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Saúdo do alcalde
Estimada veciña, estimado veciño:

Vai o derradeiro Mazaricos Directo deste ano. Unha publicación 
coa que queremos achegarche o que ocorre no noso Concello e 
na que dar conta dos cumprimentos do programa electoral e as 
melloras que se levan a cabo.

Promoción turística, obras, cultura, formación ou a exitosa Se-
mana Gandeira deste ano son algunhas das cousas que poderás 
atopar nas súas páxinas. 

Agardo que o novo ano traia un feixe de proxectos que impliquen 
avances para o conxunto da veciñanza. Aproveito para lembrar-
che que un Concello vivo faise entre todas e todos e que, por iso, 
neste Nadal, consumas en Mazaricos.

Deséxoche unhas boas festas e un venturoso 2018.

Juan José Blanco Riveiro

VOCEIRO3 - Copia.indd   2 14/12/2017   21:40:30



último trimestre 2017 mazaricos directo

No pleno de novembro aprobouse a solicitude de inclusión no plan comple-
mentario da Deputación do proxecto de acondicionamento de equipamentos 
e espazos libres públicos na Picota e en San Cosme de Antes, por importe de 
44.994 euros. Tamén se aprobou o resto dos investimentos deste plan adicional 
que suma uns 204.481€. 

As actuacións previstas, das cales algunhas xa están comezadas, son:

Parque en A Gueima
Parque en Ponteolveira

Afirmado de camiños:
 Mazaricos
 Chacín 
 Antes
 As Maroñas
 Alborés
 Vaos

Melloras en espazos libres 
e construción de muros de contención en:
 Colúns
 Corzón
 Eirón

Obras , acondicionamento e melloras

Investimento
72.000€

Investimento:
114.000€

Investimento:
62.087€

E ademais, co POS 2018...

No pleno ordinario de decem-
bro aprobouse o proxecto de 
rexeneración de infraestrutu-
ras urbanas e pavimentación 
do núcleo de Lago por valor 
de 192.044€.

Do mesmo xeito destinarase 
unha partida á ampliación e 
mellora na rede de abastece-
mento en San Cosme e Beba.

Levarase a cabo unha mellora 

da pavimentación e actuacións 

complementarias en camiños 

rurais nas parroquias de Al-

borés, Arcos, Chacín, Coiro, As 

Maroñas e Mazaricos.Co POS 2018 tamén se acomete-

rán melloras nas depuradoras 

de Colúns, A Picota, Pino de Val, 

Chacín Maroñas e Asenso e ac-

tuacións complementarias na 

rede de saneamento municipal. 

Acometerase a 
pavimentación e 
accesibilidade en 
rúas e espazos li-
bres na Picota.

En 2018 tamén co-

mezarán as obras na 

Casa da Cultura para 

a creación do Viveiro 

de Empresas e obras 

de mellora na Casa do 

Concello.
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Acondicionamento da aula gastronómica

Inicio das obras no Campo de Tiro

Axuda ás parroquias nas captacións de auga e amaño de fontes

Situada no baixo da gardería, esta aula 
pretende ser un referente para a cultu-
ra gastronómica do Concello. A insta-
lación eléctrica e de auga xa está leva-
da a cabo e o mobiliario está a chegar 
polo que estará funcionando contra 
mediados do mes de xaneiro de 2018.

Tal e como anunciamos no anterior Mazari-
cos Directo, o Campo de Tiro de Pino de Val 
xa era unha realidade. Agora é perfectamen-
te palpable, pois xa se poden ver as obras. 

Está proxectado o final da obra en febreiro 
mais o seu funcionamento regular será no 
verán debido aos trámites precisos para a 
posta en marcha da actividade.

As parroquias nas que se prestou este servizo foron:

Fírvado
Xestoso
Gosolfre
Argueirón

Chacín
Vilariño de Chacín
Cives

Sande
Niñán de Arriba
Ribadeza

San Cosme
Grille
A Picaraña

Axudas económicas propias a PEMES e a estudantes

O Concello sacou axudas con fondos propios para a creación de empresas 
no Concello. Destináronse 20.000€ aos novos emprendedores cunha axuda 
máxima de 3.000. Tamén se sacou unha partida para axudas a estudantes, 
cun orzamento de 16.000 euros, do cal uns 13.900 euros foron para despra-
zamentos e 2.100 para libros e material didáctico.
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Inicio das obras no Campo de Tiro
A arqueóloga do Concello, Nina Alvela, 
impartiu unha masterclass no CPI A Pi-
cota para concienciar aos máis peque-
nos da riqueza patrimonial que os rodea. 

