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HORARIO DE VERÁN DE ATENCIÓN AO 
PÚBLICO NO CONCELLO DE VEDRA

Ata o 15 de setembro a atención ao público 
será no seguinte horario:

De luns a venres de 9:00 h. a 13:00 h.

Etapa do Goza do Ulla en Vedra o domingo 5 de 
agosto.

Ata o 31 de agosto poderase gozar da piscina 
municipal e das actividades acuáticas.

Dinamiza Piscina, os luns, mércores e xoves de 
17:00 a 20:00 h.

Continúa a Ludoteca de Verán con “ Teca” e “Ludo” 
e as súas actividades e talleres.

O servizo de Estimulación terapéutica pecha uns 
días por vacacións, do 1 ao 19 de agosto.

En agosto continúan os servizos turísticos en Vedra:

-Punto de Información Turística na Casa Reitoral 
de Ponte Ulla.
-Servizo de aluguer de bicicletas BTT.
-Aluguer de piraguas en Agronovo.

AXENDA PARA O MES DE AGOSTO

IX Festa do Chourizo en San Pedro de Sarandón o 
domingo 5 de agosto.

Representación teatral do “Traslado dos restos do 
Apóstolo en terras da Raíña Lupa” o vindeiro 11 de 
agosto ás 21:00 h. no Pico Sacro.

XXI Concentración de motos Val do Ulla os días 17, 18 
e 19 de agosto.

Continúa o Ciclo de cine de verán 4x4x4 coa Asoc.
Senunpeso:

Proxección de “María (e os demais)” o 3 de agosto 
en Santa Cruz de Ribadulla.
Proxección de “A noite que deixou de chover” o 17 
de agosto en San Pedro de Vilanova.

Programación cultural do Santiaguiño:

Procesión e sardiñada o xoves 16 de agosto.
IX Concentración de espantallos a partir das 20:00 
horas o venres 17 de agosto.
Carreira Pedestre infantil do Santiaguiño, a partir 
das 18:00 horas o sábado 18 de agosto.
X Ruta Cabalar do Santiaguiño o domingo 19 de 
agosto.

AXENDA ASOCIATIVA PARA AGOSTO

Lugar: Zona do Pavillón Municipal de Vedra.
Datas: 31 de agosto de 9:00-13:30 h. e de 15:15-18:00 h.
 3 de setembro de 9:00-13:30 h. e de 15:15-18:00 h.

Solicitude de cita previa no te-
léfono 902309000 ou na web 
www.sycitv.com.

Este calendario e horarios que-
dan supeditados a posibles cam-
bios determinados pola mesma ITV, de ser o caso anun-
ciaríase convenientemente. A admisión de vehículos con 
características especiais estará condicionada á posibilidade 
de realizar as operacións de inspección regulamentarias.

REVISIÓN DA ITV 
DE VEHÍCULOS 
AGRÍCOLAS EN 

VEDRA

...E LEMBRA...
En setembro presentamos todas as 
propostas culturais, deportivas e de 

formación para o vindeiro curso!!
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Exposición de pintura que recolle os traballos realizados polo alumnado dos obradoiros de pintura do Concello.

Os mozos e mozas que asistiron ao campamento Recreando, gozaron visitando Salou, Benicarló, Port Aventura e Castellón.

Excursión dos maiores á praia e xantar campestre en Boiro.
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Máis de 200 persoas realizaron o descenso en piragua 
polo río Ulla, unha actividade deportiva e turística, 
proposta polos concellos de Vedra, Boqueixón e Vila de 
Cruces, que cada ano vai incrementando asistentes!

Participantes do campamento de verán infantil e xuve-
nil, celebrado a primeira semana de xullo en Vilanova 
de Arousa.

Excursión ao Aquapark o pasado 23 e xullo.

ASÍ FOI NAS ASOCIACIÓNS

No mes de xullo a Asociación Senunpeso presentou as 
primeiras propostas audiovisuais incluídas no seu 4x4x4 
Cine de Verán.

