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CULTURA:
Programa cultural das nosas letras...

Sábado 11 de maio ás 11:00 h. na biblioteca: A rule-
ta do coñecemento.
Venres 17 de maio ás 11:00 h. na nave da Estación: 
Festival das nosas letras.

DEPORTE:
Torneo intermunicipal de fútbol sala o 25 de maio en 
Arzúa.

Aberto prazo de inscrición para participar nos campa-
mentos deportivos da Deputación do 21 ao 26 de xullo.

Festivais clausura actividades deportivas:
De baloncesto, bádminton, ximnasia rítmica e kara-
te o xoves 30 de maio.
De patinaxe o martes 4 de xuño. 

XUVENTUDE:
Continúa o Posta a Punto con obradoiros o 10 e 31 de 
maio.

Comeza o Punto a Punto con 2 accións formativas: unha 
sobre igualdade e outra sobre rutas de sendeirimo.

SERVIZOS SOCIAIS:
Na terceira idade:

Circuíto termal de Outariz o 15 de maio.
Escola de saúde o 16 de maio.
Bingo o 23 de maio.
Excursión a Estremadura do 28 ao 31 de maio.

Prazos de solicitude na Escola Infantil de Vedra aber-
tos en maio.

Novas propostas na área de muller no mes de maio.

AXENDA PARA O MES DE MAIO

Programación cultural da Asociación San Campio:
Serán das Letras: Concurso e Foliada!
Excursión á Romaría Etnográfica Raigame o 17 
de maio.
Excursión á Ronda das Adegas (Miranda do Dou-
ro – Portugal).

Maxia coa ANPA do CEIP Ortigueira o 24 de maio ás 
17:30 h. na Casa da Cultura.

Concerto da Escola de Música de Santa Cruz de Ri-
badulla co Coro da Escolanía de Santiago de Com-
postela o 25 de maio ás 19:00 h. na nave da Estación 
de Santa Cruz de Ribadulla.

XIII Día da Bicicleta de Trobe o domingo 2 de xuño.

AXENDA INICIATIVAS ASOCIATIVAS

Festas do San Pedro Mártir en Merín o 4 e 5 de maio.

Festa da Orella en San Fins o domingo 5 de maio.

IV Festa do Pulpo en Vedra o domingo 12 de maio.

XIII Festa do Porco á Brasa en Trobe o venres 17 de 
maio.

Festa do Carneiro ao Espeto en San Xián o domingo 
19 de maio.

CALENDARIO VEDRA FESTEIRA
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Foi en... Abril

Homenaxe a Mariano Léma Pérez, que dende xa conta 
co seu espazo de honra no Arquivo Histórico e das 
Sociedades Emigrantes, polo que tanto apostou.

Encontro en Leeuwarden (Países Baixos). A terceira 
reunión transnacional de coordinación do proxecto 
Erasmus+youthnest.crea que lidera o concello de Vedra.

Ana Labella Lozano, gañadora do sorteo de produtos 
de Vedra efectuado no Stand do concello no partido do 
Obradoiro CAB do 6 de abril.

Conmemoración do Día do Libro coa Campaña Libros 
para sermos Libres da Deputación da Coruña.

A agrupación NAS MANS DA AVOA do Centro Social 
da Terceira Idade de Vedra vén de asinar un convenio 
de colaboración coa Asociación de Axuda a Nenos 
Oncolóxicos de Galicia (ASANOG), polo que os fondos 
recadados polas nosas avoas coa venda dos “Paniños 
Pranenos” irán destinados a axudar ás nenas e nenos 
con cancro.

Presentación programa dinamización xuvenil Val do 
Ulla 2019.
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Foi en... Abril

Obradoiro de actualización de dinámicas e xogos, no 
Posta a Punto.

Curso de maquillaxe e pintacaras, no Punto por Punto.

Inicio Obradoiro Xardinaría de aproveitamento. Escola de Saúde: Charla a Saúde visual no rural.

Inicio Curso de Monitor/a de Lecer e Tempo Libre. Inicio Obradoiro Cestería.
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Unha das actividades das Xornadas Técnicas de 
Promoción e Difusión da Cultura do Viño no Camiño.

