
       

Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a 
todas as mulleres e as nenas.

VEDRA SOSTIBLE: VIOLENCIA DE XÉNERO

Lembra que as oficinas xerais municipais abren ao pú-
blico de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Lembra tamén que calquera xestión que teñas que rea-
lizar nos nosos diferentes departamentos  É OBRIGATO-
RIO SOLICITAR CITA PREVIA  e que PODES FACELO NO 
TELÉFONO 981 814 612 ou no seguinte enderezo electró-
nico: vedra@concellodevedra.com.

A CASA DO CONCELLO

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL
Extra de Novembro 2020 • COVID-19 • Nº 251

LEMBRA...  Ata o día que cumpras 
21 anos na nosa Comunidade Au-
tónoma as viaxes metropolitanas e 
interurbanas son gratuítas.

Así que se usas o transporte en autobús 
NON esquezas solicitar esta tarxeta.

Toda a información de uso, forma de solicitude, etc,... na 
seguinte ligazón: https://tmg.xunta.gal/xente-nova

TARXETA XENTE NOVA
TRANSPORTE GRATUÍTO METROPOLITANO
DE GALICIA
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Foi en... Outubro

Itv de vehículos agrícolas en Vedra.

Reunión de avaliación do Voluntariado Sénior 2020.

Actuación dos Quinquilláns en Vedra. Homenaxe conxunta á emigración do noso concello e 
do veciño de Boqueixón.

Paso por Vedra do VI Camiño da Diversidade de 
INGADA.

Reunión de avaliación final do Voluntariado Xuvenil.
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Foi en... Outubro

Astronomía nas Rutas Xacobeas en Trobe. Inicio da actividade de inglés nun dos seus sete grupos.

Inicio das actividades deportivas no pavillón municipal.

Inicio da actividade de memoria para a Terceira Idade. Inicio das actividades deportivas para a Terceira Idade.

Reunión de avaliación final do Voluntariado Xuvenil. Inicio dunha das actividades culturais na Casa das 
Artes.
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Foi en... Outubro

ASÍ FOI O OUTUBRO DAS ASOCIACIÓNS

Escola do Voluntariado Ambiental da Asociación 
AMABUL.

Xornada de eliminación da flora exótica invasora.

Curso de informática da AAVV de San Miguel. Unha das actuacións do Circuíto Galego de Teatro 
Amador en Vedra da Asociación Cultural Papaventos.

Curso de Interpretación Ambiental e do Patrimonio da 
Asociación AMABUL.

Comezo das actividades da Asoc. Cultural San Campio.

Xornada formativa do Voluntariado Sénior AMABUL. Comezo Cogomelar da Asociación AMABUL.
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De Interese

LEMBRA QUE PODES FACER USO DOS SEGUINTES SERVIZOS...

Chama ao 981 814 612 e reserva a túa cita para 
achegarte ao Punto Limpo situado no lugar de Forne-
los na parroquia de Vedra.

Horarios:
• Martes de 9:00 a 13:30 e de 16:00 a 19:00 horas.
• Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

PUNTO LIMPO!

SERVIZO DE VOLUMINOSOS PORTA A PORTA 

Solicita a recollida de voluminosos no teu domici-
lio no teléfono 981 814 612 de luns a venres de 9:00 
a 14:00 h.

Este servizo visitará o teu domicilio para realizar a 
recollida dos teus voluminosos dúas veces ao mes.

SERVIZO DE AVARÍAS NA ILUMINACIÓN PÚBLICA

Se detectas algunha avaría no alumeado chama 
ao 699 304 702 ou avisa a través da aplicación colga-
da na web municipal.

Se atopas algún niño de velutina LEMBRA O PRO-
TÓCOLO DE ACTUACIÓN establecido pola Xunta de 
Galicia e a FEGAMP... CHAMA AO 012

AVISOS DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA

Na actualidade máis que 
nunca, é moi útil coñecer 
dun xeito directo é auto-
mático toda a información 
de  interese. Para iso podes 
contar con todos os servi-
zos de información munici-
pais:

• Solicita formar parte do servizo de novas por 
Whatssap escribíndonos ao teléfono 663 893 398.

• Solicita formar parte do servizo de novas no teu 
enderezo electrónico escribindonos a cultura@
concellodevedra.com

• Visita a páxina web www.concellodevedra.es

• Visita a páxina de facebook @concellodevedra

• Súmate ao instagram #concellodevedraoficial

SERVIZO DE NOVAS CONCELLO DE VEDRA

En novembro continúa este servizo de informa-
ción especializada no catastro.