Campamento “Acamparte” da ANPA do CEIP Ortigueira, 
que tivo como temática as artes a través de graffitis, 
pinturas e outras creacións.

Continúa na páxina 4
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Foi en... Xullo

O XVI Festival de Bandas de Música do Patio, organizado pola Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla que ano tras 
ano enche de música o Pazo de Ortigueira.

“Xogo de Peñas”, organizado pola Asociación Xuvenil Dorna, no que se divertiron con diferentes xogos, talleres...

No mes de xullo tamén rematou a Escola de Verán que a Asoc. Amabul desenvolveu para a mocidade vedresa.

Festival de fin de curso dos alumnos e alumnas da Escola de Música de Sta Cruz de Ribadulla.
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Medio Ambiente
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

O concello de Vedra é un municipio considerado 
zona de alto risco de incendio. As persoas que incum-
pran coa normativa vixente en materia de prevención 
de incendios expóñense ás correspondentes sancións. 

Lembramos as obrigas e prohibicións en materia de 
incendios para este verán:

OBRIGAS:
1º. Xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 
metros perimetrais:

a) ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable 
(recordamos que hai que limpar tamén a ma-
leza das parcelas urbanas).
b) arredor das edificacións situadas a menos de 
400 metros do monte.
c) arredor das edificacións illadas en solo rústico 
situadas a máis de 400 metros do monte.

 2º. Retirar piñeiros, eucaliptos, mimosa, acacia e o 
resto de especies recollidas na D.A. 3ª da Lei de in-
cendios que estean situadas a menos de 50 metros 
dos solos e edificacións indicados no punto anterior.

PROHIBICIÓNS: 
• Durante o período de alto risco de incendio que 
abrangue desde o día 1 de xullo ao 30 de setem-
bro, non se poderán realizar queimas de restos 
agrícolas.

• Neste mesmo período estival queda prohibida 
a realización de grelladas ou calquera tipo de fo-
gueira nas zonas agrícolas, forestais ou de influen-
cia forestal. Independentemente de que conten con 
infraestruturas para a preparación de alimentos.

Na loita contra a 
vespa velutina, o con-
cello recomenda to-
mar moitas precau-
cións na retirada dos 
niños así coma nos la-
bores de limpeza das 
leiras, cunetas e roleiros onde se poden atopar 
niños de velutina que ao sentirse en perigo poden 
ataca e causar danos irreparables.

CONTINÚA A LOITA CONTRA A VESPA VELUTINA

BALANCE DA RECOLLIDA DE ROUPA USADA NOS COLECTORES DE “HUMANA”

Durante o primeiro semestre 
do ano, no concello de Vedra, re-
colléronse e recuperáronse 1,6 to-
neladas de roupa usada. Isto equi-
vale a 3300 prendas recuperadas 
ás que Humana lles dá unha nova 
vida e que son reintroducidas no 
mercado  a través da reutilización 
ou da reciclaxe.

A roupa recuperada procede dos co-
lectores que están distribuídos polo 
concello onde se pode depositar 

roupa, calzado, complementos ou 
téxtil do fogar que xa non utilicemos 
e aos que HUMANA lles dá unha se-
gunda vida. Este servizo é gratuíto 
para a veciñanza e representa un 
aforro importante para o concello 
nos gastos de recollida e elimina-
ción de residuos sólidos urbanos.

Ademais, a reutilización e a reci-
claxe do téxtil contribúen ao aforro 
de recursos, á protección do medio 
ambiente e á loita contra o cambio 

climático. A cantidade de roupa re-
collida en Vedra neste período re-
presenta un aforro de cinco tonela-
das de CO2 á atmosfera.
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Ponte de Verán

HORARIO: 
• De luns a venres de 15:00 a 21:00 h.
• Sábados, domingos e festivos de 16:00 a 21:00 h.

En caso de mal tempo as instalacións permanecerán 
pechadas!

Actividades acuáticas
• As tardes dos luns e xoves dos meses de xullo e 
agosto de 15:30 a 18:30 h.

Consulta os horarios e inscríbete na propia piscina 
municipal.

