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Venres 3 de xaneiro ás 18:00 h. sesión de cine “Hotel 
Transilvania 3” no Centro Social de Vedra.

Sábado 4 de xaneiro, V Carreira Nocturna Solidaria, 
a partir das 18:30 h. no Pavillón Municipal de Vedra.

Concerto de Aninovo da Banda de Música de Santa 
Cruz de Ribadulla, o sábado 4 de xaneiro ás 19:00 h. 
na Casa da Cultura.

Patixane sobre xeo coa Asociación San Campio, o 
sábado 4 de xaneiro pola mañá en Área Central.

AÍNDA NO NADAL

Martes 7 de xaneiro. Unidade Móbil de doazón de 
sangue en  Santa Cruz.

Luns 27 de xaneiro ás 18 horas. Formación na 
plataforma subtel da Deputación para asociacións.

AXENDA PARA XANEIRO

Ciclo de inverno da Asociación Senunpeso, o 25 
de xaneiro ás 20:00 h. no Centro Sociocultural de 
Vedra.

AXENDA PARA XANEIRO DAS ASOCIACIÓNS

O calendario de festividades locais do Concello de 
Vedra para o 2020 é o seguinte:

• Luns 21 de setembro (festividade do Patio).

• Xoves 10 de decembro (festividade de Santa Baia).

FESTIVIDADES LOCAIS EN VEDRA

E NO NADAL...
Vedra reparte un calendario en cada fogar!!!
Non te quedes sen o teu!!

Se rematada a campaña de nadal non o recibiches no 
teu buzón chámanos ao 981 814 691

CALENDARIO MUNICIPAL
Presentación do 

libro “Cen pezas do 
traxe do Val do Ulla”, 
sendo coautor o vedrés 
Francisco Collantes 
Carollo.

17 DE XANEIRO NO PAZO DE VISTA ALEGRE...

Garantir unha educación 
inclusiva, equitativa e 

de calidade e promover 
oportunidades de aprendizaxe 

durante toda a vida e para 
tod@s.

VEDRA SOSTIBLE: EDUCACIÓN
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Foi no... NADAL

Xantar de Nadal da Terceira Idade. Vive o Camiño... en Vedra.

Concerto de Nadal Escola de Música Santa Cruz de 
Ribadulla.

Actividade Nadal Senunpeso 2019.

Mercadiño de Nadal. Festival de Corais de Nadal da Terceira Idade.



CU
LT

UR
A

3

Cultura

Chega unha nova edición das Xornadas Arredor 
da Camelia e con elas todas as propostas que as 
acompañan.

1) 20º CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
DA CAMELIA

Bases do concurso:

1º Poderán concorrer todos os nenos e todas as nenas 
da nosa autonomía de entre 3 e 12 anos. Haberá 3 
categorías:

A: de 3 a 6 anos.
B: de 7 a 9 anos.
C: de 10 a 12 anos.

2º Cada concursante poderá presentar unha única 
obra, con soporte en cartolina ríxida ou material simi-
lar e en tamaño A4.

3º O tema será “A Camelia”.

4º A técnica empregada será libre, recomendándose 
as ceras, témperas, acuarelas, rotulacións, lapis de co-
res, etc.

5º Na parte de atrás do traballo figurarán: nome com-
pleto do autor ou autora, enderezo, número de teléfo-
no, idade e centro escolar.

6º Os traballos terán que entregarse na Casa do Con-
cello antes do 14 de febreiro de 2020, no seguinte en-
derezo:
Concello de Vedra: Avda. Mestre Manuel Gómez, 1, 

15885 Vedra ( A Coruña)

7º O xurado estará formado por membros da Aso-
ciación Amigos da Camelia e persoas destacadas do 
mundo das artes. O fallo do xurado darase a coñecer 
na semana previa ás Xornadas arredor da camelia e 
publicarase na páxina web do Concello www.concello-
devedra.es.

8º Haberá un 1º, 2º e 3º premio para cada categoría.

9º Todos os traballos presentados ao concurso serán 
expostos en Santa Cruz de Ribadulla o día 23 de fe-
breiro con motivo das Xornadas arredor da camelia.

10º A entrega de premios ás persoas gañadoras terá 
lugar en Santa Cruz de Ribadulla o día 23 de febreiro.

11º Todas as persoas participantes pola súa mera pre-
sentación aceptan integramente as bases deste con-
curso.

12º A organización reservase o dereito de modificar, 
eliminar ou agregar calquera punto a estas bases.

2ª) AS PROBAS DEPORTIVAS ARREDOR DAS
 XORNADAS DA CAMELIA.

