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Ximnasio de Ponte Noalla
Seguridade vial
Nos pobos viven moitas persoas maiores, e o Concello aposta pola seguridade vial como forma de protección. As
novas beirarrúas na Carballeira e Baliñas foron nesa dirección. Tamén se instalou un ascensor na Casa Consistorial.

Gardería moderna

A secretaria xeral para o Deporte
da Xunta, Marta Míguez, presidíu
xunto ao titular da Deputación,
Manuel Baltar, e o alcalde, Pedro
Fernández, a inauguración das
novas instalacións deportivas.

A gardería infantil do Polígon Industrial
cumple coa función de conciliar a vida
laboral e familiar. Un lugar idóneo para
nenos e nenas menores de tres anos,
agora con instalacións máis modernas e
adaptadas ás distintas idades.

Emprego e obras
O Concello segue apoiando as políticas
de emprego e formación laboral. O
Obradoiro "Terra de Mosteiros" axudou
a 20 persoas que, ademais, construiron un parque infantil en Penedo e
reformaron o lavadoiro de Fontelas.

Pedro Fernández,
dirixíndose aos asistentes
durante a inauguración
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Lugar de encontro e para celebracións lúdicas e festivas

Os veciños de Picouto disfrutan do novo centro social, no que o
Concello de San Cibrao das Viñas investíu 110.000 euros
Día de celebración en Picouto, o pasado 28 de abril. A maioría dos veciños e
veciñas e da Corporación Municipal de
San Cibrao das Viñas reuníronse para
celebrar a inauguración do novo centro
social, concebido como un lugar de
encontro todos os días do ano, e para
a celebración de eventos culturais,
lúdicos e recreativos. O alcalde, Pedro
Fernández, amosouse satisfeito "por
lograr que, pouco a pouco, todos os
pobos do concello dispoñan dun lugar
de reunión cómodo e funcional, e para
fomentar a boa veciñanza", favorecendo estes lugares de convivencia.
As obras do Centro Social de
Picouto realizáronse a través dunha empresa adxudicataria. O Concello de San Cibrao das Viñas destinou a este proxecto 108.000 euros do orzamento municipal. O
edificio é de planta baixa e dispón
de 95 metros cadrados de superficie útil, suficientes para un bo
uso cultural, lúdico, social e
recreativo por parte dos veciños e
veciñas de Picouto.
Picouto engádese á
lista de núcleos do
concello de San Cibrao
das Viñas que contan
cun lugar propio para
reunirse e disfrutar de
diferentes eventos . A
intención do Goberno
municipal é que todos
os pobos dispoñan
deste tipo de servizos
comunitarios no menor tempo posible,
aínda que algunhas
veces o retraso débese á falla de terreos
axeitados para acometer a súa construción.
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Foron moitos os veciños e veciñas de Picouto que acudiron á inauguración do novo
local social, construído en apenas tres meses. Está ubicado a carón da praza do
pobo e do pequeno local utilizado para as celebracións festivas e veciñais.
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O novo enlace terá unha lonxitude de 4,5 quilómetros

A Xunta de Galicia iniciou o trámite de expropiacións para
construir a vía de conexión do Polígono Industrial coa A-52
delegada territorial da Xunta de Galicia en
Ourense, Marisol Díaz Mouteira, mantivo
unha xuntanza co alcalde de San Cibrao
das Viñas, pedro Fernández, para comunicarlle os
avances nesta importante infraestrutura viaria.
Díaz Mouteira trasladoulle ao rexedor que, con
esta publicación no DOG, "o goberno galego dá un
paso máis na tramitación deste proxecto tan
demandado pola veciñanza e empresarios da
zona, o que permitirá avanzar na súa construción".
A Xunta licita este servizo por un importe de
máis de 65.000 euros e establece un prazo de
execución de 24 meses. A data límite para a presentación de ofertas foi o 18 de maio.
Con este trámite a Xunta avanza nesta infraestrutura viaria que pretende impulsar unha conexión estratéxica que atenderá a demanda empre-

A

Pedro Fernández analizou o proxecto técnico coa delegada
territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz.

