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Xestionar dende
o sentido común,
cun pouco de
enerxía e ilusión

Depósito de auga

Unha
traída á
medida
do noso
porvir

A rede de abastecemento
de auga potable de Sobrado
adoece dun serio problema
estrutural. Non só quedou
obsoleta, é que agora apenas chega para cubrir a demanda. A seca empeorou a
situación, poñendo de manifesto a urxencia de tomar
medidas. O servizo municipal é máis ca deﬁciente en
moitas parroquias. Outras
sofren constantes atrancos
de subministración. Aínda

por riba, dous dos tres depósitos que temos nunca
foron legalizados. Hai moito
que cumpría meterlle man á
traída, de aí que a alcaldesa
xa esté a traballar con Augas de Galicia para redactar
un plan director que ordene
e regularice o sistema; un
plan que permita incorporar
novas captacións á rede e
modernizar a súa infraestrutura, mellorándoa e acomodándoa de cara ao futuro.

Sobrado mantén vixente unha distribución
desigual e pouco solidaria do recibo da auga
O primeiro é regularizar a
situación dos depósitos. O
segundo, actualizar o censo
de abonados á traída. Porque só os veciños da parroquia de Porta están a pagar
por ter auga corrente. Os
outros, non. Un reparto da
carga impositiva desigual e
mesmo insolidario, que foi
herdado pola actual Corporación e que a Sobrado lle
urxe amañar. Máis, se cabe,
cando o número de enganches non deixa de aumentar, dada a crecente seca de
pozos e redes particulares.

O feito de que o 90% da
veciñanza non pague pola
auga supón algo máis ca un
prexuízo económico. Crea
un grave problema de consumo irresponsable, o que,
ao cabo, impide que o Concello poida prestar o servizo
en condicións de igualdade
para todos os veciños. Por
riba, as administracións locais son as que recadan o
canon autonómico por depuración de augas residuais.
“Ou pagamos todo que debemos –di a alcaldía-, ou a
Xunta nos vai sancionar".

O 90% da veciñanza non paga
pola auga corrente

Manter unha canle aberta entre a alcaldía e a
veciñanza. Ese é o propósito desta publicación
que vos chega hoxe á
casa. Un xornal no que
atoparedes información
e, tamén, un espazo para
o entendemento.
A miña vocación política, a razón de que sexa
a vosa alcaldesa, é poder
xestionar desde o sentido común, imprimindo
un pouco de enerxía e de
ilusión a este concello con
tantas posibilidades. Pero,
para iso, preciso que tamén vós o creades.
É responsabilidade da
alcaldía, e o meu deber,
solucionar os problemas
de Sobrado e facer que se
vexan cumpridas as súas
aspiracións.
O noso compromiso é
máis ﬁrme ca nunca. Imos
seguir atentos ás necesidades que vos poidan
xurdir. Imos seguir a escoitar calquera proposta
de interese colectivo que
nos transmitades. Porque
a prioridade deste goberno non é outra cá procura
do ben común.
Convídovos dende aquí
a que vos sumedes a min
nese labor.
Consigámolo xuntos.
María Jesús García Souto
Alcaldesa de Sobrado

O novo
goberno
municipal
conta coa
Xunta
Unha das prioridades que
ten a alcaldía é manter en
todo momento un contacto
directo cos representantes
das tres administracións
supra-municipais, a provincial, a galega e a estatal.

María Jesús García entrevistouse en San Caetano co presidente da Xunta, Alberto Núñez

O equipo de goberno que
dirixe María Jesús García
Souto ten entre as súas
prioridades manter un
contacto periódico directo
coas administracións supra-municipais, tanto para
reclamarlles a execución daqueles investimentos que lle
correspondan ao noso concello, como para urxilas a
que os desembolsen, e, desa
maneira, poder levar adian-

te unha xestión eﬁcaz dos
recursos. Así, ao pouco de
tomar posesión, a alcaldesa,
xunto co primeiro tenente
de alcalde, viaxou ata Santiago para entrevistarse co
presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, e, ademais, co
conselleiro de Política Social,
José Manuel Rey. A rexedora solicitoulle a Feijóo unha
maior implicación das distintas consellerías á hora de

impulsar aqueles proxectos
que poñan en valor o patrimonio cultural e natural
de Sobrado. En deﬁnitiva,
dos plans que, dalgún xeito, busquen potenciar a dinamización económica do
noso municipio. Tamén lle
falou da preocupación que
temos pola redución do profesorado no CEIP Virxe do
Portal, e mesmo da urxencia
que ten rematar a reforma

da AC-934. O presidente,
logo de amosar a boa disposición do seu goberno
a apoiar as iniciativas que
redunden en beneﬁcio de
Sobrado, tomou nota das
demandas da alcaldesa e,
comprometeuse, deseguido,
a licitar o plan director para
a mellora de Santa María e a
súa contorna; un plan que,
grazas a esa mediación, se
botará a andar estes meses.

Máis axudas aos dependentes
e ás persoas discapacitadas

Incremento dos investimentos
no sector agro-gandeiro

Xa polo que respecta aos
asuntos que abordou a nosa rexedora na entrevista
que mantivo co titular da
Consellería de Política Social, o máis destacado foi a
necesidade de incrementar
as horas de Axuda no Fogar
que presta o municipio ás
súas persoas dependentes;
unha mellora que, tal e como
trasladou María Jesús García Souto ao responsable
da área, José Manuel Rey

Outra reunión de alto nivel
mantida pola nosa alcaldesa naquelas primeiras datas
do seu goberno tivo como
protagonista á conselleira
do Medio Rural, Ángeles
Vázquez, con quen, a partir de aí, María Jesús García
despacharía outras veces.
Aquela primeira toma de
contacto entre ambas as
dúas serviu, principalmente,
para avaliar os traballos de
mellora e acondicionamento
dos camiños rurais de titularidade municipal, que entre
2017 e 2018 van recibir da

Na estrada a Melide (Foto: X.G.)

