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Impreso publicitario sen enderezo

Estamos ás portas do Nadal, 
bo momento para facer unha re-
flexión sobre o ano que está a 
piques de rematar, de análise do 
traballo realizado, dos obxectivos 
logrados e dos novos proxectos 
para seguir deseñando un Conce-
llo atractivo para vivir, respectuo-
so co medio ambiente e xerador 
de riqueza.

Desde fai tempo vimos poñen-
do en marcha ideas innovadoras 
das que somos líderes na comar-
ca; o espazo Coworking, que no 
seu día se presentaba como algo 
novo e descoñecido para moitas 
persoas, está xa materializado nas instalacións da 
antiga escola de Educación Infantil e local social 
de Souto. Un espazo co que queremos proporcio-
nar as ferramentas necesarias para o intercambio 
de traballo e ideas, para a dinamización do em-
prendemento e o desenvolvemento de novo tecido 
empresarial.

Conscientes de que o home ten que vivir en sin-
tonía co medio ambiente, buscamos ideas e me-
canismos que nos permitan reactivar a economía 
pero sen esquecer que vivimos no rural e, como 
tal, as solucións deben pasar por incentivalo, apro-
veitando a riqueza forestal, agraria e gandeira co 
apoio ós proxectos baseados nestes recursos.

En Paderne, territorio Reserva de Biosfera, es-
tanse a desenvolver grandes proxectos con reco-
ñecemento a nivel mundial e, proba diso é a  em-
presa na que se cultiva o primeiro té ecolóxico de 
Europa. 

O traballo que se está a facer co 
Branco Lexítimo despertou o inte-
rese de inversores que xa están 
a transformar en viñedos grandes 
extensións de terreo o que fará 
de Paderne unha referencia den-
tro do mundo da enoloxía e será 
unha fonte de traballo para moi-
tas persoas.

O sector do turismo e o ocio 
conta tamén con empresas e in-
fraestruturas que dan saída á de-
manda que se está xerando na 
sociedade. Temos xa unha ampla 
oferta de casas de turismo rural, 
un gran campo de golf, unha fin-

ca hípica, un zoolóxico e unha empresa de ocio e 
multiaventura.

Seguimos loitando polo emprego e a formación 
traballando, en cooperación cos concellos da zona, 
para proporcionar obradoiros de emprego e así 
aportar novas oportunidades para as persoas do 
municipio. 

Así, entre todos, faremos de Paderne un exem-
plo de desenvolvemento sostible e de aproveita-
mento dos recursos.

Para finalizar, desexarvos, xunto con toda a 
Corporación, que a paz, a saúde e a felicidade, 
estean presentes nos vosos fogares e nos vosos 
corazóns.

Bo Nadal  e Feliz Ano
O Voso Alcalde
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Xornadas da REDR: “Que LEADER 
queremos no Futuro?”

Organizadas os días 17 e 18 de outubro en Sant 
Joan de Labritja, Ibiza, pola Rede Española de Desen-
volvemento Rural (REDR).

Dirixidas a integrantes das xuntas directivas e 
equipos técnicos dos Grupos de Desenvolvemento 
Rural, teñen como obxectivo, entre outros, analizar a 
situación actual de LEADER en función do novo regu-
lamento europeo e trazar os obxectivos a conseguir 
para o vindeiro período 2020-2027.

Visita ás instalacións da Empresa 
Orballo

O pasado 23 de outubro o Director Xeral de Ins-
titucións Agropecuarias da Consellería de Medio Ru-
ral da Xunta de Galicia, José Balseiro, acompañado 
polo Presidente do GDR Mariñas-Betanzos e Alcalde 
de Abegondo José Antonio Santiso e o Vicepresidente 
deste GDR e Alcalde de Paderne César Longo, realiza-
ron unha visita á empresa Orballo, ubicada en Donín, 
Paderne.

