
Cerceda prepárase para un 
Nadal cheo de actividades, 
encontros e bos desexos

 O Concello de Cerceda, outro 
ano máis, deseñou un completo 
calendario de actividades e even-
tos para festexar o Nadal, unha 
época  máxica, chea de encanto e 
destinada a vivila coas familias  
e amigos.

O comezo das festividades es-

Aposta pola seguridade viaria, 
saneamento e equipamentos

EDUCACIÓN P11

Mozos e mozas 
de Cerceda 
participaron 
nun programa 
de intercambio

MEDIOAMBIENTE P12

Tramítanse un 
total de 1.500 
permisos para 
adecuar as 
fincas de 
particulares á 
Lei de montes

DEPORTES P16

Entrevista a 
Ángel Fraga, 
nadador 
cercedense con 
experiencia 
internacional

O Concello de Cerceda conta 
cun orzamento municipal de 
9.871.508,61 euros dos que un to-
tal de 3.854.969,70  euros se dedi-
can ao capítulo de investimentos. 
A seguridade viaria, o saneamento 
e a mellora ou ampliación dos 
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tará marcado como sempre polo 
acendido da iluminación de Na-
dal, un feito moi agardado polos 
veciños, tanto polos máis peque-
nos como polos maiores.  

O departamento de Benestar 
Social do Concello de Cerceda, en 
colaboración co comercio local, 

vai levar a cabo a campaña Carro 
Solidario, co obxectivo de posibili-
tar que todas as familias do muni-
cipio poidan gozar desta época en 
compañía dos seus achegados. 

Desde o Concello queremos 
desexarvos unhas felices festas e 
un próspero ano 2019!                        P18

equipamentos será obxecto de in-
vestimento por parte do goberno 
local. Entre outras cousas, habili-
tarase unha zona de SPA ao carón 
da piscina municipal e acondicio-
narase a zona do Polígono Indus-
trial do Acevedo                           P6-7 Os usuarios da piscina municipal poderán contar cunha zona de SPA
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Rematada a nova nave de 
tratamento de Sogama 

A primeira fase dos traballos 
de ampliación do complexo am-
biental de Sogama en Cerceda 
xa está rematada. Só 8 meses 
foron necesarios para a constru-
ción da nova planta de trata-
mento de residuos urbanos, 
considerada actualmente a na-
ve máis grande e moderna de 
Europa. Con esta actuación a 
planta será capaz agora de tra-
tar o lixo de toda a comunida-
de, dun total de 2,26 millóns de 
galegos de 294 concellos, xa 

que tras esta renovación Soga-
ma dobra practicamente a súa 
capacidade e será viable recibir, 
tratar e valorizar ata un millón 
de toneladas. 

Na segunda fase das obras, 
valoradas en 29 millóns de eu-
ros, amplíase a extensión das 
instalacións. O alcalde de Cer-
ceda, José García Liñares, des-
tacou a importancia desta ac-
tuación xa que fai que Sogama 
conte con “tecnoloxía punteira 
e de última  xeración”.

Máis carga de traballo para Meirama á 
espera de que Naturgy aclare o futuro

Os traballadores e traballado-
ras da central térmica de Meira-
ma e todo o pobo de Cerceda 
continúan á espera de que Natur-
gy, a antiga Gas Natural Fenosa, 
tome unha decisión sobre a con-
tinuidade ou non da planta a par-
tir de 2020. E mentres, desde o 
propio Ministerio de Industria, 
valoran a produtividade da tér-
mica cercedense ao asignarlle 
unha elevada carga de traballo 
para este ano a pesar de que o 
seu futuro está no aire. 

Industria, a través de Red 
Eléctrica, a empresa encargada 
do transporte de enerxía eléctrica 
en España, asignou para 2018 un 

2020, momento no que entrará 
en vigor a nova normativa de 
emisións. Para adaptarse, deben 

➜ Industria 
asignoulle á 

térmica uns niveis de 
produción de 2,7 
millóns de megavatios 
para este ano aínda 
que a súa continuidade 
está no aire 

total de 2,7 millóns de megava-
tios de produción a Meirama, 
uns niveis similares aos de 2017 
e superiores aos doutros anos. O 
motivo: os baixos custos de pro-
dución da planta con respecto a 
outras similares ao empregar pa-
ra o seu funcionamento carbón 
de importación e non nacional. 

Os bos números da planta nos 
últimos anos non garanten a súa 
supervivencia a partir do ano 

A central térmica é un dos principais sustentos da economía cercedense

A eléctrica aprobou no 
2015 as obras de 

adaptación da central 
térmica sobre as que 

non se volveu a 
pronunciar

O complexo ambiental de Sogama está a ampliar as súas instalacións

levarse a cabo uns traballos valo-
rados en 120 millóns de euros so-
bre os que a eléctrica aínda non se 
chegou a pronunciar, a pesar de 
que no ano 2015 o seu consello de 
administración acordou levar a 
cabo as obras de adaptación da 
central.

Sen a adaptación, o peche se-
ría inevitable, e as consecuencias 
serían moi graves coa perda de 
preto de 200 postos de traballo.
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Cerceda acolleu un 
evento para 
afondar no uso dos 
lagos artificiais
➜  Ibernáutica 2018 tivo lugar no Auditorio 

municipal o 15 e 16 de novembro e 
albergou relatorios e mesas de traballo con 
profesionais do sector hídrico

O evento titúlase 
‘Augas interiores: a 

recuperación de 
espazos naturais, 

mineiro-industriais,e 
os seus usos 

sustentables’

O alcalde de Cerceda xunto ao presidente de Ibernáutica e patrocinadores

O Auditorio Municipal de Cer-
ceda acolleu o 15 e 16 de novem-
bro a terceira edición do evento  
Ibernáutica, que nesta ocasión ti-
túlase “Augas interiores: a recupe-
ración de espazos naturais, minei-
ro-industriais, os seus usos susten-
tables” e que ten como obxectivo 
afondar nos usos sustentables das 
augas interiores, como é o caso do 
lago das Encrobas.

Este evento estivo patrocinado 
polo Concello e a Deputación da 
Coruña e contou coa colaboración 
do Real Club Náutico da Coruña e 
o apoio da Secretaría Xeral de Tu-
rismo da Xunta de Galicia. Com-
pletaron o cartel de colaboradores 

roga Díaz, presidente da Confede-
ración Hidrográfica Miño Sil, per-
tencente ao Ministerio para la 
Transición Ecológica e estivo mo-
derado polo alcalde de Cerceda, 
José García Liñares.

Entre outras personalidades, 
tamén estivo presente o presidente 
da Deputación, Valentín González 
Formoso; a directora de Augas de 
Galicia, Teresa Gutiérrez López; o 
director de Emalcsa, Jaime Casti-
ñeiras de la Torre, ou o decano da 
Facultade de Xeografía da Univer-
sidade de Santiago de Compostela, 
Francisco Ramón Durán Villa, que 
se encargaron de presentar diver-
sos asuntos relacionados co tema.

a Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Augas de Ga-
licia, a Facultade de Xeografía, 

Historia e Ordenación do Territo-
rio da Universidade de Santiago 
de Compostela, a Escola Universi-

taria de Turismo da Coruña, o Co-
lexio de Enxeñeiros Navais,  
ANEN e o Clúster de Turismo de 
Galicia, entre outros. O obxectivo 
era estudar e debater sobre a crea-
ción de lagos artificiais onde exis-
tían espazos mineiro-industriais e 
os diversos usos sustentables que 
se poden dar: desde o abastece-
mento de auga potable a po-
boacións ata a creación de espa-
zos naturais protexidos e a pro-
moción de actividades lúdicas.