Reunión con Rey Varela

Varela, é imprescindible.
Non esqueceu tampouco a
nosa alcaldesa solicitarlle
a dotación dun transporte
para o traslado dos veciños
e veciñas con diversidade
funcional física ata os seus
centros de rehabilitación.
A rexedora tamén avogou diante do conselleiro
para que a Xunta manteña
aberta a escola infantil que
hai en Sobrado; un centro
da rede Galiña Azul a cuxo mantemento contribúe
economicamente o Concello.
Este curso, a escola ofertou
un total de vinte prazas para
nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Xunta 66.016 euros. Foron
analizados, igualmente,
os apoios ao sector agro-gandeiro, tanto as axudas
que buscan a mellora das
explotacións, como as que
procuran a incorporación de
mozos á actividade agraria.
Ángeles Vázquez, pola
súa parte, aproveitou para
explicarlle polo miúdo á alcaldesa a segunda fase do
plan de mellora da estrada
Sobrado-Melide, que, cun
investimento de 180.000
euros, vai mellorar esa vía
na zona de O Bocelo.

A conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez, e a rexedora

Abaratouse o IVTM de todos
os vehículos e revisarase o IBI
O Concello vén de reducir o importe que haberán
de pagar este ano os residentes en Sobrado cun
vehículo en propiedade.
A baixada do imposto de circulación (IVTM,
Imposto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica)
non só lle é aplicable aos
automóbiles de uso particular, senón que afecta a todos os vehículos
censados, incluídos os
de uso agrario. Ademais,
por primeira vez, quedan

Onde queremos
investir os cartos
do Concello?
A partir de agora, todos
poderemos decidir en que
se gasta unha certa porcentaxe do orzamento que
move anualmente o Concello. É un xeito máis plural
de xestionar o común que
vén de pór en marcha a
alcaldía: os chamados "Presupostos Participativos".
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exentos de pagar esa taxa os vehículos que fosen
matriculados hai máis de
25 anos (sempre que os
seus propietarios así o
acreditasen en 2017).
Contribución urbana
O alto coeficiente que
aplica o Estado para determinar a nosa contribución urbana (0'55), e
mais a última revisión á
alza dos valores catastrais
(con efectos retroactivos a
2014), dispararon a con-

Os vehículos matriculados hai
máis de 25 anos xa non pagan
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INFORMACIÓN INTERNA. O éxito dos
Presupostos Participativos pasa tamén porque
a veciñanza coñeza o estado
no que se atopan aquelas
iniciativas e actuacións que
lle interese sufragar, ou ben
os procedementos administrativos e legais que lle
esixirá levalas a cabo. De aí
que o Consistorio teña intención de informarlles de
cada vez sobre o día a día
da súa xestión.
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REUNIÓNS NOS LOCAIS SOCIAIS. O primeiro paso para que
os Presupostos Participativos sexan unha auténtica
canle de empoderamento
cidadán é escoitar a opinión
da veciñanza e recoller as
súas suxestións. A esa ﬁn,
as xuntanzas vanse celebrar
nos locais sociais de cada
unha das parroquias. A periodicidade será, en principio, semestral.

TOMA DE DECISIÓNS.
O obxectivo último
dos Presupostos Participativos é optimizar a xestión dos recursos
municipais, axustándoa ás
necesidades concretas da
veciñanza. Loxicamente,
resulta imprescindible a
implicación de todos cantos vivimos en Sobrado, polo
que a alcaldía vai facer un
chamamento público para
convidarnos á participar.
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IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES.
As reunións que se
van levar a cabo nos locais
sociais buscan garantir un
reparto xusto e equitativo
entre todas as parroquias do
municipio daqueles fondos
incluídos nos Presupostos
Participativos. O destino
ﬁnal deses cartos vai estar
sempre supeditado ás demandas reais que presenten
os veciños nas xuntanzas.

DATAS PREVISTAS.
O calendario proposto polo Concello para
celebrar esas reunións en
cada un dos locais sociais
das parroquias é o seguinte:
- Nogueira 09.03.2018
- Folgoso 10.03.2018
- Carelle 16.03.2018
- Pousada 17.03.2018
- Ciadella 23.03.2018
- Roade 24.03.2018
- Grixalba 06.04.2018
- As Casiñas. 07.04.2018

tía do Imposto sobre Bens
Inmobles (IBI), que é recadado polo Consistorio a
ﬁnais de ano. Así as cousas, o goberno local está a
buscar unha fórmula legal
que lle permita, de cara
ao vindeiro exercicio, reducilo signiﬁcativamente.
De entrada, ten en marcha
un estudo de viabilidade
orzamentaria que lle vai
permitir coñecer a marxe
económica de que dispón
o Concello para levar a cabo esa revisión á baixa.
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A conselleira veu a Sobrado a presentar o plan de mellora

Unha AC-934 ancheada
e sen tanta curva
A titular de Infraestruturas e Vivenda da Xunta, Ethel Vázquez, veu a ﬁnais de
2017 para explicarnos o plan de mellora da estrada AC-934 ao seu paso polo
noso término municipal; un treito de 4,5 quilómetros que se estende dende
o límite coa provincia de Lugo ata Corredoiras, na localidade de Boimorto. A
intervención que ten prevista Infraestruturas suporá, segundo dixo a conselleira,
anchear ese tramo, rehabilitarlle o ﬁrme e rectiﬁcarlle as curvas que presenta
entre o límite provincial e As Abeleiras. Tamén mellorarlle as interseccións por
medio de semi-glorietas e pequenos carrís de aceleración que lles faciliten aos
condutores os xiros e asemade, as incorporacións e saídas.