Máis información e inscricións na propia piscina mu-
nicipal ou no seu teléfono 626 488 891.

PISCINA MUNICIPAL-TEMPADA 2018

Tamén durante o verán podes facer uso deste ser-
vizo que coordina a Asociación para a Dinamización e 
Promoción de Vedra “Casa dos Peóns”.

Toda a información do mesmo na páxina web munici-
pal, e nos establecementos adheridos.

Durante os meses de xullo 
e agosto, todos os sábados e 
domingos pola tarde entre as 
16:00 h. e 20:00 h. poderase 
acceder libremente ás piraguas 
mediante o seu aluguer a un 
prezo de 3€/hora.

Non perdas a ocasión de rea-
lizar esta actividade que che 
permite gozar da paisaxe ao mesmo tempo que 
practicas deporte!

ALUGUER DE PIRAGUAS NA ÁREA DE 
RECREO DE AGRONOVO

SERVIZO DE ALUGUER DE BICICLETAS BTT

Un ano máis chegan os libros e actividades lúdi-
cas ás tardes de verán na piscina do concello de Ve-
dra. Que mellor que acompañar unha tarde de sol 
e diversión cunha boa lectura, solicitude de xogos 
ou participar en actividades lúdicas infantís.

Os luns, mércores e xoves en horario de 17:00 a 
20:00 h. contamos co servizo de préstamo de libros 
e xogos de mesa, sempre coa posibilidade de solici-
tar pasatempos ou enigmas para adultos ou pintar 
deseños infantís, así como pintura creativa para os 
máis peques da casa.

Lembrade que os luns e xoves a partires das 
18:00 h. contamos con obradoiros, contacontos, 
xogos musicais ou xogos de misterio que farán do 
noso tempo de piscina unha nova aventura. Como 
adianto informativo, contarvos que onte chegou á 
piscina unha nova misión, os “Axentes de Vedra”, 
que así se chama a patrulla de investigadores do 
Dinamiza Piscina 2018. Iniciaron no día de onte o 
primeiro misterio a descubrir. Non tedes máis que 
achegarvos, se queredes ser parte da nosa patru-
lla, que mellor opción que achegarvos á piscina?. 
Animádevos, que as pistas e misterios están por 
descubrir...

DINAMIZA PISCINA
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Turismo

Formación e Emprego
PROXECTO DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL GALEUROPA

Tés entre 18 e 30 anos e estás inscrit@ no Rexistro 
Nacional de Garantía Xuvenil? Entón podes aproveitar 
esta estupenda oportunidade!
 
Os municipios do Val do Ulla (concello de Boqueixón, 
concello de Vedra e concello de Vila de Cruces) veñen 
de publicar as bases do programa Galeuropa que che 
permitirá realizar prácticas en empresas en Irlanda, 
Malta ou Italia.
 
Máis información da convocatoria, bases e ficha de 
inscrición na páxina web do concello: www.concello-
devedra.com, no mail galeuropavaldoulla@gmail.com 
ou no telefono 669 450 801.

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA NO VERÁN

Durante o verán o concello de Vedra conta cun 
punto de información turística e atención a peregri-
nos situado na Casa Reitoral de Ponte Ulla. Ademais 
na “Casa dos Peóns” haberá un dispensador de folle-
tos e todos os establecementos hostaleiros adheridos 

a “Tabernas da Ulla”, contarán con material de promo-
ción do concello.

Teléfono de información e atención ao turista:               
669 450 804.

AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NAS ENTIDADES

A Consellería de Economía, Em-
prego e Industria publica a ORDE 
do 10 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases que regu-
lan as axudas e subvencións para 
o fomento do emprego a través 

dos programas de cooperación 
no ámbito de colaboración coas 
entidades sen ánimo de lucro e se 
procede á súa convocatoria para 
o ano 2018.

Máis información: DOG Núm. 139 
Venres, 20 de xullo de 2018.

ht tps : / /www.xunta .ga l /dog/
Publ icados/2018/20180720/
AnuncioG0424-110718-0004_gl.html

Domingo 5 de agosto.
Ruta Vía da Prata e San Xoán 
da Cova.