Asi foi a XXXIX Exaltación do Viño da Ulla.

ASÍ FOI NAS ASOCIACIÓNS

De Interese

Dende este 14 de maio todos os segundos martes 
de mes o concello de Vedra contará cun servizo de 
información especializado no catastro, no que se 
poderá:

1) Subministrar a información catastral ás persoas 
interesadas, así como a recepción, recursos, cambios 
de titularidade, altas, reclamacións,... por parte das 
persoas con titularidade catastral.

2) Facilitar información catastral ás persoas interesadas.

3) Facilitar información catastral sobre dos criterios, 
módulos, coeficientes e táboas de valoración aplicados 
ás fincas e aos datos que lles serviron de base.

4) Solicitar a información e recoller os recursos, altas, 
cambios de dominio, as reclamacións presentadas 
polos/as titulares catastrais e os documentos 
acreditativos da existencia do erro detectado.

AMPLÍASE O SERVIZO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN VEDRA OS SEGUNDOS MARTES DE 
MES DE 9:00 A 15:00 H NA CASA DO CONCELLO (COMEZA O 14 DE MAIO)

A segunda ciclo-charla proposta 
pola Asoc. Ribadoulla, moderada por 
Terio Carrera e coa participación de 
Brandán Márquez e Javi Busto.

As Escolas Deportivas de Vedra nun 
partido do Deportivo da Coruña.

As charlas sobre o servizo de esti-
mulación terapéutica para persoas 
con alzheimer e outras demencias, 
propostas pola asociación AGADEA. 



Unha actividade familiar enmarcada na Celebración 
das Letras Galegas 2019, dedicadas a Antón Fraguas, 
que mestura cultura, amor polo noso, coñecemento,…

• Data: sábado 11 de maio ás 11:00 h.
• Na Biblioteca Municipal.

CU
LT

UR
A

Cultura

5

Turismo
GOZA DO ULLA

Comeza o programa Goza do Ulla cun total de 20 
rutas que se desenvolven dende maio ata novembro 
para gozar ao máximo do río que pon nome á inicia-
tiva. Son vinte os concellos que participarán: Agolada, 
Vila de Cruces, Silleda, A Estrada, Monterroso, Palas 
de Rei, Dodro, Boqueixón, Vedra, Pontecesures, Val-
ga, Teo, Antas de Ulla, Arzúa, Padrón, Catoira, Santiso, 
Touro e Rianxo.

Vedra participará coa Ruta de San Xoán da Cova, que 
terá lugar o domingo 4 de agosto, que discorre pola 
marxe dereita do río e aproveita os camiños de paso 
de sendas de pescadores.

A Área de Extensión Sociocultural de Vedra propón dúas accións culturais para conmemorar o Día das Letras 
Galegas!

PROGRAMA CULTURAL AS NOSAS LETRAS!

• Data: venres 17 de maio ás 11:00 h.
• Na nave da Estación de Santa Cruz de Ribadulla.

Programa:
Rosalía e Castelao estarán máis presentes que 
nunca grazas á colaboración da Asociación  Cultural 
Papaventos co noso Día das Letras.

Música en galego, coa actuación de tres corais do 
concello de Vedra con letras en galego.

• Coral de San Xián.
• Coral Polifónica de Santa Cruz de Ribadulla.

• “Os do Canto” da Terceira Idade de Vedra.

Campaña de sensibilización: “O galego máis ti… ti 
máis o galego”

Os tres centros educativos do concello participan 
desta acción proposta polo concello coa que se 
pretende materializar a relación entre o galego e a 
nosa infancia e mocidade.

Esta campaña tamén será compartida nas redes 
sociais municipais.

A RULETA DO COÑECEMENTO.
DESCUBRINDO A CULTURA A TRAVÉS DO XOGO.

FESTIVAL DAS LETRAS.
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Deporte

Un equipo representante da liga de Fútbol Sala do 
Concello de  Vedra vai participar o vindeiro 25 de maio 
no XXII Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala que este 
ano se desenvolve no concello de Arzúa.

