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“Queridos veciños: 
dirixímonos a vos, co 
agrado de presentar este 
boletín informativo 
municipal, que, a partir de 
agora, chegará ós vosos 
fogares tres veces ó ano.

Dende o 
concello, este 
medio de 
información é 
concebido cun 
obxetivo claro 
e prioritario, 
facer chegar a 
todos os 
veciños unha 
información precisa e de 
primeira man sobre as 
xestións diarias do 
Concello.

Ás actuacións e proxetos 
máis inmediatos, servizos 
dos que se dispoñen, 
cursos, actividades...e, en 
definitiva, calquer asunto 

que desperte o interés da 
poboación. 

É certo que na páxina web 
e nos taboleiros das 
parroquias damos conta 
dalgunha información, 

pero moita 
xente non pode 
acceder a ela 
por distintos 
motivos, e por 
iso, 
elaboraremos 
este boletín 
para que os 
nosos veciños 
estean 

informados. 

É a nosa obrigación e o 
voso dereito.

No meu nome, do equipo 
de goberno, e da 
corporación municipal 
recibide o noso máis 
cordial saúdo”
O alcalde

Benvidos!!

“facer chegar 
ós veciños 

unha 
información 

precisa 
sobre o 

Concello”

 Alcalde de Vilasantar e o seu equipo

Aprobación inicial do 
Plan Xeral antes de fin 
de ano

En	  xullo	  deste	  ano	  o	  Concello	  remitiu,	  a	  
Urbanismo	  da	  Xunta,	  toda	  a	  
documentación	  do	  plan	  xeral	  de	  ordenación	  
municipal	  (delimitación	  dos	  núcleos,	  
clasificación	  dos	  solos,	  catálogo	  de	  
protección….).	  

En	  setembro	  urbanismo	  mandou	  o	  informe	  
previo	  á	  aprobación	  inicial	  no	  cal	  notifica	  as	  	  
modificacións	  que	  nos	  requiren.	  Se	  todo	  
transcurre	  según	  o	  desexado,	  antes	  de	  que	  
remate	  o	  ano	  levarase	  ó	  pleno	  para	  a	  súa	  
aprobación	  inicial.	  

Logo	  virán	  os	  dous	  meses	  de	  exposición	  
pública	  e	  as	  alegacións.	  Unha	  vez	  concluida	  
a	  tramitación,	  o	  concello	  terá	  recibido	  preto	  
de	  114.000	  euros	  en	  concepto	  de	  axudas	  
para	  a	  tramitación	  do	  plan”.	  

Reunión de traballo coa secretaria xeral de  
Urbanismo



A	  oferta	  de	  actividades	  durante	  

o	  verán	  2013	  foi	  moi	  extensa	  e	  

contou	  con	  propostas	  que	  

gozaron	  de	  boa	  acollida;	  o	  día	  

da	  bici,	  saídas	  a	  praia	  e	  o	  

aquapark,	  kaiak	  no	  Eume,	  

cicloturismo,	  cursos	  de	  

natación	  na	  nosa	  piscina...	  

Destacar	  o	  1º	  Campus	  de	  

Fútbol	  Alex	  Bergantiños	  que	  

organizaron	  conxuntamente	  os	  

concellos	  de	  Sobrado,	  Curtis	  e	  

Vilasantar	  e	  que	  se	  celebrou	  no	  

campo	  de	  fútbol	  municipal	  de	  

Vilasantar	  e	  na	  escola	  ecolóxica	  

de	  Vilasantar.	  

Desenrolouse	  durante	  todo	  o	  

mes	  de	  xullo	  e	  aparte	  das	  

actividades	  de	  fútbol,	  os	  

rapaces	  de	  entre	  6	  e	  16	  anos,	  

fixeron	  traballos	  de	  ecoloxía,	  

medio	  ambiente,	  excursións...	  

Contaron	  ca	  presenza,	  todas	  as	  

semanas,	  do	  noso	  veciño	  e	  

gran	  xogador	  do	  “depor”	  Alex	  

Bergantiños.	  

Este	  campus	  foi	  un	  éxito	  en	  

todolos	  sentidos	  e	  os	  rapaces	  

xa	  agardan	  pola	  segunda	  

edición.	  

Éxito do 1ºCampus Alex Bergantiños 

Participantes Participantes no Campus
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A	  primeiros	  de	  novembro	  

entregaranse,	  no	  concello,	  os	  

boletíns	  das	  bases	  definitivas	  ós	  

propietarios	  de	  fincas	  da	  

parcelaria	  de	  San	  Vicente,	  

ademáis	  farase	  entrega	  do	  

proxeto	  de	  redacción	  dos	  

camiños.	  

