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VIAXE A BOS AIRES
O concello está a organizar unha viaxe a Bos Aires na
primeira quincena de decembro. As persoas interesadas
poden chamar ao telf.: 981 814 691 para inscribirse.

AXENDA PARA O MES DE OUTUBRO
Vedra de tapas, os días 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 de
outubro.
Día de maxia en Vedra, o sábado 13 de outubro na
Biblioteca de Vedra.
Sendeirismo, o sábado 20 de outubro ruta O GroveCambados.
Charla informativa sobre as Leis forestais galegas, o
xoves 18 de outubro na Biblioteca de Vedra.
AXENDA DE ACTIVIDADES PARA A TERCEIRA IDADE:
Circuíto Termal nas Termas de Outariz, o mércores 10
de outubro.
Bingo, o xoves 18 de outubro.
Escola de Saúde: “Apnea do sono, o mal do descanso”,
o mércores 24 de outubro.
Excursión a Laredo, San Sebastián e Bilbao, os días
24, 25 e 26 de outubro.

AXENDA ASOCIATIVA PARA OUTUBRO
LAV.MOV, obradoiros audiovisuais os días 6 e 7 de
outubro da A. C. Senunpeso.
Concurso “A fume de carozo”, os días 12,13 e 14 de
outubro da Asc. Senunpeso.
Circuíto Galego de Teatro Amador, os días 5, 12 e 21
de outubro no Centro social de Vedra organizado
pola Asoc. Cultural Papaventos.
Espazo Activo da Ulla e Pasabodeghas, os días 27 e 28
de outubro da Asoc. cultural San Campio.

SANCIÓNS POR COLOCACIÓN DE CARTEIS OU
ELEMENTOS PUBLICITARIOS.
O Servizo de conservación de estradas da Xunta de
Galicia informou a este concello que, de modo inmediato, comezarán a impoñer multas por colocación de carteis publicitarios nas marxes das vías autonómicas.
Segundo a normativa aplicable, Decreto 66/2016 do 26
de maio, Regulamento xeral de estradas de Galicia, a
sanción mínima será de 10.001€.
Polo tanto URXE a retirada de todo tipo de publicidade
(festas, eventos,…) que sexan visibles dende a zona de
dominio público da estrada.

TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA…
GRATUÍTO!!
Dende o Concello de Vedra lembramos a existencia da TARXETA XENTE NOVA, un sistema implantado e
subvencionado pola Xunta de Galicia que permite realizar todas as viaxes interurbanas gratuítas dende
os 4 anos ata o día que
cumpras os 19!!
Tes toda a información e a
forma de solicitala na páxina http://tmg.xunta.gal.
Se houbese algunha dúbida ou se precisase axuda
para solicitala, as persoas interesadas poden achegarse a Área de extensión sociocultural ou chamar ao 981
814 691.

Foi en... Setembro

Grafite valorizando Ponte Ulla resultado dunha iniciativa xuvenil levada a cabo pola asociación xuvenil ACUXUVE en

FOI EN...

colaboración co concello de Vedra.

Festa de clausura da tempada de piscina de verán.
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Festa de fin das actividades de verán.

Xuntanza de avaliación final do programa de
Voluntariado Xuvenil.

Foi en... Setembro

Reunión explicativa do programa de turismo do Inserso.

27ª Carreira Popular do Gundián.

Festa da patroa do Burgo.

Participantes no coloquio “OLLADAS CON PERSPECTIVA”
organizada pola Asc. Berenguela pola Igualdade.

Deporte
SENDEIRISMO
Ruta “O Grove-Cambados” (22.5 km)
Data: 20 de outubro.
Horarios e puntos habituais de recollida do autobús:
• Saída de Mosqueiro ás 7:30 h.
• Parada en Lestedo ás 7:40 h.
• Parada no Breixo ás 7:45 h.
• Parada en Hipercor ás 7:55 h.
• Parada na Estación de Autobuses ás 8:00 h.