O concello de Vedra ten adxudicado 3 prazas 
para os Campamentos Deportivos 2019. Este cam-
pamento está destinado a nenos e nenas de entre 
9 e 14 anos, cumpridos neste ano 2019 e terá unha 
orientación deportiva, mediante a realización de 
actividades náuticas, equitación tenis, sendeirismo, 
así como tamén cultural e realización de talleres.

A estancia e manutención terá lugar nas instala-
cións do Colexio Calvo Sotelo, no Concello de A 
Coruña (rúa Archer Milton Huntington,24) e a cota 
de participación e de 85,00 euros por participante. 
A este concello correspóndelle a 4ª quenda que vai 
dende o 21 ao 26 de xullo.

As inscricións realizaranse no concello con data lí-
mite do 31 de maio, no caso de ter mais solicitudes 
que prazas concedidas, realizarase un sorteo publi-
co ante o secretario do concello para adxudicar as 
prazas.

Máis información e inscricións no departamento de 
cultura e deportes: 981814691

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DA 
DEPUTACION 2019

XXII TORNEO INTERMUNICIPAL
DE FUTBOL SALA

As persoas participantes das escolas deporti-
vas de baloncesto, bádminton, ximnasia rítmica e 
karate realizarán unha exhibición das habilidades 
adquiridas durante este curso e terá lugar o xoves 
30 de maio a partir das 17:00 h. no pavillón poli-
deportivo de Vedra, con grandes sorpresas para as 
persoas participantes e inchables.

E o festival da escola deportiva de patinaxe, que 
se vén desenvolvendo no pavillón de Lestedo, terá 
lugar neste mesmo pavillón o martes 4 de xuño a 
partir das 17:00 h.

FESTIVAL CLAUSURA DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS CONCELLO DE VEDRA

O grupo de sendeirismo continúa a realización do 
Camiño Miñoto Ribeiro.

Nova etapa: Entrimo Azoreira
Data: sábado 25 de maio

Horarios e puntos de recollida:
• Ás 7:00 h na Estación de autobuses.
• Ás 7:05 h no Hipercor.
• Ás 7:20 h no Breixo.
• Ás 7:25 h en Lestedo.
• Ás 7:30 h en Mosqueiro.

Inscricións abertas ata o 23 de maio ou ata cubrir 
aforo no teléfono 981 814 691.

SENDEIRISMO CAMIÑO MIÑOTO RIBERIO
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Educación
VEDRA MEDRA
CON ANTONIO FRAGUAS

Alguén definiu con moi bo tino 
a don Antonio Fraguas Fraguas, 
autor elixido este ano para ce-
lebrar o Día das Letras Galegas, 
como “un notario da realidade, 
un coñecedor do seu pobo e un 
investigador incansable” (Antonio 
Fraguas, mestre da memoria Edito-
rial Galaxia).

El foi quen nos serviu de guía e 
inspiración ao longo deste curso 
para continuar aprendendo sobre 
Vedra a partir do seu patrimonio. 

Vedra medra elixiu unha celebra-
ción tan popular coma o Entroi-
do do Ulla para deseñar diversas 
actuacións que convertemos en 
mostras dun empoderamento 
simbólico tan necesario como ur-
xente neste rural galego do século 
XXI.

O Entroido foi tamén un tema re-
corrente nas investigacións que 
Fraguas levou a cabo. Sabémolo 
tras rastrexar as súas publicacións 
desde o ano 1930 no que comeza-
ra coa análise do Entroido do sur 

de Cotobade ata 1994, ano no que 
O Museo do Pobo Galego sacara á 
luz o seu volume Do Entroido.

Outra liña de traballo de Vedra me-
dra no 2018-19 é a da recuperación 
do léxico tradicional parcialmente 
esquecido. Con “Bótame un capio” 
queremos que o alumnado se con-
verta en investigador e rexistrador 
da súa cultura. Celebramos xa a 
segunda sesión. Esta vez acompa-
ñáronnos tres informantes, Virgilio 
Carpinteiro, Luis Neira e Manuel 
Rey. O punto de encontro foi o CPI 
de Vedra o pasado 3 de abril. Á con-
vocatoria acudiron estes veciños 
de Cimadevila, Sarandón e San Ma-
mede e unha vintena de alumnos/
as de 1º e 2º da ESO. Toda a inter-
vención estivo gobernada polas 13 
cuestións do caderno de traballo 

sobre o viño e a vendima. 