Así,	  parcelaria	  de	  Barbeito	  

coma	  a	  de	  San	  Vicente	  

atópanse	  a	  espera	  de	  sacar	  

adiante	  a	  última	  fase:	  a	  

execución	  dos	  camiños.	  

Agardamos	  que	  se	  poidan	  

contratar	  o	  máis	  axiña	  posible.

As parcelarias de San Vicente e Barbeito na última fase

páxina 2



A licitación o 
camiño á Igrexa 
de Mezonzo

 Vilasantar sempre

Xa	  sacou	  a	  licitar	  a	  

deputación	  a	  nosa	  petición	  

de	  aglomerar	  o	  tramo	  que	  

vai	  ata	  a	  igrexa	  de	  Mezonzo	  

mellorando	  así	  o	  firme	  e	  

conseguindo	  un	  pouco	  máis	  

de	  ancho	  da	  pista.	  

A	  obra	  a	  realizará	  Leonardo	  

Miguelez	  Construcciones	  

por	  importe	  de	  128.000	  €

Cóntase	  realizar	  e	  rematar	  a	  

obra	  antes	  de	  que	  remate	  o	  

ano.

	  Seguimos	  solicitándolle	  á	  

Deputación	  que	  tamén	  nos	  

aglomere	  o	  tramo	  que	  vai	  á	  

pista	  municipal	  de	  Vilariño.

Cerca de 7.000 euros para a pista 
deportiva de Roseo

Conseguimos	  da	  deputación	  
6.9990	  euros,	  para	  o	  arranxo	  
da	  pista	  deportiva	  que	  hay	  na	  
área	  recreativa	  do	  Roseo,	  que	  
amañaremos	  antes	  de	  que	  
comece	  o	  verán	  que	  ven.	  	  	  	  

O	  problema	  que	  ten,	  é	  que	  
están	  a	  aparecer	  pedras	  por	  
debaixo	  da	  area	  e	  fai	  
imposible	  a	  práctica	  de	  
calquera	  actividade.	  

Pedras na pista deportiva

 Ampliación da rede de auga

Nestes	  momentos	  estase	  

ampliando	  a	  rede	  de	  auga	  

en	  Vilaboa	  de	  Mezonzo,	  

Cernadas	  e	  as	  aldeas	  que	  

quedaban	  no	  Campo	  da	  

Feira	  ,O	  Valo,Vilanova	  e	  

Corral	  de	  San	  Martiño.

Esta	  obra	  foi	  adxudicada	  a	  

empresa	  Gonzalez	  y	  

Gonzalez	  S.L	  por	  un	  

importe	  de	  35.979	  euros.
Traballos na rede de auga

       Pista que se vai aglomerar 
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Colocáronse	  nos	  depósitos	  de	  

auga	  municipal	  de	  Ril,	  o	  Pazo	  

e	  no	  de	  Vilasantar	  uns	  paneis	  

automáticos	  de	  cloración	  e	  de	  

corrección	  do	  ph.	  Os	  novos	  

dispositivos	  	  sustituen	  ós	  

anteriores	  sistemas	  

manuales,	  con	  todos	  os	  

inconvintes	  que	  tiña:	  

irregularidade	  na	  

dosificación,	  pouca	  

fiabilidade,	  cargar	  coas	  

garrafas	  de	  cloro...	  

Neste	  mes	  de	  outubro	  

rematará	  tamén,	  a	  instalación	  

dun	  no	  depósito	  de	  Présaras,	  

o	  cal	  levará	  	  un	  panel	  

fotovoltaico	  que	  alimente	  o	  

panel	  dosificador,	  o	  carecer	  o	  

depósito	  de	  suministro	  

eléctrico.	  

Seguridade sanitaria nos depósitos de auga municipal

Novos paneis de cloración

Durante	  0	  mes	  de	  setembro,	  

levouse	  adiante	  o	  amaño	  de	  

pistas	  municipais	  por	  importe	  

de	  53.038	  €;	  obra	  que	  executou	  

a	  empresa	  Filloy	  S.A	  .	  