Senda peonal para os camiñantes
A actuación de Infraestruturas na AC-934, dirixida a reforzar a seguridade viaria,
ten moi en conta aos peóns, que, no tramo sobradés, adoitan ser peregrinos a
facer o Camiño. A falta dunha alternativa mellor, hoxe por hoxe os romeiros se
ven obrigados a seguir a Ruta polas beiravías da calzada; un perigo que, nun
futuro, poderán evitar grazas á senda peonal de tres quilómetros que contempla
abrir o plan de mellora. Serán preto de 1,8 millóns os que se investirán neses
cinco quilómetros escasos, unha intervención complementaria á que o Goberno
autonómico xa ﬁxo na LU-934, que continúa cara a Friol.

Castro pasa a formar parte do
municipio de Curtis

Mapa da zona do deslinde

Tras o deslinde que aprobou a Xunta en novembro
pasado, o núcleo de Castro
(Adamonde, en Grixalba),
pasou a pertencerlle ao veciño concello de Curtis.
A fronteira entre ambos
os municipios volve, xa que
logo, á situación de hai 72
anos; unha reordenación
auspiciada polo Concello
de Curtis fronte á que, segundo cre o noso equipo de
goberno, a anterior Corporación apenas loitou. “Nunca defenderon Castro coma

cómpre”, sinala María Jesús
García. “Peor aínda -engade-. Quedaron de brazos
cruzados, permitindo que
Curtis nos sacase ese núcleo
sen presentar sequera unhas
alegacións”. A reclamación
de Curtis sobre Castro remóntase ao ano 2013, mais
a Administración do Estado fallou contra Sobrado
en 2017. “Pregunteille ao
exalcalde Lisardo Santos
por que non compareceu
na última reunión que organizou a Xunta cos técni-

cos do Instituto Xeográﬁco
Nacional; unha cita na que
se tiña que resolver o conﬂito -explica a alcaldesa-.
Era a súa responsabilidade
e non asistiu. Escusouse dicindo que non fora convidado pero, lamentablemente,
iso non era certo. Despois
puidemos comprobar que
no expediente municipal si
constaba esa convocatoria
oﬁcial á xuntanza por parte
do Ministerio, só que ninguén acudiu a defender a
integridade de Sobrado".

A Secretaría do Concello muda de cara

A Secretaría vai
cambiar de

A secretaria municipal marcha
en abril, así que, por primeira
vez en moitos anos, a Secretaría
do Concello mudará de cara.
Ese cambio xa debeu producirse en abril de 2017, data na
que a funcionaria que ocupa a
praza xa tiña idade de xubilarse.
Sen embargo, o exalcalde socialista Lisardo Santos decidiu
que permanecera un ano máis
no seu cargo concedéndolle a
prórroga que tiña solicitada e
antes de irse deixou asinado un
decreto que prorrogaba o seu
contrato, polo menos, un ano
máis.

Grixalba está a piques de ver
reordenado o seu territorio
Os 602 veciños que posúen
propiedades en Grixalba
verán culminar este 2018 a
nova ordenación dos seus
terreos; un plan de concentración parcelaria deseñado pola Xunta e dotado con
97.000 euros que, logo de
que remate o procedemento
administrativo en marcha,
modernizará e racionalizará
os usos das 6.376 parcelas que hoxe ocupan 3.180
hectáreas desa parroquia.
Non foi un proceso fácil. O
pequeno tamaño das leiras e

o gran número de propietarios adiárano durante anos,
mais agora xa está na súa
recta ﬁnal.
O prazo para revisar a enquisa previa ao acordo de
reestruturación parcelaria
púxose en marcha tras a
chegada á alcaldía do actual
equipo de goberno. Rematou o 22 de decembro.
Os técnicos de Medio Rural
encargáronse durante ese
tempo de informar sobre o
proxecto e resolver as dúbidas dos interesados, que ti-

veron ocasión de comunicar
as súas alegacións.
A rexedora traballa arestora cos técnicos da Xunta
para atopar a mellor maneira de resolver as reivindicacións de todos os veciños e
corrixir posibles erros.
A maioría das reclamacións teñen que ver coa
cualiﬁcación e uso do solo,
o PXOM, e coa franxa do Camiño de Santiago que pasa
por Grixalba, que se ve afectada polas restricións que
impón Patrimonio.

