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OO  nnoovvoo  CCeennttrroo  ddee  SSaaúúddee  ddee  MMuuííññooss  sseerráá
aaxxiiññaa  rreeaalliiddaaddee..  OO  ccoonnsseelllleeiirroo  ddee  SSaanniiddaaddee
ddaa  XXuunnttaa,,  JJuulliioo  GGaarrccííaa  CCoommeessaaññaa,,  ee  oo  aallccaall--
ddee,,  PPlláácciiddoo  ÁÁllvvaarreezz  DDoobbaaññoo,,  aassiinnaarroonn  oo
ccoonnvveenniioo  ppaarraa  oo  sseeuu  ffiinnaanncciiaammeennttoo..

OO  CCoonncceelllloo  sseegguuee  aa  ttrraabbaallllaarr  nnaa  rreeccuuppeerraa--
cciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  eettnnooggrrááffiiccooss  ppaarraa  aa  ssúúaa
ppoossttaa  eenn  vvaalloorr  aa  nniivveell  ccuullttuurraall  ee  ttuurrííssttiiccoo..  AA
XXuunnttaa  ddee  GGaalliicciiaa  aaxxuuddoouu  aa  aaccoonnddiicciioonnaarr  ee
ccoonnssoolliiddaarr  oo  FFooxxoo  ddoo  LLoobboo  ddoo  SSaallaass..

MMuuííññooss  ttaamméénn  éé  ccaaddaa  vveezz  mmááiiss  ccooññeecciiddoo
ppoorr  ccoommppeettiicciióónnss  ddee  ttuurriissmmoo  ddeeppoorrttiivvoo
ccoommoo  oo  GGllaaddiiaattoorr  RRaaccee,,  ccooaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddaa
DDeeppuuttaacciióónn  ee  ddoo  IINNOORRDDEE,,  qquuee  rreeuunnííuu  aa  mmááiiss
ddee  330000  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  1144  pprroovviinncciiaass..

Centro de Saúde Foxo do Lobo Gladiator Race
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En 2023 complétase o mandato da actual Corporación MunicipalEn 2023 complétase o mandato da actual Corporación Municipal

No ano 2023 os veciños e veciñas de
Muíños deberemos acudir ás urnas na
dobre cita electoral para os comicios
municipais e xerais. No mes de maio
está previsto que se celebre a consul-
ta para renovar a Corporación Local
elixida en 2019 e presidida por Plácido
Álvarez Dobaño. Estivo integrada por
8 concelleiros do Partido Popular e 1
do PSdeG-PSOE.

Incremento do gasto social
Muíños foi un dos concellos da provincia que
incrementou o esforzo en gasto social desde que
comezou a pandemia. Segundo datos do Ministe-
rio de Facenda, Muíños destinou no último exerci-
cio 500.352 euros a gasto social. Esta cantidade
supón unha media de 345,79 euros por habitante
e ano, situándose no grupo de dez concellos máis
solidarios da provincia, cumprindo así coas reco-
mendacións da Consellería de Política Social.

Dez anos do “Comedor sobre rodas”
Desde a súa implantación en 2012, o servizo municipal de
“Comedor sobre rodas” facilitou unha alimentación ade-
cuada a moitas persoas e familias do concello de Muíños.
Cada día aténdense a uns 60 fogares con comidas adap-
tadas ás características e condición dos usuarios, coa van-
taxe sobre outras prestacións semellantes de que a comi-
da é preparada a diario con bos ingredientes e nunha can-
tidade satisfactoria, e a un prezo case que simbólico.

Recuperada a normalidade, o Concello de
Muíños organiza durante as festas de Nadal,
Aninovo e Reis un progama de actividades lúdi-
cas e culturais destinadas a públicos de todas
as idades, aínda que, como é lóxico, con prefe-
rencia polos máis novos.