Programa
O evento arrincou ás 9:30 ho-

ras do xoves 15 de novembro coa 
intervención de José Antonio Qui-

Os veciños continuarán a beneficiarse do servizo de 
transporte metropolitano da área da Coruña

O transporte metropolitano se-
guirá a ser unha das ferramentas 
de mobilidade máis empregadas 
para desprazarse por parte da veci-
ñanza do Concello de Cerceda. O 
Consello da Xunta de Galicia apro-
bou un investimento de case 3,8 
millóns de euros que permitirán 
prorrogar durante o ano 2019 o 
plan de transporte metropolitano 
que comprende a área da Coruña.

Este plan supón un elevado afo-
rro para os usuarios xa que existen 
bonificacións nos billetes das que 

se poden beneficiar. Ademais, des-
de agosto de 2016, os mozos e mo-
zas de menos de 29 anos poden 
viaxar gratis grazas á tarxeta Xen-
te Nova.

Desde o goberno local valoran 
esta decisión do ente autonómico 
xa que “permite a moitos veciños 
de Cerceda continuar desprazán-
dose a baixo custo” e ademais, cos 
cambios implantados nas liñas, 
“agora poden chegar ao centro da 
Coruña directamente”.

O transporte metropolitano é moi usado entre os cercedenses
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Cerceda presenta 
o seu Viveiro de 
Empresas no I 
Encontro Leader

Máis dunha vintena de persoas participaron no curso de 
autoemprego e consolidación empresarial do Viveiro

O Concello de Cerceda, perten-
cente ao Grupo de Desenvolve-
mento Rural (GDR) ASDECOMOR, 
participou no primeiro encontro 
Leader Galicia, que se celebrou no 
Concello do Pino (A Coruña) e no 
que se deron cita representantes 
dos distintos GDR de toda Galicia. 
O obxectivo do evento era poder 
compartir experiencias, sinerxías e 
impresións para formar redes de 
colaboración entre todos os axen-
tes rurais. Nese contexto o Conce-
llo de Cerceda, a mans da conce-
lleira de Benestar Social, María Vi-
queira Iglesias, presentou en socie-
dade o seu Viveiro de Empresas co 
fin de dar a coñecer este recurso a 
posibles novos emprendedores e 
amosando a importancia deste 

➜O acto celebrouse no Pino e participaron 
representantes de todos os GDR de Galicia

proxecto e a repercusión que se 
prevé que teña no rural.

  Foi unha xornada moi produ-
tiva xa que, ademais, a expedición 
cercedense proxectou un vídeo no 
que se presentaban os atractivos 
turísticos de Cerceda. Entre os 
asistentes atopábanse a consellei-
ra do Medio Rural, Ángeles Váz-
quez; o director de Desenvolve-
mento Rural, Miguel Pérez Du-
bois; membros das asembleas xe-
rais, equipos técnicos e beneficia-
rios de axudas do Plan Leader...

Viveiro de empresas
O viveiro de empresas está fun-

cionando como elemento dinami-
zador do tecido empresarial. Tanto 
as empresas como os emprendedo-

Cerceda aposta pola forma-
ción a emprendedores a través do 
seu Viveiro de Empresas, no que 
se impartiu un curso de autoem-
prego e consolidación empresa-
rial. Durante un total de sete se-
manas, máis de 20 persoas obti-
veron os diplomas desta acción 
formativa impartida pola Funda-
ción Incyde, que ten como obxec-
tivo a xeración de emprego, im-
pulsando a iniciativa emprende-
dora e o aproveitamento das 
oportunidades económicas que 
existen en Cerceda. O Viveiro de Empresas alberga unha gran variedade de accións formativas nas súas instalacións

A concelleira de Benestar Social, María Viqueira Iglesias, no encontro Leader

res da zona están a utilizar os servi-
zos do viveiro, para instalarse e 
participar nas accións dinamizado-
ras que se están a desenvolver nos 
últimos meses.  O Concello investiu 
un importe total de 235.000 euros 

para o Centro de Desenvolvemento 
Tecnolóxico de Acevedo, que na ac-
tualidade xa conta coa presenza de 
varias empresas e que dispón dun-
ha dotación de doce oficinas e sete 
naves habilitadas.
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Renovación da cuberta do pavillón 
que evitará as filtracións de auga
➜ O proxecto está 

valorado en 
74.639 euros e 
pretende mellorar o 
deficiente estado da 
cuberta e tamén da 
parte metálica da 
fachada do edificio

O Concello sacou a licitación 
un proxecto para a renovación 
da cuberta e da fachada metálica 
do polideportivo municipal, que 
debido principalmente ao paso 
do tempo sofren actualmente un 
deterioro o que fai que se produ-
zan filtracións de auga no inte-
rior do edificio, o que dificulta 
un uso normal das instalacións 
no día a día.

As actuacións previstas, que 
contan cun orzamento de 74.369 
euros,  consisten no levantamen-
to da capa exterior e a colocación 
dunha nova, debido ao seu esta-

Os edificios municipais non 
presentan riscos de 
contaminación por  radon

Entre os meses de febreiro e 
maio realizáronse no Concello de 
Cerceda metraxes do gas radon 
nun total de 14 edificios munici-
pais co obxectivo de coñecer se 
existían riscos para a saúde. 

A Organización Mundial da 
Saúde recoñece o radon como un 
canceríxeno humano. Trátase 
dun gas radioactivo que non ten 
color, non ule e non ten sabor. 
Prodúcese cando se vai descom-
poñendo o uranio presente nal-
gunhas rochas do chan, entre elas 
o granito que está tan presente en 

Galicia. O risco de que se acu-
mule existe soamente nos inte-
riores dos edificios ao evitar 
que se libere á atmosfera.

Os resultados das análises 
concluíron que todos os inmo-
bles se sitúan por baixo do  nivel 
de concentración de radon peri-
goso para a saúde polo que non 
existen riscos de contaminación 
e o ambiente das instalacións 
municipais de Cerceda é total-
mente saudable tanto para a po-
boación como para o persoal 
municipal.

A cuberta do pavillón atópase deteriorada polo paso do tempo

do de conservación. Asemade, 
levantaranse todas as chapas 
translúcidas, e substituiranse por 
pranchas de policarbonato (do-
bres en cuberta, e sinxelas en fa-
chada). Ademais, as partes metá-
licas da fachada actual, de cha-

pa, tamén se reforzarán cunha 
segunda capa de paneis coñeci-
dos como ‘tipo sandwich’. 

Dado que na cuberta se le-
vantará o material existente e se 
substituirá por un novo, non se 
modifican as condicións estrutu-

rais, polo que en ningún mo-
mento se altera a natureza da 
instalación. 

No proxecto estímase que pa-
ra levar a cabo estes traballos se-
rá necesario un tempo máximo 
de tres meses.

Dedícanse máis de 300.000 
euros para a ampliación da 
piscina cunha zona de SPA

O Concello de Cerceda sacará 
a licitación un proxecto valorado 
en 360.184, 39 euros para a am-
pliación da piscina municipal coa 
creación dunha zona de SPA ao 
seu carón.

A intervención terá lugar no 
patio. A esta nova zona de augas 
terapéuticas accederase desde a 
piscina e albergará un pequeno va-
so de auga e un circuíto de trata-
mentos varios de hidroterapia. Un 
percorrido que inclúe unha serie 
de jets de impulsión a diferentes 
alturas, complementado cunha 

fervenza de chorros cervicais, e 
catro camas de aire. Por outra 
banda, instalarase tamén un ja-
cuzzi con jets de costas e pernas, 
así como placas de aire de 
glúteos e pés. 

Ademais desta zona activa,  
tamén se contempla no proxecto 
a instalación dunha zona de 
sauna, un baño de vapor, dúas 
duchas de tratamento, unha 
fonte de xeo e un espazo de re-
laxamento. O prazo de execu-
ción previsto para esta obra é de 
6 meses.
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O Concello conta cun orzamento  
de preto de dez millóns de euros

Está previsto 
acondicionar o 

Polígono do Acevedo 
dotándoo así dunha 
nova imaxe a través 

dun proxecto valorado 
en 179.173,79 euros

EN CIFRAS

40 
obras

3,8
millóns de euros

en investimentos

O Concello de Cerceda conta 
cun orzamento de 9.871.508,61 
euros,  dos que un total  de 
3.854.969,70 euros se dedican ao 
capítulo de investimentos.