Esta ruta percorrerá un tramo 
do camiño da Vía da Prata e con-
tinuará pola marxe dereita do 
río Ulla, aproveitando camiños 
de paso e sendas de pescadores 
(Rede Natura). Ten o seu inicio na 
Capela do Santiaguiño e o remate 
na Área de recreo de Cubelas.

Son 14,6 Km de percorrido go-
zando da beleza paisaxística de 
Vedra.

• Punto e hora de encontro: 
Área de Cubelas (San Pedro de 
Sarandón) ás 9:30 h.

+ Información no teléfono 981 
814 691 ou no enderezo electróni-
co casadospeons@concellodeve-
dra.com.

GOZA DO ULLA EN VEDRA
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Servizos Sociais

ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE
Lembrade que o Centro social da 

Terceira Idade, permanecerá pecha-
do no mes de agosto... volve en se-
tembro coa seguinte programación: 

Celebración da patroa do Cen-
tro social. “Festa do Burgo”, na 
carballeira.
Sábado 8 de setembro ás 12:30 h.
Programa: misa cantada pola 
Coral da Terceira Idade, haberá 
“pulpeiro”, os que queiran po-

den levar o xantar.

Bingo 
Xoves 13 de setembro ás 20 h.

Excursión “O Fuciño do Porco”, 
comarca de O Vicedo. 
Mércores 19 de setembro
Prezo: 25 € (Inclúe: transporte, 
comida e visitas) - prazas limita-
das. (O prazo de inscrición para 
esta saída ábrese o 8 de set-

embro. As prazas e número de  
asento adxudicaranse por orde 
de inscrición).

Inicio ciclo informativo “O mó-
bil e as súas aplicacións”
Xoves 27 de setembro ás 20 h.
Grupos:
Iniciación: manexo básico (cha-
madas, uso da cámara, etc.).
Avanzado: whatsapp, usar o e-
mail, aplicacións.

A programación do Centro sociocultural da Terceira 
Idade, leva desenvolvendo dende o pasado mes de xa-
neiro un servizo de estimulación terapéutica para per-
soas con alzhéimer ou outras demencias.

Trátase dunha actividade, executada pola asociación 
“AGADEA”, en coordinación cos Servizos sociais munici-
pais, a través dunha educadora social e unha xeroculto-
ra. Se tes interese, ponte en contacto no: 981 814 695.

A primeira valoración para determinar a adecuación 
da posible persoa usuaria ao servizo será realizada por 
unha psicóloga.

• Horario: martes, xoves e venres de 10:00 a 13:00 h.
• Aviso: Durante o mes de agosto, concretamente entre 
os días 1 e 19 de agosto, o centro permanecerá pecha-
do, polo que non se desenvolverán as actividades, ata 
o 21 de agosto.

SERVIZO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA

Os exploradores “Teca e Ludo” seguen a acompa-
ñarnos nunha chea de actividades nas que  os miste-
rios por resolver serán claves  para poder continuar 
a nosa aventura. Terán que sobrevivir nunha illa de-
serta, o que supón aprender a resolver enigmas, tra-
ballar en equipo, conseguir e preparar a súa comida, 
rastrexo de tesouros, aprender a navegar, xincanas 
acuáticas… Toda unha serie de dinámicas que farán 
que @s máis pequen@s se convertan n@s mellores 
participantes da contorna!!!

Actividades e talleres:

• Manualidades e creatividade.
• Psicomotricidade.
• Contacontos.
• Xogos e animación
• Xincanas e xogos de pistas.
• Outras actividades significativas:

• Taller de cociña de supervivencia.
• Xogos de orientación.
• Xogos de auga.
• Cros de orientación.

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

AVISO: Informamos ás persoas que non teñan a solici-
tude de ludoteca para o verán (xullo e ou agosto) ou ben 
días soltos non poderán facer uso do servizo se previa-
mente non realizaron a inscrición correspondente.