Información e reservas no 981 814 691.
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Cultura
DÍA DE MAXIA EN VEDRA. LER CONTA MOITO
Data: 13 de outubro.
Lugar: Biblioteca de Vedra.

CULTURA

Trátase dunha programación especial na que o Mago
Teto e o Mago Pedro Bugarín acudirán á biblioteca
para realizar un pequeno festival de maxia con programación especial. Estas actividades están encadradas dentro do programa “Ler conta moito” da Xunta
de Galicia.
Diversas sorpresas máxicas acontecerán ao longo da
xornada.
• 17:00 h. Obradoiro de maxia, onde 20 rapaces e
rapazas de 6 anos en diante aprenderán a facer xogos de maxia espectaculares e doados de realizar
con obxectos da vida cotiá.

Turismo
VISITAS NA OFICINA DE TURISMO NESTE VERÁN
O Concello de Vedra goza dunhas paisaxes
e lugares privilexiados para visitar e gozar, tanto é así que durante a campaña de verán 2018
pasaron polo punto de información turística de
Ponte Ulla 1.877 visitantes (peregrinos e turistas). Sendo estas visitas de todas as comunidades autónomas de España e de varios países
dos diferentes continentes (América, Asia, Europa e Oceanía).
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Todos eles puideron gozar das marabillas que
ofrece a nosa comarca, xa sexa a través da natureza, da paisaxe da gastronomía e da cultura.

• 18:30 h. Conferencia “A incrible historia da maxia”
onde percorreremos a vida dos magos e os seus
xogos de maxia dende os inicios da arte dunha maneira dinámica e divertida.
• 20:00 h. Actuación conxunta: Os magos Teto e Pedro Bugarín realizarán unha gran actuación participativa, e en clave de humor onde as cousas máis
incribles sucederán tanto no escenario coma entre
o público.

Turismo
VEDRA DE TAPAS
O concello de Vedra en colaboración cos establecementos de hostalería asociados á marca “Tabernas da
Ulla” organiza o Roteiro – Concurso “ Vedra de Tapas”
co obxectivo de promover a restauración local.
• Datas: 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 de outubro 2018.
• Horarios:
Venres 5: de 21 a 00 h.
Sábado 6: de 13 a 15 h. e de 21 a 00 h.
Domingo 7: de 13 h. a 15 h.
Xoves 11: de 21 a 00 h.
Venres 12: de 13 a 15 h. e de 21 a 00 h.
Sábado 13: de 13 a 15 h. e de 21 a 00 h.
Domingo 14: de 13 a 15 h.
Cada tapa terá un prezo de venta ao publico de 2,00 €.
Tapa + albariño: se os clientes degustan unha tapa acompañada por un viño albariño das adegas locais, o prezo
de venda ao público será de 3,50 €.
ESTABLECEMENTOS E TAPAS PARTICIANTES
RESTAURANTE VICTORIA
Escalope ao Xerez

Concurso:
Cando un cliente deguste unha tapa presentada a concurso, o establecemento participante deberá selarlle a
cartilla de votación no recadro correspondente ao seu
establecemento.
Os clientes poden votar as tapas, dándolle a puntuación que consideren: de 0 (mal) a 5 (excelente). Só
aquelas cartillas que teñan todos os selos, serán as
que participen na puntuación das tapas.

Tosta de bacallau ao allo arrieiro
TABERNA MOSQUEIRO

Sorteos e agasallos:

Fabada de Lourdes
Orella picada
A TABERNA DO FERRADOR
Pementos recheos de crema de marisco
Potaxe de garavanzos con bacallau
CAFÉ BAR O PILÓN
Tortilla
Luriñas
CAFÉ BAR A DORNA
Horario das tapas: só de 21:00 a 00:00 horas
Caprichos da Dorna
Sabores da nosa cociña
TABERNA DO SOUTO
Tosta de carne mechada con salsa da casa
Orella de porco con salsa de castañas e grelos
BAR VINOTECA A VOSA CASA
Volováns con gambas
Buraco quente
O FOGAR DO AVÓ
Pechado o domingo 14
Tenreira ao San Simón