• Data: martes 17 de novembro. 
• Horario: de 9:00 a 14:00 Horas.
• Lugar: salón de plenos do concello.

Para facer uso deste servizo será necesario solici-
tar cita previa no teléfono 981 814 612

...NESTE PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL:

1) Subminístrase a información catastral ás per-
soas interesadas, así como a recepción, recursos, 
cambios de titularidade, altas, reclamacións,... por 

parte das persoas con titularidade catastral.

2) Facilítase información catastral ás persoas in-
teresadas.

3) Facilítase información catastral sobre dos crite-
rios, módulos, coeficientes e táboas de valoración 
aplicados ás fincas e aos datos que lles serviron 
de base.

4) Solicítase a información e recóllense os recur-
sos, altas, cambios de dominio, as reclamacións 
presentadas polos/as titulares catastrais e os do-
cumentos acreditativos da existencia do erro de-
tectado.

CATASTRO EN VEDRA O TERCEIRO MARTES DE CADA MES CON CITA PREVIA
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Turismo
V12
DE PARROQUIA EN PARROQUIA
12 parroquias, 12 meses ,12 percorridos temáticos.

Por mor da crise sanitaria non debemos viaxar, e 
temos que ser quen de reducir a mobilidade todo o 
que sexamos capaces; vexamos isto como unha opor-
tunidade para re-descubrir as nosas parroquias, o 
noso concello. Aproveitemos para coñecer o patrimo-
nio, descubrir a historia, e valorar as nosas costumes, 
e fagámolo paseando por cada parroquia, por cada 
recuncho.

Presentámosvos o programa de visitas temáticas V12 
De parroquia en parroquia. Nesta situación as visi-
tas artéllanse de forma virtual con pequenos vídeos 
(como recurso didáctico) para que logo as poidades 
facer de forma libre. Se a situación actual muda para 
mellor e se os protocolos o permiten, está previsto 
que estas visitas se realicen de forma presencial-guia-
das e en grupos reducidos.

As propostas e datas son as seguintes:

V1 De camiños e pontes:
• Novembro: A Ponte Ulla

V2 De emigración e tradicións
• Decembro: Vedra

V3 De camelias e música
• Xaneiro: Santa Cruz de Ribadulla

V4 De entroido e casas grandes
• Febreiro: San Xián de Sales

V5 De costumes e traballos do campo
• Marzo: Merín

V5 De pesca e viño
• Abril: San Miguel de Sarandón

V7 De flora e fauna
• Maio: San Pedro de Sarandón

V8 De paisaxe e tradición oral
• Xuño: Illobre

V9 De pedras e castrexos
• Xullo: San Mamede de Ribadulla

V10 De historia e arquitectura popular
• Agosto: Vilanova

V11 De romanos e relixión
• Setembro: San Fins de Sales

V12 De arte e literatura
• Outubro: Trobe

Comezaremos neste mes de novembro na parroquia 
de Ponte Ulla co roteiro V1 De camiños e pontes, 
onde faremos un percorrido histórico polas pontes da 
Ulla dende o románico ata a actualidade, ademais, fa-
laremos dos camiños de Santiago, e dalgunha cousiña 
máis que nos atopemos neste pobo.

• Parroquia: Ponte Ulla.
• Data: a partir do 20 de novembro.
Punto de encontro: na páxina de facebook @turis-
moVedra e na web www.concellodevedra.com ato-
parás un apartado cos vídeos desta visita proposta.

V1 DE CAMIÑOS E PONTES

#haivedra #Vedra12 #re-descubreVedra #recunchosdeVedra
#VedraCon-vida #VedraenFamilia #camiñandoVedra 

#quedateenVedra #VedraVolve 
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Emprego
CAMIÑO DO EMPRENDEMENTO

Convocatoria de axudas PEL-Reactiva da Deputa-
ción da Coruña: Fondo de Financiamento para a Re-
activación Económica e Social da Provincia da Coruña

O Concello de Vedra adheriuse ao programa PEL-Re-
activa: Fondo de Financiamento para a Reactivación 
Económica e Social da Provincia da Coruña, do Plan 
de Emprego Local da Deputación da Coruña.

Bases reguladoras
As bases reguladoras da concesión destas subven-
cións  foron aprobadas por Resolución da Presi-
dencia da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
núm. 2020/23462 (Plan Reactiva- Norma 18). O seu 
texto íntegro foi publicado no BOP núm. 123/20, do 
5 de agosto.