Reunión informativa no
Pavillón, previa á enquisa

O POS vai só para asfaltado, en vez
de aproveitar e tamén meter traída
Nun pleno celebrado o pasado mes de decembro, a
proposta do PSOE e co apoio
do PP, decidiuse gastar integramente os 700.000 euros
do Plan de Obras e Servizos da Deputación (POS) no
re-asfaltado das calzadas,
os camiños e as pistas do
Concello, xa estean en mal
estado ou haxa uns meses
que foran amañadas.
A alcaldía considera que,
aínda que si é necesario
arranxar determinados camiños que se atopan en mal
estado, o Concello ten outras necesidades urxentes
que xustiﬁcarían o reparto
desa cantidade, non só para
aglomerado, senón tamén
para outras intervencións,
como auga, saneamento ou
equipamentos veciñais nas
diferentes parroquias.
Mesmo aceptando a imposición desas obras, a
alcaldesa propuxo un proxecto alternativo que, co
mesmo presuposto, pre-

Imaxes de 2017 onde se
aprecia o estado en que se
atopa o firme en moitos
lugares do municipio

tendía poñer sentido ás intervencións incluíndo neses traballos a acometida
da rede de augas en lugares
como Balvís, Coto-Paraños,
A Costoya e Vilar da Maceira (parroquias de Noguei-

Concelleiros que
veñen e van
Sobrado ten novos representantes. Un socialista
e outro popular. No pleno
celebrado o 26 de xaneiro
ratiﬁcaron a súa renuncia o
número un do PP e o número
dous do PSOE. O primeiro,
debido a "causas persoais",
e o segundo, desencantado coa súa experiencia na
política municipal. Ambos
os dous foron substituídos,
tal e como ordena o regulamento, polos seguintes
nomes de cadansúa lista
electoral.
O certo é que o baile de
nomes nas ﬁlas dos populares puido ser maior. Os
outros dos representantes
do PP presentaran tamén a
súa renuncia, e igualmente
por "razóns persoais". Mais
o día 26, sen daren explicación ningunha, os dous

revocaron a súa decisión e
quedaron de concelleiros;
algo que a lei lles permitía,
xa que ningunha renuncia
é ﬁrme mentres non sexa
comunicada nun pleno. "Estaban no seu dereito -di a
alcaldesa-, pero paréceme
pouco serio. Unha falta de
respecto para os veciños e
para os seus votantes".
Ordenanza sobre tala
Outro asunto que abordou
o pleno foi a ordenanza sobre tala, que non saíu aprobada encima da mesa por
PSOE e PP, malia existir un
compromiso previo dos tres
partidos e, por riba, ser tan
necesaria para Sobrado. "Al
menos -declara a rexedora-,
agora está redactada e sobre
a mesa para seguir intentando sacala adiante".

ra, Grixalba e Cumbraos,
respectivamente), así como
empregar 60.000 euros na
rehabilitación do local social
de Nogueira, hoxe en ruínas.
Era unha proposta -di a
rexedora- “de sentido co-

mún, totalmente razoable e
compatible co re-asfaltado
proposto polos socialistas.
Posto que temos que re-asfaltar, por que non aproveitar e, xa de paso, meter novas canalizacións e levarlle
a auga a eses veciños; que
tamén lles é necesario”.
“É unha mágoa –cre María Jesús García-, porque,
ben administrados, eses
700.000 euros da Deputación darían para facer moito
máis. Desta maneira, téñense que pospoñer outras actuacións importantes que
son tanto ou máis urxentes”.
García Souto acusa de falta de compromiso a ambos
os dous grupos. “Guiáronse
por criterios electoralistas,
esquecendo que, con eses
fondos, mesmo podiamos
mellorar a rede de abastecemento, por exemplo". Por
riba, sen detérense a considerar que, todo canto non
vaia a conta do POS, ha de
saír das arcas municipais.

Urbanismo en tempo e forma
O Concello externalizou este mes de xaneiro o servizo de Urbanismo. Era a
maneira de que fose eﬁciente e sacase adiante o seu traballo en tempo e forma.
Porque, malia o escaso número de licencias que se tramitan habitualmente en
Sobrado, ata agora o proceso adoitaba prolongarse tanto, que os promotores
acababan por perder as subvencións.
Así que, mentres ese posto municipal agora baleiro non se cubra cun funcionario
de carreira, se está a ocupar do urbanismo local un estudo profesional alleo a
Sobrado. Algo, por outra parte, que xa viña ocorrendo dende hai anos. Porque
aínda que contabamos cunha técnica municipal no servizo, case que todos os
proxectos promovidos desde o Concello sempre tiveran que ser encargadas
a técnicos externos, cos atrancos e o custo que iso supón.
A xestión do labor urbanístico por profesionais contratados é unha formula
adoptada por moitas administracións locais da nosa contorna á marxe da súa
cor política; algunhas, mesmo con máis recursos ca nós. É, polo momento, a
mellor maneira de pórlle ﬁn á parálise urbanística que sufría Sobrado.

Reunión sobre distancias de plantacións
Para informar aos veciños da normativa que afecta ás plantacións forestais, en
colaboración co Distrito Forestal de Ordes, o Concello celebrará unha reunión
informativa que terá lugar o vindeiro 8 de marzo ás 20.00 h no salón de plenos
do Concello e na que os veciños poderán resolver calquera dúbida ó respecto.

San Vitorio, novo festivo local
Ademais do día de San Pedro (29 de xuño), a proposta do PP e coa abstención
do PSOE, foi aprobado como festivo local o día de San Vitorio, descartando
a proposta da alcaldía de que fose declarado festivo o martes de Entroido.