Esta sesión complementouse cun-
ha saída didáctica a unha das bo-
degas máis coñecidas da Ulla, Pazo 
Galegos. A visita enmárcase nun 
clásico en Vedra medra, o traballo 
sobre a Ribeira do Ulla como co-
marca vitivinícola e subzona da De-
nominación de Orixe Rías Baixas. 

A saída a San Pedro de Vilanova o 
12 de abril serviu para recordarlles 
que Pazo Galegos fora residencia 
do escritor, investigador e cura de 
Vedra, don Antonio López Ferreiro.

Vedra medra segue incansable 
poñendo en valor o patrimonio lo-
cal e quere seguir a vía que xa tra-
zara antes outro gran mestre, don 
Antonio Fraguas.

Xuventude

Achégase o verán... tes moito tempo 
libre, e non sabes que facer co mesmo? 
Queres aproveitalo aprendendo e adquirindo 
experiencia de cara a un futuro laboral? 
Anímate a participar como voluntario/a xuvenil! 
e reserva a túa praza (prazas limitadas).

Se tes entre 16 e 30 anos, podes participar nas 
diferentes áreas nas que se desenvolverán as 
accións voluntarias: atención a peregrinos, 
dinamización sociocultural, accións ambientais, 

campos de traballo...
Ademais, as persoas 
voluntarias, contarán 
con formación, seguro 
de accidentes e de R.C. e terán cubertos os 
gastos de desprazamento e manutención.

Se estás interesado/a e queres recibir máis 
información ou inscribirte, podes contactar 
a través do teléfono 981 814 695 ou no email:

xuventude@concellodevedra.com

VOLUNTARIADO XUVENIL

APÚNTATE XA!!!
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Xuventude

Presentamos as propostas deste programa para o 
mes de maio...

...CONTINÚA O PROXECTO “POSTA A PUNTO”

Continúa a programación do Posta a Punto para 
a Xuventude de Vedra, con propostas orixinais, 
interesantes, formativas,... para a mocidade!!

En maio con obradoiros de cociña erótica e ioga da 
risa, que non te debes perder.

... COMEZA O PROXECTO PUNTO A PUNTO!

Esta outra liña de acción propón dar respostas 
formativas aos potenciais xacementos de emprego 
no territorio “punto a punto” no ámbito do turismo 
(co río Ulla como eixe vertebrado) no ámbito 
sociosanitario, no acompañamento social e no 
ámbito das TICs.

Con esta perspectiva presentamos as súas propostas 
para este mes de maio…

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN XUVENIL VAL DO ULLA

+INFO, RESERVAS E CONSULTAS NO TELÉFONO 981 814 691
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Servizos Sociais
ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE

Circuíto Termal nas Termas de 
Outariz.
Mércores 15 de maio.
Prezo: 25 € (Inclúe transporte, 
comida e tratamento termal; 
prazas limitadas).
Programa: pola mañá trata-
mento termal, xantar, visita e 
regreso. (O prazo de inscrición 
para esta saída ábrese o 30 de 
abril no teléfono 981 814 695. 
As prazas e número de asen-
to adxudicaranse por rigorosa 
orde de inscrición).

Escola de Saúde: “Detección 
da perda auditiva na terceira 
idade”.
Xoves 16 de maio ás 20:00 h. 
no Centro Social.
Impartido por Alba Aller Lavan-
deira, logopeda e audioprote-
sista na Clínica Rosaleda.

Bingo.
Xoves 23 de maio ás 20:00 h.

Excursión “Estremadura Terra 
de Conquistadores”.
Do 28 ao 31 de maio (4 días, 3 
noites).
Itinerario: Cáceres, Guadalu-

pe, Trujillo, Mérida, Monfragüe, 
Plasencia…
Prezo: 249 € (Inclúe transpor-
te, pensión completa en habi-
tación dobre, seguro de viaxe, 
servizo de guía e entrada ao 
Mosteiro de Guadalupe) - pra-
zas limitadas - (O prazo de ins-
crición estará aberto dende o 2 
ao 16 de maio no teléfono 981 
814 695. As prazas e número de 
asento adxudicaranse por rigo-
rosa orde de inscrición).