Esta	  obra	  permitiu	  

acondicionar	  pistas	  no	  Batán,	  

Viladarcas,	  o	  Castro	  de	  

Armental,	  Vilaboa	  de	  

Mezonzo,	  pista	  que	  vai	  da	  

Fonte	  á	  Laxe,	  o	  Pedrouzo	  de	  

Vilariño,	  pista	  do	  Vao	  a	  Novás,	  

o	  Porto	  de	  Armental,	  unha	  

pista	  do	  Foro	  e	  unha	  no	  

Fachal.

Milloras na rede de camiños do Concello

Camiños asfaltados 
no Toural e no Batán
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Convenios cos concellos veciños

No	  momento	  económico	  no	  
que	  nos	  atopamos,	  os	  
concellos	  vémonos	  na	  
necesidade	  de	  atopar	  
fórmulas	  para	  poder	  manter	  
servizos	  abaratando	  costes	  e	  
mantemento;	  	  unha	  das	  
medidas	  é	  a	  agrupación	  de	  
concellos	  mediante	  distintos	  
convenios.	  

Grazas	  o	  convenio	  asinado	  
con	  Curtis	  e	  Sobrado	  
dispoñemos	  dun	  servizo	  de	  
información,	  orientación	  e	  
busca	  de	  emprego	  que	  atende	  
ós	  demandantes	  de	  emprego	  
tódolos	  mércores	  en	  horario	  de	  
12:00	  a	  15:00	  horas	  na	  casa	  do	  
concello.

Tamén	  dispoñemos	  dunha	  
psicóloga	  e	  unha	  abogada	  
pertencentes	  ó	  CIM	  (centro	  de	  
información	  á	  muller),	  este	  
convenio	  regula	  as	  políticas	  de	  
igualdade	  e	  grazas	  á	  sua	  firma	  
desenrolase	  no	  noso	  concello;	  

tanto	  para	  homes	  coma	  para	  
mulleres.
Convenio	  con	  Curtis	  para	  uso	  
compartido	  de	  instalacións	  
deportivas,	  permitindo	  así	  a	  un	  
veciño	  de	  Vilasantar	  usar	  os	  
ximnasios	  ou	  pistas	  de	  padel	  ó	  
mismo	  prezo	  cun	  empadroado	  
en	  Curtis.

Convenio	  con	  Curtis	  e	  Sobrado 	  
para	  prestación	  e	  licitación	  
conxunta	  do	  servizo	  de	  
recollida	  de	  lixo,	  o	  cal	  
repercutirá	  na	  baixa	  do	  coste.
Convenio	  de	  cooperativismo,	  
firmado	  entre	  cinco	  concellos	  

os	  cales	  terán	  asesoramento	  e	  
axudas	  para	  por	  en	  marcha	  
iniciativas,	  pequenas	  
cooperativas,	  no	  ámbito	  local.

Firmas	  de	  convenios	  para	  
presentarse	  a	  convocatorias	  de	  
axudas	  e	  distintos	  plans.

Grazas	  tamén	  a	  unha	  
resolución	  da	  Xunta,	  Vilasantar	  
conta	  xa	  cun	  servizo	  de	  
emerxencias	  máis	  próximo	  
(GES),	  que	  permitirá	  atender	  
todo	  tipo	  accidentes.	  A	  súa	  
base	  loxística	  atópase	  no	  
concello	  de	  Curtis.

Presentación do programa de apoio ás mulleres

Temos	  previsto	  levar	  adiante	  o	  

arranxo	  das	  fachadas	  do	  local	  

social	  de	  Vilariño,	  as	  cales	  

atópanse	  en	  mal	  estado.	  

A	  actuación	  será	  o	  picado	  da	  

fachada	  da	  planta	  baixa	  para	  

que	  quede	  a	  pedra	  á	  vista	  e	  a	  

limpeza	  e	  pintado	  da	  pranta	  

alta.

Arranxo Fachada do local de Vilariño

Local de Vilariño
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Este	  mes	  de	  outubro	  

comezaron,	  ata	  xuño	  do	  

2014,	  as	  actividades	  do	  

Concello	  2013-‐14;	  

actividades	  culturais,	  

deportivas,	  sociais	  e	  de	  

formación.	  

Mandáronse	  por	  todas	  as	  

casas	  do	  Concello	  os	  

trípticos	  onde	  se	  recollen	  

as	  distintas	  actividades	  

(piscina	  en	  Arzúa,	  taller	  de	  	  

memoria,	  deportes,...),	  a	  

quén	  van	  dirixidas,	  os	  

lugares	  onde	  se	  imparten	  e	  

os	  horarios.