Para entrar no sorteo dos diferentes agasallos será
preciso:
• Ter os datos cubertos e lexibles na cartilla de votación e depositala en calquera das urnas nos establecementos hostaleiros participantes ou na casa
do Concello de Vedra, sendo válida unha cartilla
por persoa.
• As papeletas terán que estar depositadas o domingo 14 de outubro de 2018 ás 23:00 h. como
data tope para participar no sorteo e ser válidas
para o reconto.
Os agasallos a sortear entre os clientes participantes no concurso son:
As cartillas con selos de como mínimo 5 establecementos participarán nos sorteos de:
• 3 lotes de produtos locais.
• 2 tarxetas regalo por valor de 50 € para gastar
nalgún dos establecementos do concello.

Larpeirada mariñeira
BAR BARREIRO
Croquetas de polbo á feira
Pequeno repolo

As cartillas con selos de como mínimo 7 establecementos participarán nos sorteos de:
• Unha cea para dúas persoas nun dos restaurantes do concello.
Continúa na páxina 6
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Turismo
• Unha escapada termal para
dúas persoas con almorzo incluído, circuíto termal...
As cartillas con todos os selos dos
establecementos participantes
entrarán no sorteo de 300 €.
Para os agasallos de grupo: Considerarase grupo o formado por
5 ou máis persoas. Realizarase
un CONCURSO FOTOGRÁFICO: A
foto terá que mostrar que se está
facendo a ruta “Vedra de Tapas”.
Haberá que enviala a casadospeons@concellodevedra.com, e
pasará un filtro de valoración e se
é admitida subirase ao Facebook
do concello de Vedra.

A foto máis votada será a gañadora,
sempre e cando cumpra os requisitos esixidos para a participación.

Premio: 20 tapas e 10 consumicións
no establecemento gañador da mellor tapa no Vedra de Tapas 2018.

Xuventude
EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN VEDRA 100x100

XUVENTUDE

O Concello de Vedra pon en marcha o espazo web:
https://experienciasquetransforman.webnode.es/
que pretende ser un punto de encontro entre a mocidade do territorio, onde poder facer visibles experiencias de participación en proxectos de mobilidade
xuvenil, actividades asociativas e programas municipais, coa intención de poñer en valor a importancia de
implicarse neste tipo de iniciativas de “educación non
formal” que permiten a adquisición de novas capacidades e competencias, xeran autonomía... e transforman ás persoas participantes e á súa comunidade.
Ao longo da última década, máis de 150 mozas e mozos do Concello de Vedra participaron en diferentes
programas de mobilidade xuvenil: intercambios, voluntariado europeo e internacional, campos de traballo, Galeuropa, formación Erasmus+... Estas experiencias cómpre difundilas e poñelas en valor.
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O movemento asociativo do concello de Vedra está formado por máis de 70 asociacións que desenvolven unha
gran variedade de iniciativas e proxectos innovadores
no ámbito da cultura (folclore, teatro, audiovisual...), do
medio ambiente, da igualdade e do deporte. Este é un
escaparate para poñer en valor o seu quefacer.

Os programas municipais dirixidos á xuventude tamén teñen o seu espazo. Por un lado, tratan de ofrecer oportunidades informativas e de comunicación,
por outro, mellorar as habilidades e competencias da
xuventude, e finalmente fomentar o emprendemento
como forma de creación de autoemprego.
Esta web pretende ser dinámica, polo que pouco a
pouco vaise ir ampliando con novas experiencias. Podedes facernos chegar as vosas iniciativas asociativas
ou experiencias de mobilidade a:
xuventude@concellodevedra.com

Medio Rural
LEIS FORESTAIS GALEGAS: LEGALIDADE E
DISTANCIAS DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS
Dadas as numerosas
consultas que este concello recibe en relación
ás distancias que deben
gardar as plantacións forestais, o vindeiro 18 de
outubro organizaremos
na Biblioteca municipal
unha charla informativa
sobre as distancias das
plantacións
forestais.
Esta charla será impartida por axentes forestais
do Distrito III.