Unha vez rematen as obras do complexo, o indubidable atractivo turístico de Sobrado verase, se cabe, incrementado; unha continxencia que

O tesouro do milló
É a xoia do barroco galego.
Unha silueta orgullosa, visible dende calquera recanto
da nosa localidade. Santa
María de Sobrado vén ser a
nosa tarxeta de presentación diante do mundo; un
tesouro, aínda por riba, que
se ergue no medio e medio
dun Camiño cun simbolismo e unha proxección que
transcende as fronteiras.
Mágoa, xa que logo, que
ata hai ben pouco Santa
María tivese as horas contadas. Esa choiva que tanta
falta fai é, dende hai décadas -contradicións da vida-,
a principal ameaza para a
preservación deste singular
conxunto arquitectónico. A
comunidade relixiosa que o
habita mesmo tivo que precintar un dos seus claustros
debido á caída de cascotes.
Urxía poñerlle remedio e
así se procurou. A Xunta, a
instancias do Concello, concedeu máis dun millón de
euros para as obras de restauración do mosteiro; uns
825.000 deses euros, con
cargo aos fondos europeos
FEDER. O plan da Consellería
de Cultura, que arrinca es-

te 2018, busca sobre todo
eliminar as humidades que
están a arruinar o mosteiro, ben sexa polas ﬁltracións
que pasan a través da cuberta e mais os muros, ou ben
por capilaridade do propio
pavimento do inmoble.
A intervención contempla,
ademais, a limpeza e a restauración da cachotaría e as
cantarías, así como dos tellados. Prevé, asemade, mellorar a iluminación. Outros
traballos proxectados son
a instalación dun forxado
sanitario na igrexa, e a reposición completa da cuberta
que vai teitada con madeira.
A recuperación dos elementos ornamentais de
pedra que foron danados
pola proliferación de liques
e carriza, correrá a cargo de
persoal restaurador especializado.
Unha vez que remate o seu
acondicionamento, a bo seguro Sobrado incrementará
a súa atracción turística, de
aí que a Xunta conte con
achegar outros recursos para mellorar o circuíto que ten
dispoñible o mosteiro polas
áreas abertas ao público.

As reparacións en marcha combaterán a humidade que ameaza
o mosteiro, ademais de limpalo e renovarlle certas instalacións

Música e danza
na sala capitular
Sobrado puido constatar unha vez máis
a grandiosidade de Santa María durante
a celebración do Concerto de Nadal, o
día 23 de decembro (imaxe superior).
Organizado polo Concello e A Maristela,
correu a cargo do Caffé-Concerto Old
Viena e contou coa colaboración do
propio coro de nenos da Maristela e
mais o do CEIP Mestre Pastor Barral.
Outro evento que tamén se celebrou
na sala capitular foi o Espazos Sonoros
(imaxe inferior). A veciñanza que acudiu
en setembro a ese obradoiro sobre Música Antiga organizado pola Xunta tivo
ademais a oportunidade de visitar todo o
conxunto arquitectónico. Deseguido, un
quinteto de cámara dirixido por Andrés
Díaz aprendeulles a íntima relación que
ten a música do Renacemento cos bailes de salón coetáneos, con exemplos
interpretados en vivo polos músicos.

xa está prevista nos orzamentos da Xunta

ón de euros
Unha historia de idas e vidas
A historia do mosteiro de
Sobrado é unha sucesión
de ocupacións e abandonos.
Fundado polos Condes de
Présaras baixo a advocación
de San Salvador no ano 952,
en orixe estaba ocupado por
unha comunidade beneditina mixta. Un dos abades
desa primeira época foi quen
pasaría á Historia como San
Pedro de Mezonzo, o autor
da Salve. Ocupou o cargo
vinte anos, ata ser nomeado
arcebispo de Santiago.
Apenas comezado o século XI, o mosteiro de San Salvador empeza a decaer e, no
1023, é abandonado. Non
volverá á vida ata que, en
1441, xa en posesión dos
condes de Traba, se volve a
fundar; agora, como comunidade cisterciense.
Aquel novo Santa María de
Sobrado chegaría a contar
con 30 granxas e ata posuíra unha mina de ferro en
Pedraﬁta. A ﬁnais de século, os seus dominios estendíanse, polo leste, ata
o Bierzo e, polo norte, ata

a ría de Ferrol. Esta segunda
etapa de esplendor do mosteiro resultou, porén,
igual de efémera.
Incluso tras de
converterse
nun dos máis
poderosos de
Galicia, a ﬁnais
do século XV a
decadencia
volvería a

apoderarse del. O Sobrado
que hoxe coñecemos ﬂorece a ﬁnais do XVIII, cando
a súa igrexa barroca toma
forma e, ao redor de 1700,
é consagrada. A desamortización de Mendizábal, en
1835, supuxo unha
nova volta atrás.
O mosteiro é
suprimido por
Orde Real e os
seus ediﬁcios,

vendidos, indo aos poucos
todo o complexo á ruína. O
cardeal Quiroga Palacios ordenará a súa rehabilitación
en 1954. A partir de 1966,
Santa María é ocupada de
novo por monxes cistercienses, a mesma orde que aínda
o habita hoxe en día. Unha
comunidade que atende os
peregrinos e acolle na súa
hospedaría a quenquera que
busque arrodearse de acougo, beleza e espiritualidade.
O mosteiro
fundouse
no ano 952
baixo a advocación de
San Salvador.
Ata 1441 non
pasaría a ser
Santa María
de Sobrado

Axenda

Servizos

Emerxencias

Casa do Concello

112

Emerxencias
Sanitarias
061

Bombeiros
080

Aviso de
Incendios
Forestais
085

SOS Galicia
900 444 222
Imaxe do Punto Limpo de Campos Arangados (Amilladoiro)