sarial e cidadá, favorecer a mobilidade e os desprazamentos nesta
área e ofrecer facilidades para que as industrias asentadas poidan
medrar. A mellora das conexións suporá novas oportunidades para
que o polígono se converta en polo de atracción de novos investimentos na provincia de Ourense e de toda Galicia.
A vía, que contará con 4,5 quilómetros de lonxitude e percorre os
termos municipais de San Cibrao das Viñas e de Taboadela, reduce
o percorrido de conexión coa autovía en, aproximadamente, un
66%, ao pasar de 11 a 4,5 quilómetros; e, adicionalmente, mellora
a conectividade coa autovía de Celanova.
A nova infraestrutura comezará no enlace de Gargantós da A-52,
onde se conecta a autovía co viario local e a autovía Ourense-Celanova e disporá dun viaduto de 510 metros sobre o rego de San
Benito, 6 pasos inferiores e un superior. O orzamento estimado para
as expropiacións é de preto de 530.000 euros e o importe de licitación do proxecto de construción ascende a 27,4 millóns de euros.

A Deputación de Ourense mellora o abastecemento no Polígono
A Deptuación de Ourense destinará máis de medio millón
de euros (519.620 €) para levar a cabo as obras de mellora
do abastecemento de auga ao Polígono Industrial de San
Cibrao das Viñas e á zona das Curuxeiras. Para o alcalde,
Pedro Fernández, trátase "dunha obra moi importante e
necesaria, sobre todo para subsanar as rupturas que se producen nas tubaxes, grazas ao apoio da Deputación, que
aceptou as peticións formuladas polo Concello e colectivos
veciñais desta zona".
Para este sistema de abastecemento a infraestrutura
componse dunha estación de bombeo situada no Campo

dos Remedios, unida á estación potabilizadora de auga no
Alto do Cumial. Neste último lugar atópanse tres depósitos,
un de auga bruta e dous de auga tratada, precisando un
destes últimos depósitos a realización de obras de reparación da cuberta.
Estas actuacións permitirán mellorar ademais o abastecemento á principal contorna industrial da provincia de
Ourense e tamén aos municipios de San Cibrao das Viñas,
Paderne de Allariz, Pereiro de Aguiar, Toén e algún núcleo de
Ourense, sendo a Deputación a titular do servizo supramunicipal de abastecemento para estas zonas. ■
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Novos proxectos municipais

O Concello realizou obras para mellorar
servizos e infraestruturas en varios núcleos
s últimos meses serviron para avanzar na modernización boración da Deputación Provincial de Ourense, da Xunta de
de infraestruturas e na dotación de novos servizos públicos Galicia e do propio Concello permitíu acometer obras que xa
no concello de San Cibrao das Viñas. Unha vez máis, a cola- disfrutan moitos veciños e veciñas do municipio.
O

Completada a renovación das redes
hidráulicas en Picouto
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, investíu 50.000 euros nas obras de renovación da rede
de saneamento e de pluviais en Picouto. Este proxecto, que contou con financiamento dos fondos
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural) da Unión Europea, estivo xustificado
polo deterioro das anteriores conduccións das
augas residuais e pola necesidade de canalizar as
augas pluviais, favorecendo así o proceso de depuración dos verquidos hidráulicos.

Saneamento en Picouto

Reforma das piscinas e do entorno do
novo ximnasio de Ponte Noalla
A nova tempada estival contará coa novidade das
obras realizadas recentemente na piscina de Ponte
Noalla. O Concello de San Cibrao das Viñas encargou a reparación do bordillo da beirarrúa, a renovación do pavimento que bordea o vaso de baño e a
plantación de céspede. Foi un proxecto ao que se
destinaron 31.000 euros. Na mesma zona, o Concello adecentou o entorno do novo ximnasio cunha
partida económica de 16.000 euros. Tamén está
prevista en Ponte Noalla a construción dun muro
cara a fonte do Freixo, que terá un custe aproximado de 25.000 euros.