Un dos cometidos do GDR Mariñas-Betanzos, é a 
implantación do Plan Leader na nósa Comunidad cos 
medios e ferramentas axeitados, poñendo en valor a 
terra e preservando o ecosistema; segundo o Alcalde, 
esta empresa que dirixe Gerardo Lagares, responde 
ós valores de conservación dos recursos locais facili-
tando a sustentabilidade económica da zona e consti-
tuíndo un importante valor no municipio.

Inauguración da Xornada “Especie 
do ano 2019 na Reserva de Biosfera 
MCeTM”

Tivo lugar o 26 de outubro nas instalacións da Aula 
de Natureza Juan Lembeye, no Concello de Culleredo 
co obxectivo de sensibilizar á sociedade sobre as dis-
tintas especies endémicas, vulnerables ou en perigo 
de extinción. Unha importante labor de concienciación 
por parte da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo.

Os Alcaldes de Paderne e Abegondo, Vicepresidente e Presidente 
respectivamente do GDR Mariñas-Betanzos no desenvolvemento 

dunha das xornadas

Recibindo explicación sobre as características do cultivo do té

Presentación do acto co Vicepresidente do Grupo Naturalista 
Hábitat, o Alcalde de Culleredo e o Alcalde de Paderne e Vicepre-

sidente do Consello de Dirección da Reserva de Biosfera
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Primeiro pago das activida-
des de adultos

Están suxeitas a pago as seguintes ac-
tividades: PILATES – COCIÑA – CORTE 
E CONFECCIÓN – LABORES – MÚSICA e 
PINTURA

As actividades de XIMNASIA DE MAN-
TEMENTO e MEMORIA son gratuítas. 

Segundo a ordenanza municipal:
Actividades dunha hora á semana: Pi-

lates, percusión, flauta/gaita
Actividade de dúas horas á semana: 

Cociña, corte e confección e labores.

Este primeiro pago das actividades pódese realizar durante todo o mes de xaneiro

Congreso Estatal de Ecoturismo en 
Guadix, Granada

A Reserva de Bisofera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo foi invitada a participar neste Congreso Nacional de 
Ecoturismo que tivo lugar este pasado mes de novembro en 
Guadix.

O obxectivo desta participación era sumar apoios para 
conseguir que Mariñas Coruñesas sexa o primeiro Destino de 
Galicia certificado en Ecoturismo, o que suporá un antes e un 
despois para os produtos e empresas do territorio.

Xornada Contra a Violencia de Xénero
Este pasado 25 de novembro, o Alcalde, presentou a xor-

nada contra a Violencia de Xénero e a Campaña: “En Negro 
contra as Violencias”, unha acción colectiva de sensibilización 
social que cada ano ven involucrando a máis concellos, insti-
tucións e sectores preocupados polo tema. 

Fixo especial fincapé na repercusión familiar e social da-
das as profundas fendas que deixa nas persoas que a pade-
cen, especialmente os menores.

O Concelleiro de Benestar Social realizou a lectura do Ma-
nifesto do Concello de Paderne sobre violencia de xénero e, a 
continuación e nun clima moito máis lúdico, contouse cunha 
actuación de maxia centrada no tema do día.

César Longo Queijo (Vicepresidente da R.B.); Mont-
serrat Fernández San Miguel, Directora Adxunta do 

Organismo Autónomo Parques Nacionais que coordina a 
Rede Española de Reservas de Biosfera; Ricardo Blanco 

Portillo, Xefe da Área de Turismo Sostible da Subdi-
reción Xeral de Desenvolvemento e Sostinibilidade Tu-
rística, Secretaria de Estado de Turismo); Diego López 
Pedreira (Técnico da R.B. e xestor SICTED do destino)

As persoas que acudiron ó acto quixeron manifestar a 
súa solidariedade coa Campaña “En Negro contra as 

Violencias”
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Actividades e locais curso 2019-2020

   LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

 PADERNE ARQHIVO LABORES   MEMORIA
   16:00-18:00   16:00-17:30        
      UNED MEDICINA  
      19:00-21:00        
  LOCAL XIMNASIA  UNED MÚSICA UNED XIMNASIA  PILATES 
   18:15-19:00  15:10 -17:30 17:00-19:00 19:15-20:15        
     XIMNASIA
     18:15-19:00        
  BIBLIOTECA  INGLÉS PRIMARIA (1º-2º) LENGUA PRIMARIA UNED INGLÉS PRIMARIA (5º-6º) INFORMÁTICA
  E AULA DE  16:00-17:00 17:00-18:00 INFORMÁTICA 16:00-17:00 NENOS
  INFORMÁTICA   17:30-19:30  16:30-17:30
   MATE PRIMARIA (Primaria) LINGUA PRIMARIA  LENGUA PRIMARIA 17:30-18:30
   17:00-18:00 18:00-19:00  17:00-18:00 18:30-19:30        
   MATE ESO   LINGUA PRIMARIA
   18:00-19:00   18:00-19:00        
  SALÓN DE      INGLÉS PRIMARIA (3º-4º) MATE PRIMARIA
  SESIÓNS  16:00-17:00 (Primaria)
     17:00-18:00
    INGLÉS INFANTIL 
    17:00-18:00 MATE ESO
     18:00-19:00        
  CENTRO  MÚSICA 
  DE MAIORES  16:00-22:00   

 ADRAGONTE LOCAL  PINTURA  CORTE E CONFECCIÓN
    20:00-22:00 20:30-22:30
  
 QUINTAS LOCAL    COCIÑA
      20:30-22:30
 
 VIGO LOCAL  CONSELLO DE MAOIRES ENTROIDO SAMEDE  ENTROIDO SAMEDE
    IOGA E TAICHÍ PANDERETA E  CLASES DE GAITA
    16:45 -19:45 BAILE TRADICIONAL  17:00-19:00
     20:30-23:00  
 
 VILAMOUREL LOCAL  XIMNASIA   XIMNASIA
    17:15-18:00   16:15-17:00

 VELOUZÁS LOCAL XIMNASIA
  DA ESCOLA 16:15-17:00 
  
 SOUTO LOCAL  XIMNASIA  XIMNASIA
    18:15-19:00  18:15-19:00
 
 VIÑAS LOCAL  XIMNASIA  XIMNASIA PILATES
    17:15-18:00  17:15-18:00 18:00-19:00

  LOCAL   MEMORIA
  DA  ESCOLA   16:00-17:30  

  POLIDEPORTIVO  MULTIDEPORTE  MULTIDEPORTE
    16:00-17:00  16:00-17:00 
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Concesión de dous novos obradoiros de emprego

Obradoiro dual de emprego “Reserva de Biosfera: Emprego Rural” en colaboración cos concellos de 
Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral, Coirós, Oza-Cesuras, Paderne e Sada. 

Coas especialidades de “Fruticultura” e “Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería” e 
complementariamente “Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” para un total de 20 alum-
nos, dará continuidade ó desenvolto anteriormente no que xa se viñeron realizando traballos de plantación de 
cepas e cultivo na finca de viticultura “Leira Grande do Portelo”  en Souto e de plantación de árbores froiteiras 
no lugar de “O Pedregoso” en Adragonte.

Obradoiro de emprego “Autonomía e Inclusión: Formación, Empregabilidade” en colaboración entre 
os concellos de Abegondo, Betanzos, Carral, Coirós e Paderne, nas especialidades de “Atención sociosanitaria 
a persoas dependentes en institucións sociais” para 10 alumnos e “Promoción e intervención socioeducativa 
con persoas con discapacidade” con outros 10 alumnos.

O Concello de Paderne segue a buscar ferramentas para os seus habitantes facilitando a súa participación 
nos obradoiros de emprego.