Obradoiro de cestería.
Todos os luns a partir das 
17:30 h.

Liga de Tute.
Todos os luns a partir das 
20:00 h.

Obradoiro de xardinaría de 
aproveitamento.
Todos os martes a partir das 
18:00 h.

XXIX Romaría da Terceira Idade de Vedra, coa asistencia de máis de 320 persoas.

Idade de ingreso:
Mínimo 3 meses e máximo 3 anos, cumpridos an-
tes do 31 de decembro.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:
• As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral 
do Concello.

As familias con nenos/as xa matriculados/as actual-
mente no centro, que desexen renovar a praza debe-
rán presentar a solicitude de reserva do 1 ao 15 de 
maio de 2019, acompañada da declaración do IRPF 
do exercicio 2017 ou o correspondente certificado 
da Axencia Tributaria.

As familias que desexen solicitar praza de novo in-
greso deberán presentar a solicitude do 16 ao 31 de 
maio de 2019.

Para máis información e solicitudes poderán dirixir-
se ao Departamento de servizos sociais comunitarios 
do concello os luns, xoves e venres de 8:30 a 14:00 h.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VEDRA
PRAZO ABERTO DE SOLICITUDES PARA O CURSO 2019/2020



Requisitos:
• Poderán ser beneficiarias desta prestación aque-
las persoas que teñan fillas ou fillos menores de 
tres anos nados entre o 1/01/2016 e o 31/12/2017, 
ámbolos dous días incluídos, e que, durante o ano 
2017, nin eles nin ningunha das persoas que com-
poñen a unidade familiar estivesen obrigadas a 
presentar a declaración polo IRPF correspondente 
a este período, nin a presentasen de xeito volunta-
rio aínda sen estar obrigadas.

Tipo de axuda:
A prestación consistirá nun pagamento único por 
cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma 
filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación. A 
contía será a seguinte:

• Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.

• Cando sexa a segunda filla ou fillo:1.200 euros.
• Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 
2.400 euros.

Documentación:
• Solicitude.
• Copia do libro de familia.
• Certificado de convivencia da unidade familiar 
(cunha antigüidade de 6 meses).
• Datos bancarios.

Prazo de presentación de solicitudes:
• Aberto ata o 28 de maio de 2019

Para máis información e solicitudes poderán dirixirse 
ao Departamento de servizos sociais comunitarios os 
luns, xoves ou venres de 8:30 a 14:00 h.
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Servizos Sociais
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR
FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS 2019

O mes de maio gozaremos de actividades cheas 
de dinamismo e estimulación dos xogos de move-
mento.

Dende o proxecto Conxuga queremos aproveitar  
para traballar a educación para a corresponsabilida-
de e a igualdade en todas as actividades implicando 
as familias na actividade lúdica a través do xogo.

Con esta intención, formulamos os seguintes obra-
doiros e actividades:

• Coñecendo outros países.
• Xogando en valores: Contacontos.
• Experimentos divertidos.
• Obradoiro emocional.
• “Mr/s. Manitas”.
• Descobre e investiga: “xogos populares”.
• Compañeiros/as de xogo: Xogos reunidos.
• Superchef.
• Móvete e baila: Danzas do Mundo.
• As palabras teñen vida: concurso de poesía.
• Teatro de monicreques.
• Miúdos/as artistas.

Para calquera información poñerse en contacto no 
teléfono 699 041 486 ou no enderezo electrónico 
carmen.sabio@concellodevedra.com

LUDOTECA NO MES DE MAIO
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Muller

Eixe central do curso dirixido a homes; queremos 
ofertar un curso de corresponsabilidade dirixido a ho-
mes, dar un  impulso para incorporar ao xénero mas-
culino ás tarefas da igualdade.

Trátase dunha nova acción de sensibilización e edu-
cación en igualdade  que terá como obxectivos xerais 
fomentar a corresponsabilidade nas tarefas domésti-
cas, participar activamente no coidado e alimentación 
das persoas que conviven no fogar e a aprendizaxe 
de novas destrezas que permitan aos homes ter au-
tonomía persoal, así mesmo abórdanse os coidados 
e os afectos.

