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Os presidentes da Xunta e da Deputación, Alberto Núñez e Manuel
Baltar, e o alcalde, Pedro Fernández, asistiron á posta en servizo
da nova estrada que canaliza parte do tráfico pesado.

Campo de Soutopenedo

Espazo protexido
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda da Xunta de Galicia asesora ao
Concello de San Cibrao das Viñas para declarar a zona de A Boutureira como Espazo
Natural de Interese Local.

Concursos municipais
Soutopenedo conta cun moderno campo de
fútbol con terreo de xogo sintético. A Deputación e o Concello investiron máis de 300
mil euros en transformar O Corgo nunha das
mellores canchas deportivas da provincia.

Os concursos organizados polo Concello de
San Cibrao das Viñas durante a pandemia e
nas festas de Nadal e Reis contaron cunha
importante participación de veciños e veciñas nas distintas modalidades.
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A pandemia non impide que o concello siga gañando poboación
San Cibrao das Viñas foi un dos concellos
da provincia de Ourense que incrementou
o seu censo durante a pandemia, segundo datos do Instituto Galego de Estatística (IGE). Este saldo positivo no padrón de
habitantes foi de 40 persoas, o 0,7 por
cento máis. San Cibrao das Viñas está
entre os 39 concellos que medraron en
poboación. "Un dato no que inflúen tanto
a tendencia de éxodo que se percibe nas
grandes urbes cara ao rural, como na
busca de lugares cun alto nivel de servizos e calidade de vida", na opinión do
alcalde, Pedro Fernández. San Cibrao das
Viñas é, xunto a Barbadás, o concello
ourensán que experimentou maior crecemento demográfico na última década. 

A variante do AVE Taboadela-San Cibrao das Viñas-Ourense
opta aos fondos de recuperación da Unión Europea
Goberno central, Alberto Núñez Feijóo
e Pedro Sánchez, quedando incluído o
proxecto no plan de recuperación da
Unión Europea (72 mil millóns de euros
nos tres próximos anos), liberados a
través do Mecanismo de Rcuperación
e Resiliencia e do Fondo React-EU.
A variante do AVE evitará o colo de
botella entre Taboadela e Ourense e,
segundo o criterio de seguridade operacional do ADIF, fará máis rápido e fiable o percorrido ferroviario na comunicación entre a capital da provincia e a
Meseta. 

A variante do AVE entre Taboadela e
Ourense é unha obra que afecta
directamente a San Cibrao das
Viñas, na zona de Rante. É a culminación do ansiado tren de alta velocidade entre Galicia e a Meseta. Os
14 quilómetros pendentes (case 5
no noso concello) contan cun orzamento de 475 millóns de euros. Este
escollo semella que quedou resolto
na reunión que mantiveron recentemente os presidentes da Xunta e do
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A Deputación Provincial e o Concello de San Cibrao das Viñas
renovan a colaboración para mellorar servizos e infraestruturas

Ano tras ano, a Deputación Provincial
de Ourense é un dos piares que serven
ao Concello de San Cibrao das Viñas
avanzar en novos proxectos para mellorar servizos que inciden directamente
na calidade de vida das persoas. Unha
colaboración que é especialmente
apreciable no eido das infraestruturas,
a través dos Plans Provinciais, na
actuación das brigadas de Obras da
institución provincial e no fomento do
emprego. Esta disposición vai continuar
no futuro, segundo o asegurou o presidente da Deputación, Manuel Baltar, en
varias reunións de traballo que mantivo
co alcalde, Pedro Fernández.

A Xunta de Galicia destina un
millón de euros á urbanización dos
terreos do Parque Tecnolóxico

Recepción de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Fernández e á concelleira e deputada autonómica Marta Nóvoa.

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo,
trasladoulle ao alcalde de San Cibrao das Viñas, Pedro
Fernández, e á concelleira Marta Nóvoa que os orzamentos da Xunta para 2021 inclúen unha partida de 1 millón
de euros para iniciar os traballos de ampliación da urbanización dos terreos do Parque Tecnolóxico de Galicia.
O presidente da Xunta e o alcalde tamén abordaron
a situación da rede de augas pluviais no núcleo de Calvos e as beirarrúas na OU-105 en Ponte Noalla.
Na reunión, o titular do Executivo galego destacou a
colaboración entre ambas administracións, coa entrega
de material -máscaras, xel hidroalcólico, luvas, batas, traxes, desinfectantes e pantallas faciais- para a loita contra
a covid por parte da Administración autonómica.

Os convenios con financiamento autonómico serán importantes en 2021
O novo delegado territorial da Xunta de Galicia en
Ourense, Gabriel Alén, confirmoulle ao alcalde,
Pedro Fernández, a disposición a seguir colaborando en materia de servizos sociais, que nos últimos
meses permitíu ampliar en 1.000 horas ao mes a
prestación da Axuda no Fogar, pero tamén no eido
da mellora das infraestruturas públicas en San
Cibrao das Viñas, ademais dos eidos cultural e en
materia deportiva. A Administración autonómica
tamén desenvolve convenios de colaboración coas
empresas do Polígono e Zona Comercial Barreiros
para fomentar o emprego.
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Facilitará o tráfico rodado na contorna do Polígono e da Zona Comercial Barreiros

A Xunta licitou por 3,6 millóns de euros a mellora do firme e o reforzo
da seguridade viaria do treito autonómico da estrada N-525
A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, licitou por importe de case 3,6 millóns de euros as
obras de mellora do firme e do reforzo da seguridade viaria do
treito autonómico da estrada N-525, na contorna dos polígonos empresariais de San Cibrao das Viñas e de Barreiros.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto co alcalde, Pedro Fernández, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presentou a actuación da Xunta coincidindo co inicio da contratación dos traballos.