Un ano máis a camelia tamén é referencia coas súas 
probas deportivas e turísticas, conseguindo reunir a 
centos de participantes!! Inscríbete xa en calquera 
das disciplinas nos seguintes enlaces:

https://inscripciones.galitiming.com/inscripcion/x-
ruta-cicloturistica-en-btt-da-camelia-polo-val-do-
ulla/?lang=es

https://inscripciones.galitiming.com/inscripcion/vi-
maraton-por-montana-a-camelia-2020/

XXV XORNADAS ARREDOR DA CAMELIA
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Formación

De Interese

A administración dixital é xa unha realidade nos 
nosos días, por este motivo a Deputación da Coruña 
propón accións formativas para as asociacións, coa fi-
nalidade de proporcionarlles as ferramentas precisas 
para poder desenvolver as súas accións.

Neste marco, Vedra terá unha xornada formativa cun-
ha experta en Pel Dixital da Deputación da Coruña, 
destinada a todas as persoas interesadas no coñece-
mento da plataforma SUBTEL para a solicitude e tra-
mitación de subvencións coa Deputación.

• Data: luns 27 de xaneiro
• Hora: ás 18 horas
• Lugar: Telecentro de Vedra

Inscricións abertas ata o 24 de xaneiro en cultura@
concellodevedra.com ou no teléfono 981 814 691

XORNADA FORMATIVA NA PLATAFORMA SUBTEL PARA ASOCIACIÓNS

O 7 de xaneiro a Unidade Móbil de Doazón de San-
gue visitará Vedra.

Podes achegarte a Santa Cruz de Ribadulla de 9:30 a 
14:30 e de 15:30 a 21:00 h. na contorna do parque in-
fantil.

Un bo xeito de rematar o Nadal, compartindo saúde!!

DOA SANGUE... O 7 DE XANEIRO EN
SANTA CRUZ

VEDRA GAÑADOR NA III EDICIÓN DO PREMIO 
PROVINCIAL PEL

O Concello de Vedra resultou gañador na III Edi-
ción do Premio provincial á mellor iniciativa empre-
sarial (PEL-EPR PREMIO) dentro do Plan de Emprego 
Local da Deputación da Coruña (2016-2019), cunha 
distinción ao concello promotor de emprego de ca-
lidade.

Trátase dun galardón para concellos da provincia, 
con menos de 20.000 habitantes, que impulsen a 
iniciativa empresarial e o emprendemento, promo-
van a xeración de emprego de calidade e contribúan 
á fixación da poboación.

Valorouse a xeración de emprego, a inclusión de co-
lectivos en risco de exclusión social, o fomento do 
traballo colaborativo e a poboación do municipio, 
entre outros.
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De Interese

Deporte

O Concello de Vedra segue apostado polo empren-
demento xuvenil e neste caso participa como socio, 
xunto con outros 3 países, no proxecto “Entering the 
gig economy” co que se pretende crear alianzas para 
abordar os riscos e oportunidades do emprego autó-
nomo e formar á mocidade que queira entrar neste 
mercado.

En outubro de 2019, organizacións de distintos países 
de Europa reuníronse en Carlingford, Irlanda, para po-
ñer en marcha este proxecto de dous anos e medio de 
duración.

Liderado polo Consello do Condado de Meath (Irlanda), 
o consorcio facilitará o impulso do coñecemento so-
bre a emerxente “Economía Gig” e compartirá, deba-
terá e desenvolverá métodos efectivos para abordalo. 
Ademais de concienciar e poñer en contacto a todas 
as partes interesadas na materia (entidades formati-
vas, Administracións Públicas e mercado laboral), os 
socios desenvolverán e dirixirán un programa de for-
mación profesional para a xuventude e os máis afec-
tados polo mercado laboral da “Economía Gig”.

Ademais do Consello do Condado de Meath, socio líder, 
e de socio rexional de Irlanda, WIN Consulting, tamén 

forman parte do proxecto as seguintes entidades e 
países europeos: a universidade VET Friesland Colle-
ge e a Fundación Learning Hub Friesland, dos Países 
Baixos, o Concello de Vedra e a Asociación Galega de 
Cooperativas Agroalimentarias AGACA, de España, e 
a Municipalidade de Capannori e a axencia formativa 
Formetica, de Italia.