	  Queremos	  destacar	  e	  

tamén	  animar	  á	  xente	  a	  que	  

participen	  na	  segunda	  

edición	  do	  programa	  	  de	  

teatro	  de	  afeizoados	  onde	  

os	  actores	  son	  os	  nosos	  

veciños	  de	  Vilasantar.;	  

todos	  os	  xoves	  en	  Présaras.	  

Cociña	  ecolóxica

Animádevos	  a	  vir	  os	  venres	  

pola	  tarde	  a	  escola	  

ecolóxica	  de	  Vilasantar,	  

onde	  estamos	  a	  impartir	  as	  

Xornadas	  de	  cociña	  con	  

verduras	  de	  tempada,	  a	  

cociñeira	  é	  Inés	  Redondo,	  

cociñeira	  e	  xerente	  do	  

Hotel	  Rústico	  “Lar	  da	  

Mota”;	  prepara	  platos	  con	  

verduras	  ecolóxicas	  de	  

tempada	  dunha	  forma	  

divertida	  e	  orixinal.

Toda	  a	  información	  das	  

actividades	  municipais	  

tédela	  nos	  trípticos,	  en	  

www.vilasantar.es	  	  ou	  no	  

concello.

Continúan as actividades para todos

Estamos	  a	  piques	  de	  firmar	  un	  

convenio	  coa	  Deputación	  para	  

levar	  o	  abastecemento	  de	  

auga	  municipal	  á	  parroquia	  de	  

San	  Vicente.	  

Son	  160.000	  €	  para	  ésta	  

primeira	  fase,	  destinados	  á	  

construcción	  do	  depósito	  e	  

máis	  das	  captacións	  na	  zona	  

do	  Seixo.

Depósito de auga 
en San Vicente

Tamén	  no	  verán,	  o	  Concello	  
contou	  co	  primeiro	  grupo	  de	  
voluntariado,	  solicitado	  polo	  
noso	  servizo	  de	  información	  
xuvenil.	  

Foron	  catro	  rapaces	  e	  rapazas	  
que	  colaboraron	  co	  Concello	  
nas	  actividades	  da	  piscina,	  da	  
aula	  de	  informática,	  na	  
biblioteca	  e	  no	  campus	  de	  
Alex	  Bergantiños.

A	  Xunta	  paga	  a	  cada	  
voluntario	  6	  euros	  ó	  día.	  
Contamos	  repetir	  os	  vindeiros	  
anos.

Traballo dos 
voluntarios en 
favor do Concello
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Cerca	  de	  34	  escolares	  de	  

infantil	  e	  primaria	  

incorporáronse	  o	  cole	  a	  

mediados	  de	  setembro,	  co	  

centro	  en	  perfectas	  

condicións	  despois	  das	  

labores	  de	  mantemento	  	  

levadas	  adiante	  durante	  o	  

verán.	  

Lamentar	  a	  perda	  dunha	  

profesora	  por	  parte	  de	  

Educación,	  que	  dí	  que	  o	  

reducir	  o	  número	  de	  nenos	  

hay	  que	  reducir	  ós	  profes.	  

Consideramos	  que	  o	  rural	  

ten	  que	  ter	  a	  mesma	  calidade	  

de	  ensinanza	  que	  existe	  nas	  

cidades,	  e	  ésta	  non	  se	  

consegue	  xuntando	  nenos	  de	  

distintos	  cursos	  na	  mesma	  

aula.	  

Conselleiro

Explicoúselle	  ó	  Conselleiro	  

nunha	  reunión	  en	  Santiago,	  

reunión	  a	  que	  asistiu	  a	  

Directora	  do	  Colexio,	  un	  

membro	  do	  APA,	  a	  portavoz	  

do	  BNG	  no	  Concello	  e	  o	  

alcalde;	  solicitoúselle	  que	  

mantivera	  á	  profesora,	  pero	  

non	  accedeu.	  	  

O	  que	  sí	  concederon	  foi	  o	  de	  

poder	  contar	  cun	  profesor	  de	  

audición	  e	  linguaxe	  tres	  días	  a	  

semana,	  cando	  antes	  viña	  só	  

un.

Carreira	  popular

A	  “carreira	  popular	  por	  unha	  

educación	  digna	  no	  rural”	  

organizada	  polo	  APA	  do	  

colexio	  de	  Présaras	  serviu	  

como	  reclamo	  para	  seguir	  

reivindicando	  unha	  educación	  	  

de	  calidade	  no	  rural.