Un Punto a piques de
volver a ser Limpo
Un Punto Limpo non é
un vertedoiro. É un centro onde se almacenan os
residuos que non son aptos para a recollida diaria
nin tampouco para a domiciliaria, coa ﬁn de que,
despois, sexan trasladados
por xestores expertos a
plantas que se poidan encargar do seu tratamento.
Sobrado inaugurou o seu
Punto Limpo en 2009 (aínda hoxe sen legalizar); un
centro que pouco chegou
a exercer as súas funcións
de “almacenaxe, selección
e valoración de residuos
municipais”. De feito, foi
clausurado en 2012. Volveu reabrir no 2015, pero
sempre foi empregado,
máis ca outra cousa, como vertedoiro. Hoxe en

día seguimos a botar alí
os residuos sen separalos
nin clasiﬁcalos; o que, na
práctica, impide a súa reciclaxe e, sobre todo, fai
moi elevado o custe da súa
retirada e xestión. O actual
equipo de goberno está
empeñado en que o centro
de Amilladoiro volva a ser
operativo, polo que presentou en 2017 o proxecto
que inicia o seu proceso de
legalización, que durará,
aproximadamente, seis
meses. Nese tempo haberá
tamén que reconstruír as
instalacións e adaptalas á
normativa vixente. Estase
formando o persoal que as
atende, para que axuden
aos usuarios a entregar os
residuos de xeito adecuado para a súa reciclaxe.

Sustentable a tres bandas
Para facer rendibles as instalacións, o Concello valorará
a posibilidade de que a Consellería de Medio Ambiente
autorice que sexan utilizadas tamén polos concellos veciños, como Boimorto e Vilasantar, algo que eles tamén
ven con interese. Pero, para que ese plan funcione, temos
que apostar todos pola reciclaxe. Segregar os residuos
na casa. Botarmos cada tipo de lixo onde corresponda.
Pedirlle ao servizo de recollida a domicilio que veña
polos plásticos agrícolas, os residuos voluminosos e
os enseres que xa non precisamos... E cando reabra
Amilladoiro, irmos aló e depositar, separadamente, a
madeira, os plásticos, os electrodomésticos, as pilas e
os ﬂuorescentes (nunca pneumáticos e radiografías!).
E non só por aforrarlle cartos ao Concello, senón para
garantirlles un mundo sustentable aos que veñen detrás.

Cruz Vermella
981 222 222

P.A.C. Teixeiro
Galicia, 4
Teixeiro - Curtis
981 785 079

Centro
de Saúde
Santiago do Campo
981 787 744

CEIP Virxe
do Portal
Santiago do Campo
881 880 995

Correos

de 8.00 a 15.00 h
Praza Portal, 1
15813 Sobrado
981 787 508
www.sobrado.es
correo@sobrado.es

Aula de
Informática
na O cina de Turismo
luns a venres

de 10.00 a 14.00 h e
de 16.00 a 19.00 h
Praza Portal, 1 (Concello)
981 787 508

Casa da
Irmandade
(Servizos
Múltiples)
Santiago do Campo, 1
981 787 710

Oficina de
Turismo
luns a venres

de 10.00 a 14.00 h e
de 16.00 a 19.00 h
Praza Portal, 1 (Concello)
981 787 508

Oficina de
Urbanismo
luns e mércores
Atención ao público

Santiago do Campo, 1

de 10.00 a 14.00 h
atsobrado@gmail.com

Escola Infantil
A Galiña Azul

Pavillón
Polideportivo

Santiago do Campo, 37
981 787 638

Farmacia

de 8.00 a 15.00 h
Santiago do Campo, 37

Ximnasio

Praza Portal, 28
981 787 586

no Pavillón Polideportivo
os martes

Garda Civil

os mércores e os xoves

Gándara, s/n
Boimorto
981 516 212

Información
toxicolóxica
91 562 04 20

Mosteiro de
Santa María
de Sobrado
981 787 509

Teléfono
da muller
900 400 273

Teléfono
do menor
900 444 222

Xulgado
Praza Portal, 1
981 787 561

de 21.00 a 22.00 h
de 16.30 a 20.00 h

Podoloxía
(servizo gratuíto previa
solicitude no Concello)

Manuel A. Terrón, 4
Curtis

Punto Limpo
os mércores

de 11.00 a 14.00 h
os sábados

de 12.00 a 13.00 h
Campos Arangados
Amilladoiro - Porta

Recollida de
residuos a
domicilio

voluminosos, enseres
e plásticos agrícolas

(servizo gratuíto previa
solicitude no Concello)

Praza Portal, 1
981 787 508

Limpeza e mellora dos
camiños veciñais
De habitar novamente
na carballeira da Casa de
Gado, o coitado do Fendetestas estaría feliz. O
Concello acaba de rematar os traballos de conservación e mellora da ruta
que percorre esa fraga; a
mesma pola que se perdera Alfredo Landa cando,
baixo a dirección de José
Luis Cuerda, interpretou
esa inesquecible personaxe no ﬁlme “O bosque
animado” (1987). A roza
da Casa de Gado forma

parte do plan integral de
limpeza de camiños que,
con cargo aos fondos de
Medio Rural, executou a
Brigada Municipal polas
parroquias adiante. Unha
tarefa sempre apreciada
e aínda máis agradecida
pola veciñanza, que viu
como se recuperaban camiños que levaban anos
pechados e dos que case
nin se lembraban.
Mais, por moita solvencia que demostren
os medios humanos no

desempeño do seu labor,
cómpre tamén dotalos das
ferramentas adecuadas
para que o desenvolvan
con eﬁcacia.
É a razón pola que o
Concello investiu parte
dos cartos con cargo ao
Fondo de Compensación
Ambiental que lle deu a
Xunta na compra doutra
camioneta (tipo “pick-up”)
e, o que é máis interesante, nunha nova cabeza desbrozadora para o
tractor municipal.