Aulas de conciliación

Dirixidas a menores de entre 3 e 11 anos de familias nas que ambos proxenitores traballen.
 As Aulas levaranse a cabo os días 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de decembro e os días 2 e 3 de xanei-

ro. As familias interesadas deben anotarse na oficina de Servizos Sociais do Concello antes do 13 de decembro.

Charla sobre boas prácticas na redución de residuos
Será o día 9 de decembro ás 19:30 h nas dependencias do Centro de Maiores. A charla, que presentará 

o Alcalde, será impartida por educadores ambientais da Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA)

Aprobación en pleno dos festivos locais para o 2020
O Concello de Paderne ven de aprobar en Pleno de 4 de outubro de 2019, a elección dos días 25 de 

febreiro, martes de entroido, e 18 de agosto, como festivos locais.

ITV de vehículos agrícolas
Os días 2, 3 e 7 de xaneiro de 2020 realizarase a inspección técnica de vehículos agrícolas no campo de 

O Telleiro, en Paderne. 
As horas que vai a estar esta servizo en Paderne son de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 h. 
Os interesados poderán pedir cita anticipada para poder pasar a revisión dos seus vehículos chamando ó 

teléfono 902 30 90 00 ou na páxina web: www.sycitv.com – Cita previa.
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Excursión a Portugal
O sábado día 8 de febreiro vamos de excursión a Portugal. 
Durante a mañá estaremos en Vilanova de Cerveira onde temos a posibilidade de mercar na gran feira que 

cada sábado celebran nesta localidade, pasear polas rúas empedradas e tomar algo nos numerosos bares 
e cafeterías cercanos.

Despois de comer faremos a típica parada na Fortaleza onde tamén hai numerosos comercios cos típicos 
produtos de Portugal.

A saída farémola ás 7:30 h da Casa do Concello coa recollida polas distintas parroquias.
As persoas interesadas teñen ata o día 3 de febreiro para realizar a inscrición.
O custe é de 35€/persoa.

Programación de Nadal
Festa de Nadal
O Concello organiza unha festa de Nadal para os pequeniños das escolas de Educación Infantil e tódolos 

menores de 3 anos de Paderne o día 18 de decembro. Ás 11:00 horas haberá xogos e talleres para os 
pequeniños e terán a visita de Papá Noel que se achegará a recoller as súas cartas ata Paderne.

Celebrarémola nas dependencias da Casa do Concello.

Concerto de Nadal
Será o día 20 de decembro ás 20:00 horas no Salón de Sesións da Casa do Concello. O músico Mijail 

Moriatov será o encargado de dirixir este clásico das datas do Nadal.

Concerto de Fin de Ano
Será o día 27 de decembro ás 20:00 horas no Salón de Sesións da Casa do Concello. Nesta ocasión será 

Gema Rodríguez, que estará por primeira vez en Paderne, a que nos deleitará coa súa música.

Cabalgata de Reis 2020
O día 4 de xaneiro ás 14:30 h. está prevista unha recepción na Casa do Concello con motivo da visita 

das Súas Maxestades. Despois de ser recibidos polo Alcalde pasarán, xunto coa Comitiva Real, a facer o 
percorrido por tódalas parroquias de Paderne antes da chegada ó polideportivo municipal ás 18:45 h.

O Alcalde, xunto co Equipo de Goberno, desprazaranse ata alí para recibilos e participar, xunto con todos 
aqueles que este día acudan, da ilusión e a maxia desta tradición.

Ademais de poder saudar ós Reis e darlles as cartas, está programado un espectáculo como remate deste 
día de festa.

Este día haberá agasallos para os participantes no “Concurso de Nadal 2020” no que poden participar 
tódolos rapaces e rapazas de entre 3 e 12 anos. Todos deben estar empadroados no Concello de Paderne.

Os traballos poderanse entregar ata o día 19 de decembro.