O goberno local deseñou un 
plan de actuacións que pretenden 
responder a gran parte das necesi-
dades da veciñanza en materia de 
seguridade viaria, saneamento ou 
equipamentos. 

Por exemplo, o plan de investi-
mentos contempla a mellora dos 
accesos ao Polígono e ao CPI O 
Cruce, a renovación ou adecuación 
da rede de camiños municipal por 
20.000 euros ou o amaño das beir-
arrúas de Silva-Abelleira por 
164.971,08 euros. Tamén se reno-
vará a estrada que vai de Seixas a 
Cavadas, entre outras actuacións.

No apartado do saneamento, 
inclúese A Silva, no lugar de Belsar 
e Xesteda, no Pao do Lobo e Corte-
lla ou en Calvario. 

Con respecto aos equipamen-
tos, entre outras cousas, para acon-
dicionar o Polígono do Acevedo 
destinaranse 179.173,79 euros, na 
piscina municipal habilitarase un-
ha  nova  zona  de  SPA por 
360.184,39 euros no Aquapark se 
pavimentarán diferentes zonas e 
ademais tamén se adquirirá unha 
nova atracción.

OBRAS

➜No capítulo de investimentos destinouse 3.854.969,70 euros para acometer obras centradas 
na mellora da seguridade viaria e dos equipamentos e na ampliación do saneamento 

➜ SINALIZACIÓN 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

50.000 euros

➜ ACCESOS CPI O 
CRUCE

204.625,07 euros

➜ ADQUISICIÓN DE 
TERREOS

40.000 euros

➜ PISTA CASALDABRE 
EÓLICOS

18.050 euros

➜ CAMIÑO SEIXAS-
CAVADAS

70.873,46 euros

➜ REDE DE CAMIÑOS
200.000 euros

➜ BEIRARRÚAS A 
SILVA-ABELLEIRA

164.971,08 euros

➜ EXTENSIÓN DA REDE 
DE ABASTECEMENTO EN 
BELSAR-XESTEDA-
QUEIXAS

10.900 euros

➜ SANEAMENTO NA 
SILVA

11.499,17 euros

➜ ABASTECEMENTO 
EN CALVARIO

20.326,02 euros

➜ REDE DE 
SUMIDOIROS NA 
AVENIDA MESÓN

22.000 euros

➜ TRASLADO 
DEPÓSITO DE AUGA

8.784,60 euros

➜ AMPLIACIÓN DA 
REDE DE AUGA EN PAO 
DO LOBO E CORTELLA

10.000 euros

➜ ILUMINACIÓN DO 
NADAL

8.143,42 euros

➜ AMPLIACIÓN  DA 
POTENCIA LUMINARIA

13.731,66 euros

➜ EFICIENCIA 
ENERXÉTICA DA LUZ 
PÚBLICA

39.945,71 euros

➜ EFICIENCIA 
ENERXÉTICA DO 
PAVILLÓN

21.454,51 euros

➜ ACONDICIONAMENTO  
DO POLÍGONO 
INDUSTRIAL

179.173,79 euros

O Polígono será obxecto de varios investimentos
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Melloraranse os parques infantís do municipio

➜ CHAN PARQUES 
INFANTÍS (PARQUE 
ACUÁTICO E A SILVA)

56.000 euros

➜ ACONDICIONAMENTO
DO VIVEIRO DE 
EMPRESAS

82.527,38 euros

➜ SUPRESIÓN DAS 
BARREIRAS DO 
CENTRO CÍVICO

34.158 euros

➜ BIOMASA: 
CALDEIRA UNITARIA 
EN RODÍS

2.299 euros

➜ MELLORAS NO CPI O 
CRUCE

100.000 euros

Hai diferentes investimentos programados para o Viveiro de Empresas➜ FOTOVOLTAICA 
CENTRO CÍVICO

15.201,76 euros

➜ PINTADO DA 
FACHADA DO 
AUDITORIO

15.000 euros

➜ACONDICIONAMENTO 
DO CENTRO CÍVICO

20.372,48 euros

➜ PECHE CON MALLA 
NO PARQUE ACUÁTICO

3.856,98 euros

➜ REPARACIÓN DA 
ESTRUTURA DA 
DEPURADORA DO 
PARQUE ACUÁTICO

50.000 euros

➜ CUBERTA DO 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

74.639 euros

➜ PANTALLA LED 
POLIDEPORTIVA

16.304,75 euros

➜ SUBMINISTRACIÓN 
CINTA SALTER 
INSTALADA

8.712 euros

➜ INSTALACIÓN SOLAR 
NO CAMPO DE FÚTBOL 
DE QUEIXAS E 
ENCROBAS

12.837,29 euros

➜ INSTALACIÓN SOLAR 
NO CAMPO DE FÚTBOL 
DAS ENCROBAS

6.099,57 euros

➜ MARCADOR NO 
ROXO

16.000 euros

➜ AMPLIACIÓN DA 
PISCINA GONZÁLEZ 
LAXE CUN SPA

360.184,39 euros

➜ PISCINA LÚDICA NO 
PARQUE ACUÁTICO

246.307 euros

➜ PARQUE ACUÁTICO: 
PAVIMENTO DE 
FORMIGÓN + XOGO DO 
PARQUE INFANTIL

31.050 euros

➜ ACHEGA MUNICIPAL 
PARA A RENOVACIÓN 
DAS MARQUESIÑAS

11.921,50 euros

➜ SUBMINISTRACIÓN 
DUN SERVIDOR PARA O 
CONCELLO

2.112,96 euros
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Finalizan as obras 
de mellora dos 
equipamentos no  
CPI O Cruce

O Concello pon en marcha o programa ‘Bos Días Cole’

O Concello de Cerceda acometeu 
diversas actuacións de acondiciona-
mento nas instalacións do CPI O 
Cruce para darlle un lavado de cara 
aos equipamentos do centro escolar.

Dentro dos traballos realizados, 
amañáronse as gretas, pintouse e 
limpouse a fachada do edificio, cam-
biáronse os canlóns e impermeabili-
záronse as cubertas das zonas de pa-
so para loitar contra as humidades, 
rozouse a zona do patio traseiro, 
cambiouse a pintura da parte inte-
rior do ximnasio, revisouse a instala-
ción eléctrica e, no parque infantil, 
substituíronse os xogos que había 
vellos por outros novos e ademais 
amañouse o peche de todo o parque, 
incluída a área para nenos.

Esta completa actuación, que 
está valorada aproximadamente en 
100.000 euros, está centrada no 
mantemento xeral do edificio xa 
que esta cuestión é competencia 
municipal e é ata onde pode chegar 
o Concello, xa que o resto é compe-

➜O Concello inviste preto de 100.000 euros para 
o mantemento xeral, unha cuestión municipal

tencia da Xunta. Tamén se levou a 
cabo o pintado da fachada do CEIP 
Celso Emilio Ferreiro.

Accesos ao centro
O goberno local tamén incluíu 

nos orzamentos deste ano 2018 
un proxecto para a renovación dos 
accesos ao CPI O Cruce, que se 
atopan actualmente en mal esta-
do, e tamén do pavimento do 
aparcadoiro. Esta actuación supón 
un investimento de 204.625,07 
euros. Os traballos levaranse a ca-
bo con aglomerado en quente en 
toda a plataforma, tanto nas vías 
como na zona de estacionamento 
dos vehículos. O obxectivo desta 
actuación é mellorar notablemen-
te unha zona de elevado tránsito 
que utilizan diariamente tanto os 
pais e nais como os autobuses que 
trasladan os escolares, polo que é 
de máxima necesidade a súa ade-
cuación para mellorar a segurida-
de viaria neste punto.

