá a
oportunidade de realizar prácticas nos
GDRs de Galicia.
Santiso trasladoulle ao reitor da previsión de realizar un congreso sobre desenvolvemento rural a nivel internacional e
que vai ter lugar en Santiago, e pediulle
asesoramento e apoio para este evento. O
reitor manifestou o seu total apoio ao congreso, tanto por medio da validación da
asistencia ao por créditos para o alumnado
da USC, asesoramento para a elección de
relatores, así como por medio da cesión
dun espazo para a celebración do acto.

Entrevista coa secretaria xeral do Ministerio de Agricultura
José Antonio Santiso, en calidade de vicepresidente da Red Estatal de Desarrollo Rural
(REDER) mantivo unha reunión con dona Isabel García-Tejerina, secretaria xeral do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA). O encontro tivo lugar o
pasado 27 de marzo. Na reunión abordáronse cuestións como a posibilidade de que exista un
único Plan de Desenvolvemento Rural e a de que exista un multifondo europeo que sirva para
facer unha auténtica política de desenvolvemento rural-territorial. Outro dos temas tratados
por Santiso e a secretaria xeral foron a convocatoria de cooperación e de proxectos piloto.

O alcalde participa como moderador nunha mesa redonda

A CONSELLERÍA RECOÑECEU O ESFORZO LEVADO A CABO POR MARIÑAS – BETANZOS

O presidente da Asociación de GDRs
mantivo unha reunión de traballo coa conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa
Quintana. O encontro tivo lugar nas dependencias da Consellería o día 16 de abril.
Santiso presentoulle á conselleira a Asociación de GDRs e o traballo dos grupos que
a conforman, facendo fincapé no importante papel que as agrupacións de desenvolvemento rural desempeñan como auténticos
motores de dinamización do rural.
Un dos asuntos principais centrábase no
programa Leader 2007-2013, que permite a
innovación na o ámbito rural financiado
proxectos para entidades públicas e privadas. Chegando ao seu último tramo, o fondo
concedido está a esgotarse, pero dado que as
necesidades do rural seguen sendo grandes,
Santiso solicitou á conselleira a aplicación

da denominada reserva de eficacia.
Esta componse duns 38 millóns de euros
a investir no ámbito galego. O alcalde abegondense pediu a Quintana que polo menos un millón de euros se destinen a proxectos na área da Coruña e Betanzos.
A conselleira coincidiu en valorar as bondades para os sectores público e privado
que proporciona o Leader polo que defenderá a activación de fondos desta reserva.
Na reunión tamén estaba presente o director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, que recoñeceu o gran traballo
efectuado por Mariñas - Betanzos.
Ademais, froito desta reunión conseguiu
o apoio da Consellería de Medio Rural para
o Congreso sobre Desenvolvemento Rural
que se está a organizar para o vindeiro mes
de novembro.

O pasado 12 de abril tivo lugar en Lalín o curso Galicia, un mundo rural vivo, organizado
pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Esta xuntanza contou coa presenza de
profesores das universidades galegas e doutros expertos do ámbito do desenvolvemento rural.
José Antonio Santiso, como presidente da Asociación de GDRs de Galicia, moderou unha mesa
redonda baixo o título: “Desenvolvemento rural. Papel e experiencias dos GDRs”, na que participaron xerentes de diferentes grupos de desenvolvemento rural galegos e asturianos.