Desde o 23 de decembro ata o 6
de xaneiro a oferta vai desde os
concertos na Praza de San Rosen-
do (Priscilla-Versións de Nadal, o
23 de decembro, ás 17:45; e Doc-
tor Slump, o 6 de xaneiro, ás
19:00). Inclúe tamén o espectá-
culo de Monólogo Alcómicos
Anónimos na Casa da Cultura, o
día 30, ás 20:00. E para os nenos
e nenas, dúas citas obrigadas:
Pazolandia, o día 28 pola mañá, e
a Cabalgata de Reis, o día 5 ás
17:00 no pavillón, con visita á
residencia Virxe da Clamadoira.
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O novo Centro de Saúde estará preparado coas últimas tecnoloxías
e con máis comodidades para pacientes e persoal sanitario

Pronto será realidade o novo Centro de Saúde
de Muíños, unha infraestrutura demandada
polos traballadores, os usuarios e a Corpora-

ción Municipal. Disporá dos últimos avances
para estas instalacións sanitarias, cun investi-
mento estimado en máis de 780 mil euros.

OO
conselleiro de Sanidade, Julio
García Comesaña, e o alcalde de
Muíños, Plácido Álvarez Dobaño,

asinaron un convenio de colaboración
para a construción do novo centro de
saúde que duplicará a superficie do
actual, pasando dos 170 m2 aos 340.
Así mesmo, será un edificio de uso
exclusivo sanitario, co que isto supón
para a ordenación da asistencia. En con-
creto, contará cunha sala polivalente
que poderá usarse para a atención de
casos urxentes ou para a realización de
diversas técnicas sanitarias. Para os
profesionais tamén terá melloras impor-
tantes, cunhas dimensións nas consul-
tas cos criterios unificados do Sergas e,
por primeira vez, cunha sala de xuntas,
vestiarios e almacén.

García Comesaña valorou que "poucas
veces cando asinamos un convenio o
trámite municipal vai tan avanzado",
polo que agradeceu ao alcalde esa axili-
dade que vai permitir á Xunta acelerar o
proceso de construción. �

A Xunta de Galicia ven de licitar a redación do proxecto técnico
A Xunta licitou o pasado 7 de decembro a redacción do proxecto para executar o novo
Centro de Saúde. A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicou a licitación
deste contrato, cun orzamento de case 64.000 euros.

O investimento estimado pola Xunta para execución da obra é de máis de 780.000
euros, aínda que o orzamento quedará determinado polo proxecto. O centro contará con
consultas de medicina xeral e de enfermaría, área de respiratorios, un espazo cuberto
para a ambulancia e recepción con zona de espera. Esta actuación enmárcase no con-
venio asinado en maio entre Consellería de Sanidade e Concello de Muíños, que cedeu
á Xunta en agosto unha parcela de 800 m2.

O conselleiro de Sanidade
valorou o esforzo do Concello
de Muíños por axilizar todos
os trámites para a constru-
ción do novo Centro de
Saúde. Esto contribúe a que o
de Mugueimes sexa un dos
primeiros en construirse ao
abeiro do Plan de Infraestru-
turas do Sergas. Plácido
agradeceu á Consellería o
apoio a esta obra demandada
polos usuarios do noso con-
cello e que servirá para que
poidan recibir unha atención
sanitaria acorde cos novos
tempos, e que os profesio-
nais dispoñan de mellor
material e instalacións adap-
tadas para desenvolver o seu
traballo.Plácido Álvarez e Julio García, durante a sinatura do convenio para o Centro de Saúde.

Plácido Álvarez e
varios membros
da Corporación
acompañaron ao
delegado territo-
rial da Xunta, Ga-
briel Alén, e aos
técnicos para su-
pervisar o proxec-
to na zona da súa
construción.
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O Concello de Muíños
segue promovendo e
apoiando iniciativas de
recuperacións de elemen-
tos e de edificios de inte-
rese etnográfica. Unha
delas foi a rehabilitación
do Muíño dos Mozos,
executada pola Comuni-
dade veciñal de montes
en man común de Pazos
de Barxés, que accedeu a
unha axuda de 12.000
euros da Consellería de
Medio Ambiente. Na
imaxe, Plácido Álvarez e
membros da comunidade
de montes coa conselleira
e o delegado territorial da
Xunta en Ourense.