Desde o comezo do curso esco-
lar o Concello leva a cabo o pro-
grama ‘Bos días Cole’ no CPI O 
Cruce, con servizo de monitorado 
e/ou almorzo. Unha acción dirixi-
da ao alumando de educación in-
fantil, infantil e secundaria dos 
centros públicos onde se desenvol-
ve o programa, polo que é requisi-
to esencial estar matriculado no 
centro educativo onde se desen-

O mantemento do CPI O Cruce levouse a cabo en todo o perímetro

volve a actividade. O custo varía 
de 30 euros ao mes sen almorzo a 
55 euros con almorzo. No caso de 
matricularse como alumno fixo en 
días soltos, o custo ao día é de 2,50 
euros sen almorzo e 3,50 euros con 
almorzo. Os que fagan un uso oca-
sional abonan  un total de 3,50 eu-
ros por día ou 4,50 euros por día, 
en función de se contratan almor-
zo ou non.
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Unha xornada campestre chea de ritmo e boa comida

➜         En Galicia, especialmente no verán, hai centos de citas gastronómicas en todo o territorio. A 
Festa do Cochiño de Cerceda é unha das imprescindible no panorama cultural actual

Cerceda presume de festa do Cochiño

A Festa do Cochiño é un encon-
tro que naceu para conservar as ci-
tas de comida campestre, e vaia se 
o conseguiu, xa van 21 anos. Ao 
mediodía empezaron a actuar as 
charangas Ruada e Santa Compa-
ña. Despois as persoas participan-
tes puideron gozar da degustación, 
por suposto, de cochiño, pero ta-
mén puideron probar churrasco, 
polbo e outros produtos típicos da 
terra. Aínda que tamén houbo 

quen trouxo a comida da casa para 
xantar no campo da festa. Para 
amenizar a tarde houbo probas 
de agility e inchables, para os 
máis pequenos. Para pór un 
broche de ouro a esta xorna-
da, as orquestras Los Satéli-
tes e El Combo Dominicano, 
tocaron para o goce de todas 
as persoas presentes, onde 
puideron bailar e cantar ao rit-
mo da música.

FESTA DO COCHIÑO

CULTURA
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Vistas do Aquapark nun día de verán

O Concello oferta 
para esta tempada 
numerosas 
actividades 

O Aquapark Cerceda aumentou a asistencia respecto o 
ano pasado, superando os 120.000 usuarios de pago

➜ Tanto as clases culturais coma deportivas 
comezaron a primeiros de outubro

O Concello de Cerceda puxo á 
disposición da veciñanza un am-
plo catálogo das actividades muni-
cipais do curso 2018/2019.

A oferta do programa de acti-
vidades deportivas é moi variada 
no que respecta ás modalidades 
que se poden practicar, pero ta-
mén é flexible en canto a hora-
rios e espazos. 

Poderase practicar atletismo   
na Silva os luns e os mércores, 
as horas dependen do grupo e 
do club. 

Os menores de idade que quei-
ran practicar o deporte rei, o fút-
bol, poden facelo no complexo do 

Un ano máis o parque acuático 
pechou a súa tempada estival, 
dando paso ao outono. Os visitan-
tes puideron gozar da gran gama 
de actividades que ofrece o Aqua-
park de Cerceda ata o 2 de setem-
bro, día que se despedía ata o ve-
rán que vén.

Milleiros de persoas puideron 
gozar das súas instalacións, como o 
kamikaze, con 54 metros de baixa-
da e dous desniveis de vertixe; pilo-
tar un “donut” polas múltiples cur-
vas do percorrido no tobogán do-
nuts; roaller coaster, máis coñecido 
como “A Uve” onde os máis atrevi-
dos soltan adrenalina ou a piscina 

de ondas, entre outras atraccións. 
Os máis pequenos da casa tamén 
puideron xogar na piscina infantil 
do congro ou no géyser.

O parque en cifras
Este ano o parque pechou con 
máis de 120.000 usuarios de pago, 
de ixando  uns  ingresos  de 
682.739,00€, sendo o cuarto me-
llor ano do que levamos de século, 
a cifra marca produciuse no 2013, 
con 854.927,80€ e máis de 
160.000 visitantes. O ano de me-
nos éxito foi o ano de apertura con 
65.686 de persoas e uns ingresos  
177.510,49 €. 

Roxo os luns e venres de 17.30 a 
18.30 horas en categoría bibe-
rón ou os martes e xoves de 
17.30 a  19.30 horas para o resto 
de categorías.

Os luns e os mércores os meno-
res poden probar judo, mentres 
que os maiores asisten a step-toni-
ficación, ambos os dous no Mou-

cho, tamén organizarán taichí os 
martes e xoves de 21.15 a 22.15 
horas para maiores.

Os martes e xoves os menores 
gozarán de patinaxe artística, e 
para os adultos ximnasia de man-
temento. Se non podes ir eses días 
tamén se ofertan os martes e ven-
res, en Rodís na escola unitaria e 
en Meirama.

Os amantes do pilates poderán 
asistir os martes e xoves.

Pero se o que che gusta é bailar 
tes dúas opcións; os venres coa 

Entre as actividades 
máis destacadas 

atopamos atletismo, 
pilates, judo, fútbol, 

patinaxe ou baile

Clases de natación na piscina municipal

“Escola de baile para integrantes 
das compañías”, esta opción só é 
para menores, e os sábados de 
10.30 a 12.30 horas a Escola de 
música e baile de Cerceda no 
Centro Cívico ofertarán tanto 
baile como instrumento a meno-
res e maiores.

No Centro Cívico poderase 
asistir os venres a clases de inglés 
para infantil, primaria e ESO e a 
manualidades. Os xoves ou os ven-
res haberá pintura e tamén hai cla-
ses de informática.
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A xuventude de Cerceda participa nun 
programa de intercambio cultural 

Os mozos e mozas levaron a cabo, entre outras actividades, obradoiros de deseño urbano e tamén aproveitaron para deixar un recordo desta experiencia

Que é o 
programa 
Erasmus +?

O programa europeo Eras-
mus+ fomenta a mobilidade den-
tro e fóra dos límites da Unión 
Europea, a aprendizaxe non for-
mal e o diálogo intercultural e 
tamén apoia a empregabilidade 
e a inclusión de todos os mozos e 
mozas independentemente do 
contexto social, educativo ou 
cultural ao que pertenzan.

Un total de 32 mozos e mozas 
de máis de 13 anos de idade, de 
Cerceda e da localidade francesa de 
Escalquens, participaron nun pro-
grama de intercambio cultural po-
tenciado polo Concello de Cerceda, 
que no seu momento presentou o 
proxecto Youth Emotional Map Cer-
ceda Escalquens, que contaba cun 

orzamento de 17.783 euros e que 
se converteu nun dos 15 proxectos 
de mobilidade aprobados en Gali-
cia na primeira quenda do ano 
2018 do programa europeo Eras-
mus+: Xuventude en Acción.

Compartindo experiencias
O obxectivo deste programa de 

dinamización da xuventude era fo-
mentar a participación da mocida-
de implicándoa na vida municipal 
de ambas as dúas localidades e le-
vando a cabo accións de interven-
ción a nivel local.

O intercambio foi unha oportuni-
dade para compartir experiencias, e 

➜   No proxecto 
participaron un 

total de 32 rapaces e 
rapazas do pobo e da 
localidade francesa de 
Escalquens

para formarse en procesos de capa-
citación para propoñer melloras e 
iniciativas que incidan na posta en 
valor do patrimonio cultural, na re-
cuperación natural e medioam-
biental e na mellora dos equipa-
mentos ou espazos públicos.

Traballo de campo 
Os participantes coñeceron o 

proxecto arqueolóxico municipal 
(xacemento de Cerceda e Furnas 
de Rodís), o Lago das Encrobas, 
percorreron o Camiño Francés, 
convertéronse en deseñadores e 
deseñadoras urbanos e gozaron 
do parque acuático.