Familias e o Concello xuntos na defensa do colexio de Présaras

Concentración no primeiro día de escola

 Vilasantar sempre

Se es de Vilasantar... se vives en Vilasantar... se queres a Vilasantar... 
empadróate en Vilasantar
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!
! Recomendacións

! Queremos dende este boletín facer unha serie de 
recomendacións de boas prácticas que servirán para mellorar a 
imaxe, os recursos e o coidado do noso Concello.

! Lembrade non tirar, nin acumular plásticos agrícolas, 
existe un punto para depositalos, só hay que chamar ó 
Concello.

! Non se pode depositor nos contenedores ou nas súas 
inmediacións voluminosos (mobles, colchóns...), 
electrodomésticos, restos metálicos, rodas... Para este tipo 
de residuos chamar ó Concello e notarse nunha lista de 
espera.

! Queremos facer un chamamento á veciñanza para que se 
coñece a ubicación dalgún vertedoiro nolo faga saber no 
Concello para a súa rápida eliminación.

! Dende novembro deste ano haberá a disposición dos veciños 
un contenedor para depositar roupa usada que non se 
utilice.Vimos de firmar un convenio de colaboración coa ONG 
“EQUUS ZEBRA” (www.yorecicloequuscebra.es). O contenedor 
estará situado nas inmediacións do centro de saúde.

! Lémbrase ós propietarios de fincas que lindan con pistas 
municipais que non poden, nin deben prantar eucaliptos 
pegados á pista, xa que orixina unha serie de inconvintes. A 
normativa marca unha distancia de dous metros dende o balo 
para prantar.
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Dende	  a	  Aula	  CeMIT	  de	  

Vilasantar,	  a	  aula	  de	  

informática,	  seguimos	  a	  

promover	  o	  uso	  das	  novas	  

tecnoloxías	  no	  ámbito	  da	  

nosa	  poboación	  e	  arredores.	  	  

Neste	  último	  ano	  	  

impartíronse	  máis	  de	  80	  

horas	  de	  iniciación	  de	  

informática	  para	  maiores,	  50	  

de	  iniciación	  para	  nenos,	  e	  

cursos	  como	  búsqueda	  de	  

información	  en	  Internet,	  

páxinas	  web,	  a	  cámara	  

dixital,	  o	  correo	  electrónico	  e	  

creación	  dun	  blog.	  

Os	  colectivos	  máis	  usuais	  na	  

aula	  son	  maiores	  de	  45	  anos	  

e	  nenos	  de	  tódalas	  idades.	  

Con	  estas	  e	  outras	  

actividades	  estamos	  a	  lograr	  

no	  noso	  Concello	  que	  a	  fenda	  

dixital	  existente	  sexa	  cada	  

vez	  un	  pouco	  máis	  pequena.	  

Promoción das novas tecnoloxías

Nenos na Aula CeMIT

O concello aproba a ordenanza de corta de madeira

En	  xullo	  de	  2013	  aprobouse	  
definitivamente	  a	  ordenana	  que	  
regula	  as	  operación	  de	  corta,	  acopio	  
e	  transporte	  de	  madeira	  no	  concello.

Establécese	  un	  permiso	  municipal	  
obrigatorio	  para	  a	  realización	  de	  
ditos	  traballos	  e	  una	  fianza	  co	  fin	  de	  
que	  respondan	  os	  maderistas	  polos	  
posibles	  desperfectos	  nas	  pistas	  ou	  
nos	  camiños	  como	  noutros	  bens	  
municipais	  (tajeas,	  pozos	  de	  
rexistro…)

	  Tamén,	  contémplanse	  sancións	  por	  
posibles	  infraccións	  (non	  sacar	  
permiso,	  ocupar	  vías,	  non	  sinalizar…)	  

Danos causados nos camiños municipais
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Este	  verán,	  durante	  tres	  meses	  e	  
ata	  o	  15	  de	  outubro,	  o	  concello	  
contou	  cunha	  brigada	  municipal	  
de	  incendios.	  Contratáronse	  cinco	  
persoas	  (un	  xefe	  de	  brigada,	  un	  
peón	  conductor	  e	  tres	  peóns).	  	  

É	  de	  resaltar	  que,	  cando	  non	  
tiñan	  lumes	  os	  que	  acudir,	  
dedicáronse	  a	  facer	  actuacións	  de	  
desbroce	  e	  limpeza	  de	  camiños.	  