Medio Rural financiou a reparación do
camiño da Xorda en A Carballeira
O Concello de San Cibrao das Viñas completou o
asfaltado do camiño da Xorda en A Carballeira, que
cubre as necesidades de acceso para as persoas
que dispoñen de parcelas, fincas de cultivos para
autoconsumo e diversos alpendres nesta zona do
pobo. Realizouse nun tramo de máis de 200 metros
a través dun convenio asinado no seu día coa Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, que
investíu 12.500 euros. Tamén se realizaron outros
bacheos e melloras en varias pistas e camiños de
titularidade municipal.
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Piscinas de Ponte Noalla

Ximnasio de Ponte Noalla

Camiño da Xorda (A Carballeira)
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O ascensor axuda a eliminar barreiras
arquitectónicas na Casa do Concello
A instalación dun ascensor na Casa Consistorial facilita o acceso dos traballadores e de calquera cidadán, en xeral, ao primeiro andar do edificio. Foi unha
obra que contou cunha subvención de 56.000 euros
da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
Ascensor na Casa do Concello

Novos proxectos para Calvos,
O Piñeiral, A Carballeira e San Cibrao
Entre os proxectos de obras previstos polo Concello
de San Cibrao das Viñas para os vindeiros meses
figuran a construción de beirarrúas desde a urbanización Fonteboa, en San Cibrao, ata a estrada N-525
(está na fase de redacción do proxecto), a reforma e
ampliación da ponte de Calvos sobre a vía férrea, a
mellora da rede de abastecemento en A Castellana e
a climatización do polideportivo de San Cibrao.

Beirarrúas enA Carballeira

Beirarrúas en A Carballeira e Baliñas,
en convenio coa Deputación
O Concello de San Cibrao das Viñas executou o proxecto de construción de senllos tramos de beirarrúas en A Carballeira e Baliñas. Estas obras, dotadas
con 80.000 euros, formaron parte do Plan BASE da
Deputación Provincial de Ourense, que financiou o
proxecto conxuntamente co noso Concello.

Beirarrúas en Baliñas

Alumeado LED na zona do Polígono

Obras para procurar maior eficiencia
enerxética no alumeado público
A incorporación de lámpadas de tecnoloxía LED
supón unha maior eficiencia enerxética e un aforro
do gasto no alumeado público estimado nun 60 por
cento. Recentemente realizouse esta renovación nun
tramo de máis de 200 metros no vial prinicipal do
Polígono. A intención do Concello é acometer este
proxecto progresivamente en todos os núcleos de
poboación. De feito, encargou unha auditoría sobre a
situación do alumeado público municipal, no que se
detecta a ineficiencia do servizo nalgunhas zonas. A
intención é incorporar a tecnoloxía LED na iluminación de todos os pobos, un proxecto que suporá o
investimento de máis de 2 millóns de euros.

Mellora estética na rotonda de acceso
ao Polígono desde a N-525

Acceso ao Polígono Industrial

O acceso ao Polígono Industrial David Ferrer desde
a estrada N-525, en Ponte Noalla, luce máis tralas
obras de acondicionamento da rotonda e dos laterais. Ademais de adecentar esta zona, fíxose unha
nova plantación de céspede.

Páxina 5

San Cibrao das Viñas nº 29. Primavera 2017

San Cibrao das Viñas
lidera a creación de
emprego na provincia

Mellora da accesibilidade en A Boutureira
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, visitaron, xunto co alcalde, Pedro Fernández, o resultado da mellora da accesibilidade a área recreativa da Boutureira, un dos principais recursos turísticos e medioambientais de San Cibrao das Viñas. Durante a visita, a directora de Turismo de Galicia explicou
que neste proxecto investíronse 37.000 euros, cos que se dotaron as infraestruturas e a sinalización adecuadas para convertelo nun recurso turístico accesible.

Ampliación dos estacionamentos
A intervención de Turismo de Galicia en A Boutureira posibilitou a construción, ampliación e
mellora de aparcamentos para o acceso aos recursos turísticos, a pavimentación dos accesos
a muíño restaurado, así como a construción de ramplas coa conseguinte eliminación de barreiras arquitectónicas. Ademais, Nava Castro engadiu que esta liña posibilitou a construción,
rehabilitación e mellora das instalacións que contribúen a optimizar os accesos e a circulación
dos visitantes.