Uns días despois subiu con eles ao Monte 
Aro, aproveitando o seu estado de lim-
peza, para ensinarlles sobre campo os 
conceptos previamente explicados. 

A Dirección Xeral de Patrimonio e o 
Concello acometeron a limpeza da ne-
crópole de Pedras Miúdas. Acondicio-
náronse 12 mámoas nas que pode dis-
tinguirse o con de profanación (o lugar 
por onde se espoliaron os tesouros que 
contiñan). Por outra banda, o valor do 
lugar radica en que as mámoas son de 

distintos periodos (as máis altas, máis 
antigas, e as máis baixas, máis recen-
tes). Entre abril e maio estará lista a 
sinalización, o cal engade un plus de 
interese ao Camiño de Santiago que 
pasa polo lugar onde está ubicada a 
necrópole en Corzón. 

Limpeza e posta en valor de Pedras Miúdas

#PatrimonioMZ

E ademais... O Concello organizará
un concurso interesco-
lar para que os nenos 
e nenas traballen so-
bre o patrimonio dos 
seus lugares e apren-
dan dun xeito lúdico e 
colaborativo.

A principios de ano le-
varanse a cabo unhas 

charlas con expertos 
que poñerán a Maza-

ricos no epicentro do 
megalitismo.
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#DeportesMZ
IV Ruta BTT

Día da Bicicleta

As 500 persoas 
participantes pui-
deron gozar de 
magníficas vistas 
no percorrido da 
Ruña ao Aro.

Unha actividade 
na que participa-
ron pequenos e 
maiores. O marco 
perfecto para os 
hábitos saudables.

#FormaciónMZ

Micoloxía Apicultura Cociña Inseminación

Na procura de proporcionar ferramentas e coñe-
cementos útiles á veciñanza a área de formación 
do Concello desenvolve unha programación di-
námica e variada. Aquí podedes ver algunhas das 
propostas dos últimos meses.
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#CulturaMZ

Desde o departamento de 
Cultura organízanse múl-
tiples eventos no Conce-
llo. De todos eles tiveron 
especial éxito nos últimos 
meses as Tanxugueiras e 
Dous no Camiño.

#TurismoMZ

O Concello levou a cabo diversas ac-
cións de promoción turística nos úl-
timos meses. Por unha banda foi a 
Fairway, o fórum con feira e congreso 
sobre o Camiño de Santiago, levado a 
cabo en Compostela. Do mesmo xeito o 

Concello foi a INTUR, a Feira de Turismo 
Interior que se levou a Cabo en Valla-
dolid. En xaneiro haberá unha xuntan-
za-degustación de produtos de Mazari-
cos con varios turoperadores en FITUR.

O Concello e Eu Son Mazaricos levaron 
a cabo dúas campañas colaborativas 
para difundir o patrimonio paisaxístico 
e aqueolóxico do Concello, unha con 
fotografías e outra con creacións para 
redes sociais a modo de Sabías que...? 
e algunha curiosidade sobre Mazaricos.

O Concello levou a cabo a promoción do 
camiño tradicional sinalando aos opera-
dores como futuro final de etapa Lago e 
Corzón, pois son uns tramos de 25 e 27 
quilómetros, isto é, un tramo natural. A 
Picota queda fixada como unha área de 
servizos onde teñan aloxamento, super-
mercados, piscina e todos o que preci-
sen”. Tamén se segue a promocionar o 
camiño que pasa por Brandomil.
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Semana Gandeira 2017
A Semana Gandeira foi todo un éxito, 
pola afluencia de xente e pola poxa, que 
contou con gandeiros dispostos a fa-
cerse cos mellores exemplares. Gandei-
ros de Mazaricos e Africor traballaron 
arreo no seu desenvolvemento.

As xornadas técnicas do sábado tiveron 
varias conferencias. Clausuráronas o al-
calde, Juan José Blanco Riveiro e a con-
selleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. 

A poxa foi de record, pois facturáronse 
60.000€, a mellor cifra dos 11 anos que 
leva a facerse. A vaca máis cotizada foi 
a Megabimba da foto, que se vendeu en 
3.650€. 

A rapazada participou na xincana ludi-
ca-educativa de Eu Son Mazaricos.

A asociación cultural de Antes levou a 
cabo un obradoiro o sábado pola tarde. 

Déronse moitos premios: 
postres, microrrelato e 
fotografía, dos que se en-
cargaron Eu Son Mazari-
cos e o Concello. 

VOCEIRO3 - Copia.indd   8 14/12/2017   21:40:42