Prazo e forma de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será  dende o 
día seguinte á publicación do extracto da convocato-
ria no BOP ata as 14:00 horas do día 25 de novembro 
de 2020.

As solicitudes presentaranse por vía telemática 
a través da Sede Electrónica do concello de Vedra 
(https://sede.vedra.es), utilizando o modelo norma-
lizado de solicitude dispoñible na mesma, e deberán 
achegar a documentación establecida na base 4.3 da 
Norma 18.

PEL REACTIVA
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Voluntariado

BASES DO CONCURSO DE TARXETAS DE NADAL “NADAL... CAMIÑO DE ESTRELAS”

O departamento de Cultura do Concello de Vedra 
nesta situación de  COVID-19 propón unha edición vir-
tual do seu concurso de tarxetas de nadal 2020.

CONCURSANTES:
Poderán participar todas as persoas empadroadas 
neste concello nas idades comprendidas entre os 3 e 
os 12 anos, coas seguintes...

CATEGORÍAS:
• Categoría A: 1º E 2º DE PRIMARIA (persoas nadas 
en 2014 - 2013) 
• Categoría B: 3º E 4º DE PRIMARIA (persoas nadas 
en 2012 - 2011)
• Categoría C: 5º E 6º DE PRIMARIA (persoas nadas 
en 2010 – 2009)

PREMIOS:
• Cada concursante obterá un agasallo de partici-
pación
• Haberá un premio ao mellor traballo en cada ca-
tegoría.
• De entre todos os traballos recibidos un xurado 
elixirá a tarxeta que se empregará como felicita-
ción oficial do Concello de Vedra no Nadal de 2020.

CONDICIÓNS: 
As tarxetas serán realizadas nunhas dimensións de 
15 x 21 cm (Din A5 / medio folio) e a temática versará 
baixo a idea de “Nadal... camiño de estrelas”; entendi-

da libremente por cada unha das persoas participan-
tes. As tarxetas enviaranse en versión dixitalizada (es-
caneada, fotografada...) en formato jpg  ao seguinte 
enderezo electrónico cultura@concellodevedra.com 
coas seguintes condicións: 

• Tarxeta en posición horizontal
• Se é fotografía sobre fondo branco

ACEPTACIÓN DAS BASES:
O concello de Vedra reservase o dereito de resolver, 
como considere oportuno, cantas cuestións poidan 
xurdir da aplicación das presentes bases.

A participación neste concurso implica a aceptación 
das bases e o dereito de imaxe para a entidade orga-
nizadora.

Todos os traballos recibidos serán expostos nun al-
búm fotográfico aloxado na páxina web e nas redes 
sociais municipais.

PRAZO DE ENTREGA:
As tarxetas deberán enviarse  ANTES DO 10 DE DE-
CEMBRO ás 00:00 horas ao correo electrónico cultu-
ra@concellodevedra.com

TODA A INFORMACIÓN E BASES Á TÚA DISPOSICIÓN:
Na web municipal www.concellodevedra.es
Infórmate no teléfono: 981 814 691 

Cultura

Cada 5 de decembro celébrase o Día Interna-
cional do Voluntariado. Este día supón unha opor-
tunidade única para agradecer todos os esforzos 
realizados polas persoas voluntarias, así como pro-
mover os seus valores e dar a coñecer os logros que 
conseguen.

Neste ano 2020, e ante a situación de emerxencia 
xerada polo coronavirus, foron moitas as persoas 
que se sumaron ao voluntariado realizando accións 
como: apoio para a compra de produtos de primei-
ra necesidade e medicamentos, acompañamento 

telefónico ou confección de máscaras. Tamén con-
tinuamos cos programas de Voluntariado Xuvenil 
(accións de desenvolvemento sociocomunitario) e 
Voluntariado Sénior (accións de acompañamento a 
persoas maiores).

Dende estas letras expresamos o noso máis sincero 
agradecemento polo seu labor voluntario, e ao tem-
po queremos seguir animando á veciñanza a que 
poña en valor un dos sinais históricos do rural: as 
relacións veciñais de apoio, a verdadeira “solidarie-
dade da aldea”.

