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O día 1 de xuño o Concello celebrou o 
Día Mundial do Leite 

e convidou ás ás persoas que foron ás oficinas municipais 
a degustar produtos lácteos. 

As nenas e nenos da escola infantil desfrutaron muxindo a 
vaca Mazarica 
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Saúdo do alcalde
Estimada veciña, estimado veciño:

Vai a segunda edición do noso Mazaricos Directo. Esta fe-
rramenta pretende achegar a información do traballo que 
facemos e do que damos conta diariamente nas nosas re-
des sociais. Porén, e conscientes da fenda dixital, tamén 
queremos que poidades acceder a todo iso en versión pa-
pel.

Din que a información é poder e nós queremos unha veci-
ñanza empoderada que sexa consciente do que ocorre na 
súa contorna.

Recibe un afectuoso saúdo, Juan Blanco Riveiro.

Inversión:

60.000 €

Agasallo dos nenos e nenas da Galiña Azul para o Concello
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O campo de tiro de Pino de Val xa é unha realidade

No pleno ordinario de xullo aprobouse a mo-
dificación do plan de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal. No mes 
de outubro comezarán as obras.

Obras de acondicionamento en Montellos

Melloras do saneamento 
en Pino de Val

Inversión:

60.000 €
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O Concello invirte
75.000€
en desbroces

Beba
Ao plan súmanselle

18.000€
para limpezas manuais

Mámoas

Por primeira vez
levouse a cabo

a limpeza sincronizada
de todos 

os núcleos
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Cabanude

Corveira

Sanfoga
Desbrozaranse

800km
de pistas

4 peóns 
desbrozarán 5 meses

coa maquinaria 
do Concello

Cives
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Limpeza do Monte Aro

Como parte do plan de posta en valor do 
patrimonio de Mazaricos, leváronse a cabo 
tarefas manuais de limpeza no Monte Aro. A 
arqueóloga do Concello encargouse de su-
pervisalas. Unha vez rematadas, reveláron-
se as dúas murallas defensivas do complexo 
e un socalco de cultivos. O castro, polo seu 
tamaño é un oppidum, é dicir, unha cabecei-
ra de comarca.

Traballos para a posta en valor do 
noso Patrimonio

A arqueóloga do Concello, Nina Alvela, descubriu dúas novas mámoas na zona do Panasco, 
preto da Picota. Enviáronse a Patrimonio e xa están catalogadas. Os nenos e nenas do insti-
tuto recibiron na finca onde se atopan as novas mámoas unha lección maxistral da arqueó-
loga sobre a historia neolítica de Mazaricos

Dúas novas mámoas

VOCEIRO2.indd   6 18/08/2017   13:07:48



2º trimestre 2017 mazaricos directo

O Concello rexistra na Xunta o PXOM 
cunha alternativa viable ao polígono

No novo documento urba-
nístico que deberá revisar a 
administración autonómica 
delimítanse dúas áreas alter-
nativas ao polígono, unha na 
Picota e outra no Pino de Val.

Tanto as arquitectas como a 
arqueóloga do Concello con-
sideran practicamente impo-
sible que a Xunta contemple 
o actual polígono, tendo en 
conta as 12 mámoas rexistra-
das na zona.

Ademais, en caso de que al-
guén quixese construír na 
zona, tería que facer un estu-
do arqueolóxico que rolda os 
8000-10000 euros. Se poste-
riormente quixese acometer 
unha reforma de ampliación 
tería que repetir o estudo, co 
custo económico aparellado.

A alternativa proposta polo 
Concello mellora o actual po-
lígono, xa que, dándolle solo 
industrial, revitalízanse dous 
núcleos do Concello. Por ou-
tra banda, é un xeito de coi-
dar e poñer en valor o noso 
patrimonio. 
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Carreira Pedestre do ciclo 
deportivo Correndo 
pola Costa da Morte

O CEIP A Picota e o Concello 
promoveron con esta inicia-
tiva un xeito sostible e sau-
dable de ir ao colexio

As nenas e nenos do Concello 
aprenderon e desfrutaron 
no Campus de fútbol base 
do C.F Mazaricos

Bautizo das vacas
O Concello e a Asociación Cultural Eu Son Mazaricos le-
varon a cabo os bautizos de Linda e Marela, as compa-
ñeiras da vaca Mazarica. Para escoller os nomes levouse 
a cabo unha votación nos colexios. 
Linda e Marela darán nome a dúas novas rutas de sen-
deirismo do Concello. As e os nenos fixeron xa un tramo 
dunha delas e degustaron unha merenda.

I EDICIÓN XUMAGRA
O Concello levou a cabo a I edición 
da Xuntanza de Maquinaria Agríco-
la de Mazaricos (XUMAGRA). Un dos 
puntos de maior atracción foron 
os trinta expositores que levaron o 
máis moderno do mercado ao mul-
tiusos da Picota. O éxito colleitado 
apunta a unha nova edición o vin-
deiro ano.

O Concello levou a cabo dous cursos de com-
petencias no manexo de móbiles que conta-
ron con 20 inscritos.

Este ano volveuse levar 
a cabo o Campamento 
de Verán do Concello

Mazaricos puxo fin ao ciclo de andainas Co-
ñece a Costa da Morte 
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