LUDOTECA DE VERÁN



MU
LL

ER
ES

9

Mulleres

A Constitución Española, no seu artigo 14, establece 
a non discriminación por razón de nacemento, SEXO, 
relixión, opinión ou calquera condición ou circunstan-
cia. Pero a pesar desta equiparación constitucional, 
aínda os dereitos da muller non se respectan plena-
mente nin no fogar, nin no traballo, nin nas rúas. Non é 
suficiente, pois, que existan leis que garantan os nosos 
dereitos, senón que é necesario coñecelos para así po-
der exercitalos e denunciar, no seu caso, o seu incum-
primento, saber a que lugar, persoas ou institucións 
dirixirnos para efectuar as nosas reclamacións.

 
No concello de Vedra, como municipio integrante da 
Rede galega de concellos pola igualdade, e aprobado 
o “II Plan de igualdade de oportunidades, dereitos e 
deberes de mulleres e homes do concello de Vedra 
2018-2022” ofrecemos os seguintes servizos de forma 
totalmente gratuíta: 

No Departamento de servizos sociais comunitarios: 
Dende o programa de información e orientación fa-
cilítase unha orientación e asesoramento ás mulle-
res que acoden, derivándoas, se fose necesario, aos 
departamentos que poidan proporcionarlles o apoio 
técnico adecuado. Días de atención: de luns a venres.

Asesoramento xurídico: Unha técnica xurídica infor-
mará e asesorará, intervindo, cando o caso o requira, 
naquelas materias xurídicas que afectan á muller tan-
to en dereito de familia como en dereito penal. Día de 
atención: venres.

Departamento de fomento do emprego: O departa-
mento de fomento de emprego ofrece: 

• Información laboral.
• Cursos de pre-formación.
• Orientación para o autoemprego.
• Fórmula de traballo asociado: cooperativas, socie-
dades anónimas laborais...
• Subvencións e axudas para a creación de empresas. 

Días de atención: de luns a venres.

Outras: Atención psicolóxica. Día de atención: martes.

VEDRA EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO

MULLERES ASASINADAS 
ANO 2018

23
Iniciativas Asociativas

O próximo 5 de agosto de 2018 
ás 14:00 h. na Área recreativa de 
Cubelas (San Pedro de Sarandón). 
Haberá: xantar, actuacións musi-
cais, inchables, etcétera.

IX FESTA DO CHOURIZO

As festas do Santiaguiño en Vi-
lanova están complementadas por 
toda unha programación organiza-
da por todas as entidades asociati-
vas da parroquia. 

Xoves 16 de agosto
Ás 21:00 h. Tradicional procesión 
dende a igrexa parroquial ata a 
capela do Santiaguiño e de segui-

do o primeiro día da novena. Ao 
remate da mesma, no campo da 
festa de Outeiro, organizada pola 
comisión de festexos, “Gran Sar-
diñada” amenizada pola Charan-
ga “Os Campantes da Baña”. 

Venres 17 de agosto
IX Concentración de espanta-
llos (organizada pola Asoc. Tira e 

Afloxa). Programa:
A partir das 20:00 h. presentación 
dos espantallos no campo da fes-
ta de Outeiro.
Despois da novena. Representa-
ción da obra teatral “A Corva” a 
cargo de Cristina Collazo.

Haberá premios para os tres me-
llores traballos segundo o criterio 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DO SANTIAGUIÑO

Continúa na páxina 10
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Iniciativas Asociativas
dun xurado. Para traer os vosos 
espantallos só tedes que inscri-
birvos no teléfono 655 041 623. 
Animádevos a traer a Vilanova os 
vosos espantallos, ademais será 
unha tarde – noite con xogos  tra-
dicionais  para gozar dun serán 
diferente!!