Brigada 
de incendios

Algúns  traballos  da brigada

Estamos	  tamén	  á	  espera,	  
que	  veñan	  a	  amañar	  as	  

beirarrúas	  do	  núcleo	  de	  
Vilasantar,	  que	  pertencen	  á	  

Xunta.	  

O	  Servizo	  de	  carreteras	  ten	  
previsto	  un	  presuposto	  

duns	  39.000	  €euros	  e	  están	  

agardando	  a	  súa	  
aprobación.	  

A	  súa	  situación	  é	  

lamentable	  dende	  fai	  xa	  
varios	  anos	  e	  non	  

dubidamos	  en	  denunciar	  á	  
Xunta	  no	  caso	  de	  que	  non	  

as	  amañen.

Beirarrúas no núcleo de Vilasantar

Estado das beirarúas de Vilasantar
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Como	  ben	  sabedes,	  a	  empresa	  
Fenosa	  Wind	  ten	  un	  dereito	  
para	  construir	  un	  parque	  eólico	  
no	  noso	  Concello.

Emplazado	  nas	  parroquias	  de	  
San	  Vicente,	  Armental	  e	  Vilariño	  
este	  parque	  chamado	  da	  Corda-‐
Cruceiro	  ten	  unha	  potencia	  a	  
instalar	  de	  30	  megawatios,	  
repartidos	  en	  10	  torretas	  de	  3	  
mw	  de	  potencia	  unitaria	  por	  
aeroxerador.

Información
O	  Concello	  dende	  o	  principio	  
informou	  e	  animou	  ós	  
propietarios	  da	  posibilidade	  de	  
formar	  unha	  plataforma	  de	  
afectados.	  Así	  se	  fixo;	  esta	  
plataforma,	  en	  abril	  deste	  ano	  e	  
no	  local	  de	  Vilariño,	  creou	  unha	  
comisión	  negociadora.

Comisión	  que	  naceu	  coa	  
intención	  de	  ser	  a	  voz	  dos	  
propietarios	  dos	  terreos	  
afectados,	  dos	  veciños	  das	  

parroquias	  afectadas	  e	  máis	  de	  
todos	  os	  veciños	  do	  Concello.	  

Esta	  comisión	  fórmana	  dous	  
concelleiros	  (un	  do	  BNG	  e	  outro	  
do	  PP),	  cinco	  propietarios	  e	  o	  
Alcalde.	  Esta	  comisión	  reúnese	  
varias	  veces	  e	  considera	  que	  o	  
contrato	  que	  presenta	  Fenosa	  
ós	  propietarios	  é	  unha	  “basura”,	  
xa	  que	  non	  mira	  polos	  intereses	  
de	  propietarios	  e	  veciños	  e	  sí	  
polos	  da	  súa	  empresa.

Por	  tanto,	  esta	  comisión,	  
elabora	  outra	  proposta	  de	  
contrato	  e	  un	  convenio	  para	  as	  
parroquias	  afectadas	  e	  para	  o	  
Concello,	  xa	  que	  consideramos	  
que	  este	  parque	  ten	  unhas	  
características	  moi	  particulares,	  
debido	  a	  súa	  ubicación	  e	  os	  
tipos	  de	  aeroxeradores.

En	  outubro	  solicitámoslle	  
audiencia	  ó	  Conselleiro	  de	  
Industria	  para	  trasladarlle	  as	  

reinvindicacións	  de	  propietarios	  
e	  veciños.

O	  que	  consideramos	  
fundamental	  e	  a	  unión	  de	  
todos:	  propietarios,	  veciños	  e	  
Concello.	  

Decir	  que	  dende	  o	  comezo	  o	  
Concello	  puxo	  a	  disposición	  da	  
plataforma	  o	  traballo	  e	  o	  
asesoramento	  dos	  
investigadores	  Xavier	  Simón	  e	  
Damián	  Copena,	  creadores	  da	  
“guía	  para	  propietarios	  de	  
terreos	  eólicos”.
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O	  Contrato	  que	  
presenta	  
Fenosa	  ós	  
propietarios	  é	  
unha	  “basura”

Os veciños negocián con Fenosa a construcción do parque eólico 
Corda-Cruceiro 

Botouse	  un	  chan	  novo	  
no	  salón	  parroquial	  do	  
Priorato,	  en	  Mezonzo,	  
xa	  que	  se	  atopaba	  éste	  
en	  mal	  estado	  e	  nunca	  
se	  cambiara	  dende	  a	  
sua	  construcción.