Para visitar en calquera época do ano
Para disfrutar dunha xornada agradable en A Botureira, non hai perda. Podemos ir desde o camiño
que está a continuación das piscinas municipais de Soutopenedo, ou, ben, a través de Loiro de Abaixo. Desde o cruce de Soutopenedo está xa sinalizado o acceso a través do camiño acondicionado
recentemente, nun proxecto que incluíu, ademais, a dotación de dúas áreas de estacionamento para
vehículos e o empedrado do acceso a un dos muíños restaurados polo Concello de San Cibrao.
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A recuperación económica e
do mercado laboral aceléranse na nosaprovincia, segundo
o Observatorio Económico
Ourensán, que desenvolve a
Deputación Provincial.
Os datos reflicten que o
reforzamento do mercado
laboral no terceiro trimestre
permitiu recuperar o ritmo de
rexeneración de finais de
2015. A taxa de paro interanual rexistra 33 meses seguidos de descenso
O 40 % dos municipios da
provincia presentan saldo neto positivo nas afiliacións no
acumulado de todo o ano, co
liderado de San Cibrao das
Viñas, cun 5,4 % de incremento. A provincia de Ourense
rexistra agora 5.300 parados
menos que hai sete meses.

Estratexia de
Sustentabilidade
Ambiental no concello
O Concello de San Cibrao das
Viñas, elaborou unha Estratexia de Sustentabilidade fronte
ó cambio climático 20162020, na que se analiza a
situación actual e se propoñen os obxectivos que se pretenden acadar e o tipo de
actuacións que se deben lavar
a cabo para acadar eses obxectivos.
A elaboración deste proxecto esta cofinanciada polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco
do programa operativo Feader-Galicia 2014-2020.
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Obradoiro de Emprego “Terra de Mosteiros 2016”

Realizaron traballos en Penedo e Soutopenedo
San Cibrao das Viñas colaborou na formación
teórica e prática de 20 persoas durante seis
meses en albanelería e xardinería
limpeza e rehabilitación da fonte e do lavadoiro de
Fontelas, en Soutopenedo, e a construción do parque
infantil de Penedo foron as principais actuacións levadas a cabo en San Cibrao das Viñas polo Obradoiro de Emprego "Terra de Mosteiros 2016", que se desenvolveu durante
seis meses (de setembro de 2016 ata marzo de 2017). Foi un
novo proceso formativo para 20 traballadores desempregados e servíu de continuidade a outras iniciativas semellantes
promovidas pola Mancomunidade Voluntaria de Concellos da
Comarca de Ourense, da que forma parte San Cibrao das
Viñas xunto a Baños de Molgas, Esgos, Maceda, Nogueira de
Ramuín, Parada de Sil, Xunqueira de Ambía e Paderne de
Allariz. No seu financiamento (tivo un custe de 180 mil euros)
participaron a Xunta de Galicia, a través da Consellería de

A

Fonte e lavadoiro de Fontelas (Soutopenedo)

Economía, Emprego e Industria, e o Fondo Social Europeo,
mentres que os Concellos participantes aportaron os materiais de obra empregados nos distintos proxectos.
Este programa ofreceu aos alumnos e alumnas a posibilidade de acceder a un posto de traballo, ao tempo de recibir
formación especializada en albanelería e xardinería. Tamén
participaron en aulas de informática e charlas sobre seguridade e hixiene no traballo, cooperativismo, etc. Ao remate,
os participantes recibiron un certificado profesional de validez nacional, nun acto celebrado na Casa do Concello de
Paderne de Allariz, ao que asistiron varios alcaldes xunto á
delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz, e o
persoal directivo, administrativo e docente que integrou este
novo proxecto formativo. ■

Parque infantil de Penedo
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Pedro Fernández destacou
a colaboración pública e
privada nos actos do 51º
aniversario do Polígono
O alcalde de San Cibrao das Viñas,
Pedro Fernández, destacou no acto
de plantación da "árbore 51", conmemorativa do 51º aniversario do Polígono Industrial David Ferrer "a importancia da cooperación pública e privada
para unir esforzos e acadar
retos coma este, que conmemoran máis de medio século
de vida empresarial dun dos
polígonos industriais máis
importantes de Galicia".
Na mesma liña incidíu o presidente da Deputación, Manuel Baltar, quen destacou
que entre todas as institucións presentes no acto Asociación de Empresarios,
Universidade de Vigo, Concello de San Cibrao das Viñas e
Deputación de Ourense"fomos quen de facer moitas e moi
importantes cousas xuntos e nesa
liña seguiremos". Baltar recoñeceu na
persoa de Elías Mera "o labor realizado ao longo de moitos anos e a traxectoria de todos os presidentes que
dirixiron a Asociación de Empresarios
do Polígono de San Cibrao, nunha
zona industrial emblemática que é un
claro referente empresarial do Noroeste de España".
Xunto a Pedro Fernández e Manuel
Baltar, participaron no acto, celebrado
na "Arboreda do Tempo", situada no
corazón do polígono industrial, o presidente da Asociación de Empresarios
do Polígono, Elías Mera; o reitor da
Universidade de Vigo, Salustiano
Mato; e o presidente do Consello
Social da Universidade de Vigo,
Ernesto Pedrosa.
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Pedro Fernández, durante a sinatura no libro de
honra da Asociación de Empresarios e a prantación
dunha árbore, coas autoridades provinciais e representantes da Asociación do Polígono Industrial
David Ferrer.