Na sociedade actual na que muller e home deben ir 
conquistando novas esferas de equidade e afrontan-
do igualdade de oportunidades e de actuación no ám-
bito laboral e familiar, faise necesario que os homes 
adquiran as destrezas e habilidades que son necesa-
rias para que se poida levar a cabo unha efectiva dis-
tribución no traballo do fogar e nas responsabilidades 
de coidado.

Traballaranse  cuestións relativas á cociña,  ao coida-
do dun mesmo, técnicas básicas para o cambio postu-
ral de persoas maiores, coidado de menores, pautas 
educativas básicas, a necesidade dos afectos, aprendi-
zaxe de técnicas básicas do repasado, coser, etc.

Se tes interese en participar  chama o teléfono 699 
041 486 ou no enderezo electrónico carmen.sabio@
concellodevedra.com de 9:00 a 14:00 h.

VEDRA EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO

MULLERES ASASINADAS ANO 2019 19
NOVA OFERTA FORMATIVA:
CORRESPONSABILIDADE

Ofrece as seguintes actividades DE MANEIRA GRA-
TUÍTA e en formato virtual, dirixidas a mulleres con 
necesidades educativas e/ou de inserción ou mellora 
laboral:

• Asesoramento especializado en diferentes cues-
tións relacionadas con emprego e formación: mar-
ca persoal, ferramentas e recursos de procura de 
emprego axustados aos diferentes perfís profe-
sionais, redefinición de obxectivos profesionais, 
diversificación profesional, información sobre os 
diferentes plans de formación existentes na actua-
lidade, etc.

• Aulas virtuais e seminarios web: pílulas formati-
vas con información sobre diversas técnicas e fe-
rramentas aplicadas á procura de emprego.

• Acompañamento e desenvolvemento persoal: 
para traballar as competencias persoais e profesio-
nais axustadas ao perfil profesional e aos obxecti-
vos laborais das participantes e apoiar a resolución 
de dificultades que xorden ao longo do proceso.

Se estás interesada en participar chama o teléfono 
699 041 486 ou no enderezo electrónico carmen.sa-
bio@concellodevedra.com de 9:00 a 14:00 h.

CONECTADAS POLO
EMPREGO



A Asociación Cultural San Campio  unha vez máis 
presenta todas as súas propostas para a conmemora-
ción das nosas letras!!
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Iniciativas Asociativas
AS LETRAS GALEGAS COA ASOCIACIÓN SAN CAMPIO

Para participar do V Concurso do Serán das Letras 
consulta as súas bases na páxina web municipal.

A Escola de Música de Santa Cruz presenta o seu 
concerto co Coro da Escolanía de Santiago de Com-
postela, que se celebrará o sábado 25 de maio ás 
19:00 horas na Nave da Estación de Santa Cruz de 
Ribadulla.

CONCERTO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CRUZ DE RIBADULLA
O SÁBADO 25 DE MAIO
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Iniciativas Asociativas

Un ano máis con motivo da celebración da Festa da 
Orella na parroquia de San Fins, o concello de Vedra 
en colaboración coa Consellería de medio ambiente e 
Ecoembes trae a campaña “Separar con Xeito”.

Esta axudaranos a coñecer e poñer en práctica for-
mas de reciclaxe responsables.

Toda a información en www.separarconxeito.gal

CAMPAÑA SEPARAR CON XEITO
O DOMINGO 5 DE MAIO NA FESTA DA ORELLA

A ANPA do CEIP Ortigueira de Santa Cruz propón 
esta actividade familiar para celebrar o final dun 
novo curso.

• Data: venres 24 de maio
• Lugar e hora: Casa da Cultura de Santa Cruz 
ás 17.30 h.
• Espectáculo de maxia de Pedro Bugarín!!

Unha proposta para todos os públicos e para todas 
as idades!!

MAXIA COA ANPA DO CEIP ORTIGUEIRA
O VENRES 24 DE MAIO

10:00 Apertura de inscrición gratuíta no campo da 
festa de Trobe.
10:30 Xincana ciclista infantil.
11:15 Inicio do paseo en bicicleta.