EN LOITA CONTRA A VESPA VELUTINA
Continúa a loita contra a “vespa velutina” en Vedra.
Se ves un niño chama ao 012 ou ao Concello 981 814
612.

Servizos Sociais
LUDOTECA
Este mes dende o proxecto Conxuga queremos
aproveitar para traballar a educación para a corresponsabilidade e a igualdade en todas as actividades.
Con esta intención, formulamos os seguintes obradoiros e actividades:
• “Xogos reunidos”: xogos en grupos, cooperativos, de mesa, paracaídas....
• Experimentos divertidos : “O profesor chifrado”.
• Obradoiro emocional: “Descubrimos como somos”.
• Contos en valores.
• Obradoiro de maquillaxe e caras terroríficas.

• Concurso de sustos.
• Obradoiro “SuperChef”, cociña terrorífica.
• “Mr. Manitas”: O Samaín.
• Celebramos o “Samaín”.
AVISO:
É imprescindible que @s menores que vaian a utilizar o servizo na modalidade de días soltos realicen
a inscrición para poder empregar o servizo de ludoteca durante o curso.
A solicitude pódese realizar no propio concello ou
ben descargando a solicitude na páxina web do concello e envíala por enderezo electrónico a carmen.
sabio@concellodevedra.com
Máis información no teléfono 699 041 486 ou 981
814 693 en horario de 9.00 a 13.00 h.

PUNTO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO EDUCATIVO MUNICIPAL
Lembramos que continuamos a prestar este servizo coa intención de:
• Facilitar o acceso aos distintos itinerarios formativos.
• Ofrecer información e orientación en cuestións
educativas.

• Asesoramento ás familias sobre as posibles alternativas educativas.
Para calquera consulta pedir cita previa no teléfono
981 814 612.
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Servizos Sociais
ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE

SERVIZOS SOCIAIS

Centro Sociocultural da Terceira Idade de Vedra
Horario do centro:
De martes a domingo de 18:00
a 22:00 h. Os luns o centro tamén estará aberto pero non
contará con servizo de cafetería. Pechado o último domingo
de cada mes e festivos.
Servizo de estimulación terapéutica para persoas con alzheimer e outras demencias:
os martes, xoves e venres de
10:00 a 13:00 h.
Cursos:
Ximnasia de maiores: os luns e
mércores de 19:00 a 20:00 h.
Obradoiro de traballo corporal:
os martes de 20:15 a 21:15 h.
Obradoiro de memoria: os xoves de 17:00 a 18:30 h.
Canto-Coral: os venres de 19:30
a 21:00 h.

Excursión a Fuciño do Porco no Vicedo.

18:30 a 19:15 h.
Programación:
Circuíto Termal nas Termas de
Outariz.
Mércores 10 de outubro.
Prezo: 25 € (Inclúe transporte,
comida e tratamento termal;
prazas limitadas)
Programa: pola mañá tratamento termal, xantar, visita e
regreso. (O prazo de inscrición
para esta saída ábrese o 26 de
setembro no teléfono 981 814
695. As prazas e número de
asento adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

20:00 h. no centro social.
Impartido por José Ramón
Lago Quinteiro, responsable
do despacho do sono do EOXI
de Santiago de Compostela.

Bailoterapia: 15 € o trimestre,
dende outubro a decembro, os
xoves de 19:00 a 20:00 h.

Bingo
Xoves 18 de outubro ás 20:00 h.