O presidente da Deputación clausurou a asemblea anual da asociación de empresarios e destacou "a
alianza de cooperación" que manteñen o goberno provincial e esta
organización empresarial, "sempre
co obxectivo de potenciar a competitividade e mellorar o noso territorio". Neste acto foron homenaxeados os empresarios Odilo Rodríguez, fundador do grupo Alaska, e
José Enrique Rodríguez, fundador
do grupo Rodríguez López.
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Pedro Fernández Moreiras,
alcalde:

“A xente ten moita sensibilidade
coas políticas sociais, a cultura e o
deporte, e nos reflectimóla no
orzamento do Concello para 2017”
P.- O orzamento municipal de 2017 experimenta un lixeiro
incremento. ¿En qué vai repercutir?
Pedro.- Polas circunstancias, trátase dun orzamento baseado na austeridade, no control do gasto público, na busca da
eficiencia e na eficacia da xestión municipal. O obxectivo é
que o Concello sexa unha administración ben xestionada e
solvente, sen endebedamento e que se rixa polo equilibrio
orzamentario. Ese incremento vai repercutir, sobre todo, nas
políticas sociais, na cultura e no deporte, sen descuidar as
obras públicas, que sempre son importantes e demandas
polos propios veciños. Pero debemos atender esa sensibilidade, e o orzamento municipal ten que plasmar as inquedanzas cidadáns.
P.- ¿O descenso dos gastos de persoal pode repercutir na
xestión municipal?
Pedro.- Entendo que non. Tratamos de axustar o gasto ás
necesidades. Estou convencido de que esa eficiencia da xestión municipal que caracteriza ao Concello de San Cibrao
das Viñas vai continuar no futuro.

“Están previstas obras importantes co
obxectivo de ampliar a dotación de servizos públicos e para a renovación doutros xa existentes e que necesitan adaptarse aos novos tempos”.
P.- ¿A qué se debe o incremento no capítulo de Bens
Correntes e Servizos?
Pedro.- Os servizos sociais e a promoción social son obxectivos preferenes e eso queda reflectido no orzamento municipal, con máis de 635 mil euros. O apoio a persoas, familias e colectivos con dificultades e con risco de exclusión
social ben merece ese esforzo por parte do Concello de San
Cibrao das Viñas.
P.- A nivel de infraestruturas, ¿cales son as prioridades
neste exercicio económico?
Pedro.- Están previstas obras importantes en varios núcleos e a adquisición de terreos para executar novos proxectos
comunitarios, co obxectivo de ampliar a dotación de servizos públicos e para a renovación doutros xa existentes e que
merecen unha adaptación aos novos tempos. A mellora da
seguridade vial tamén está contemplada nos novos planes
de obras, coa mellora de estradas, camiños e beirarrúas.