A conselleira
Ethel Vázquez e
o alcalde, Pedro
Fernández,
salientan que se
trata de mellorar
unha vía pola
que circulan ata
case 20.000
vehículos ao día,
facilitar os
movementos
cara ás zonas
industriais e
ofrecer maior
seguridade e
comodidade nos
desprazamentos.
O obxectivo, segundo avanzou a titular de Infraestruturas e
Mobilidade da Xunta, é iniciar as obras este mesmo verán
e axilizalas ao máximo para poder rematalas este mesmo
ano, pese a que o prazo de execución é de 12 meses.
Ethel Vázquez explicou que se trata de mellorar o treito
autonómico da estrada N-525, 14 quilómetros de vía que
tivo que asumir a Xunta para poder executar o novo acceso ao polígono de San Cibrao das Viñas. O obxectivo da
actuación é reforzar a seguridade viaria, facilitar os movementos cara ás zonas industriais e ofrecer maior seguridade e comodidade nos desprazamentos.

Investimento de 1 millón de euros na
reparación de estradas autonómicas
nos accesos e na contorna do Polígono
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade investíu case un millón de euros nas obras de mellora
localizada do firme en estradas autonómicas da contorna do polígono de San Cibrao das Viñas. Esta
intervención, adxudicada á empresa Extraco Construccións e Proxectos, S.A., contou cun prazo de
execución de 4 meses. As actuacións incluídas
neste contrato leváronse a cabo en varios tramos
das estradas OU-105, OU-510, OU-537 e OU-538,
afectando tamén ao concello de O Pereiro de Aguiar.
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Tamén se executarán intervencións encamiñadas as reforzar a seguridade viaria en varias interseccións ao longo de
todo o trazado. Concretamente, actuarase na intersección
de Taboadela; mellorase a intersección co enlace que vai
ao Polígono e tamén ao propio núcleo de San Cibrao; adecuarase a glorieta de Gundiás; e a intersección existente
actualmente en Santa Leocadia transformarase nunha glorieta, para favorecer os xiros e maior fluidez do tráfico.
Como actuacións complementarias procederase á execución de gabias de seguridade, a renova-la sinalización
horizontal, ao repintado e á limpeza das marxes. 

Este novo
investimento
centrouse na
reparación das
estradas que
sofren alta densidade de tráfico de todo tipo
de vehículos
nas contornas
das zonas
industriais do
concello.

San Cibrao das Viñas nº 34. Primavera 2021

O novo enlace entre a Autovía A-52 e o Polígono, unha infraestrutura
estrátexica para o gran pulmón industrial do concello e da provincia
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, referiuse á nova conexión do polígono industrial de San
Cibrao das Viñas como unha infraestrutura estraté-

Cun investimento de practicamente
22 millóns de euros, esta actuación,
cofinanciada con Fondos Feder
2014/2020, enlaza o Polígono de
forma rápida, cómoda e directa, ao
reducirse nun 60% o percorrido necesario para conectalo coa autovía,
incluíndo, ademais, en máis da metade do trazado, un terceiro carril para
facilitar os adiantamentos.
Cun gran viaduto de case 500
metros de lonxitude, con 4 pasos inferiores e cun paso superior, esta nova
infraestrutura de máis de 4,5 quilómetros foi deseñada co obxectivo de
compatibilizar o respecto ambiental
da contorna coa necesidade de garantir un servizo axeitado aos usuarios
que son, nunha alta porcentaxe, condutores de vehículos pesados.
A inauguración contou coa presencia do titular do Goberno galego,
Alberto Núñez Feijóo, do presidente
da Deputación, Manuel Baltar, da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e do alcalde de San Cibrao das
Viñas, Pedro Fernández, concelleiros e
representantes dos empresarios. 

xica para o gran pulmón empresarial de Ourense, ao
enlazar nun único punto con dúas autovías: a das
Rías Baixas (A-52) e a de Celanova (AG-31).

O presidente da Xunta destacou o esforzo realizado e a importancia deste
proxecto para San Cibrao das Viñas e o Polígono Industrial. Abaixo, as autoridades que presidiron o acto, no entronque do enlace coa N-525.
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Beneficia a tódolos pobos e ás zonas industriais

O novo alumeado LED, innovación para mellorar o servizo
e aforrar ata un 75% do consumo enerxético
O Concello de San Cibrao das Viñas
ven de mudar o alumeado público de
todo o municipio o que suporá un aforro enerxético de ata un 75% do consumo actual. Ésta iniciativa abrangue
dous proxectos que contan cunha
inversión de 2.203.391,02€, repartidos por unha banda en 773.520,70€ e
o outro de 1.429.870,32€, o que indica a envergadura dos mesmos. Así
mesmo, o órgano de goberno do ente
municipal, xestionou de maneira satisfactoria a subvención dos mesmos co
IDAE -Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía-, que supón unha
aportación do 80% de ambos proxectos, ingresando nas arcas municipais
preto de 1,8 millóns de euros destinados aos mesmos. Por unha banda, nun
primeiro proxecto, que corresponde
ao Polígono de San Cibrao, Polígono
de Barreiros e as vías principais do
Concello renovaronse arredor de
1.500 puntos de luz actualizándoo á