Operarios da Brigada Municipal

Auditoría
enerxética

Subvencións para fomentar a
práctica deportiva local

O Concello está substituíndo aos poucos as lámpadas incandescentes que
emprega o alumado público por outras de tipo led,
máis ecolóxicas. Os farois
de Gondrei (Porta), e os de
Medorra (Folgoso), foron
os últimos. A alcaldesa xa
encargou unha auditoría
enerxética para coñecer o
estado integral do alumado e ver de monitorizalo,
de cara a optarmos ás
subvencións do IDAE de
aforro enerxético.

A partir de agora, as
entidades que fomenten
en Sobrado a práctica
de calquera deporte,
individual ou colectivo,
poderán optar a unha
subvención municipal.
O Concello fará públicas
as bases polas que se
rexerán as novas axudas,
que serán concedidas en
concorrencia competitiva. O fomento do deporte
é moi importante para o
novo equipo de goberno.
É por iso que a alcaldía

incluía nos presupostos
de 2017 unha achega
extraordinaria de 4.000
euros para cada un dos
noso equipos de fútbol,
con idea de compensalos
así da perda dos 2.500
euros que lles foran
aprobados pola anterior
Corporación e que nunca
viron. Os presupostos
de 2018 van recoller a
posibilidade de que se
apoie ás organizacións
que fomentan o deporte
a través de subvencións.

Servizo municipal gratuíto
de Podoloxía
O Concello ofrece un servizo gratuíto de Podoloxía. Ten por obxecto
o estudo, diagnóstico e
tratamento das enfermidades e alteracións que
afectan aos pés.
Está ao dispor de todas
as persoas empadroadas
que sexan maiores de 65
anos; incluídos os pensionistas que sufran algunha
diversidade funcional ou
aqueles veciños e veciñas
cunha discapacidade superior ao 33%.

Polo de agora, o servizo
está a ser prestado na Clínica de Podoloxía Carlota
Álvarez Sesar de Curtis,
pero, para maior comodidade dos beneﬁciarios,
nuns poucos meses será
trasladado a Sobrado; en
concreto, ao Ediﬁcio da
Irmandade (Servizos Múltiples), a carón do centro
de saúde.
Para beneficiarse da
asistencia en Podoloxía
(complementaria da de
Axuda no Fogar) só é

preciso presentar no departamento de Asuntos
Sociais do Concello un informe emitido polo médico de Atención Primaria. O
informe ten que ir acompañado dunha copia do
Documento de Identidade
da persoa solicitante e, se
é que procede, tamén do
seu certiﬁcado de discapacidade ou ben, de pensionista con incapacidade.
As citas concértanse
desde o propio departamento de Asuntos Sociais.

A podoloxía trata os males do pé

Cursos de profesionalización
e para dinamizar a nosa vida

Fachada da sede do goberno

O salario do
equipo de
goberno pagou
a auga dos
transvases
María Jesús García Souto
mantén que está na Política local para que cambien
as cousas, non para seguir
a facer máis do mesmo.
Así que, cando, tras de
alzarse coa alcaldía, o PP
e o PSOE lle impediron
cobrar polo seu traballo
a prol dos veciños, María
Jesús decatouse de que,
mesmo así, aqueles cartos
que lle negaban, o seu salario como alcaldesa, non
podía quedar nun caixón.
Tiña que darlle un bo uso.
Buscar a maneira de devolverllo á veciñanza.
Foi polo que presentou
unha proposta en nome
de Todos x Sobrado para
pagar dúas actuacións que
se ﬁxeran de urxencia o
pasado verán, empregando 20.000 deses 39.000
euros que os anteriores
alcaldes tiveran adxudicados como paga (ese
mesmo soldo que o actual
equipo de goberno nunca
cobrou pola oposición de
PP e PSOE).
Tratábase, en concreto, dos transvases entre
depósitos que se ﬁxeran
por mor da seca e mais a
execución dunha obra de
mellora da rede, na que
se colocaran válvulas de
purgado.
Saíu aprobado por
unanimidade. Ao pleno
non asistiu ningún dos
socialistas nin tampouco
un dos tres populares.

O Concello programa regularmente toda clase de
cursos gratuítos de interese
para nenos e adultos. Está a
realizar un esforzo importante para profesionalizar
sectores económicos punteiros do municipio -como o turismo ou o sector
agro-gandeiro-, impartindo cursos especializados e
prácticos, sempre de balde,
por exemplo os de Inglés,
Manipulador de Produtos
Fito-sanitarios ou Podoloxía Bovina, que se ﬁxeron
en 2017.
En breve haberá outros
sobre Prevención de Riscos en Tractores e Manexo
de Puríns. A asociación A
Maristela iniciará un curso
de carpintería e tapicería no
local social de As Casiñas.
O Concello tamén programa obradoiros. Entre os

máis recentes, un de Árbores Autóctonas e outro de
Arte Floral, que, organizado
xunto con A Maristela, se
ﬁxo en todas as parroquias.
Para os que prefiren
exercitar o corpo, a oferta
é igual de exhaustiva. Non
só hai ximnasia de mantemento para os maiores en
todas as parroquias, é que
o Concello vai desenvolver
cursos nos centros sociais
a demanda dos veciños. Os
primeiros, de Baile e Cociña.
As Escolas Deportivas
Municipais, pola súa parte, ofrecen Fútbol Sala,
Bádminton, Patinaxe, Natación e Ximnasia, ademais
de Zumba, Step e Pilates. O
ximnasio municipal é outra
boa opción. Modernizado
hai pouco, dispón de pesas,
cintas de correr, bici estática e máquinas de muscular.

