MAZARICOS
DIRECTO

A campaña de vídeos A Esencia de Mazaricos, da
Asociación de Eu Son Mazaricos na que colaborou o
Concello fixo viral a Mazaricos. En concreto o último
vídeo, no que María de Jirra fixo de alcaldesa acadou
case as 10.000 reproducións.
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Saudo do alcalde

Estimada veciña, estimado veciño:

Práceme que teñas entre as túas mans o Mazaricos Directo, unha
nova ferramenta coa que, desde o Concello, daremos conta trimestralmente, da nosa actividade. Como sabes, no afán constante de mantervos ao día das actividades e proxectos levados
a cabo, Mazaricos dispón de Facebook, Twitter e Instagram.
Porén, e para facer aínda máis extensiva a comunicación con
vós, tamén enviamos este boletín para que poidades ver en papel o traballo que se realiza en Mazaricos. Agardo que sexa unha
ferramenta proveitosa para que coñezades, de primeira man, o
que ocorre na vosa contorna.
Recibe un afectuoso saúdo.
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Mazaricos inaugura o Ximnasio Municipal

A veciñanza xa pode ir ao ximnasio municipal
que se levou a cabo grazas ao investimento
da Deputación da Coruña. Por parte desta
institución veu á inauguración a responsable de Igualdade Ánxela Franco. Deste xeito
cúmprese outro dos chanzos do programa
electoral do grupo de goberno. Na web do
concello poden consultarse os horarios e as
actividades que se realizan nas dependencias e as tarifas.

O ximnasio conta xa con 105 inscritos
Plásticos agrícolas
O Concello, na procura dun medio sostible
e limpo, retirou 120 toneladas de plásticos
agrícolas. Dito servizo é gratuíto, o único que
é preciso é que estean concentrados nun
único punto ao que poida acceder o camión
grúa. O aviso de recollida debe comunicarse
nas oficinas municipais..

O Concello retirou 120 toneladas de plásticos
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Melloras nas escolas unitarias en Cives, A Curra e Asenso

Obras na captación da Melloras na rúa Galicia e na
auga do Río Santabaia
rúa Ventín

Senda Peonil na Ponteolveira

Camiño en Maroñas

+60.000€

en reparacións viarias

+40.000€

acometidos co Plan Complementario
da Deputación da Coruña
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Desbroces varios

Melloras no campo de fútbol

Melloras nos vestiarios
Acondicionamento na piscina

Tamén se fixeron diversas actuacións no campo de
herba artificial da Picota
Acometéronse obras de
mellora nos camiños de
Pidre e Antes para mellorar varios aspectos dos
mesmos.
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Melloras en áreas recreativas

Mámoas

Mundín

Promoción do Concello

Asenso

Pidre

Castro

Mazaricos promocionouse en Fitur (Madrid) co
vídeo A Esencia de Mazaricos

A obra Eroski-Paraíso, con amplas referenzas a
Mazaricos representouse no Matadero Madrid

As amas de casa, o restaurante O Pejo e o Concello
promocionaron os #ProdutosMZ no Xantar Ourense

As amas de casa, o restaurante Manduca e o Concello levaron os #ProdutosMZ a Lalín

mazaricos directo

1º trimestre 2017

Taller de memoria

30 persoas usuarias

Ximnasia mantemento

Actividades no colexio
+80 persoas usuarias

Escolas deportivas
A veciñanza de Mazaricos pedaleou desde O
Cebreiro para promocionar o #CamiñoMZ

Nenas e nenos na actividade de tenis de mesa
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Melloras nas gradas do campo de fútbol
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Cabalgata de Reis

Bolo do Pote

MZ no Rali de Noia

Deportivos na Picota
A XIX edición da Festa do Bolo do Pote xuntou
a unhas 2000 persoas este ano, unha cifra que
satisface as expectativas da organización e os
hostaleiros e que fixo que a carpa instalada
quedase pequena.

O Exército dos Panos e os Superheroes MZ encheron o Concello de cor
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- Inauguración de rutas de sendeirismo
- Inauguración de rutas de BTT
- Inauguración de rutas ornitolóxicas
- Apertura do camiño complementario á
Picota
- Variante do Camiño Provisional
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