Nova iluminación na Zona Comercial Barreiros

última tecnoloxía led de Alta Eficiencia.
Así mesmo, mudáronse os correspondentes 29 cadros de alumeado e saneamento de Redes eléctricas, Ferraxes,
e outro equipamento municipal, co que
se prevé un moi considerable aforro
enerxético do 75%, o que ven sendo
uns 1.008.000 kWh/ano.
Por outro lado, como segunda parte
desta iniciativa , o pasado 26 de Febrei-

ro, adxudicouse na Xunta de goberno
local o alumeado público exterior dos
distintos núcleos de poboación de San
Cibrao das Viñas. En total, renovaranse
2.301 puntos de luz , 75 cadros eléctricos e levarase a cabo o saneamento
das redes eléctricas, ferraxes, postas a
terra, etc. Eeste proxecto contará cun
prazo de execución de 5 meses e
medio desde a sinatura do contrato.

Acceso á igrexa de Santa Comba

Pavimentación e pluviais en Currás

En Santa Comba de Gargantós o Concello de San Cibrao
das Viñas acometeu unha amplia reforma no vial de
acceso á igrexa parroquial. O proxecto consistíu no
ensanche da capa de rodadura e na construción dun
muro de pedra e das beirarrúas nun tramo aproximado
de cen metros para mellorar a seguridade vial dos peóns
e automobilistas. A este fin destináronse 48.000 euros
do orzamento municipal.

A carón da estrada principal que atravesa o pobo de
Currás realizouse o formigonado da beiravía, utilizada
como estacionamento polos veciños, e dun camiño de
servizo para varias vivendas. Ademais instalouse unha
rede para a recollida das augas pluviais separada da rede
de sumidoiros. O montante desta obra financiada polo
Concello de San Cibrao das Viñas ascendeu a 23.000
euros.
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OBRAS DO PLAN MARCO PARA FAVORECER O ACCESO A OUTEIRO
A través do Plan Marco, a Consellería de Medio Rural e o Concello de San Cibrao das Viñas, colaboraron na
mellora dos accesos a Outeiro en Loiro de Abaixo. O investimento neste proxecto para mellorar as infraestruturas viarias desta zona foi de 33.108 euros, aportados por ambas Administracións públicas. Corresponden ao
plan de investimentos bianual 2020/21 de Medio Rural da Xunta de Galicia, que conta con financiamento dos
fondos europeos FEDER.

A Xunta construirá dúas sendas peonís a carón da estrada OU-101
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou no Diario Oficial de Galicia o procedemento polo que se somete a información pública a execución de
dúas sendas peonís na estrada autonómica OU-101, ao seu paso polos concellos de San Cibrao das Viñas, Pereiro
de Aguiar e Paderne de Allariz.
Esta actuación suporá un investimento estimado de algo más de 800.000
euros, dos que preto de 63.000 se destinarán ao pagamento das expropiacións de 81 fincas.
Visita a San Cibrao das Viñas da conselleira Ethel Vázquez

NOVOS SERVIZOS NA CARBALLEIRA DE CURRÁS
O Concello de San Cibrao das Viñas destinou 45.000 euros á construción dun muro en A CarballeiraCurrás, ademais dunha senda peonil e da instalación dunha marquesiña para resgardar aos usuarios
do transporte escolar e público das inclemencias atmosféricas. Outra parte do proxecto consistíu na
supresión dun poste telefónico e do soterramento do cableado da rede de telefonía desta zona.
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Marta Nóvoa, deputada
autonómica e presidenta da
Comisión de Industria,
Enerxía, Comercio
e Turismo do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, tenente de alcalde do
Concello de San Cibrao das Viñas e membro da
Corporación Municipal desde 2011, foi elixida
deputada autonómica pola provincia de Ourense nos comicios de 2020, revalidando o escano que xa ostentara na anterior lexislatura.
Na elección dos órganos de goberno do
Parlamento galego, Marta acadou o apoio
maioritario da cámara para presidir a Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, e como vicepresidenta da Comisión de
Economía, Facenda e Orzamentos. (Na
imaxe, Marta xunto ao presidente da Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo).
Marta Nóvoa (San Cibrao
das Viñas, 1980), leva dez
anos na actividade política.
Comezou na Corporación
Municipal, como segunda
tenente de alcalde, entre
2011 e 2015, e desde entón,
primeira tenente de alcalde.
(Á esquerda, durante a votación para elixir ao presidente
da Xunta no Parlamento, e
no seu escano na súa estrea
como deputada da XI lexislatura autonómica).