Sábado 18 de agosto
Carreira pedestre infantil do 
Santiaguiño 2018
De 17:00 a 17:45h. Inscricións e 
recollida de dorsais no campo 
da festa de Outeiro. A partir das 

18:00 h. inicio das seguintes com-
peticións:

• Carreira infantil (persoas nadas 
no 2005 e 2006)
• Carreira alevín (persoas nadas 
no 2007 e 2008)
• Carreira benxamín (persoas na-
das no 2009 e 2010)
• Carreira prebenxamín (persoas 
nadas no 2011 e 2012)
• Carreira pitufa (persoas nadas no 
2013 e posteriores)

Haberá trofeos para os gañado-
res e gañadoras de cada unha 

das carreiras!! A xornada depor-
tiva estará acompañada por mú-
sica e inchables a cargo da Asocia-
ción de veciños de Vilanova.

Domingo 19 de agosto
X Ruta Cabalar do Santiaguiño. 
Programa: Saída ás 10:00 h. no 
campo da festa do Santiaguiño.
Descanso e pinchos na metade 
do percorrido. Chegada á capela 
do Santiaguiño e xantar ameni-
zado por un dúo musical. Haberá 
gran xincana con premios e sor-
teos sorpresas.

A Asociación cultural Santiaguiño e Tira e Afloxa 
M.C. en colaboración co concello de Vedra organiza 
esta representación teatral o vindeiro 11 de agosto ás 
21:00 h. no Pico Sacro.

REPRESENTACIÓN DO TRASLADO DOS RESTOS 
DO APÓSTOLO EN TERRAS DA RAÍÑA LUPA

Chegamos a conta atrás para a concentración, acor-
dádevos de reservar as datas !! O próximo 17, 18 e 19 
de agosto!!

CONCENTRACIÓN DE MOTOS VAL DO ULLA

Organiza: Asociación 
Senunpeso.
Colabora: Conce-
llo de Vedra/Depu-
tación da Coruña/
A.C.Papaventos.

“María (e os demais)” 
Venres 3 de agosto. 
22:30 h.
Santa Cruz de Ribadulla. 
Estación de tren. Coa 
colaboración da Escola 
de Música de Santa Cruz de Ribadulla.

“A noite que deixou de Chover”
Venres 17 de Agosto. 22:00 h.
San Pedro de Vilanova. Campo da festa do Santiagui-
ño. Coa colaboración da Asociación cultural e de fes-
texos Fonte do Apóstolo.

CICLO DE CINE DE VERÁN 2018 EN VEDRA 
4 PARROQUIAS *4 VENRES *4 FILMES

FESTAS EN SAN FINS DE SALES

Vedra Festeira



A Víctor Bou-
zón, que se procla-
mou campión de 
España por auto-
nomías con Galicia, 
como membro da 
selección galega cadete o pasado 1 
de xullo en Badaxoz. 

A Carla Pérez, 
por conseguir a 
marca mínima e 
participar no cam-
pionato de España 
sub 16 o pasado 30 
de xuño en Castellón nas probas de 
100 e 300 metros lisos.

Ao equipo feminino do relevo de 
4x100 (Araceli de Roo, Carla Pérez, 
Manuela Raviña e Noela Baltasar) 
por proclamarse campión galego 
na categoría cadete.

A Manuela Ravi-
ña, por colarse no 
campionato galego 
absoluto de atle-
tismo en pista con 
soamente 13 anos 
rematando en cuarta posición na 
proba de 100 metros lisos.

A Asier Lodeiro, 
que fixo un dobre-
te no campionato 
galego de atletismo 
infantil no que se 
proclamou campión 
autonómico na proba do triplo salto 
e subcampión en salto de lonxitude.

A Jacobo Cre-
go, que logrou 
a medalla de 
bronce no cam-
pionato galego 
absoluto de tríat-
lon de distancia 
olímpica, e proclamarse campión 
do ránking galego de tríatlon sen 
“drafting”.

Ao equipo escolar de tríatlon 
(André González, David Amigo, Víc-
tor Bouzón e Xián Castro) que lo-
grou a medalla de bronce no cam-
pionato galego de tríatlon contra 
reloxo por equipos. PA
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PARABÉNS Á CANTEIRA DO CLUB OLÍMPICO DE VEDRA

Parabéns

FESTAS EN SAN MAMEDE FESTAS DO SAN CAMPIO

Venres 24 de agosto. Vésperas 
da festa do Santiaguiño 2018. Ver-
bena coas actuacións musicais das 
orquestras: ATENAS e DELUXE.