Máis información vía Concello de Vedra- Vanessa 
Crespo 981 814 612 vanessa.crespo@concellodeve-
dra.com e AGACA- Ruth R. Ferreiros 981 584 783 rfe-
rreiros@agaca.coop

O CONCELLO DE VEDRA SOCIO DO PROXECTO EUROPEO ERASMUS +
ENTRANDO NA “ECONOMÍA GIG”

O consorcio do proxecto “Entrando na Economía Gig” 
durante a reunión de lanzamento, en Carlingford, Irlanda.

ETAPA DE SENDEIRISMO
O SÁBADO 18 DE XANEIRO

O grupo de sendeirismo continúa co seu Camiño 
Miñoto Ribeiro.

Etapa do mes de xaneiro: Feás - Soutelo.

Horarios e lugares de Recollida:
• 7:00 h. Saída da Estación de Autobuses de Santiago.
• 7:05 horas. Parada en Hipercor.
• 7:15 horas. Parada no Breixo.
• 7:20 horas. Parada en Lestedo.
• 7:30 horas. Parada en Mosqueiro.

Información e inscricións abertas ata o 16 de xanei-
ro no teléfono 981 814 691.
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Educación

Servizos Sociais

Continúa na páxina 7

“Un mes antes, e outro dispois de Navidá,
é inverno de verdá”

Remata o ano 2019 e toca facer balance. Moitas 
e diversas foron as actuacións que levamos a cabo, 
desde recuperar para as aulas o Entroido dos xene-
rais coa intervención de tres xeracións, avós/pais e 
rapaces, ata recompilar léxico tradicional en desuso 
ou parcialmente perdido, e sen esquecer as saídas 
para coñecer a contorna ullá e o seu patrimonio.

As últimas actividades, xa neste mes de decembro, le-
váronnos ás parroquias de Vedra e de San Miguel de 
Sarandón. O venres 13 pola tarde recibiunos Manuel 
Vilas na súa carpintería e mostroulles a 20 alumnos/
as da ESO os útiles de traballo que el empregaba no 
taller e explicoulles o seu uso. Aproveitamos de paso 
para encher o primeiro cuestionario sobre -a carpin-
tería e a madeira-do programa Lingua, patrimonio e 
coñecemento tradicional (Consellería de Educación-
USC (ILG). O traballo de investigación sobre os oficios 
tradicionais, obxecto do Vedra medra 2019-20, irase 
ampliando a outras profesións nos vindeiros meses 
e diso contamos ir dando información.

O xoves 19, desprazámonos a San Miguel de Saran-
dón o alumnado de 1º da ESO e de educación infantil 
(4 e 5 anos). O obxectivo: que 82 rapaces e rapazas 
puidesen revivir a tradición local das cantarelas de 

Nadal. A Asociación Cultural San Campio colaborou 
connosco na organización dunha xornada que trans-
correu entre cantos de Nadal, charrascos e requintas, 
unha rolda polas casas e un convite final, co que xen-
tilmente nos agasallaron.

Vedra medra quere agradecer o interese da xente 
que nos acompaña desde hai catro anos e salientar a 
xenerosidade e o bo facer daqueles que veñen  parti-
cipando directa e activamente.

Desde Vedra medra tamén queremos desexarlles a 
toda a comunidade educativa e á veciñanza de Ve-
dra unhas venturosas festas de Nadal e aninovo. Nós 
seguiremos co empeño de que a rapazada do CPI 
de Vedra sinta VIVO o seu PATRIMONIO. Para saber 
máis do noso proxecto, poden consultar o web do 
centro educativo e o Facebook Vedra medra.

VEDRA MEDRA

Mercadiño Solidario de Nadal 
(arredor da Carreira Solidaria)
Sábado 4 de xaneiro ás 18:00 h. 
no Centro Social.

Excursión a Viana do Bolo 
(Mascarada Ibérica) e a Vilari-
ño de Conso
Sábado 11 de xaneiro.
Prezo: 25 € (Inclúe: transpor-
te, xantar e visitas) - prazas li-
mitadas. 
Programa: visita a Vilariño de 

Conso e a Viana do Bolo, des-
file de máscaras da península 
ibérica... (O prazo de inscrición 
ábrese o 3 de xaneiro de xei-
to presencial na Cafetería do 
Centro ou  no teléfono 981 
502 024. As prazas e número 
de asento adxudicaranse por 
orde de inscrición).

Obradoiro de Teatro
Mércores 15 de xaneiro ás 
20:00 h.

Obradoiro de Entroido
Xoves 16 de xaneiro ás 20:00 h.