O Partido Popular, a forza máis
votada nas Eleccións Autonómicas
Nas últimas Eleccións Autonómicas, o Partido Popular, con
1.898 votos (64,45%), superou en San Cibrao das Viñas por
ampla diferencia ao BNG, que quedou en segundo lugar con
441 (14,97%). Nesta ocasión, o PSdeG foi a terceira opción
preferida polos veciños e veciñas do noso concello, sumando
427 votos (14,5%). Outras forzas políticas que recibiron
apoios foron Podemos-EU-Anova (64), VOX (54), Cs (22),
PACMA (7), CONTIGO (3), EB (3), En Marea-Compromiso por
Galicia-Partido Galeguista (3), PUM+J (3) e ESCO (1). Contabilizáronse 2.984 votos (68,54% do censo), e 1.367 abstencións (31,42%), con 39 nulos e outros 19 en branco. 
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Pedro Fernández Moreiras,
alcalde:

“O Concello non escatimou medios para atender
a tódolos veciños e veciñas con material sanitario
e incrementar recursos de carácter social”
P.- Despois dun ano de pandemia, e cunha perspectiva máis ampla, pensa que se poido mellorar algo na resposta que se deu desde o Concello de San Cibrao das Viñas?
Pedro.- Creo que fixemos e seguimos facendo
todo o que está nas nosas máns. Nos primeiros
momentos houbo un pouco de desconcerto, porque era algo novo e non se sabía moi ben cómo
actuar, e tiñamos que seguir as directrices do
Goberno central e da Xunta de Galicia. Pero
pouco a pouco foise reaccionando na dirección
adecuada e dando resposta ás demandas dos
nosos veciños e veciñas. Fíxose un reparto rápido de material hixiénico, colaboramos coas
autoridades sanitarias, tamén apoiamos aos
escolares e ampliamos a cobertura do Servizo
de Axuda no Fogar para chegar a máis xente. En
xeral, e polo que opina moita xente, a resposta
por parte do Concello de San Cibrao das Viñas
foi boa en tempo e na cobertura que se deu a
toda a poboación.
P.- Sentíronse amparados polas outras Administracións públicas, como o Goberno, a Xunta e a
Deputación?
Pedro.- Sobre todo por parte da Deputación e
da Xunta de Galicia, que nos facilitaron numeroso material para protexer á poboación e aos
profesionais de risco, como as auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar. Grazas a esta colaboración, o Concello repartíu milleiros de máscaras, e unha importante cantidade de desinfectan-

“A covid retrasou algúns proxectos,
pero pronto recuperamos o tempo
perdido e sacamos adiante moitas
iniciativas para dar resposta ás
demandas dos nosos cidadáns”.

tes, xel hidroalólico, luvas, batas ou pantallas
faciais para a loita contra a covid.
P.- Qué balance fai do último semestre en San
Cibrao das Viñas, á marxe deste problema
sanitario e de saúde pública?
Pedro.- A pesar da paralización ou ralentización de moitos traballos pola pandemia, en San
Cibrao das Viñas seguiron adiante moitos proxectos de carácter social e a nivel de infraestruturas. A inauguración do enlace entre o Polígono e as Autovías de Vigo-Benavente e de
Celanova foi unha das obras públicas máis
importantes a nivel de toda Galicia no último
ano, xa que se investiron 22 millóns de euros.
Tamén continuamos coa reforma das infraestruturas locais, mellorando as vías de comunicación e a seguridade vial, ou das deportivas,
co novo terreo de xogo de Soutopenedo, un
dos mellores do fútbol afeccioado galego.
Tamén apostamos pola formación dos desempregados e os incentivos laborais, e agardamos
resolver outras iniciativas que xa están en marcha, aínda que a situación da pandemia poida
retrasalas un pouco. Con todo, o ritmo da traballo e de xestión do Goberno municipal é alto,
semellante ao que tiñamos antes da irrupción
da covid-19.
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O Grupo Cuevas, referente industrial desde o Polígono no
apoio aos consumidores do rural e aos produtores galegos

O Grupo Cuevas aposta desde o Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas pola internacionalización dos seus produtos,
chegando a exportar a 30 países. Na nosa terra, a súa cadea de supermercados prestan servizos a máis de 23.000 habitantes do rural e inviste unha media de 80.000 euros ao día na compra a proveedores galegos e en orixe. Ata aquí trasladáronse os presidentes da Xunta e da Deputación, Alberto Núñez e Manuel Baltar, para coñecer as instalacións e o seu
modelo, acto no que estiveron acompañados polo alcalde, Pedro Fernández.

Núñez Feijóo presentou no Parque
Tecnolóxico varios proxectos de
modernización do sector forestal
O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo,
presentou no Parque Tecnolóxico os cinco proxectos
que, no marco dos Next Generation, aspiran a mobilizar
dos fondos europeos máis de 1.200 millóns de euros
para impulsar o sector forestal. Entreles, un para fabricar
viscosa, que suporía o investimento de 950 millóns de
euros e dará ocupación a 1.000 traballadores. Os outros
catros proxectos están centrados na innovación e na
dixitalización da industria forestal. 

Industria da Xunta apoia
iniciativas de emprendemento
desde a innovación e o talento
O vicepresidente económico e conselleiro de Economía,
Emprego e Innovación, Francisco Conde, participou no Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas no acto
final da aceleradora Connect-119, no que destacou que os
20 proxectos participantes e as 20 pemes que os impulsan
son a proba irrefutable de que Galicia quere ser un referente fronte á pandemia desde a innovación, o emprendemento e o talento. As iniciativas desta primeira edición,
que pertencen principalmente aos sectores TIC e saúde,
suman máis de 180 empregos e facturan 25M€. 
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A Deputación únese aos empresarios para pedir a
estación de mercancías no Polígono de San Cibrao
O presidente da Deputación
de Ourense, Manuel Baltar,
confirmoulle ao presidente
da Asociación de Empresarios do Polígono de San
Cibrao das Viñas, José
Antonio Rodríguez, o apoio
da institución provincial á
reivindicación para que a
estación ferroviaria de mercancías se sitúe neste polígono industrial. Na reunión
celebrada no Pazo Provincial, Baltar salientou "a
importancia que os fondos
europeos poden ter no
ámbito da mobilidade" e
expresou que o proxecto da
estación de mercancías "ten