Excursión a Laredo, San Sebastián e Bilbao.
Os días 24, 25 e 26 de outubro.
Prezo: 190 € (Inclúe: transporte, pensión completa en habitación dobre, servizo de guía e
seguro de viaxe) - prazas limitadas - aberta a todas as persoas
interesadas. O prazo de inscrición estará aberto dende o 1 ao
12 de outubro no teléfono 981
814 695. As prazas e número de
asento adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

Hipopresivos: 15 € o trimestre,
dende outubro a decembro, os
venres de 17:45 a 18:30 h. e de

Escola de Saúde: “Apnea do
sono, o mal do descanso”
Mércores 24 de outubro ás

Liga de brisca, tute e escoba
Información e inscricións na cafetería do Centro social.

Os cursos terán un custe de
matrícula de 15 € (de outubro
a xuño). O que participe en 3
cursos terá o 4º gratuíto.
Obradoiro de pintura en roupa
(Gratuíto): os martes e mércores de 18:00 a 20:00 h.

ESCOLA DE FAMILIAS
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Neste mes, Escola de Familias, xa está a preparar a nova andadura para outubro cunha temática
e unha dinámica de traballo que vos vai interesar…;

que vos parecería formar parte dunha rede de familias educadoras?
Xa queda menos ¡Vémonos pronto!

Servizos Sociais
VEDRA EDUCA
Gustarianos comenzar a andaina deste novo programa, Vedra Educa. Este proxecto vai dirixido a nais e pais
con fillos/as menores de 3 anos do concello de Vedra.
Trátase de traballar coas familias na procura de:
• Promover o recoñecemento e valoración do rol de
pais e nais no desenvolvemento integral dos e das
menores de 3 anos.
• Fortalecer as capacidades como pais e nais para
promover o desenvolvemento infantil dende as accións da vida cotiá, facendo uso dos recursos e es-

pazos do ambiente familiar
como elementos educativos.
• Fortalecer as redes de
apoio na crianza e educación
dos menores.
Pensamos que Vedra Educa podería facilitarlle ás familias interesadas unha nova oportunidade de participar
da aprendizaxe nesta liña pedagóxica.
As persoas interesadas contactar no teléfono 699 041
486 en horario de 9:00 h a 14:00 h.

Mulleres
VEDRA EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO
O Concello de Vedra, proporciona unha serie de
servizos e actuacións ás mulleres en todo o referente á
igualdade de oportunidades, conciliación da vida profesional e familiar e prevención da violencia de xénero.

buscan transformar as crenzas e prexuízos que perpetúan as relacións desiguais e a brecha de xénero, dende
todo punto de vista, entre homes e mulleres.

O teléfono gratuíto 016 atende a nivel nacional denuncias por violencia de xénero. É un servizo confidencial
que nunca se mostrará en ningunha factura de teléfono e que desaparece da marcación ao terminar a chamada. O servizo funciona 24 horas 365 días ao ano.

Mitos que van sumándose de xeración en xeración
como: “se non es miña non es de ninguén”, “prefiro
verte morta que con outro”, “os homes non choran”,
“os homes son os provedores do fogar”, “as mulleres
veñen cun chip para as tarefas da casa”, etcétera, parecen frases inofensivas, pero son a base das violencias
e as discriminacións de xénero.

É IMPORTANTE LEMBRAR que non existe un perfil de
muller vítima de malos tratos. Calquera muller, sen
importar o seu nivel social, cultural, económico… pode
ser vítima de violencia de xénero. Debes saber que
existen servizos públicos gratuítos dirixidos a mulleres
que foron vítimas de violencia ou poidan selo, e aos
seus fillos/as, así como asesoramento e formación aos
profesionais que traballan neste ámbito. Contamos
cun equipo de profesionais para axudarche. Podes
contactar connosco acudindo aos Servizos sociais comunitarios do concello de Vedra Tf: 981 814 693.