Sábado 25 de agosto
Día Grande das Festas do Santia-
guiño 2018. Ás 10:00 h. misa rezada 
na capela. Salva de bombas a cargo 
da Pirotecnia Gaiteiro. Ás 12:30 h. 
concerto de música a cargo da Ban-
da de Música de Santa Cruz de Ri-
badulla. Ás 13:30 h. misa solemne. 
Ao remate da mesma sesión vermú 
coa Banda de Música Santa Cruz de 
Ribadulla. Á noite GRAN VERBENA 
coas actuacións musicais das or-
questras: REVOLUTION E CINEMA

FESTAS DO SANTIAGUIÑO EN 
SAN PEDRO DE VILANOVA



Edita Colabora
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Parabéns

Antón Fraguas será o autor homenaxeado no día das 
Letras Galegas do 2019. A Xunta de Galicia destaca a súa 
traxectoria persoal e profesional na defensa da lingua e 
cultura galega, e o seu labor como profesor de instituto.

A Xunta de Galicia congratulouse pola decisión da Real 
Academia Galega (RAG), de dedicar o Día das Letras 
2019, a Antón Fraguas Fraguas, e traballa xa na home-
naxe que todos as galegas e galegos lle renderán no vin-
deiro ano.

A Consellería de cultura, educación e ordenación univer-
sitaria quere subliñar especialmente a súa traxectoria 
persoal e profesional na defensa da lingua e da cultura 
galega, así como o seu labor como profesor de instituto, 
chegando a impartir docencia na Estrada, Lugo e Santia-
go, ata a súa xubilación no ano 1975. Antón Fraguas foi 
unha das máis relevantes figuras do ámbito intelectual 
e galeguista do século XX, que destacou polos seus tra-
ballos como historiador e antropólogo.

Foi na capital de Galicia onde pasou a formar parte 
activa da intelectualidade galeguista da época, xa que 
ingresou nas Irmandades da Fala, e comezou a colabo-
rar nas seccións de Xeografía e Etnografía e Folclore do 

Seminario de Estudos Gale-
gos. Dentro do Seminario 
iniciou o estudo da xeogra-
fía histórica de Galicia (con 
especial atención ás Rías 
Baixas e zona de Cercedo-
Cotobade, onde naceu), e 
dos costumes arredor do Entroido. Así mesmo, foi parte 
activa da transformación deste órgano no actual Insti-
tuto de Estudos Galegos Pai Sarmiento, no que exerceu 
como bibliotecario, secretario e director da sección de 
Etnografía e Folclore.

No seu haber figuran recoñecementos como o premio 
Trasalba en 1985, o premio Otero Pedrayo no 1992; a 
Medalla Castelao e o premio das Artes e das Letras en 
Galicia.

Ao longo dos próximos meses, a Consellería de cultura e 
educación, traballará da man coas máximas institucións 
culturais do país, especialmente coa Real Academia Ga-
lega, co Consello da Cultura Galega, coa fundación An-
tonio Fraguas e co concello de Cerdedo-Cotobade, para 
elaborar unha programación que contribúa á difusión 
da figura homenaxeada no día das Letras Galegas 2019.

XANELA DA LINGUA

Xanela da Lingua

Que vén de disputar o Cam-
pionato de España de Xadrez 
en Salabreña (Granada) na ca-
tegoría sub 10. Sumou 5 pun-
tos de 9 no torneo de lentas 
que se celebrou entre o luns 
2 e o sábado 7 de xullo, rema-
tando no posto 59 de 175; e no 
torneo de rápidas que se cele-
brou o sábado e o domingo re-
matou coa mesma puntuación 
(5 de 9), no posto 41 de 115.

PARABÉNS Á HUGO DOMÍNGUEZ

Polo 1° posto acadado no Campionato de Trial 4x4 
Fightres en Castela e León.

PARABÉNS Á ANXO REY E DAMIÁN NEIRA