Novo chan no local do Priorato

Ates Agora
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Rematamos	  tamén	  este	  
verán	  o	  que	  xa	  é	  a	  casa	  da	  
Xuventude	  de	  Vilasantar,	  
que	  está	  situada	  na	  antiga	  
escola	  da	  Carballeira	  de	  
Présaras,	  na	  primeira	  
planta.	  

Levou	  unha	  reforma	  
completa	  todo	  o	  edificio:	  
reforzo	  	  do	  tellado,	  as	  
fachadas,	  fiestras,	  portas,	  
pintura,	  cementación	  do	  
patio,	  peche	  de	  pedra,	  
canalóns	  e	  baixantes.	  

Esta	  obra	  foi	  financiada	  en	  
parte	  pola	  Deputación	  da	  
Coruña	  e	  o	  resto	  con	  fondos	  
propios.	  
Servirá	  este	  local	  como	  
punto	  de	  encontro	  dos	  
nosos	  mozos	  no	  Concello.	  

Rematan as obras da Casa da Xuventude de Vilasantar

Antes e despóis da reforma na casa da xuventude

Acábannos	  de	  conceder	  este	  
30	  de	  setembro	  unha	  axuda	  
para	  o	  programa	  mellora	  de	  
camiños	  de	  titularidade	  

municipal	  financiado	  co	  
Fondo	  Europeo	  Agrícola	  de	  
Desenvolvemento	  Rural	  
(Feader).	  

O	  importe,	  sen	  ive,	  é	  de	  
46.675	  euros;	  22.015	  euros	  
para	  o	  ano	  13	  e	  24.660	  euros	  
para	  o	  2014.

O Feader destina 46.675 euros para o arranxo de camiños
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Dende	  que	  o	  concello	  
retomou	  a	  xestión	  da	  escola	  
ecolóxica	  témolas	  
instalacións	  en	  perfectas	  
condicións	  (amañouse	  o	  
tellado	  do	  edificio	  principal,	  
repararonse	  os	  invernadoiros	  
e	  os	  establos	  dos	  animais).	  

Para	  levar	  o	  mantemento	  das	  
instalacións	  falouse	  cos	  tres	  
operadores	  que	  hay	  no	  
concello	  pertencentes	  o	  
Craega	  (consello	  regulador	  de	  
agricultura	  ecolóxica)	  e	  
finalmenten	  foi	  “millo	  e	  

landras”	  a	  “familia”	  que	  leva	  
o	  mantemento	  durante	  este	  
ano;	  o	  seu	  bó	  traballo	  está	  alí	  
para	  ver.

Antes	  de	  que	  remate	  o	  ano	  
haberá	  dous	  cursos:	  
actividades	  auxiliares	  en	  
agricultura	  ecolóxica	  e	  
horticultura	  e	  floricultura,	  
cursos	  impartidos	  pola	  
Deputación.

Ademáis	  conseguiuse	  unha	  
subvención	  que	  permitiu	  
dotar	  á	  escola	  dun	  aula	  Tic	  

(con	  internet	  e	  wifi),	  
mellorouse	  o	  sistema	  de	  
producción	  agrícola	  (cunha	  
cámara	  de	  xerminación	  e	  
sementadora	  de	  precisión)	  e	  
creouse	  un	  espazo	  para	  unha	  
sala	  de	  envasado	  (con	  
envasadora,	  estanterías	  e	  
mesas	  de	  aceiro	  e	  unha	  
etiquetadora	  con	  báscula).

O	  concello	  utiliza	  á	  esola	  para	  
os	  seguintes	  ámbitos	  de	  
actuación:	  producción,	  
formación	  e	  actividades	  e	  
lecer	  en	  agricultura	  ecolóxica.

Posta en marcha da Escola de Agricultura Ecolóxica

 Vilasantar sempre

Instalación da  Escola  Eclóxica na actualidade
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Ante o aumento de roubos na 
comarca infórmase das seguintes 
recomendacións: 

 Evitar as persoas que veñen 
pedindo ferros, comprobe que 
portas e ventás queden ben 
pechadas, non deixe chaves 
escondidas en macetas, 
contador..., 

 Un alumeado exterior e un 
can son boas medidas 
disuasorias, non deixe obxetos 
valiosos no domicilio, fotografie 
as cousas de valor.

 Non comente a ausencia 
con alleos, non abrir a 
descoñecidos e os operarios deben 
acreditarse e vostede verificalo 
telefonicamente.
 