Esta iniciativa tenta poñer freo e derribar eses mitos,
polo que convidamos a diferentes personaxes da
vida pública e á comunidade en xeral a que contedes
as crenzas que vos inculcaron de nenos e nenas, “de
nena dixéronme...” “de neno dixéronme...”. Animamos
a toda a cidadanía a que envíen eses comportamentos, crenzas ou prácticas que debemos desmitificar ao
seguinte enderezo electrónico carmen.sabio@concellodevedra.com
Anímate e participa, MenosMitosMáisIgualdade!

NOVAS INICIATIVAS……. MenosMitosMáisIgualdade
“se non es miña non es de ninguén”, “prefiro verte
morta que con outro”, “os homes non choran”, “os
homes son os que sustentan o fogar”, “as mulleres
veñen cun chip para as tarefas da casa”. Iso é xustamente o que tenta derrubar a campaña “Menos Mitos
Máis Igualdade”. Inicialmente serán seis os mitos que

MULLERES ASASINADAS ANO 2018

44
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Iniciativas Asociativas
MICROMACHISMOS. MACHISMO INVISIBILIZADO
O vídeo “Micromachismos. Machismo invisibilizado” da Asociación Berenguela pola Igualdade,
xa está na rede.

ASOCIACIÓNS

A Asociación Berenguela pola
Igualdade presentou o pasado
venres 14 de setembro “Micromachismos. Machismo invisibilizado”.
O vídeo, cuxo obxectivo é facer visible o machismo cotiá. Conta coa
colaboración de varias asociacións
culturais (Papaventos e Senunpeso) e establecementos vedreses e
a participación de varias veciñas
do concello de todas as idades.
O vídeo, producido pola propia
asociación dentro do marco do
proxecto “De cor transparente” e
realizado pola veciña Carla Pérez,
xa está publicado seguindo o enla-

ce bit.ly/berenguelapolaigualdade,
escaneando o seguinte código QR
ou na páxina de facebook da Asociación Berenguela pola Igualdade,
onde xa conta con máis de 5.500
reproducións.
Facebook: /berenguelapolaigualdade
Instagram: @berenguelasociacion
Twitter: @asocberenguela

A ASOCIACIÓN SENUNPESO CELEBRA O LAV.MOV
Con obradoiros audiovisuais e o concurso A fume
de carozo
Logo de cumprir dez edicións, polas que pasaron
máis de 1.500 alumnas e alumnos, o LAV (Laboratorio Audiovisual de Vedra) decidiu saír das aulas e
renovarse cun novo formato fiel ao espírito orixinal.
A fin de semana do 6 e 7 de outubro de 2018 desenvolveranse tres cursos, dirixidos a estudantes e persoas afeccionadas e cunha duración de 14 horas:
• Iniciación ás curtametraxes (exclusivo para a
veciñanza de Vedra), con María Lobo e Roi Guitian (Gingko). Prezo da matrícula: 20 €.
• Realización de videoclips, con Mar Catarina e
Rubén Domínguez (Prenom). Prezo da matrícula:
60 €.
• Enfocando a dirección, con Jorge Coira. Prezo da
matrícula: 60 €.
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A ponte do 12, 13 e 14 de outubro de 2018 terá lugar
o concurso “A fume de carozo”, un certame de realización express de curtametraxes e videoclips que
repartirá máis de 2.000 € en premios.

A inscrición nos obradoiros do Laboratorio Audiovisual de Vedra está aberta ata o 3 de outubro e a do
concurso ata o 8 de outubro, ambas as dúas a través
da web www.senunpeso.org

Iniciativas Asociativas
CLASES DE TEATRO

ESPAZO ACTIVO DA ULLA

Recorda tamén que a A. C. Papaventos organiza clases de teatro para
rapazas e rapaces de 3 a 16 anos. As
clases serán impartidas pola actriz
Cristina Collazo nas mañás dos sábados de outubro a xuño no Centro social de Vedra.

A Asoc. cultural San Campio volve a traernos esta
iniciativa que tan bos resultados acadou nas últimas
edicións:

A inscrición realizarase a través do mail ac_papaventos@yahoo.es.
Máis información a través deste mail ou no facebook da AC Papaventos.