Curso de Manipulador de
Produtos Fito-sanitarios

Obradoiro de árbores

Máquinas do ximnasio

Cinco persoas ocúpanse da Axuda
no Fogar que presta o Concello
A atención social é outra das
prioridades da nova alcaldía.
“Temos moita poboación de
idade avanzada e, por riba,
unha ampla dispersión rural
-explica a nosa alcaldesa-,
dúas circunstancias que nos
esixen estar moi coordinados con todos os organismos que poidan contribuír
a mellorar a atención social
que ofrecemos”.
Sobrado conta con cinco
persoas para encargárense
do servizo de Axuda a Domicilio, así que, unha das
primeiras accións da nova
rexedora municipal foi citarse co conselleiro de Política Social.

Encontro frutífero
O encontro entre o conselleiro e María Jesús García
Souto foi frutífero. A nosa
alcaldesa tratou de conseguir máis fondos para
atender as necesidades sociais de Sobrado e debateu,
ademais, un punto especialmente delicado; a procura

O municipio ofrece unha ampla dispersión rural, o que dificulta o labor de Atención Social

dunha solución para o caso
da moza cuxo transporte
diario ata o centro de Aspace, en Sada, tiña asumido
o Concello.
É un asunto, coida a actual rexedora, que excede
as competencias municipais e que, ademais, estaba amparado nun contrato
ilegal asinado polo exalcade
socialista, Lisardo Santos.
Supoñía para o Concello
un desembolso de 17.000

euros anuais, dos que
aínda están pendentes
de abonar 12.000 euros.
“É unha mágoa –laméntase a alcaldesa-,
pero o noso presuposto é tan escaso que non
dá para dedicarlle eses
cartos a unha soa persoa; sobre todo, cando
hai tantas outro veciños
e veciñas en Sobrado que
precisan igualmente da
axuda municipal”.

Álbum de fotografías

1

OS REIS MAGOS tiveron a deferencia de pasar
polo Pavillón a tarde do día 5 a recoller en persoa
as cartas dos rapaces e as rapazas de Sobrado. Foron
agasallados cunha pequena festa de benvida.

3

PAPÁ NOEL tamén andou por
Sobrado este Nadal. Ata levou
algúns regalos a domicilio en Noiteboa.
Todo un luxo ao dispor de Sobrado.

2

A VISITA AO PARQUE DE ATRACCIÓNS de Silleda
do día 30 non puido ser máis movidiña. Nin máis
divertida. Non deixaron un cacharro sen probar, os destemidos! Disque soubo a pouco. Para o ano, outra.

4

O CURSO DE ARTE URBANA (GRAFFITI) do día 23 foi un acerto. A
quincena de rapaces e rapazas que conseguiron unha praza dedicaron a xornada a adornar con pintadas unhas cantas paredes que ben
o precisaban. Onde antes só había cemento, agora campan os monstros.

6

5

O CONCURSO DE POSTAIS NAVIDEÑAS
estivo regañado. Aí están algunhas das
elixidas, a cal máis fermosa. Parabéns a todos os
premiados. No Nadal 2018, a segunda edición.

SÓ CÓMPRE
BOTARLLES
unha ollada aos centros de mesa e adornos de Nadal que
fixeron as persoas
inscritas nos cursos
de Arte Floral organizados polo Concello
e A Maristela, para
comprobarmos o bo
gusto e, por riba, a
imaxinación, que
temos en Sobrado.
Valla a imaxe para
dar unha idea desas
pequenas marabillas.

Xaneiro/18

FESTAS DE
NADAL.
Este 2017-18
houbo visita
ao Parque de
Atraccións
de Silleda.

REIS.

Agardamos por
eles no Pavillón.
Houbo xogos,
obradoiros, e
tamén algunha
inquedanza
polo que fosen
traernos de
noite!

Vamos
de festa!

Decembro/17
DÍA DA CONSTITUCIÓN. O Virxe do Portal
viviuno co arqueólogo Tito Concheiro, quen explicou ao
alumnado a orixe romana da actual estrutura civil

Novembro/17
FEIRA DE
OUTONO.

Degustacións,
obradoiros,
exposicións,
charlas e a
Xornada do
Cogomelo,
que anda pola
sexta edición

FESTA DA TROITA.
E a correspondente Corretroita (este 2017,
no seu terceiro ano). Seica os dous
acontecementos máis esperados do verán

FESTA DOS MAIORES.

Agosto/17

Fixéronse 21 edicións desta festa única. É a máis
concorrida do ano, e disque a máis entrañable

DÍA DA BICI.

Xullo/17

Outro clásico
de agosto que
cumpriu 11 anos

FESTA DO RÍO.
No XI Xantar Campestre da Pontepedriña houbo espectáculos
para os pequenos e música en vivo. Incluso un servizo de polbo
e churrasco a pé de río para os menos previsores