"Desde a Deputación de Ourense e desde o Inorde apoiamos
firmemente esta iniciativa para que este proxecto siga
adiante por parte de todas as administracións para a súa
materialización, dada a gran importancia que ten para a provincia de Ourense", comentou Manuel Baltar.

unha entidade importante
para a provincia", salientando neste sentido "a relevancia que supón que todas as
administracións públicas
poidan axudar e cooperar na
execución do mesmo".
O anteproxecto, presentado
e defendido polo presidente
da Comisión da Confederación de Empresarios de Galicia, Manuel Martínez Rapela,
e o arquitecto Fernando Lamas, que é o autor, expón
unha única estación na Cidade do Transporte, no Polígono. Esta infraestrutura non só
cubrirá as necesidades actuais da área industrial máis
extensa de Galicia, senón
que "é imprescindible para o
conxunto da comunidade", a
xuízo de Martínez Rapela.

Reunión do presidente dos empresarios con Ethel Vázquez

A Xunta de Galicia tamén se posiciona a prol
dos proxectos estratéxicos para o Polígono

Xuntanza na Consellería de Infraestruturas á que asistiron, entre outros, a conselleira Ethel Vázquez, o alcalde
de San Cibrao, Pedro Fernández, e o presidente da Asociación de Empresarios, José Antonio Rodríguez.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, aproveitou para confirmarlle ao presidente da Asociación de Empresarios do
Polígono Industrial, José Antonio Rodríguez, a aposta decidida do
Goberno galego por esta zona industrial que é un motor decisivo no
desenvolvemento económico da provincia, onde case 350 empresas
dan traballo a preto de 8.000 traballadores. Un exemplo claro foi a
construción e posta en marcha da nova conexión do Polígono de San
Cibrao das Viñas coa Autovía das Rías Baixas, e o proxecto da terminal de mercadorías, consideradas pola conselleira de Infraestruturas
da Xunta de Galicia como “obras estratéxicas destinadas a crear
valor”, que conta co respaldo do executivo autonómico.

Nova ponte sobre o camiño de ferro entre Castroverde e Calvos
O Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) executou as obras de
construción dunha nova ponte sobre antigo trazado ferroviario de San Cibrao das
Viñas para comunicar Castroverde con
Calvos. A obra consistíu na instalación
dunha ponte prefabricada con proteccións
metálicas, da rampa de acceso desde
Castroverde e o entronque coa estrada
que supón un dos accesos a Calvos na
parte máis oriental do noso concello.
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A Urbanización Fonteboa mellora as instalacións recreativas

cun parque infantil e unha zona polideportiva

O alcalde, Pedro
Fernández, e
varios membros
da Corporación
acompañaron
aos representantes da Xunta
na visita ás
novas instalacións deportivas
e ao parque da
Urbanización
Fonteboa.

A

directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou en San Cibrao das Viñas as actuacións que
a Xunta financiou no marco da Orde de Infraestruturas
de uso público para colaborar co concello na posta en marcha de dous parques e un campo de fútbol e baloncesto. No
núcleo de Valiñas instalouse un parque de biosaudables próximo ao parque infantil, para favorecer a práctica de exercicio físico ás persoas maiores. Ademais, a axuda destinouse
a colaborar na ampliación dun parque infantil en Fonteboa
que conta con xogos inclusivos e, nesta mesma zona, construíuse un campo de fútbol e baloncesto.
O Goberno galego financia esta actuación a través da
Orde de infraestruturas de uso público, dotada na última
convocatoria cun orzamento de catro millóns de euros e
coa que a Xunta apoia aos concellos na creación, mellora
ou reforma das infraestruturas básicas dos servizos municipais. 

Funcional parque infantil
e biosaudable para xogos
e deportes en Pazos
A brigada municipal do Concello de San
Cibrao das Viñas construíu un parque
infantil en Pazos, unha vez adquiridos os
terreos, por importe de 10.000 euros. A
planificación dos traballos permitíu habilitar unha pequena cancha de baloncesto, instalar aparellos biosaudables,
mobiliario urbano e un parque infantil,
dotado de tobogán e columpios, e con
pista de caucho para amortiguar as caídas e lesións dos máis pequenos. A
obra tivo un custe de 23.000 euros.
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A Boutureira

A Xunta de Galicia asesorará e colaborará co Concello de San Cibrao durante a tramitación e traballo necesario para declarar a zona de A Boutureira, como un Espazo Natural de Interese Local
(ENIL). A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, mantivo unha
reunión por videoconferencia co rexedor local,
Pedro Fernández Moreiras, ao que lle explicou
que esta figura está recollida na nova Lei de Patrimonio Natural, aprobada polo actual Goberno,
para facilitar unha xestión equilibrada deste tipo
de espazos cun valor natural engadido.

A protección desta xoia medioambiental de San Cibrao das Viñas é moi importante

Medio Ambiente e o Concello colaboran para declarar
A Boutureira como Espazo Natural de Interese Local

A

Boutureira está enclavada entre
Soutopenedo, Outeiro Calvo, Pontón e Loiro de Abaixo. Nos últimos
anos,o Concello de San Cibrao das Viñas
realizou e promoveu diversos traballos de
acondicionamento, mellora dos accesos,
dos muíños e da accesibilidade para persoas con movilidade reducida. É
lugar de saída e chegada de
varias rutas de sendeirismo e de
lecer para moitos veciños e veciñas, atraídos pola tranquilidade,
a fermosura da paisaxe e os servizos de que dispón. Atesoura
unha gran riqueza medioambiental, na que predominan especies
autóctonas e unha fauna moi
variada.