Bolsas para o transporte  
do alumnado

O Concello de Cerceda, a través 
do departamento de Benestar So-
cial, vén de resolver a convocatoria 
de axudas para transporte escolar 
de alumando que curse ciclos for-
mativos e bacharelato. Un total de 
23 alumnos e  alumnas solicitaron 

Axudas de material 
escolar e vestiario

O Concello, a través do depar-
tamento de Benestar Social, vén de 
resolver a convocatoria de axudas 
para material escolar do alumnado 
de educación infantil, educación 
primaria e educación secundaria 
para este curso. O número de soli-

citudes foi de 88, das que 65 
foron resoltas favorablemente 
co 100 % da axuda, 250 euros 
por solicitante,  10 acadaron o 
50 % da contía total da axuda e 
8 foron desestimadas por non 
cumprir os requisitos.

esta axuda para os gastos econó-
micos derivados do transporte es-
colar por cursar estudos de bacha-
relato ou ciclos formativos en cen-
tros públicos de ensino. O prazo 
para xustificar as axudas será do 3 
ao 14 de decembro.
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Información e indicacións básicas para 
coñecer a vespa velutina e como actuar

Este ano tramitáronse 1.500 permisos de limpeza e tala

O asentamento da vespa veluti-
na, ou vespa asiática, na nosa con-
torna xa é unha realidade e por iso a 
cidadanía debe coñecer como actuar 
ante esta especie invasora. Desde o 
ano 2013 a presenza deste insecto 
vai aumentando progresivamente 
en Galicia e o seu efecto sobre a bio-
diversidade autóctona xa é palpa-
ble, afectándolle á produción apíco-
la e frutícola e presentando un risco 
para as persoas debido á súa rápida 
expansión por zonas urbanas ou 
semiurbanas. É importante ac-
tuar cando se detecta un niño. 
O procedemento é sinxelo: 
non achegarse e chamar 
ao 112.

O Concello de Cerceda come-
zou en abril a campaña de preven-
ción de incendios forestais emiti-
ron un bando no que se indicaban 
as obrigas das persoas propietarias 
nas súas parcelas para cumprir a 
Lei de prevención e defensa contra 
os incendios forestais de Galicia e a 
Lei de montes. 

A campaña tivo un gran éxito, 

acadándose a cifra de 1.500 per-
misos de limpeza e tala tramitados 
nas oficina municipais. O Concello 
puxo a disposición da poboación o 
seu servizo de Medioambiente, 
con tres traballadores que lles faci-
litaron aos propietarios a situa-
ción das parcelas, a obtención dos 
datos das súas fincas, os impresos 
e as distancias a gardar con res-

pecto ás demais propiedades fa-
cendo especial incidencia nas 
faixas que rodean os núcleos de 
poboación. Ata agora foron arre-
dor de 220 os expedientes abertos 
a propietarios que incumprían a 
lexislación en materia de preven-
ción. Actuouse nesta primeira fase 
nos núcleos urbanos da Silva e de 
Cerceda e en varios núcleos de to-

das as parroquias. Ademais, o 
Concello, xunto coa Xunta de Gali-
cia, organizou unha xornada o 30 
de maio no Auditorio municipal á 
que asistiron máis de 300 persoas. 
As persoas participantes recibiron 
por parte dos técnicos autonómi-
cos información sobre a lexisla-
ción que lles afecta ás fincas e 
montes.

QUE EFECTOS TEN 
A VESPA VELUTINA?

• Afecta á biodiversidade, pola predación 
sobre outros insectos autóctonos.

• Afecta á produción apícola e frutícola, pois 
unha parte importante da súa dieta está formada polas 

abellas e por froitas.

• Aínda que non son máis perigosas que 
outras avespas, a súa expansión por zonas 

urbanas ou semiurbanas incrementa o 
risco de picaduras para as persoas.

 
QUE É A 

VESPA VELUTINA?
A vespa velutina, ou avespa 

asiática, é unha especie invasora que 
chegou a Europa no ano 2004 

procedente do sueste asiático. 
En Galicia, detectouse no 

ano 2013

QUE DEBO 
FACER NO CASO DE 

VER UN NIÑO DE 
VESPA VELUTINA?

Se detecta un niño, non se achegue a el 
a menos de 5 metros, e comuníqueo ao 

servizo de Atención e Información 
á Cidadanía, 012.

POR QUE É 
IMPORTANTE 

DIFERENCIAR A VESPA 
VELUTINA DOUTRAS AVESPAS?

É fundamental diferenciar a vespa velutina doutras 
especies autóctonas, en especial da vespa 

crabro, xa que a eliminación destas, 
favorecería a expansión da especie 

invasora ao reducir os seus 
competidores naturais.

COMO SE DIFERENCIAN 
OS NIÑOS DE VESPA 

VELUTINA?

Os niños de vespa velutina son de forma redondeada ou 
piriforme e de maior tamaño que os da avespa autóctona. 

Atópanse principalmente no alto das árbores, e van crecendo ata 
chegar a medir a finais de outono  aproximadamente 1 metro de alto x 0,8 

metros de ancho. 
Teñen a súa entrada de pequeno tamaño na zona media, a 

diferenza da avespa autóctona, cun orificio máis alongado na 
base. Sempre que se asegure a eliminación da raíña, a 

destrución do maior número posible de niños é o 
método máis eficaz para o control desta especie, 

pois evita a produción de novas raíñas e a 
formación de niños no ano seguinte.

QUE PERIGO SUPÓN A 
VESPA VELUTINA PARA AS 

PERSOAS?
O risco que supón para as persoas a vespa velutina é similar ao 

de calquera outra avespa.

• Non son máis agresivas que as avespas autóctonas e soamente 
atacan cando se ven ameazadas. Por iso é importante manterse a máis de cinco 

metros do niño.

•  A composición do seu veleno é practicamente igual ao das avespas 
autóctonas.

• Poden representar un problema para aquelas persoas que sexan 
alérxicas, aproximadamente o 1% da poboación. Neste caso, deben 

ter especial coidado coas picaduras, non só da vespa velutina, 
senón tamén doutras especies de avespas autóctonas.

• O nome de “asasinas” que se lle dá a estas avespas 
non deriva de que ataquen especialmente as 

persoas, senón pola predación doutros insectos, 
sobre todo as abellas.
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Unha decena de grupos enchen o 
Campo da Feira na II Festa Folclórica 
➜ O folclore ten 

unha cita anual 
en Cerceda que cada 
ano vai sumando máis 
adeptos. O Concello 
seguirá apostando por 
este evento cultural

O pasado 22 de setembro tivo 
lugar a II Festa Folclórica no Campo 
da Feira de Cerceda, que acolleu a 
actuación de case unha decena de 
grupos locais e convidados ao even-
to musical.  

De feito, actuaron grupos tradi-
cionais do municipio como as Pan-
dereteiras de Rodís, Folque Ruada e 
as Pandereteiras das Encrobas. 

E por outra banda, como bandas 
convidadas asitiron As Maghúa, Os 
Atrevidos de Bergantiños, Rueiro de 
Tabeaio e a actuación especial do 

O pasado mes de outubro, den-
tro da programación de activida-
des de dinamización das bibliote-
cas municipais, organizouse un 
obradoiro creativo no deseño de 

Cerceda gozou de artistas de 
gran nivel e diferentes estilos 
nun setembro moi musical

O Festival “Eiche cantar” que 
tivo lugar en Cerceda o pasado 
mes de setembro contou cos ar-
tistas Rosa Cedrón, Paco Lodeiro 
e Miguel Ladrón de Guevara, 
que cantaron temas de “toda un-

grupo Alén do Mar.  
Ao remate da cita houbo unha 

foliada libre na que se deron citas 
máis dun centenar de persoas que 

As bandas actuaron na II Festa Folclórica ante máis dun centenar de persoas no Campo da Feira de Cerceda

Os artistas encheron o Auditorio Municipal de Cerceda o pasado 28 de setembro

gozaron coa música tradicional das 
bandas galegas. 