AA
A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles
Vázquez, visitou o Muíño dos Mozos, no Parque Natural Baixa
Limia-Serra do Xurés, rehabilitado grazas a unha axuda autonó-

mica para recuperar o desenvolvemento de actividades tradicionais e
fomentar outras compatibles coa conservación dos espazos. Así, os
particulares e asociacións ambientais e de custodia poderán acceder a
subvencións de ata 12.000 euros para executar proxectos nestes espa-
zos; mentres que os concellos dispoñen de ata 20.000 euros, se a
actuación se realiza nun ámbito Rede Natura, e de 40.000 se a inicia-
tiva se circunscribe nun parque natural. �

A Xunta e o Concello colaboraron na rehabilitación do
Muíño dos Mozos da comunidade de Pazos de Barxés

Entre as actuacións máis salientables cómpre subliñar o programa de educa-
ción ambiental e cultural; promoción e implantación de medidas agroforestais-
ambientais; restauración e posta en valor de elementos do patrimonio arqui-
tectónico; organización da oferta turística; posta en valor do territorio a través
das novas tecnoloxías; mellora de hábitats e especies vexetais autóctonas, e
accións de sensibilización e formación dirixidas ás poboacións e axentes locais.

Investimento de 14,6 millóns de euros
na Reserva da Biosfera Gerês-Xurés

Galicia e Portugal investirán 16,4 millóns de
euros no período 2022-2025 para garantir o
desenvolvemento sustentable da Reserva da
Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, tal e
como avanzou a conselleira de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez,
durante a presentación do plan de xestión
deste espazo natural que engloba 11 munici-
pios -6 galegos e 5 portugueses-, entreles o
de Muíños.

O obxectivo é impulsar as actividades trans-
fronteirizas e de cooperación entre as dúas
rexións para acadar un desenvolvemento
económico sustentable conxugando a preser-
vación do patrimonio natural e cultural, o turis-
mo e as necesidades dos habitantes neste
espazo natural. �
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A ampliación dos GES, un bo exemplo de colaboración institucional
entre Xunta de Galicia, a Deputación Provincial e o Concello

OO
presidente da Deputación de Ourense, Manuel
Baltar, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso
Rueda, e o vicepresidente da Fegamp, Alfonso

Villares, asinaron en Muíños un novo convenio para o
desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias Supra-
municipais (GES).

Estas medidas afectan a 12  sedes permanentes de
GES, entre elas a de Muíños, que amplía a 12 o núme-
ro de efectivos, optimizando a cobertura do servizo e
reducindo os tempos de resposta para actuar en cal-
quera continxencia.

Trala sinatura do convenio, Manuel Baltar afirmou que
"este é un día de plena satisfacción porque pechamos o
mapa provincial de emerxencias en Ourense, a primeira
provincia en facelo despois de que en 2017 iniciásemos os
traballos para dar a mellor cobertura á provincia".

Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda,
valorou o esforzo da Administración galega, que aporta
máis da metade do custe de funcionamento dos GES, e
destacou a necesidade da colaboración das administra-
cións co obxectivo de dotar aos profesionais destes
servizos do equipamento necesario para garantir a súa
seguridade nas súas intervencións e, por ende, a dos
seus veciños.

Para o alcalde, Plácido Álvarez, “estas melloras
supoñen máis postos de traballo e unha mellor atención
para os cidadáns de todos os pobos do noso concello”.

O acto reuníu en Muíños aos presidentes da Xunta e da
Deputación, e aos alcaldes de varios concellos que se
benefician da ampliación dos GES.

O GES de Muíños amplía a 12 o número de efectivos
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Plan de obras e servizos

Máis iniciativas públicas
co apoio da Deputación e
da Xunta de Galicia

OBRAS NOS SANEAMENTOS DE
MUÍÑOS, BARRIO E NAS EDARES
Un convenio entre Augas de Galicia da Xunta e o Con-
cello de Muíños permitíu mellorar as redes de sanea-
mento en Muíños, Barrio e das depuradoras. As
obras, rematadas recentemente, contaron cun orza-
mento de 225.000 euros, aportados nun 80% pola
Administración autonómica e o 20% restante pola
Deputación Provincial de Ourense.