• Distancia apróx.16 km.
• Punto de avituallamento a metade de percorrido.

Ademais ao longo da mañá:
• Sorteo dunha bicicleta e 
agasallos entre as persoas 
asistentes!
• Haberá unha camiseta 
conmemorativa.
• Obrigatorio o uso de casco 
protector.
• Menores irán acompaña-
dos de adulto.

DÍA DA BICI EN TROBE O 2 DE XUÑO
DA ASOCIACIÓN XUVENIL DORNA

Medio Ambiente

Parabéns

Por acadar un novo premio. Esta vez en China, 
terceiro posto a nivel mundial!!

A este vedrés o mundo quédaselle pequeno!! Para-
béns e a seguir así!!

A ANTÓN VÁZQUEZ E O SEU PROXECTO ALÉN SPACE
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Parabéns

A Marga Balboa polo seu primeiro posto no Cam-
pionato de España de Orientación celebrado en abril 
en Llanes (Asturias) na categoría de Veteranas en Re-
levos e o seu segundo posto na categoría D-55 Sprint.

E a Carla Muñiz Balboa, pois o da orientación debe 
ser cousa de familia e quedou a terceira clasificada na 
modalidade Distancia Media na categoría F-12. Para-
béns a ambas.

A MARGA BALBOA E A CARLA MUÑIZ BALBOA

Por un novo e rotundo éxito coa súa XVI Mostra de 
Teatro Amador de Vedra, que un ano máis conseguiu 
encher o salón de actos do Centro Social de Vedra en 
cada unha das súas 13 sesións e durante 4 fins de se-
manas consecutivas!

Cifras impensadas para un concello rural coma Vedra!!  
Parabéns e grazas por facer teatro, por facer cultura!!

Á ASOCIACIÓN CULTURAL PAPAVENTOS

Os equipos feminino e masculino do Olímpico de 
Vedra logran a permanencia na 2ª división da liga de 
duatlón.
 
Acadando este logro, en 2020 por quinto ano conse-
cutivo estarán entre os 30 mellores clubes españois 
da modalidade, nun abril onde lograron importantes 
éxitos a nivel autonómico.
 
O Olímpico de Vedra chegaba a última xornada da 
liga de clubes, disputada en Soria o 13 e 14 de abril, 
co equipo feminino virtualmente salvado e co equipo 
masculino nunha situación moi difícil.
 
O cadro masculino estaba en descenso a unha con-
siderable distancia dos postos de salvación e, agás 
descalabro non acaecido do rival directo Archena 
Ibercombus, obrigaba a escadra vedrense  a obter 
un enorme resultado nesa xornada para non ser un 
dos 4 equipos dos 15 que compoñen a división que 
perderían a categoría. E así foi, o cuarto posto aca-
dado polos vedreses, superando mesmo a equipos 
que ascendían a primeira división, daba aos rapaces 
do Olímpico por so 2 puntos a ansiada e case utó-
pica permanencia. Finalmente undécimos, nunha 
disputadísima liga onde dende o 8º ao 12º soamen-

te houbo 7 puntos de 
diferencia (1 posto na 
meirande parte das 
xornadas).
 
Moito máis plácida foi a 
actuación do equipo fe-
minino, que chegaba a 
Soria xa coa permanen-
cia no peto e co único 
obxectivo de disfrutar da competición. Finalmente 9º 
posto na xornada como 9º foi o posto que ocuparon 
as rapazas do Olímpico na clasificación final da liga. 
Sen dúbida un gran éxito, como o dos rapaces, tendo 
en conta o gran salto de nivel que experimentou nes-
ta tempada a categoría e a xuventude dos equipos 
vedrenses.
 
En Soria tamén competiron as categoría inferiores do 
club, nos campionatos de España junior e cadetes. 
Pese a non lograr postos de privilexio, moitos deles 
e delas fornon fundamentais pese a súa xuventude 
nas xornadas anteriores da liga nas que puideron 
formar parte dos primeiros equipos do club.
 