Esta segunda festa musical per-
mitiu consolidar un evento que ca-

da ano atrae a máis persoas da bis-
barra, polo que xa se espera a 
terceira edición desta festa folclóri-
ca tan exitosa.

ha vida” da man da Banda Municipal 
de Música de Betanzos.

 Ademais, no mes de setembro o 
recoñecido artista Roi Casal e o grupo 
Luar na Lubre ofreceron senllos con-
certos no Auditorio Municipal. 

Os escolares participan nos 
obradoiros das bibliotecas

bolsas e mochilas para lectores. 
A actividade estivo  dirixida 

aos pequenos e pequenas con 
idades comprendidas entre os 6 e 
os 10 anos. 

Imaxe do obradoiro de bolsas e mochilas nas bibliotecas municipais
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Cerceda réndelle homenaxe aos seus 
maiores cunha festa multitudinaria
➜Máis de 500 

persoas 
encheron o pavillón 
polideportivo do 
municipio no que tivo 
lugar a Festa Social  da 
Terceira Idade

O Concello rendeulle unha ho-
menaxe aos seus maiores no pavi-
llón polideportivo. Máis de cinco-
centas persoas participaron na Fes-
ta Social da Terceira Idade, celebra-
da no municipio.  A xente maior 
non quixo perderse esta cita, onde 
puideron gozar dun xantar e unha 
sobremesa de baile e de encontros. 
Tamén se fixo entrega dun agasallo 
ás dúas persoas de maior idade que 
estaban presentes. Este ano as ho-
menaxeadas foron Carmen García 
Calvo, nada no ano 1920, e Antonio 
Docampo Bello, nado en 1921.

Ademais, o 17 de febreiro Ma-
nuela Suárez celebrou o seu 105 
cumpreanos en compañia da súa 
familia e o alcalde e a concelleira de 
Benestar Social tamén quixeron 
acompañala neste día.

Continua o programa de 
termalismo social en outono

O Programa de Termalismo So-
cial está a ter moi boa aceptación 
no municipio entre a xente maior. 
Este ano cubríronse as prazas para 
as quendas de febreiro a agosto, e 
agora durante o outono ata de-
cembro terán lugar as seguintes 
rutas termais. 

Os maiores tramitaron os seus 
destinos na oficina de Servizos So-
ciais do Concello. As persoas admi-
tidas escolleron entre máis de 150 

localidades espalladas ao longo de 
14 comunidades autónomas. 

Aloxamento 
Ademais do aloxamento e a ma-

nutención, os usuarios e usuarias 
gozan de tratamentos termais que 
inclúen recoñecemento e segui-
mento médico no mesmo centro 
escollido, actividades de lecer e pó-
liza colectiva de seguro turístico, 
entre outras vantaxes.

O Concello presta berces, 
bañeiras e cadeiras de paseo

 O Departamento de Benestar 
Social pon en marcha o programa 
de servizo de préstamo de útiles de 
puericultura (cadeiras de paseo, 
berces, bañeiras...) para aquelas 
familias que o precisen. 

Trátase dunha iniciativa que 
tenta axudar a aquelas familias con 
poucos recursos económicos do 
municipio e con fillos pequenos. 
Deste xeito as familias poderán 
destinar a outros servizos o diñeiro 

que empregarían en mercar este 
material tan necesario para o coi-
dado dos seus fillos. Os materiais 
prestaranse durante o tempo que o 
precisen as familias co fin de cubrir 
as súas necesidades sociais.

Máis información
As persoas que desexen solicitar 

este préstamo de útiles poden diri-
xirse ao departamento de Servizos 
Sociais.

Manuela Suárez, que cumpriu 105 anos, Carmen García e Antonio Docampo foron homenaxeados
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Obradoiro de emprego entre Cerceda, Tordoia e Trazo
O Concello de Cerceda, en cola-

boración cos concellos de Tordoia e 
Trazo, e co financiamento da Con-
sellería de Economía, Emprego e 
Industria, comezou o 29 de outu-
bro un obradoiro de emprego no 
que 20 alumnos e alumnas, dez por 
especialidade, van recibir unha for-
mación teórico - práctica nos certi-
ficados de profesionalidade de Fá-
bricas de Albanelería e Operacións 
Auxiliares en Revestimentos Contí-
nuos da Construcción.Imaxe dunha das sesións teóricas do obradoiro

Servizos Sociais deseña viaxes á zona de 
Betanzos, Portugal, Lalín e Pontedeume
➜As persoas 

maiores de 
Cerceda gozan de 
varias excursións por 
Galicia e Portugal. 
Visitaron Lisboa, 
Aveiro e Cascais, e 
percorrerán concellos 
da provincia

O departamento de Servizos 
Sociais organiza varias viaxes para 
o lecer das persoas maiores duran-
te todo o ano. Trátase dunha activi-
dade moi demandada polos bene-
ficios que achega tanto de carácter 
social como para a propia saúde 
destas persoas. O primeiro deles 
foi unha viaxe a Portugal que tivo 
lugar o pasado 18 de outubro. A 

O Concello aposta polo 
envellecemento activo 
da súa Terceira Idade e 

polos beneficios 
sociais e saudables que 
teñen estas excursións Os maiores de Cerceda visitando a cidade de Lisboa

Imaxes da excursión a Portugal do pasado mes de outubro

comitiva visitou Lisboa, Aveiro, 
Óbidos, Sintra, Cascais e Setúbal. 
Por outra banda, a finais de nov-
embro terá lugar outra viaxe da 
terceira idade, neste caso cara aos 
municipios de Betanzos e Pontece-
so. A expedición partirá o vindeiro 
17 de novembro.

E continuando cos roteiros no 
mes de xaneiro o departamento 
organiza unha viaxe ao concello 
de Lalín, cunha comida e visita ao 
Museo Etnográfico Casa do Patrón 
e despois pola tarde gozarán dun-
ha foliada.

Na parte práctica, as obras nas 
que se vai actuar son a Estación do 
Ferrocarril de Queixas - Londoño 
para adecuala a centro de forma-
ción, e as casas reitorais de Anxeríz 
e Chaián, que se convertirán en 
centros sociais. 

O proxecto dura 9 meses, nos 
que os beneficiarios van recibir un-
ha formación homologada remune-
rada e os proxectos de obra serán 
un pulo importante para a súa ade-
cuación o fin previsto.
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“A natación é un deporte moi esixente pero moi bonito; 
hai campionatos que se deciden por centésimas ”

➜
Con tan só 18 
anos, Ángel Fraga  

desenvólvese como 
peixe na auga, 
acumulando triunfos e 
experiencias nacionais 
e europeas

Acaba de cumprir a maioría de 
idade. Nese curto período de 

tempo xa tivo oco para ser o mellor 
júnior galego en piscina olímpica,  
lograr ata tres medallas nas com-
peticións de ámbito español e res-
ponder recentemente á chamada 
das seleccións de salvamento gale-
ga e española. Participou no cam-
pionato de Europa júnior disputa-
do en Irlanda o pasado setembro. 
En novembro ven de acadar coa 
Selección Española no Mundial de 
Salvamento e Socorrismo celebra-
do en Australia a Medalla de Ouro 
no relevo 4x50m combinado mas-
culino junior e a de Bronce no 4x25 
remolque masculino junior. 

✺ Cando empeza Ángel Fraga a 
pensar en dedicarse á natación?

Xa desde moi pequeno miña nai 

foime introducindo no mundo da 
natación, mediante cursos e activi-
dades. Á súa vez, os meus irmáns 
tamén practicaban este deporte, no 
club, polo que decidín anotarme 
sen dubidalo.

✺ Por que a natación e non ou-
tro deporte?