MELLORA DO ABASTECEMENTO EN
VARIOS POBOS DO CONCELLO
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel
Vázquez, asinou co alcalde de Muíños, Plácido Álva-
rez, o convenio de colaboración para a mellora da
rede de abastecemento municipal en varios núcleos
do municipio. A Xunta, a través de Augas de Galicia,
financiou integramente as obras, achegando 48.000€
e asesorou á administración local na execución dos
traballos para optimizar a calidade de subministro de
auga potable aos veciños do AAggrreelloo,,  PPaazzóó  ee  ddaass  MMaauuss
ddee  SSaallaass. E con fondos propios realizáronse melloras
nos abastecementos de Abelleira, Calvelo, Porqueirós
e Barxés.

PLAN MARCO DE MELLORA DE
CAMIÑOS MUNICIPAIS
O Plan Marco 2022/23 da Consellería de Medio Rural
contempla o acondicionamento de camiños de acce-
so a parcelas agrícolas en Porqueirós, Agrelo,
Reguengo e Maus de Salas. O Investimento total
aprobado é de 69.141,82 euros, contando cunha
axuda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(AGADER) por importe de 57.142 euros. O IVE corre
a cargo do Concello (11.999,82 euros).

O Concello de Muíños levou a cabo nos últimos
meses outro importante plan de obras e servizos
destinado a mellorar a calidade de vida dos
veciños en diferentes pobos do municipio. Ao
mesmo tempo xestionáronse outras iniciativas que
serán realidade nos próximos meses, en colabora-
ción coa Deputación Provincial de Ourense e a
Xunta de Galicia.

No mes de decembro de 2022 complétase o proxecto "Fronteira
Esquecida",  cunha vintena de iniciativas promovidas pola Deputación
de Ourense para poñer en valor os recursos naturais e culturais do río
Limia-Lima. Este proxecto está cofinanciado ao 75% polo Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do programa Inte-
rreg, cun orzamento de 1.450.887 euros. Entre os proxectos máis
importantes cabe destacar a instalación dun soportal no complexo
turístico de O Corgo; a dotación de mobiliario nunha ruta peonil a beira
do encoro das Conchas; un mapa turístico; microvideos de todos os
concellos; un libro de fotografías; unha ruta xeolóxica coa colocación
de 21 monolitos de interese xeolóxico; unha guía xeolóxica do Parque
Natual Baixa Limia-Serra do Xurés; e varios estudos para mellorar o
coñecemento da flora e fauna no entorno do río Limia-Lima.

O proxecto Fronteira
Esquecida contribúe a

mellorar infraestruturas
e ao coñecemento do

Parque Natural da Baixa
Limia-Serra do Xurés

Limpeza das ribeiras
do río Limia

Pista multideporte no CEIP Valle Inclán

Muíños é un dos cinco primeiros concellos da provincia de Ourense que
se beneficiaron dunha achega da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades para a construción dunha pista
multideporte no CEIP Valle Inclán. Trátase dunha iniciativa novedosa
que se pon en marcha ao abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagó-
xica. A pista multideporte tivo un custe de 70.785 euros, contando
cunha subvención de 60.167 euros da Xunta de Galicia.

En 2023 vaise construir un paso cuberto entre o edificio escolar e o
polideportivo. Tamén se substituiran as persianas e a carpintería metá-
lica, e se realizarán reformas na cocina do CEIP Valle Inclán. O investi-
mento será de 48.000 euros.
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XUNTA E A DEPUTACIÓN FINANCIAN
CON 600 MIL EUROS UN NOVO
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
A Consellería de Medio Ambiente (Plan Hurbe) e a
Deputación Provincial financiarán íntegramente os
600.000 euros do custe económico para a mellora de
espazos públicos en Muíños, Pazos e Quintá.

