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Éxito da XX Festa do Bolo do Pote

Este ano o Concello volveu colaborar na Festa do Bolo do Pote. Unhas 2.000 
racións tiveron que poñer os organizadores, a Asociación de Amas de Casa e 
a Asociación de Veciños Monte Picoto. Como novidade, este ano tamén hou-
bo concentración de coches mini e premio ao mellor coidado
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Saúdo do alcalde

Estimada veciña, estimado veciño:

Entre as páxinas do primeiro Mazaricos Directo deste 2018 poderás ver o que ocorreu 
nos pasados meses no Concello. Aínda que o contamos todo a través das nosas redes, 
queremos que todas as persoas que non as usan poidan enterarse tamén do que pasa 
na súa contorna de primeira man e dun xeito eficaz.

Nas pasadas semanas acometéronse diversas obras ao longo da nosa xeografía, tal e 
como poderedes ver a continuación. Somos conscientes do tamaño do Concello e, por 
iso, nos vindeiros meses, continuaremos con todos estes traballos de mellora.

De entre todas as actividades que podedes atopar nestas páxinas síntome especial-
mente orgulloso da do Entruido, na que participou o asociacionismo do Concello, os 
nenos e nenas e os colexios. Grazas a ese traballo colectivo puidemos lograr que os 
máis pequenos coñecesen de primeira man a tradición do Exército dos Panos para 
que, dese xeito, permaneza na súa memoria e continuemos a conservar todo iso que 
nos fai diferentes, todo iso que nos fai ser Mazaricos.

Por outra banda, tamén fixemos unha importante tarefa de difusión de Mazaricos en 
Fitur, onde organizamos unha xuntanza con operadores de turismo que foi un éxito. 
Todo isto reforzámolo coas actividades de difusión do Bolo do Pote en Xantar Ourense 
e Padrón.

Seguimos a traballar!

Juan José Blanco Riveiro
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Obras, acondicionamento e melloras

Tal e como anunciamos no anterior Mazaricos Directo, este ano vanse aco-
meter múltiples obras de melloras. Polo momento deixámosvos os traballos 
de Vioxo, San Cosme, Campelo, Lago, Vaos, A Picota, Espigas e Maroñas

Vioxo

Campelo

Pazos

E ademais...
Está adxudicada a mellora da pavimentación e actuacións com-
plementarias en camiños das parroquias de Alborés, Arcos, Chacín, 
Coiro, Maroñas e Mazaricos. As obras comezarán en maio-xuño
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Maroñas

San Cosme

Lago

Vaos Picota

Investimento:

300.000€
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Aula Gastronómica 
As nenas e nenos de Mazaricos in-
auguraron a aula gastronómica 
co Bolo Miúdo. Nesta actividade, 
en colaboración co obradoiro de 
emprego que desenvolvemos, as 
crianzas aprenderon, coas amas 
de casa, a amasar e elaborar o 
bolo. A TVG veu gravalos e emitiu 
unha reportaxe especial sobre o 
bolo e a festa. A aula está desti-
nada a ser un referente para a cul-
tura gastronómica do Concello.

Melloras no Concello, Casa da 
Cultura e Viveiro de Empresas
As obras no Concello xa están comezadas e, a mesma 
empresa, vai levar a cabo as da Casa da Cultura. Polo 
tanto, dado que xa están adxudicadas comezarán nas 
vindeiras semanas.

Afirmados e actuacións complementarias en infraes-
truturas viarias nas parroquias de Colúns, Chacín, 
Eirón, Maroñas e Vaos.

Actuacións en camiños rurais nas parroquias de Al-
borés, Chacín, Maroñas, Mazaricos e Vaos.

Obras 
adxudicadas 
para os 
vindeiros meses

Nova sinalización no Camiño
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Promoción e turismo MZ
O Concello, xunto coa Asociación de Hos-
taleiros e Eu Son Mazaricos acudiron a Fi-
tur 2018, a feira de turismo de Madrid. O 
Concello organizou unha xuntanza con 
axentes de turismo para dar a coñecer os 
recursos, patrimonio e gastronomía da 
Costa da Morte. Acudiron múltiples per-
soas que se interesaron polo Concello 
como destino, dada a súa ubicación pri-
vilexiada no Camiño e as posibilidades de 
montaña e praia que oferta.

Por outra banda o alcalde, Juan José 
Blanco Riveiro tamén levou a cabo, no seu 
papel de presidente do CMAT, a presenta-
ción do destino da Costa da Morte.

Fitur 2018

Xantar Ourense e Caldo de Gloria
Para promocionar a Festa do Bolo 
do Pote e o produto en si, o Concello 
asistiu á Feira Gastronómica Xantar 
Ourense e aos actos de conmemo-
ración do aniversario de Rosalía de 
Castro.

En Xantar Ourense as Amas de Casa 
e o Asador Manduca fixeron un exi-
toso showcooking para que as per-
soas asistentes probasen o bolo. Do 
mesmo xeito, as Amas de Casa ela-
boraron o bolo na casa de Rosalía 
mentres que o cociñeiro Pepe Solla 
levaba a cabo o caldo.
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#EntruidoMZ

Este ano, grazas á colaboración 
entre asociacións e colexios, 
os nenos e nenas de Mazari-
cos disfrazáronse de soldados 
do Exército dos Panos. Tras a 
representación nos colexios, 
desfilaron polo concello, enca-
bezados por unha delegación 
dos entruideiros de Arcos. 

O programa completo desen-
volveuse grazas ás Asociacións 
Eu Son Mazaricos, AC de Antes, 
AV O Souto de Arcos e á impli-
cación da Asociación de Hos-
taleiros para poñer en marcha 
o Mazaricos é Tapas, unha cita
gastronómica que permitiu á 
veciñanza degustas os sabores 
dos distintos locais do Concello.

O Entruido de Mazaricos no Museo do Pobo
O noso entruido suscitou a atención do Museo do Pobo Galego, que convidou ao Con-
cello a expoñer, nunha conferencia aberta, os segredos desta celebración. O técnico de 
Cultura, Jesús Jurjo foi o encargado de explicar todas as cuestións relacionadas xunto 
con Manuel Pérez, da AAVV O Souto de Arcos. Posteriormente unha delegación dos en-
truideiros de Arcos levaron a cabo o tradicional desfile do Exército dos Panos.
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FormaciónMZ

Rematando 2017... 
Comezando 2018

Para rematar o ano, as asocia-
cións EU Son Mazaricos, Amas de 
Casa e Gandeiros levaron a cabo 
o Brinde Leiteiro. Para Reis fíxose
unha cabalgata con tractores, coa 
posterior recepción dos Reis Ma-
gos na Casa da Cultura na que se 
implicaron as anteriores asocia-
cións e tamén a de Antes.

Xornada de Patrimonio Curso restauración mobles Curso de poda Curso de psicoloxía

Concentración
de coches
deportivos na
Picota

Rali de Noia 
ao seu paso 
polo tramo 
Senra Sport, 
corresponden-
te a Mazaricos

Centro de saúde

Nos vindeiros meses o Concello acometerá a 
obra do centro de saúde por un montate duns 
60.000€ para rematar coas condicións precarias 
do inmoble dada a pasividade da Xunta. Malia os 
reiterados intentos do alcalde para ser recibido 
polo conselleiro de Sanidade, este organismo-
desentendeuse completamente da veciñanza.

Máis cousas
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