A verdade é que nun principio 
tamén me dedicaba ao atletismo, 
pero despois metinme na piscina 
porque me resultaba máis entreti-
do. Ao ser pequeno e observar que 
obtés resultados, todo é moito máis 

Ángel Fraga
Nadador

DEPORTES

NATACIÓN

O nadador cercedense foi o mellor deportista júnior en piscina a nivel galego.

gratificante. Non me arrepinto do 
cambio, xa que me divirto moito. 

✺  Dezaoito anos e xa collei-
tando triunfos. A que aspiras a 
vindeira tempada?

Vai resultar un cambio moi difí-
cil, porque paso de júnior a abso-
luto, e competirei con deportistas 
que me sacan cinco, seis, sete 
anos...O obxectivo básico é mello-
rar os tempos.

✺ Tes algún referente dentro 
do mundo da natación?

Hai nomes míticos como Mi-

chael Phelps ou Mireia Belmonte. 
Son referentes neste mundo, pero 
non teño uns ídolos marcados.

✺  Que esperas do futuro?
A verdade é que non me marco 

obxectivos a longo prazo, pero o 
que si sei é que estarei na piscina, 
iso seguro.

✺  Que consello lle darías a 
unha rapaza ou a un rapaz que co-
mezan neste mundo?

Aínda que non se vexan os re-
sultados o primeiro día, a natación 
é un deporte moi esixente pero moi 
bonito. Algún campionato decíde-
se por décimas ou centésimas, pero 
nunca hai que desanimarse. 

✺  Xa para rematar, gustaría-
che remarcar algo?

Eu quero agradecerlle á miña 
familia e aos adestradores que fixe-
sen posible que estea onde estou. 
Ao fin e ao cabo, o que levas dos 
anos que pasas no deporte son as 
persoas que te acompañan.  Ta-
mén, obviamente, os compañeiros 
de competición, que lonxe de exis-
tir unha competencia feroz, hai 
moi bo ambiente dentro do circuí-
to. Penso que xusto iso é realmente 
o importante.

Rapaces do concello madrileño de nome 
homónimo á nosa vila visitan Cerceda 

CAMPIONATO DE FÚTBOL 

Imaxe dos rapaces de Boalo-Cerceda-
Maltalpino.

A última fin de semana de xu-
llo, un grupo de rapaces do  conce-
llo de  Boalo-Cerceda-Maltalpino 
visitaron Cerceda, onde se dispu-
tou un campionato de fútbol entre 
os clubs dos dous concellos. Esti-

veron acompañados polo conce-
lleiro de Deportes, Jesús Rama. O 
Concello de Cerceda (Madrid) está 
emprazado na serra madrileña e 
conta cunha poboación duns 7.500 
habitantes. Aproveitaron a visita 

acompañados polas concelleiras 
María Viqueira e Soledad Ávila, pa-
ra coñecer a vila e os recursos tu-
rísticos. Ademais, tamén visitaron 
o Aquapark, o ecomuseo e o Lago 
de Meirama.



Cerceda  17

“Tanto os nenos e as nenas como os pais están contentos 
co proxecto e amósannos todo o seu apoio ”

➜      
El é José Manuel 
Cerqueiro, o 

actual presidente do 
Club Deportivo 
Queixas de fútbol, 
institución que vén de 
suplir deportivamente 
ao antigo CCD Cerceda

Despois de case 50 anos de fút-
bol, o Cerceda non puido facer 

fronte á débeda económica e desa-
pareceu da vida deportiva de Gali-
cia. Asumiu a situación o Queixas, 
antigo equipo da vila que, con José 
Manuel Cerqueiro na Presidencia, 
devolveu a ilusión a un cento de ra-
paces desexosos de divertirse xo-
gando a seu deporte favorito. Ades-
tran no campo da Revolta e respec-
taron as cores orixinais da camiso-
la: a branca como primeira equipa-
ción e totalmente vermella a se-
gunda. Foron uns comezos compli-
cados, pero a cousa parece que 
funciona. 

✺  Despois dun inicio de tem-
pada complicado, xa está todo 

normalizado?
Agora está normalizado, que-

dan un par de fichas de adestrado-
res que non dan chegado da Fede-
ración, e algún que outro “fleco”, 
pero o resto está todo listo. 

✺ Que tal está a ser a expe-
riencia cos rapaces da canteira? 
Adáptanse ben ao novo tempo?

Moi boa, a verdade é que moi 
gratificante. Os nenos están ledos, e 
os pais máis aínda, xa que nun prin-
cipio ninguén vía unha saída clara a 
esta situación. Pero agora que os ne-
nos están xogando ao fútbol de no-
vo, reina a alegría en Cerceda.

José Manuel Cerqueiro
CD Queixas    

José Manuel Cerqueiro, presidente do CD Queixas

✺  Que supuxo para Cerceda a 
desaparición do equipo de fút-
bol, xusto cando ía cumprir as vo-
das de ouro?

Supuxo un “pau” moi forte para 
todos, para min persoalmente e pa-
ra todo o pobo en xeral. Dános 
tranquilidade asumir as canteiras 
de rapaces, eles son o futuro e gús-
tanos ver que poden facer o que lles 
apaixona.

✺ Que expectativas de futuro 
ve o presidente do Queixas?

Penso que todo vai ir ben. Os 
pais e nais amósannos todo o 
seu apoio, os nenos gozan co 

fútbol  e creo que imos saír 
adiante, con máis ou menos tra-
bas, pero sairemos. Do máis 
bravo xa saímos.

✺  Cales son as liñas mestras 
deste proxecto?

Nós respectamos todo o que 
había. Agora estamos cun proxecto 
novo, os pais confían en nós e nós 
confiamos nos rapaces. Aquí hou-
bo xogadores moi bos que xogaron 
no Queixas que nunca tiveron a 
oportunidade de xogar no Cerce-
da. A moitos xogadores ábreselles  
unha porta que ata o de agora esta-
ba pechada.

✺  Cal é o obxectivo princi-
pal?

O máis importante é poñer as 
cousas a andar. Os equipos empe-
zaron as ligas, e van moi ben, hai 
que seguir adiante. Non contaba-
mos con isto, e hai que seguir na 
mesma liña.

✺  Xa para rematar, gustaría-
lle remarcar algo en especial 
desta primeira etapa?

Simplemente destacar a boa 
actitude dos nenos e dos pais, que 
sempre tiveron claro que a situa-
ción melloraría e se solucionaría.

321 nenos gozaron en Cerceda do Campus de 
Fútbol organizado pola Federación Española 

CAMPUS 

Durante a primeira quincena de 
xullo organizouse o Campus de 
Fútbol para nenos e nenas de entre 
8 e 17 anos. As actividades consis-
tiron en dobres sesións de adestra-
mento con adestradores da Federa-

ción Española, que fan o seu traba-
llo habitual en Madrid. Á súa vez, 
tamén había sesión específica para 
os porteiros. O resto do tempo de-
dicouse a actividades complemen-
tarias. O lugar de adestramento 

eran os campos anexos ao Roxo. Os 
rapaces tamén fixeron unha visita 
ao Aquapark e recibiron a visita de 
Donato, ex-xogador do RC Deporti-
vo, co que compartiron gargalladas 
e anécdotas. Algúns dos rapaces nun adestramento
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AXENDA

ACTIVIDADES CULTURAIS

VEN GOZAR DO NADAL EN 
CERCEDA 

O Nadal é unha época máxica, 
chea de encanto e destinada a vivi-
la coas familias e amigos.

O acendido da iluminación de 
Nadal marcará o comezo destas 
festividades, aínda que o turrón xa 
se comezara a colocar nos estantes 
dos comercios locais. 

Con degustacións de produtos 
típicos destas datas, algunha que 
outra cea-baile e a realización da 
campaña “Carro solidario” nos es-
tablecementos colaboradores, im-
pregnaremos as rúas dese espírito 
de xenerosidade para despedir o 
ano.

É por iso, que desde aquí vos 
desexamos a todos un Feliz Nadal 
e un próspero ano 2019! 