P.- ¿A conexión do Polígono coa Autovía, ¿considera que é unha obra
prioritaria?
Pedro.- Por suposto que sí, xa que é
unha vella reivindicación da Asociación de Empresarios e do propio Concello, e agora a Xunta está avanzando
na súa resolución. Xa se declarou a
utilidade pública, a expropiación de
terreos e o estudo ambiental. Á marxe
das molestias e problemas que pode
causar aos propietarios dos terreos, é
un proxecto necesario e de futuro
clave para a zona industrial.
P.- Tamén se fixo un investimento
importante na Boutureira. ¿Está xustificado?
Pedro.- A defensa do noso medio
ambiente é outra das prioridades.
Somos un concello industrial, pero con
recursos naturais importantes, como
pode ser a zona da Boutureira e temos
que coidala, como zona recreativa e de
lecer, ben apreciada por moitos veciños
e veciñas. Todo o que se faga nese sentido é positivo, xa que temos a obriga
de coidar o concello e deixalo nas
mellores condicións ás futuras xeracións de veciños.
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Reforma da escola infantil
municipal “Os Pequerrechos” do
Polígono Industrial David Ferrer
O Concello de San Cibrao das Viñas acometeu co apoio
da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia diversas melloras nas instalacións da Escola infantil municipal
"Os Pequerrechos", no Polígono Industrial David Ferrer. Os
traballos benefician tanto ás instalacións interiores como
á zona de xogos no exterior. Dentro do edificio habilitouse unha nova sala multiusos para nenos e nenas de 2 e 3
anos, con medidas de seguridad para evitar que pillen os
dedos nas portas e xanelas. No exterior, renovouse a
zona de céspede, co sementado e novos sistemas de
rego e drenaxe. Tamén se adquiríu novo equipamento,
tanto para mellorar as instalacións como para que os
nenos e nenas dispoñan de novas alternativas lúdicas,
con máis e variados xogos. O investimento desta iniciativa municipal foi de 38.552,80 euros, aportados pola Consellería de Política Social (27.871,65 €) e o Concello de
San Cibrao das Viñas (10.681,15 €). ■

Máis dotacións para o

Parque de Bombeiros

Agrupación de Bombeiros do Polígono IndusA
trial conta tamén cun vehículo de primeira
saída denominado BUL para o uso na extinción
de lumes, a través dun convenio de colaboración
do Consorcio Provincial de Incendios. Este vehículo ten dobre cabina, tracción 4x4 e cuba de
auga con capacidade para 3.200 litros. O deputado provincial de Cooperación, Pablo Pérez, e o
vicepresidente do Consorcio Provincial de Incendios, Luis Menor, visitaron as instalacións do
parque móbil para facer efectiva a entrega do

Amigos de Galicia e Concello de
San Cibrao reparten alimentos
Amigos de Galicia e o Concello de San
A Fundación
Cibrao das Viñas seguen colaborando en campañas solidarias de axuda a persoas e familias con
menos recursos. Para facer efectivo ese compromiso,
reparten periódicamente lotes de alimentos de primeira necesidade entre máis de 20 familias do noso municipio. Ademais, o Concello tamén colabora co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e
o Fondo de Axuda Europea no reparto de alimentos
básicos a familias desfavorecidas.
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As prioridades dos cidadáns, obxectivo do programa “Conecta Ourense”
O alcalde de San Cibrao das Viñas, Pedro Fernández, participou na xuntanza que mantivo o vicepresidente segundo da
Deputación, Jorge Pumar, cos alcaldes e representantes dos
concellos do espazo metropolitano de Ourense para analizar
a Estragexia Conecta Ourense (ECOU), enmarcada no proxecto DUSI (Desenvolvemento Urbano Sostible). Esta iniciativa ten como retos conciliar o desenvolvemento industrial e
a recuperación económica de espazos sostibles e con calidade ambiental, ademais de impulsar estratexias que
fomenten a mobilidade urbana e periurbana.

San Cibrao das Viñas, no novo sistema de xestión electrónica da Deputación

As clases de xadrez, un estímulo
para aprender e divertirse

O Concello de San Cibrao das Viñas forma parte dun novidoso sistema de xestión electrónica de procedementos
administrativos impulsado pola Deputación Provincial de
Ourense. Esta iniciativa forma parte do proxecto "Provincia Intelixente", un novo servizo a disposición dos concellos, mancomunidades e consorcios provinciais. O obxectivo é acadar a tramitación electrónica de todos os procedementos para ir ao obxectivo "papel cero", en verbas
do presidente da Deputación, Manuel Baltar. Na imaxe,
xunto a Pedro Fernández e outros alcaldes da provincia.

O alcalde, Pedro Fernández, presidíu, xunto ás concellleiras
Marta Nóvoa e Ana Moreiras, a entrega de medallas aos
participantes no torneo de xadrez organizado pola escola
municipal deste deporte. Trátase dunha actividade gratuita,
na que colabora a Deputación Provincial de Ourense e a
Federación Galega de Xadrez. Alba Rodríguez é a encargada
das clases, centradas en aprender os movementos e as diferentes estratexias deste popular deporte.