DÍA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO



Data: sábado 14 de novembro
Hora: ás 18 horas
Lugar: na Nave da Estación de 
Tren de Santa Cruz de Ribadulla

 
Actuación gratuíta, sometida ao 

protocolo de prevención da CO-
VID-19 con aforo limitado. Inscri-
cións abertas ata o venres 13 de 
novembro ou ata completar aforo 
no teléfono 981814691 ou no mail 
cultura@concellodevedra.com
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Cultura
ACTUACIÓN DOS MONICREQUES DE KUKAS XAN PERILLÁN E A MALETA MÁXICA

O 1 de outubro deron comezo 
as actividades dirixidas ás per-
soas maiores nesta nova nor-
malidade. Déuselle prioridade 
exclusivamente ás actividades 
consideradas necesarias para 
favorecer a prevención do dete-
rioro cognitivo e de mantemento 
das capacidades físicas.

Ditas actividades son:

Servizo de estimulación tera-
péutica para persoas con Al-

zhéimer e outras demencias: 
de luns a venres de 10:00 a 
13:00 h.

Ximnasia de maiores: os luns 
e mércores de 16:45 a 17:45 
h. (Grupo 3) 18:00 a 19:00 h. 
(grupo I) e de 19:15 a 20:15 h. 
(grupo II)

Obradoiro de memoria: os 
xoves de 17:00 a 18:30 h. (gru-
po 1) e de 18:45 a 20:15 h. 
(grupo 2)

Todas as actividades contan con 
protocolo COVID-19

Ao tempo, informamos que ante 
esta situación xerada e en aten-
ción ás medidas de contención 
aplicadas desde o concello de 
Vedra, o servizo de cafetería e o 
salón de xogos do Centro Social 
da Terceira Idade permanecerán 
pechados ata novo aviso.

COMEZARON AS ACTIVIDADES PARA A TERCEIRA IDADE

CAMIÑOS DE COÑECEMENTO E EXPERIENCIA
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA MAIORES 
DE 50 ANOS

Os días 22 e 23 de outubro e 3,4,5 e 6 de novembro 
de 2020 no Centro Sociocultural da Terceira Idade de 
Vedra.

LUDOTECA MUNICIPAL

Continúa esta acción de conciliación da vida fami-
liar e laboral que propón un espazo de xogo para as 
idades comprendidas entre os 3 e 12 anos en horario 
de luns a venres de 14.30 a 20:00 horas.

Infórmate no teléfono da educadora familiar: 699 
041 486 

Servizos Sociais
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Muller

Este ano a pandemia da COVID-19 fixo que todas 
as nosas actividades tivesen que tomar un formato 
diferente. En Berenguela pola Igualdade pensamos 
que é imprescindible que sigamos promovendo o 
bo trato, porque a pandemia das violencias segue 
a estar moi presente. Como cada ano, con motivo 
do Día internacional da eliminación da violencia 
contra a muller, o 25 de novembro, dende a nosa 
asociación levaremos a cabo unha andaina. Esta 
será unha marcha virtual, xa que non podemos ase-

gurar a seguridade sanitaria no formato presencial. 
Tomará un carácter diferente, pero nós seguimos 
coa mesma dedicación e implicación por compartir 
con todas e todos vós accións que promovan unha 
sociedade máis xusta e igualitaria. Estade atentas e 
atentos ás nosas redes e información do concello 
onde atoparedes toda a loxística relacionada con 
esta actividade. Agardámosvos! 

O equipo de Berenguela pola Igualdade. 

ASOCIACIÓN BERENGUELA POLA IGUALDADE NO 25 DE NOVEMBRO

Iniciativas Asociativas

Gran xogo de escape  con perspectiva de xénero, onde         
teredes que descubrir e atopar cada unha das chaves situadas 
na sala e ir abrindo e liberando cadeados.  

A misión será detectar cada unha das desigualdades de xénero 
e así poder repartir as lentes violetas que están agochadas no 
noso interior.  
 

 

 

Un ano máis, a Concellaría de Igualdade do Con-
cello de Vedra convoca á cidadanía para conmemorar 
o 25 de novembro, “Día Internacional contra as Vio-
lencias Machistas”, cunha proposta de actividades ao 
redor da loita contra a violencia de xénero e a conse-
cución da igualdade real entre mulleres e homes.

As actividades desenvolveranse atendendo sempre ás 
indicacións das autoridades sanitarias no momento 
da realización. Detallamos a continuación a axenda.

TI PODES CAMBIALAS COUSAS… PARTICIPA!

Para máis información:
telf.699 041 486 ou no enderezo electrónico:
carmen.sabio@concellodevedra.com

DÍA INTERNACIONAL CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS
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Iniciativas Asociativas

...A ALEX CABO LODEIRO

Polo seu ouro no Campionato Galego de Atletis-
mo na proba de peso e o seu bronce na proba de 
150 metros lisos. 