Nadal eN cerceda

 decembro

Sábado 1
❀ Cine no Auditorio Municipal ás 18:30 
horas. O filme que se proxectará ten de 
título “Pérez, o ratiño dos teus soños.”

Sábado 15
❀ Gala “Os sons do Nadal” no Auditorio 
Municipal ás 19:00 horas.

Mércores 19
❀ Visita de Papá Noel aos colexios, Escola 
Infantil e Centro de Maiores do Concello de 
Cerceda.

Os máis pequenos 
pasarono en 
grande nos 
obradoiros de 
cociña.

En novembro, o 
auditorio 
municipal acolleu 
as representacións 
teatrais 
AGURATRAT, 
dirixida a un 
público familiar, e 
A Costureira das 
Ánimas, para 
nenos.
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ServIZoS SocIaIS 

➜ PROGRAMA XUNTOS PO-
LO NADAL
Data: Convocatoria aberta no mes de no-
vembro.
Lugar: Residencia de Tempo Libre de Carballiño.
Destinado a persoas maiores que, valéndose 
por si mesmas e contando con escasos re-
cursos económicos, que non teñan con 
quen pasar o Nadal poderán solicitar a 
participación neste programa, que se le-
vará a cabo na Residencia de Tempo Libre 
do Carballiño. 
O programa contempla o aloxamento, en habi-
tacións compartidas e manutencións en réxime 
de pensión completa, durante 11 días (10 noi-
tes) do 23 de decembro ao 2 de xaneiro.
Para ser beneficiario deste programa haberá 
que reunir os seguintes requisitos: 
- Ser maior de 65 anos.
- Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Valerse por si mesmo e non padecer enfermi-
dade infecto-contaxiosa activa nin trastornos 
mentais ou condutuais que poidan alterar a 
convivencia. 
- Non estar acollido en ningún centro residencial.
- Ter que pasar só as datas do Nadal.
Os solicitantes cuns ingresos inferiores ao 
IPREM (537,84€), asistirán de maneira gratuí-
ta ao programa, mentres que aqueles cuns in-
gresos superiores ao dito importe contribuirán 

ao pagamento da estadía. 

➜ NADAL NO CENTRO SOCIAL 
DA TERCEIRA IDADE
O 22 de decembro todas as persoas 
que acudan ao centro social da 
terceira idade poderán degustar 

produtos típicos destas datas.

➜ COMIDA-BAILE DE 
NADAL

O día 15 de decembro, 
desde o Departamento 

de Benestar Social, 
organízase unha co-

mida-baile de Nadal 

para celebrar as datas de Nadal. 
Se queredes participar, pode-

des anotarvos no departa-
mento de Benestar Social 

desde o 27 de novem-
bro ata o 12 de de-

cembro. Terá un custo 
de 25 euros por persoa. 

➜ VIAXE A PONTEDEUME  
E ZONA DE BETANZOS

Data: 01/12/18
O prazo de inscri-

cións ábrese o 7 de  
novembro. 

➜ VIAXE A LALÍN
Data: 19/01/19.

Programa: visita ao concello de Lalín. 
Comida e visita a Casa do Patrón. Pola tarde 
haberá foliada.
Prazo para inscribirse: ata o 19 de decembro. 

➜ TRÁMITES
DECLARACIÓN INDIVIDUAL DOS/DAS PERCEPTO-
RES DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
As persoas beneficiarias desta pensión deberán 
presentar a declaración individual 
do ano 2017, antes do día 1 
de abril de 2019. 

ESCOLA INFANTIL MU-
NICIPAL
As familias con me-
nores matriculados 
no presente curso na 
escola infantil que 
queiran continuar 
no vindeiro curso 
2019-2020, deberán 

presentar a solicitude de reserva de praza do 15 
ao 30 de marzo de 2019, de non facelo enten-
derase que renuncian aá súa praza. Para no-
vos ingresos o prazo de solicitude é do 15 ao 
30 de abril. O requisito imprescindible para 
poder acceder é que o/a menor teña os tres 
meses de idade.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO 
POR FILLO MENOR DE TRES ANOS

Beneficiarios: persoas que teñan 
fillas/os menores de tres anos 

a 01/01/19 e que, duran-
te o 2017, nin elas nin 
persoas que compoñen a 
unidade familiar estive-
sen obrigadas a presen-
tar o IRPF corresponden-
te a este período, nin a 
teñan presentado volun-
tariamente. O prazo de 
solicitude remata o 21 de 
marzo de 2019.



O lago das Encrobas reborda vida con 
case 900 especies animais e vexetais 

No verán do 2017 e tras un es-
tudo  levado a cabo na Estación Hi-
drobiolóxica Encoro do Con, coa 
Universidade de Santiago, catalo-
gáronse un total de 862 especies. 
Con título Seguimiento ambiental 
de la sucesión ecológica en el lago 
de Meirama y su entorno, detec-
táronse 23 especies máis que hai 
tres anos, o que supón un crece-
mento exponencial a niveis de bio-
diversidade.

FAUNA E FLORA
O repertorio de especies ani-

mais e vexetais é cuantioso. Nos 
primeiros, numerosas aves acuáti-
cas, rapaces e perdices conviven 

cos animais que habitan nas es-
combreiras rehabilitadas na súa 
contorna, como coellos, lebres, es-
quíos, raposos ou xabarís. O feito 
de estar a salvo da caza axudou, 
en grande medida, a que a pre-
servación e a conservación da di-
versidade tívese tanto éxito. A 
conexión fluvial propiciou que a 
poboación piscícola aumentase 
notablemente.  A súa contorna 
está rodeada por ao redor de 
450.000 árbores frondosas, entre 
as que destacan piñeiros, carba-
llos, ameneiros ou bidueiros. Ta-
mén abundan os vexetais acuáti-
cos, como a herba de San Antón, 
o pé de lobo, a herba das feridas, 
a herba da Santa e, como non, os 
xuncos. 

ANTECEDENTES
O coñecido como Lago das En-

crobas está na cunca terciaria de 
lignito onde se situaba o xacemen-

● TELéfono ConCELLo: 981 685 001
● wEb: www.CERCEDA.oRg

● fAn pAgE fACEbook: ConCELLoCERCEDA2015 

➜Un estudo de 
impacto 

medioambiental 
contabilizou un total 
de 862 especies

to chamado “cunca de Meirama”. 
Ata hai dez anos, a zona era coñe-
cida por ser unha importante ex-
plotación de lignito, con inicio 
no1980. Media vila traballou de-
baixo desas augas, na antiga mina, 
que era o motor económico de Cer-
ceda nos oitenta e noventa. Duran-
te 27 anos, extraéronse 94 millóns 
de toneladas de lignito.  

No verán de 2017 e tras 
un estudo levado a 

cabo na Estación 
Hidrolóxica  Encoro do 
Con, catalogáronse un 
total de 862 especies 

Esas augas cobren agora os te-
rreos onde se asentaban Gontón, 
G u i c h a r,  S o n g a ,  Po n t oxo , 
Belsar,Burís, Francelos, Boián, 

Croeda, Avieira, Pumariño... Un 
recuncho da historia que xa é parte 
do pasado. Actualmente conta con 
dous quilómetros de longo e case 
un de ancho,  para facer un total de 
150 hectómetros cúbicos de auga e 
unha praia de 400 metros. Sobre a 
auga case se pode tocar unha im-
poñente fervenza, a do río Porto 
Pereira, que é a principal achega 
ao lago, e ten canle de evacuación 
xusto polo lado oposto, cara á cun-
ca do Barcés. Esa será a conexión 
co encoro de Cecebre para achega-
rá auga cando sexa necesario, nun-
ha das súas funcións. Non hai en 
Europa ningún  lago mineiro de tal 
dimensión, e menos para ser usado 
con tal fin. 

O emprazamento ten un poten-
cial lúdico e deportivo inigualable. 
Conta con espazo para pistas olím-
picas de piragüismo, e seu mira-
doiro ofrece unha postal digna de 
película. 