Moita imaxinación e festa, no Entroido de San Cibrao das Viñas

O festival do Entroido consolídase ano tras ano, grazas ao esforzo do Concello de San Cibrao das Viñas
e a imaxinación de moitos veciños e veciñas implicados en que esta tradición continúe viva. Houbo
música de charanga e premios para os mellores disfraces individuais e e de comparsas no desfile que
tivo lugar no Polideportivo Municipal.
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Concello de San Cibrao das Viñas
segue fomentando a prática do
deporte entre os veciños e veciñas de
todas as idades. No Polideportivo Municipal,
os adultos poden practicar zumba e pilates,
e os máis novos, xadrez, baile moderno e
fútbol-sala (na imaxe superior, os participantes coas novas equipacións). Ademais, está
previsto crear unha escola de baloncesto
para nenos e nenas, e ofrecer clases dirixidas de spinning para adultos no novo ximnasio de Ponte Noalla. O Concello tamén
colaborou na organización dun torneo de fútbol-sala infantil e alevín, no que participaron
equipos de Arnoia, Seixalbo, Maside e San
Cibrao. Á dereita, o equipo de San Cibrao
das Viñas recibindo o trofeo e as medallas do
alcalde e da concelleira Marta Nóvoa.

O

Javier Paredes, de Picouto, proclamouse campión galego
de maratón, na carreira disputada o pasado 23 de abril en
A Coruña. Acadou unha marca de 2:33.54, moi meritoria
tendo en conta que era a súa primeira proba nesta distancia (42 quilómetros e 195 metros). Javier é, xunto a
Manolo Souto, un dos principais impulsores da Carreira
Pedestre do Nadal en San Cibrao das Viñas.

¡NORABOA, CAMPIÓN!
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Exercicio físico e deporte, para mellorar a nosa saúde

INAUGURADO O XIMNASIO MUNICIPAL DE PONTE NOALLA,
NO QUE COLABORARON A XUNTA DE GALICIA,
A DEPUTACIÓN E O CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
e 10 da mañá a 10 da noite, de lúns
a venres. Calquera hora é boa para
utilizar as instalacións do novo ximnasio de Ponte Noalla, inaugurado o 27 de
xaneiro e que está a disposición de todas as
persoas interesadas en manterse en forma
e mellorar a súa saúde. Neste acto inaugural interviron o alcalde, Pedro Fernández; a
secretaria xeral para o Deporte da Xunta de

de 5 euros/mes (esta tarifa permanecerá
inalterable ata que se cambie a ordenanza
vixente). Os usuarios poden disfrutar así
dunhas modernas instalacións, atendidos
por un monitor titulado, nas que destaca o
ximnasio de 247 metros cadrados, con
numerosos e variados aparellos. Tamén dispón dunha sala anexa para clases colectivas
de pilates, aerobic, mantemento físico, etc.

opinamos...

opinamos...

D

Galicia, Marta Míguez; e o presidente da
Deputación, Manuel Baltar, como representantes das tres Administracións que colaboraron no proxecto, acompañados pola delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz, varios concellleiros da Corporación
Municipal e numeros@s veciñ@s.
Para usar as instalacións é preciso solicitar o carné de aboado, polo módico prezo

Pedro Fernández

Juan Otero

Verónica Vázquez

Iván Fernández

Isabel Ferro

“Son instalacións modernas e adaptadas á
demanda dos veciños.
O deporte é moi importante para o Concello”.

“Con tarifas económicas
e horarios flexibles conseguimos case 400 socios nos primeiros días
de funcionamento”.

“Gústame moito, porque é un ximnasio completo. Gustaríame que
abrisen máis cedo polas mañás”.

“Procuro acudir unhas
catro veces á semana.
Gústame facer, sobre
todo, musculación e
exercicios de carga”.