Agora, esta figura do Espazo Natural de
Interese Local, recollida na Lei de Patrimonio, ten como obxectivo principal
garantir a conservación, uso sostible,
mellora e restauración do patrimonio
natural e da biodiversidade de A Bouteureira, integrando este obxectivo nas polí-

ticas sectoriais; así como fomentar a
información ao público e os mecanismos
de colaboración, cooperación e participación da sociedade na consecución destes
obxectivos.
A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda agradeceu o esforzo e
interese do alcalde de San Cibrao das
Viñas para impulsar este proxecto e
brindou a colaboración da Dirección
Xeral de Patrimonio Natural para
levar adiante esta iniciativa co fin de
poñer en valor as paisaxes desta
contorna, xa que ademais de protexer e conservar os seus valores naturais, está a darlle un recoñecemento
a un punto do concello e convertelo
nun referente de turismo sostible. 
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San Cibrao das Viñas participou en
obradoiros de emprego que serviron de
oportunidade laboral para 52 persoas
Varios programas de promoción do emprego da Xunta de Galicia,
Deputación de Ourense e Concello de Cualedro serven de preparación a moitos parados para acceder ao mercado laboral.
As políticas de fomento de emprego
seguen a ser unha das principais liñas
de traballo do Concello de San Cibrao
das Viñas. Neste obxectivo enmárcouse o Obradoiro Emprego "Terra de
Mosteiros", que compartíu cos outros
concellos da Mancomunidade, e que
facilitou traballo e formación a 20 persoas desempregadas, ademais do
persoal directivo, administrativo e
docente. O alumnado repartíuse en
dous módulos: Albanelería e Traballos
Forestais.
Algunhas das actuacións dos alumnos do Obradoiro de Emprego Terra de
Mosteiros en San Cibrao das Viñas
foron a construción dun muro perimetral na área recreativa de O Corgo, en
Soutopenedo, e a plantación de árbores autóctonas, para repoboar esta
zona de lecer a carón do campo de
fútbol e das piscinas. Con anterioridade, o Concello instalou varias mesas
de granito coas correspondentes bancadas para disfrute de veciños e visitantes a este lugar que serve tamén
como acceso principal á zona recreativa de A Boutureira.

Na imaxe superior, os participantes nun dos Obradoiros da Mancomunidade de Concellos.
Abaixo, muro perimetral construído na área recreativa de O Corgo de Soutopenedo.

Máis de trinta mozos aprenderon a repoboar
montes e atender a persoas dependentes

Pedro Fernández e os outros alcaldes, durante o acto de entrega dos diplomas e títulos acreditativos da formacións aos
alumnos e alumnas do Obradoiro Manco Xove.
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San Cibrao das Viñas participou tamén a través da Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de
Ourense en dous programas de emprego denominados
"Manco Xove III e IV", no que recibiron formación 32
xoves menores de trinta anos e inscritos previamente no
Servizo Galego de Colocación. Os participantes repartíronse entre as especialidades de Repoboación forestal e
tratamentos silvícolas (24) e Atención Sociosanitaria a
persoas en institucións sociais (8). Estes programas de
promoción do emprego contaron co financiamento da
Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e
Igualdade.
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O Concello continuou co reparto de materiais hixiénicos
O Concello de San Cibrao das Viñas continúa colaborando cos veciños e veciñas que o precisan para facer
fronte á pandemia da covid-19 con medidas hixiénico-sanitarias. Desde o inicio, repartíronse varios
milleiros de mascarillas. Este foi tamén o agasallo de
Reis ás familias empadoradas, con dúas máscaras de
protección co logo do concello rotulado.
O Concello tamén puxo a disposición de todos os
nenos/as empadroados/as neste Concello e con idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos, un kit de
protección contra a COVID, consistente nunha máscara, un salvaorellas e un estoxo para gardala.

O reparto de material hixiénico-sanitario realizouse con fondos propios do Concello de San Cibrao
das Viñas e coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial de Ourense.

San Cibrao das Viñas sumouse a tradicional campaña
#PoloBoTrato con motivo do Día Internacional da eliminación da Violencia contra as Mulleres (25-N). O
Concello tamén promove accións contra a discriminación das mulleres, a través de charlas e outras actividades, e colabora cos centros educativos no fomento
das práticas de igualdade entre o alumnado.

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia ofrece
servizos de calibración, medida, ensaio, control metrolóxico de determinados instrumentos e de asesoramento e formación. O delegado territorial da Xunta,
Gabriel Alén, visitou este organismo do Parque Tecnolóxico integrado na Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

U nha cit a co saber,
no Centr o Cultur al

Varios ordenadores serven aos usuarios/as na introdución e prática da informática e do acceso a Internet, con apoio personalizado
adaptado ás súas necesidades e características.