Anote os datos de vehículos que 
merodeen os alrededores, e 
convinte contratar un seguro.

Roubo na piscina no mes outubro

Garda Civil de Curtis:

 981 786 073

ou ó 
112
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Grazas	  a	  petición	  e	  insistencia	  

por	  parte	  do	  Concello	  este	  

setembro	  o	  distrito	  forestal	  levou	  

adiante	  o	  desbroce	  das	  pistas	  da	  

parcelaria	  de	  Armental,	  algunhas	  

das	  cales	  levaban	  moitos	  anos	  

sen	  limpar.	  

Agora	  toca	  as	  de	  Mezonzo.

Desbroces das pistas da parcelaria en Armental
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www.concellodecoiros.com Vilasantar sempre
Vilasantar sempre é unha publicación periódica do Concello de Vilasantar que pretende 
achegar a inforación da activiade municipal á veciñanza, no camiño de avanzar na 
participación cidada e na trasnparencia do facer público.

Para saber máis: www.vilasantar.es 
correo: correo@vilasantar.es    teléfono: 981 778 169 

O	  padrón	  municipal	  de	  habitantes	  do	  concello	  de	  
Vilasantar,	  coma	  a	  maioría	  dos	  rurais,	  están	  a	  sufrir	  
un	  descenso	  de	  habitantes	  o	  que	  constitue	  unha	  
desventaxe	  para	  os	  veciñ@s	  de	  Vilasantar.

Estar	  empadroado	  en	  Vilasantar	  beneficia	  ó	  propio	  
veciño	  e	  á	  súa	  contorna,	  pois	  o	  feito	  de	  figurar	  no	  
censo	  garántelle	  acceder	  a	  uns	  servizos	  e	  ventaxes	  
a	  nivel	  persoal,	  pero	  tamén	  lle	  permite	  ó	  concello	  

contar	  cunha	  serie	  de	  recursos	  económicos	  por	  
transferencias	  das	  administracións	  que	  repercute	  
en	  beneficio	  de	  todos.	  

Por	  todo	  isto,	  é	  moi	  importante,	  neste	  momento	  
fundamental	  e	  urxente,	  que	  todas	  aquelas	  persoas	  
que	  residan	  en	  Vilasantar	  se	  inscriban	  no	  padrón	  
municipal	  de	  habitantes	  do	  concello,	  cun	  sinxelo	  
trámite	  nas	  oficinas	  municipais.

Empadróate en Vilasantar

Vilasantar	  contará	  con	  
4,5	  kms	  do	  Camiño	  de	  
Santiago,	  en	  concreto	  da	  
variante	  do	  Norte	  chamada	  
ruta	  da	  costa.	  Así	  o	  pon	  no	  
DOGA	  do	  catro	  de	  
setembro,	  onde	  se	  abre	  un	  
período	  de	  dous	  meses	  de	  
información	  pública	  e	  onde	  
se	  pode	  alegar	  o	  que	  se	  
estime.

O	  Camiño	  entra	  no	  noso	  
Concello	  polas	  Cruces	  de	  
Sobrado	  en	  dirección	  a	  
Dias	  de	  Vilariño,	  vai	  cara	  a	  
igrexa	  de	  Eirixe	  de	  Vilariño	  
e	  tira	  hacia	  Novás	  e	  alí	  
métese	  por	  unha	  corredoira	  
con	  dirección	  a	  Barcioi,	  
Folgoso	  e	  o	  Mesón.	  

Camiñata

O	  concello	  ten	  previsto	  
realizar	  a	  primeira	  caminata	  
co	  grupo	  de	  sendeirismo;	  a	  
ruta	  de	  19	  kms	  comezará	  
dende	  que	  o	  camiño	  entra	  no	  
noso	  concello	  e	  chegarase	  ata	  
Arzúa.

Que	  o	  noso	  concello	  
pertenza	  o	  camiño	  de	  
Santiago,	  a	  parte	  dos	  
beneficios	  turísticos	  e	  de	  
que	  se	  coñeza	  Vilasantar,	  
posibilitará	  acceder	  a	  
subvencións	  	  de	  
rehabilitacióndas	  vivendas	  
situadas	  nas	  parroquias	  por	  
onde	  pase	  O	  Camiño	  de	  
Santiago.

Camiño de Santiago

Camiño  de Santiago por  Vilasantar

http://www.vilasantar.es
http://www.vilasantar.es
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