“Veño sempre que podo. Vexo máis cousas
positivas que negativas.
Gústame moito e penso
que foi un acerto”.
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A Asociación de Mulleres Rurais "Florecer" de Ponte
Noalla organizou o día 27 de novembro unha andaina
solidaria contra as mulleres e as nenas que sufren a
violencia de xénero. Este acto contou coa participación
de 80 persoas, que realizaron un percorrido circular de
6,7 quilómetros desde o complexo recreativo das
Charcas da Mora de Ponte Noalla, pasando por Reboredo, Calvos e Castroverde. O Concello de San Cibrao
das Viñas, representado polo alcalde, Pedro Fernández,
e as concelleiras Marta Nóvoa e Ana Moreiras, colaborou na organización desta marcha que tivo como
lema "Pinta o mundo de laranxa".

Correr non é de covardes
Sendo destacable a victoria de Alex Fernández e Joana Felipa Pereira na proba absoluta sobre 10 quilómetros, o importante da Carreira Pedestre do Nadal de San Cibrao das Viñas
foi a numerosa participación. Case 600 atletas interviron nas
distintas carreiras por idades, unha cifra que sitúa a esta cita
atlética, homologada pola Federación Galega como “Campionato autonómico de 10 quilómetros en ruta”, entre as máis
importantes da nosa terra. A 15ª edición contou con un
importante elenco de atletas galegos e de diversas comunidades autónomas. Ao remate, houbo un sorteo de agasallos
cedidos por varias firmas comerciais de San Cibrao das Viñas.
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Pedro Fernández e Marta
Nóvoa, cos xogadores do CB
San Cibrao que participaron
no encontro de exhibición

Xornada de promoción do baloncesto entre os máis novos
O Polideportivo Municipal de San Cibrao acolleu o pasado 3 de xaneiro
unha xornada de promoción do baloncesto, dentro da programación
especial do Concello para as festas de Nadal e Aninovo. O Club Baloncesto San Cibrao das Viñas disputou un partido de exhibición fronte a
unha selección de antigos xogadores. Nas bancadas, moitos nenos e
nenas que se anotaron para participar, despois, nunha gimkana cos propios xogadores do equipo local. No descanso do partido houbo unha
demostración da Escola Municipal de Baile. Como colofón, o alcalde,
Pedro Fernández, e a concelleira Marta Nóvoa entregaron agasallos a
todos os participantes.

Disfrutando das

vacacións

Entrega de balóns aos
participantes na gimkana
Un ano máis, os nenos e nenas disfrutaron
dun amplo programa de actividades de
Nadal. Houbo actividades lúdicas no polideportivo, con inchables, manualidades e
xogos cooperativos, a xa tradicional visita
a Pazolandia, a través da colaboración
entre Concello e Deputación, na que os
máis novos disfrutaron dun auténtico parque de atraccións no Pazo Paco Paz.

Papa Noel non fallou á súa cita e compartíu a ledicia destas
datas cos rapaces e rapazas de San Cibrao das Viñas. Houbo
agasallos para todos os que se apuntaron previamente nas oficinas municipais, e unha chocolatada para todos os que se
deron cita o 23 de decembro no Polideportivo Municipal.
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Concurso de Fotografía do Nadal
O Concurso de Fotografía do Nadal 2016, que organizou o Concello de San Cibrao das Viñas a través da Biblioteca Municipal, recibíu 46
obras: 31, no apartado de adultos, e 15, no de infantil. O xurado, integrado por Teresa Moya, Silvie Godron e Marita Salgado, elixíu, como
gañadoras no apartado infantil, as fotografías de Meritxell González (1º premio), Laura Agís (2º) e Iria Rodríguez (3º). Na categoría de adultos, os tres premios corresponderon a Katy González (1º), Óscar Pérez (2º) e Carlos González (3º). O alcalde, Pedro Fernández, as concelleiras Marta Nóvoa e Mónica Prieto, e a coordinadora do Centro Cultural, María Ángeles Santos, asistiron ao acto de entrega dos premios
aos gañadores, consistentes en figuras de cerámica Galos, libros, puzzles e álbumes fotográficos.

De esquerda a dereita e de arriba cara abaixo, as obras premiadas: “Belén tipico mallorquín”, de Katy González;
“Reflexo”, de Óscar Pérez; e “Retrato”, de Carlos González. No apartado infantil: “Sorriso”, de Meritxell González; “Árbore de Nadal”, de Laura Agís; e “Nadal na neve”, de Iria Rodríguez.
Edita: Concello de San Cibrao das Viñas Imprime: RODI Artes Gráficas S.L. Dep. Legal: OU-16/98