A pandemia da covid-19 obrigou a reaxustar
algúns dos servizos municipais. Entreles, o Centro
Cultural e Biblioteca de San Cibrao das Viñas, que
está agora operativo de lúns a venres, polas
mañás, en horario de 9:00 a 14:30, e os xoves
tamén pola tarde, de 16:30 a 18:30 horas.
O Centro Cultural é un lugar para achegarnos á
información e o coñecemento, pero tamén ás novas
tecnoloxías da información e da comunicación. Aquí
pode consultarse a prensa diaria, en papel ou formato dixital, e numerosos libros de distintos xéneros literarios, ademais de enciclopedias. Ademais,
os ordenadores con conexión a Internet serven de
aprendizaxe ou perfeccionamento para persoas
adultas que aspiran a unha alfabetización dixital, de
moita utilidade nos tempos que nos tocan vivir.
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Mª Ángeles Santos Sequeiros,
historiadora

A

s orixes da vide produtora do viño falan de 8.000 anos
atrás; sen embargo, respecto da familia Vitis existen
fósiles con pegadas de follas de vide, ademais de
esporas e sementes de antigas especies da familia Vitis, atopadas en sedimentos das eras Terciaria e Cuaternaria.
Na mitoloxía, na Biblia (Xénesis IX, 23), existe una historia
sobre Noé prantando una vide, da que atopou as súas cepas
no paraíso terrenal; claro que xa sabemos como Adán arrincou algunas follas de parra para cubrir a súa desnudez tras
comer do froito prohibido. E segue sendo a Biblia a que nos
conta como Moisés e os seus seguidores atravesaron viñedos no seu camino á terra prometida de Canaán.
Para os fenicios, gregos e romanos, o viño era una bebida
sagrada. O deus grego Dionisios e o romano Baco son os seus
representantes divinos. O viño sempre tivo una presencia fundamental en ceremonias tanto relixiosas como paganas, nas
que corría libremente.
A viticultura moderna comezou no momento que se cultivaron e reproduciron as vides. As novas prantas foron podadas como arbustos e, apenas mil anos despois, a viticultura
chega a Exipto. De alí, a Grecia, con probabilidade, grazas aos
fenicios. Pero os romanos foron os reis do comercio do viño,
xa que nalgunhas ciudades como Pompeia había postos vendendo viño en cada esquina das rúas.
Sen dúbida, no Concello de San Cibrao das Viñas temos una
presencia romana importante. Non podemos esquecer que
por esta zona discorrían dúas antigas calzadas romanas, co
que é moi probable que as vides fosen
introducidas por eles durante o proceso de
romanización da Gallaeciae.
Se miramos cara a Idade Media, este concello de San Cibrao das Viñas pertenceu ao
abade da Trinidade de Ourense, unha das
doce dignidades que ocuparon un lugar preponderante durante a Baixa Idade Media,
con posición relevante a carón dos bispos, e
a súa xurisdicción común sobre as igrexas
do seu territorio. As súas rendas consistían,
segundo se pode comprobar en 1555, no
relatorio feito polo abade da Trinidade e
arcediano de Baroncelle, don Alonso de Fonseca y Ulloa, nos
diezmos, foros e dereitos señoriais dos seus veciños dos coutos xurisdiccionais de A Valenzá, San Cibrao das Viñas, Villaescusa, Lamas e Pontón. Proviñan, e así o advirte o canónigo
Xoán Pérez de Nóvoa, do desmembramento da antiga dota-
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ción de Alfonso III á catedral de Ourense, para descargar o
cabildo da "susceptione peregrinorum et sustentationibus
pauperum", ao que antecedería o abade da Trinidade co seu
hospital. Este mesmo abade que citamos, don Alonso de Fonseca y Ulloa, no ano 1552 fai as capitutacións cos veciños de
San Cibrao das Viñas para a construcción da igrexa parroquial
baixo a advocación de San Ildefonso, no lugar sinalado polo
Meiriño Nuño Ortega. A nova igrexa edifícase a costa dos
veciños, así como as súas reparacións, dependendo os seus
capeláns da Abadía. Os vecinos que tiñan viñas pagaban
anualmente á Abadía 6 azumbres de viño e estaban obrigados a ir á Abadía en Pascuas e no día da Santísima Trinidade, asistir á misa e as procesións, baixo pena dunha libra de
cera (Protocolo de Gonzalo Blanco, ano 1552, Arquivo Diocesano).
Todos estes privilexios fixeron que a finais do século XVI a
parroquia de San Cibrao das Viñas se emancipase da Abadía
da Trinidade, á que se opuxo enviando un elevado número de
fregueses contra os veciños da vila, nun encontró na calzada
romana que conduce ao Polvorín de Ourense, e moi próximo
ao monte de San Xoán, onde tivo lugar unha longa contenda,
armados con azadas e paos: aquí foron vencidos os "invasores".
A pesar de todo esto, os veciños acadaron o apoio de Enrique IV e dos Reis Católicos, e, posteriormente, conseguiron
que no ano 1577 a Audiencia do Reino de Galicia resolvese ao
seu favor, de tal maneira que a vila acada xurisdicción propia,
o que caracteriza do desenvolvemento do
municipio de San Cibrao das Viñas.
Co obxectivo de legalizar a independencia,
don Pedro Fernández de Castro, VII Conde
de Lemos, o "Gran Conde de Lemos", presidente do Consello de Indias e Virrei de
Nápoles, gran mecenas e escritor, e insigne
galego, solicitou da Corte un privilexio de
iguais prerrogativas e condicións que as da
Trinidade, ao que accedeu a Corte, dándolle
a San Cibrao das Viñas o honroso título de
"Villa y Coto". O Conde de Lemos mandou
facer xunto da igrexa de San Ildefonso unha
capela que aínda hoxe conserva o seu nome, para uso particular.
Continuará…