Agora os obxectivos do club céntranse nunha data e 

AO CLUB OLÍMPICO DE VEDRA

Continúa na páxina 15
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Parabéns

nun lugar: o 22 de xuño en Boiro, onde engadirán a 
auga e tentarán o ascenso a 2ª división da liga nacio-
nal de triatlón.
 
Podios autonómicos
Pero non foron os anteriores os únicos éxitos do 
Olímpico de Vedra no pasado mes. No campionato 
galego de duatlón as rapazas do Olímpico de Vedra 
lograron a medalla de bronce por equipos e nese 
mesmo campionato Elena Míguens subía ao podio 

como terceira clasificada na categoría veterán e Cé-
sar Otero facía o propio na categoría sub 23.
 
Completaban o mes de éxitos do Olímpico Asier 
Cabo, que se proclamaba subcampión galego de sal-
to de lonxitude e medalla de bronce en triple salto, 
no campionato galego cadete de atletismo en pista 
cuberta e Álvaro Iglesias, que por segundo ano con-
secutivo se proclamaba campión galego de Nada e 
Corre na categoría prebenxamín.

Vedra Festeira



Edita Colabora

PUBLICA A TÚA PROPOSTA:
Se pertences a calquera das asociacións de Vedra e o que queres é que a túa actividade saia publicada no 
Boletín, fáinolo saber no teléfono 981 814 691 ou no correo novas@concellodevedra.com co asunto: NOVA 
PARA O BOLETÍN. A DATA LÍMITE PARA FACELO SERÁ O 20 DE CADA MES.

Infórmate

Xanela da Língua

As Letras Galegas deste ano en curso están dedi-
cadas a homenaxear a Antón Fraguas, que destacou 
especialmente pola súa traxectoria persoal e profe-
sional en defensa da lingua e da cultura galega.

Antón Fraguas foi un dos máis relevantes persoeiros 
no ámbito intelectual e galeguista do século XX,  e 
destacou, sobre todo polos seus traballos como his-
toriador e antropólogo.

Discípulo de Castelao e de Losada Diéguez -de quen 
foi alumno de bacharelato en Pontevedra-, pasou a 
súa etapa universitaria en Santiago de Compostela 
onde en 1928 se licenciou en Filosofía e Letras. Pos-
teriormente doutorouse na Universidade de Madrid 
cunha tese sobre o colexio de Fonseca.
Foi na capital de Galicia onde pasou a formar par-
te activa da intelectualidade galeguista da época, xa 
que ingresou nas Irmandades da Fala e comezou a 
colaborar nas seccións de Xeografía e de Etnografía e 
Folclore do Seminario de Estudos Galegos. Dentro do 
Seminario iniciou o estudo da xeografía histórica de 
Galicia e dos costumes arredor do Entroido. Así mes-
mo foi parte activa da transformación deste órgano 
no actual Instituto de Estudos Galegos Padre Sar-
miento, no que exerceu como bibliotecario, secreta-
rio e director da sección de Etnografía e Folclore.

En maio de 1951 ingresou na Real Academia Gale-
ga, na cadeira que deixara o seu profesor Alfonso 

Rodríguez Castelao; e en 1963 foi nomeado director 
do actual Museo do Pobo Galego. Tamén tivo res-
ponsabilidades no Consello da Cultura Galega (onde 
coordinou a sección de antropoloxía), foi membro 
numerario da Real Academia Galega de Ciencias e da 
Real Academia da Historia; e exerceu como Cronista 
Oficial de Galicia (desde 1992), entre outros.

Para ter toda a información de Vedra...

• Visita a nosa páxina web www.concellodevedra.
com, con toda a información municipal.

• Date de alta no noso servizo de novas escribindo 
un correo a novas@concellodevedra.com e enviaré-
mosche puntualmente toda a información xerada en 
Vedra.

• Descarga “Concello de Vedra” no AppStore ou no 
PlayStore do teu dispositivo (móbil, tablet, portátil,…) 
e terás ao teu servizo a App Concello de Vedra coa 
que poderás informarte e consultar a actualidade 
municipal e facer as notificacións  que consideres.

• Visita e comparte amizade coa páxina de facebook 
do concello de Vedra, na que accederás a todas a ac-
tualidade de Vedra.