...A ISABEL CERDEIRA

Que lanza o primeiro champú sólido dende  Vedra, 
a base de aceite de camelia. Moita sorte con este novo 
proxecto! 

Parabéns

ASOCIACIÓN AMABUL EN NOVEMBRO CONTINÚA O COGOMELAR 2020

...Á ESCOLA JUDO VEDRA

O escola Judo club de Vedra acada 4 novos cintu-
róns negros primeiro Dan e un cinturón negro segun-
do Dan.

En concreto os vedrenses Xabier Rodríguez (primeiro 
DAN) e o seu mestre David Neira (segundo DAN) aca-
daron este mes un pasiño máis no mundo do Judo.

Sendo así Xabier o segundo cinturón negro da historia 
do Judo no noso concello, acompañando o seu meste 
David na evolución deste deporte.

Noraboa!!
#Judo #escolajudoclub #JudoVedra



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.

Parabéns
...AO CLUB OLÍMPICO DE VEDRA

O OLÍMPICO DE VEDRA FEMININO 5º E O MASCU-
LINO 8º NA 2ª DIVISIÓN DA LIGA ESPAÑOLA DE TRÍAT-
LON 2020

Nunha competición reducida e condicionada pola CO-
VID-19, condensada en 4 xornadas disputadas en Ban-
yoles e Roquetas de Mar o equipo feminino debutou e o 
masculino retornaba a 2ª división estatal neste ano.

Esta pasada fin de semana remataba a liga nacional de 
tríatlon, que  vía como as 7 xornadas previstas se que-
daban en 4. A primeira delas disputada en setembro na 
localidade catalá de Banyoles e as 3 restantes este sába-
do e domingo na cidade andaluza de Roquetas de Mar.

Debido a difícil situación sanitaria, na competición foron 
anulados ascensos e descensos de categoría previamen-
te, para que os equipos non se viran prexudicados nin 
condicionados. Non obstante, nun alto porcentaxe de-
cidiron tomar parte na competición, iso si, lastrados por 
ter que afrontar competicións fóra de tempada e nunha 
tesitura previa onde non se deron as condicións ideais 
para os adestramentos. O Olímpico de Vedra non esca-
pou a estes condicionantes, e desgastado como todos os 
clubs por unha situación incerta, onde a meirande parte 
das competicións foron suspendidas e as poucas que se 
celebraron sufriron continuos aprazamentos que facían 
complicado manter a motivación para adestrar, logrou 
completar a liga nacional con éxito.

O equipo feminino debutaba neste 2020 logrando un 
meritorio 5º posto na 2ª división, que está configurada 
nese sexo por 16 equipos. O 10º posto logrado no relevo 
mixto en Banyoles, xunto ao 5º posto logrado nas 3 xor-
nadas disputadas en Roquetas outórganlle finalmente 
esa meritoria posición, que os sitúa neste 2020 como a 
20ª escuadra nacional, se temos en conta os 15 equipos 
da primeira división.

O equipo masculino regresaba neste 2020 tras un fugaz 
paso pola división en 2018, para finalmente rematar na 
metade da táboa ocupando o 8º posto nunha clasifica-
ción de 15 equipos, posto que ocupou nas 4 xornadas 
que conformaban a competición.

Completada así a tempada 2020 de tríatlon con éxito, @s 
deportistas do Olímpico centran os obxectivos nas 2 ci-
tas que restan da liga de duatlon, onde si están en xogo 
ascensos, e poñen xa o punto de mira en preparar un 
2021 no que o desexo é que se poida competir en mello-
res condicións, aínda que a tempada comece máis tarde.

Unha tempada a vindeira, na que a dificultade vai ser 
maior para os de Vedra e na que cada peza do club vai 
ter que sacar o mellor de si mesma se o obxectivo é per-
manecer dentro do conxunto de clubs da elite estatal. 
Cómpre ter en conta que este 2020 os equipos com-
petiron moi lastrados e pese a que o club vedrés está 
orgulloso do esforzo e do rendemento, é consciente de 
que deben seguir preparándose e mellorando. En 2021 
necesitarán a todos os integrantes en plena forma para 
estar nesa pelexa, pois a realidade é que se atoparán de 
seguro cunha competición ben diferente.

Polo de pronto, o recoñecemento e admiración pola en-
trega e, como non, pola actuación nesta liga nacional de 
tríatlon 2020. Parabéns!!!