UNHA SENDA UNIRÁ MUGUEIMES
CON ABELLEIRA E A RABECA
Mugueimes, Abelleira e A Rabeca quedarán unidos
por unha senda que permitirá camiñar fora da estra-
da, contribuindo así a mellorar a seguridade vial nesta
zona. Tamén se substituirán as marquesiñas da para-
da do bus. Este proxecto figura no convenio entre o
Concello de Muíños e a Consellería de Infraestruturas
e conta cun orzamento de 273.000 euros.

SENDAS PEONÍS EN VILAR DE CAS,
SOUTO E SANTUARIO DE COUSO
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta
financiou con 195.902 euros a construción de sendas
peonís na marxe dereita da estrada OU-302, nas tra-
vesías de Vilar de Cas, Souto e Santuario de Couso. Os
traballos están xa na fase final do proxecto.

NOVAS FASES DA ESTRADA QUE UNE
PRADO CON REPARADE E CADOS
Nos últimos meses a Deputación levou a cabo os tra-
ballos de ensanche e mellora do firme da estrada de
Prado a Reparade. O tramo de Reparade a Cados
rematarase no 2023 en dúas fases de 150.000 e
140.000 euros, respectivamente.

ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS
PÚBLICOS EN TOURÓS
Quedaron rematadas as obras para o acondiciona-
mento de espazos públicos en Tourós (Barxés), nas
que se investiron 179.051 euros. A Consellería de
Medio Ambiente, a través do Plan Hurbe, e a Deputa-
ción Provincial encargáronse do seu financiamento.

CONSTRUCIÓN DUNHA NAVE PARA
OS GES E PROTECCIÓN CIVIL
Tamén a Deputación destinará 107.000 euros para a
construción dunha nave que acollerá os vehículos,
material e demais servizos dos Grupos de Emerxencia
Supramunicipal (GES-Muíños) e Protección Civil.

COMPLETADO O CAMBIO DE LUCES
NOS 38 POBOS DO CONCELLO
En 2022 quedará completada a renovación das lumi-
narias do alumeado público na totalidade do concello.
Os 38 núcleos de poboación dispoñen agora de lám-
padas con tecnoloxía LED, despois dun importante
investimento nestes últimos anos e grazas á colabo-
ración da Deputación Provincial, do IDAE (Instituto
para a Diversificación e Aforro Enerxético) e fondos
propios do Concello.

A Deputación de Ourense ven de mellorar a accesibilidade do paseo
fluvial de O Corgo, en Muíños, dentro dun proxecto co que reforzou a
conservación da soleira nesta zona do complexo turístico-deportivo. A
iniciativa está enmarcada no proxecto Fronteira Esquecida, cofinancia-
do polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través
do Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Paseo fluvial do complexo turístico do Corgo

Nos últimos meses continuaron
diversos traballos no complexo
turístico-deportivo de O Corgo e na
súa contorna. Centráronse na mello-
ra da accesibilidade, na estética
visual e na reforma de pequenas
infraestruturas.

Proxectos confirmados para 2023
� Nos orzamentos xerais de Galicia para 2023 figura tamén unha
importante partida para mellorar a base de helicópteros e outros ser-
vizos. A consignación orzamentaria é de 500.000 euros.
� O Plan de Infraestruturas Rurais (PIR) da Consellería de Medio Rural
financiará as obras da segunda fase da estrada da Central a Rañadoi-
ro, a través dun convenio asinado co Concello de Muíños.
� En 2023 o Concello levará a cabo os traballos para rematar o local
social de Farnadeiros. Ao mesmo tempo está previsto realizar mello-
ras na praza pola que se accede a este edificio.