CIRCUÍTO GALEGO DE TEATRO AMADOR
Como cada outono, a Asociación Cultural Papaventos en colaboración coa Federación Galega de
Teatro Amador (FEGATEA) organiza en Vedra o Circuíto galego de Teatro Amador que este ano inclúe
as seguintes actuacións en outubro:
• Venres, 5 de outubro | 21:15 h: ‘Os carniceiros’
(Teatrino) +12.
• Venres, 12 de outubro | 21:15 h: ‘As monxas e a
María’ (Falcatrueiros) TP.
• Venres, 21 de outubro | 21:15 h: ‘Maniféstate!’
(Andaravía Teatro) TP.
• Lugar: Centro Social de Vedra.
• Prezo das entradas: 2 euros.

Parabéns
SUBCAMPIÓN TORNEO PREMUNDIAL DE XADREZ
Parabéns a Hugo Domínguez
por rematar subcampión no torneo Premundial celebrado en Padrón entre o 3 e o 8 de setembro.
Torneo ao cal asistiron os mellores xogadores galegos da categoría e fortes xogadores estatais,
xa que o mesmo dá acceso ao
Torneo mundial de xadrez (sub8,
sub10 e sub12) que se celebrará
en Santiago de Compostela entre
o 3 e o 16 de novembro de 2018,
ao cal tamén asistirá Hugo, coa

ilusión de poder enfrontarse aos
que algún día serán a elite do xadrez mundial. En canto ao torneo
Premundial, destacar o excelente
nivel das partidas xogadas por
Hugo, enfrontándose aos mellores xogadores do torneo e tan
só cedendo unha derrota, ante
o que acabaría sendo campión.
Finalmente destacar que Hugo
asistirá ao Torneo Mundial sen
ningún tipo de presión competitiva, sabendo que se enfrontará

a xogadores de moito nivel, pero
coa ilusión e a certeza que poñerá
todo da súa parte para combater
todas as partidas ata o final e poder gozar das mesmas.
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Parabéns
CENTENARIO EN VEDRA
Parabéns a Antonio Sánchez Quián veciño da parroquia de Vedra que o pasado 8 de setembro cumpriu 100 anos.

PREMIADO NA GALA DO FUTBOL GALEGO
Parabéns a Rubén Estévez Eiras polo trofeo “ACGF”
mención especial polo seu comportamento nun terreo
de xogo, o ser fundamental o seu labor para salvar a
vida dunha persoa.

SELECCIÓN SUB18 FEMININA DE FÚTBOL
Parabéns a Navia Rendo Guitián que a pasada tempada foi convocada pola selección sub18 feminina de fútbol.

Xanela da Lingua
Nestes tempos nos que o uso dos topónimos na
súa forma galega ou castelá está tan de actualidade,
convén lembrar o que di a lexislación vixente en relación a esto. No artigo 10 da Lei 3/1983, do 15 de
xuño, de normalización lingüistica establecese que “
os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega” e que “corresponde á Xunta de Galicia
a determinación dos nomes oficiais dos municipios,
dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías
de comunicación interurbanas e dos topónimos de
Galicia (...)”.
En relación a este tema debemos recordar que os topónimos oficiais das parroquias deste Concello son
os seguintes:

• Illobre (Santo André)
• Merín (San Cristovo)
• Ponte Ulla, A (Santa María Madanela)
• San Fins de Sales (San Fins)
• San Mamede de Ribadulla (San Mamede)
• San Miguel de Sarandón (San Miguel)
• San Pedro de Sarandón (San Pedro)
• San Pedro de Vilanova (San Pedro)
• San Xián de Sales (San Xián)
• Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz)
• Trobe (Santo André)
• Vedra (Santa Baia) (a parroquia recuperará este
nome no novo Nomenclátor oficial que se publicará o ano que vén).

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.
Edita
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