San Cibrao das Viñas nº 34. Primavera 2021

O Corgo de Soutopenedo é o primeiro terreo
de xogo do fútbol ourensán en estrear o sistema de céspede artificial X3. Incorpora a
última tecnoloxía para canchas deportivas
combinando briznas de monofilamentos,
logrando un rendimento, resistencia e
aspecto estético sen precedentes. Estas
características mereceron o certificado de
calidade da Federación Internacional de Fútbol (FIFA), unha vez superados diversos
ensaios sobre o propio terreo de xogo. (Nas
imaxes da dereita, aspecto do terreo de
xogo e supervisión a cargo de técnicos da
FIFA).
Este renovado campo de Fútbol 11, que
conta cunhas dimensións de 102,50 x 60.80
metros, e a marcaxe de dous campos de
Fútbol 7 transversais, tamén estreo equipamentos deportivos como porterías de fútbol
de ambas categorías e novas bancadas.
A instalación de céspede artificial no campo de fútbol
de O Corgo de Soutopenedo é froito da colaboración
entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello
de San Cibrao das Viñas. As obras contaron cun orzamento de 307.016 euros (157.921 corresponden á
aportación do propio Concello). Estas modernas instalacións municipais están xa a disposición do Soutopenedo CF que, entre as distintas categorías, reúne a
máis de 70 xogadores. (Na imaxe, Pedro Fernández e
Manuel Baltar na Deputación Provincial de Ourense.
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O Concello cumpríu coa súa
cita cos máis novos no Nadal

Picouto

As recomendacións sanitarias impediron a tradicional visita de Papá Noel a San Cibrao das
Viñas, pero o Concello organizou o reparto dos
xoguetes aos máis novos nos distintos pobos.
Ponte Noalla

O Piñeiral
Santa Cruz
San Cibrao

O Piñeiral

Soutopenedo

Non estivo Papá Noel, pero sí os seus Elfos. Eles
foron os encargados de visitar a Casa do Concello e os locais veciñais de Soutopenedo, O Piñeiral, Ponte Noalla, Santa Cruz e Picouto, onde tivo
lugar a entrega dos regalos aos nenos e nenas
inscritos previamente polas súas familias para a
Campaña de Nadal. Como tódolos anos, os agasallos foron de boa calidade e adaptados á idade
dos rapaces, desde 0 a 12 anos.

A Deputación aposta polas empresas de Economía
Social para a xestión do Punto Verde de San Cibrao
O presidente da Deputación, Manuel Baltar, e o presidente da Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais sen ánimo de lucro (Cegasal), José Antonio
Vázquez, pecharon un acordo de colaboración polo
que esta organización ofrecerá asesoramento e apoio
técnico noo prego de licitación para a xestión do
punto verde de San Cibrao das Viñas. Eeste acordo
enmárcase no compromiso adquirido por Manuel Baltar durante o último debate sobre o estado da provincia, no que apostou por aproveitar a Economía Verde
para impulsar a creación de emprego e, dentro deste,
para ofrecer oportunidades de traballo ás persoas con
discapacidade ou en situación de risco de exclusión
social, é dicir, a Economía social.

Entrega de ordenadores
ao CEIP de Seixalbo
O Concello de San Cibrao das Viñas, dentro do proxecto "Material
tecnolóxico nas escolas rurais" do Grupo de Desenvolvemento Rural
ADERCOU, entregou oito ordenadores á comunidade educativa do
CEIP de Seixalbo. Servirán de apoio, en réxime de préstamos, aos
alumnos/as que o necesiten. Neste centro educativo estudan moitos
escolares do noso municipio.
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O Concello de San Cibrao das Viñas organizou durante o confinamento o concurso #EuQuedoNaCasa, nas modalidades
de debuxo, relato curto, receitas de cociña e vídeo, con tres categorías por idades en cada ún deles: infantil, xuvenil e
adultos. Participaron máis de cen concursantes, con aportacións orixinais e de
gran calidade, recoñecidas polo xurado
que estableceu os premios en cada apartado. Cando as circunstancias o permitiron, celebrouse o acto de entrega dos
galardóns, presidido polo alcalde, Pedro
Fernández, e a primeira tenente de alcalde, Marta Nóvoa.

Premiados na categoría infantil

Premiados na categoría de adultos

Premiados na categoría xuvenil

Algúns dos postres e bebidas premiados no concurso de receitas
de cociña.
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Fotografía infantil:
1º: Manel Saburido
2º: Erica Alfaya
3º: Beltrán Domínguez

Fotografía adultos:
1º: Lucía Gallego
2º: Noelia Salgado
3º: Carla Reguengo

O Concello organizou a sétima edición do Concurso de Fotografía de
Nadal e o primeiro de Decoración
Navideña. En total, repartíronse
1.500 euros en premios nas distintas
categorías: infantil e adultos, na de
fotografía, con tres galardóns en
cadansúa; e o decorativo, con catro
premios ás melloras iniciativas de
adornos en fachadas, fincas, etc.

Lucía Gallego (foto superior) e Manel Saburido (á esquerda) foron os gañadores dun
certame de grande calidade artística.

1º
Premiados:
1º:
2º:
3º:
4º:

2º

Antonio Chavaud
Amil Diéguez
Sonia Morales
Ángeles Gómez

3º
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