Circuíto Termal nas Termas 
de Outariz
Mércores 22 de xaneiro.
Prezo: 25 € (Inclúe transporte, 
comida e tratamento termal; 
prazas limitadas)
Programa: pola mañá trata-
mento termal, xantar e re-
greso. (O prazo de inscrición 
ábrese o 8 de xaneiro de xei-

ACTIVIDADES DA TERCEIRA IDADE
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Servizos Sociais

A Asociación Senunpeso organiza un ciclo de ci-
nema documental galego con tres proxeccións que 
terán lugar no Centro Sociocultural de Vedra. A pro-
gramación é a seguinte:

Sábado 25 de xaneiro ás 20:00 h.
Idénticas (2018, 67 min)

Luis Avilés Baquero conta a historia de Cayetana e 
Celia, dúas das 64 persoas en todo o mundo que pa-
decen heteroplasia ósea progresiva. Idénticas fala da 
vida destas dúas irmás xemelgas de Lousame e de 
todo o que supón convivir con esta enfermidade ul-
trarrara. O caso destas nenas é único, xa que, malia 
seren xemelgas idénticas, unha delas experimenta 
os síntomas de forma acelerada e a outra só presen-
ta manifestacións leves.

Presentación e coloquio a cargo do director Luis Avi-
lés Baquero.

Sábado 1 de febreiro ás 20:00 h.
Hamada (2018, 89 min)

Eloy Domínguez Serén retrata con vitalidade e hu-
mor un grupo de mozos que vive nun campamento 
de refuxiados no medio do deserto do Sáhara. Xun-
tos usan o poder da creatividade e a diversión para 
denunciaren a realidade que os rodea e se expandi-
ren máis alá dos límites do campamento, aínda que 
non crucen eses muros e aramados que os reteñen 
e fan invisibles.

Sábado 8 de febreiro ás 20:00 h.
En deuda con todas (2019, 60 min)

Este documental dirixido por María Lobo e Roi Gui-
tiána para a Agareso (Asociación Galega de Comu-
nicación para o Cambio Social) pretende chamar a 
atención sobre a vulneración de dereitos humanos 

que sofren as mulleres de El Salvador e contribuír 
á loita por unha lexislación que garanta o acceso a 
unha saúde sexual e reprodutiva libre de prexuízos 
ideolóxicos, especialmente para as nenas e as ado-
lescentes máis vulnerables. As protagonistas, desde 
ambos os lados dos muros do cárcere, lémbranlle ao 
mundo que despenalizar o aborto cando a saúde da 
nai corre perigo tamén é loitar pola vida.

Presentación e coloquio a cargo da Agareso.

CICLO DOCUMENTAL GALEGO DE INVERNO

Iniciativas Asociativas

to presencial na Cafetería do 
Centro ou no teléfono 981 
502 024. As prazas e número 
de asento adxudicaranse por 
orde de inscrición).

Bingo
Xoves 23 de xaneiro ás 20:00 h.

Liga de Brisca
Información e inscricións na 
cafetería do Centro Social

Escola de Saúde: “Factores de 
risco e prevención de caídas 
e de fracturas nas persoas 
maiores”

Martes 4 de febreiro ás 20:00 
h. no Centro Social.
Imparte: Antonio García Quin-
táns. Médico do Centro de 
Saúde de Vedra

XV CONCURSO DE CARTEIS PARA ANUNCIAR 
TEATROFILIA 2020

Aínda estás a tempo de participar do XV Concurso 
de Carteis para anunciar Teatrofilia 2020.

Consulta as bases e presenta o teu traballo!!



TEN TODA A INFORMACIÓN DE VEDRA NA APP CONCELLO DE 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 infor-
marte e consultar a actualidade municipal e facer as notificacións  que consideres.

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
Á GRANXA VEDRESA EXPOCUTRÍN...

Vedra Festeira

...polo seu premio de prata na 26ª Edición dos 
Premios Porc Dor á Excelencia Porcina na categoría 
de 201 a 500 Nais á Fertilidade.

Os premios son organizados pola Generalitat de Ca-
taluña a través do Instituto de Investigación e Tec-
noloxía Agroalimentarias (IRTA) e nesta ocasión fo-
ron entregados en Huesca o 29 de novembro.

Noraboa polo traballo e polos resultados, que de se-
guro seguirán chegando!!

ESCOLAS DE XENERAIS E CORREOS EN VEDRA

...Se tes entre 6 e 16 anos.

...Se queres achegarte á cultura do Entroido dos Xe-
nerais da Ulla e participar activamente no Entroido 
Municipal cun “atranque”.

...Só tes que chamarnos ao 981 814 691 ou escribir-
nos ao enderezo electrónico: cultura@concellodeve-
dra.com

Festas en San Xián
o 10, 11 e 12 de xaneiro.