Ampliación do cámping
As obras de rehabilitación un edificio para usos turísticos no comple-
xo turístico deportivo de O Corgo, na zona do cámping, quedaron adxu-
dicadas por 97.000 euros, con cargo á Deputación Provincial. Os tra-
ballos deberán estar rematados antes do 30 de xuño de 2023.
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A Deputación Provincial e os concellos da Baixa Limia
apoian a prolongación da autovía AG-31 ata a fronteira

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, e os
alcaldes e alcaldesas de Bande, Muíños, Lobios,
Entrimo e Lobeira demandan a prolongación da
autovía AG-31 ata a fronteira de Portugal, e a
adopción de cambios normativos e mecanismos
compensatorios "para que o impacto económico
dos encoros nesta zona tamén repercuta nos con-
cellos".

A prolongación da autovía desde Celanova é
unha infraestrutura "longamente demandada e
que todo o mundo apoia desde hai tempo polo
seu carácter estratéxico", afirmou Manuel Baltar,
e que na actualidade ten "unha posibilidade real
no escenario financeiro dos fondos Next Genera-
tion". Desde a Xunta de Galicia tamén se produci-
ron apoios para completar a autovía, clave para a
Baixa Limia e a provincia de Ourense na conexión
co Norte de Portugal.

Muíños é un dos concellos da provincia de Ourense elixi-
dos para desenvolver unha experiencia piloto, liderada
pola Deputación Provincial, para a creación das primeiras
comunidades enerxéticas locais de Galicia.

O obxectivo é impulsar o autoconsumo colectivo, aumen-
tar a eficiencia, reducir as emisións de CO2 e lograr aforros
de ata o 30 % nas facturas de electricidade tanto de edificios
e equipamentos públicos como de fogares e pemes. Os
membros das comunidades enerxéticas convértense en pro-
dutores, xestores e usuarios de enerxía limpa e máis econó-
mica, con instalacións fotovoltaicas de autoconsumo.

O tenente de alcalde Israel Léon representou
a Muíños na declaración conxunta de Arcos
de Valdevez, apoiada por 22 entidades locais
e supramunicipais, para a constitución dun
novo organismo de colaboración liderado pola
Deputación Provincial e destinado a xerar pro-
xectos e captar fondos europeos para a "Raia
Seca" e o Gerês-Xurés. O futuro organismo
permitirá deseñar proxectos conxuntos que
poidan optar a programas europeos de coo-
peración territorial, no marco dos obxectivos
da estratexia 2030 da Unión Europea.

Muíños, no plan piloto de Ourense para
a creación dunha comunidade enerxética

Manuel Baltar, cos alcaldes e alcaldesas da Baixa Limia na reu-
nión para impulsar novas iniciativas para esta comarca.

Comisión de Goberno da Deputación

Raia Seca / Gerês-Xurés
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P.- Pouco a pouco, a xente foi recuperando a normali-
dade nas súas vidas cotiáns. Foi así tamén no Conce-
llo de Muíños, a nivel institucional e de atención aos
veciños e veciñas??
Plácido.- A principios de ano houbo unha nova onda

do virus e afectou aos servizos municipais, pero sem-

pre traballamos para minimizar ese impacto. Podemos

comprobar como no 2022 se realizaron importantes

xestións e proxectos para mellorar as infraestruturas e

os servizos públicos, para que ningún cidadán se vise

perxudicado polos efectos da pandemia, tanto a nivel

físico, laboral ou económico, dentro das posibilidades

do propio Concello. Está claro que en 2022 as cousas

foron volvendo a onde tiñan que estar e podemos dicir

que a normalidade é xa case que total.

P.- A nivel político, unha das novidades do ano que
remata foi a chegada á presidencia da Xunta de Gali-
cia de Alfonso Rueda. Cómo cré que afectará a
Muíños?
Plácido.- Rueda foi a man dereita de Núñez Feijóo

durante moitos anos e penso que non vai haber gran-

des cambios. Temos que agardar que continúe o

apoio da Xunta aos programas de modernización que

se levan a cabo en Muíños para mellorar os servizos

e as infraestruturas públicas. Para elo é necesario

contar coa colaboración das outras Administracións

que sempre se implicaron no apoio ás iniciativas

municipais de Muíños, de maneira moi especial a

Deputación Provincial. E confío en que a Confedera-

ción Hidrográfica Miño-Sil mellore no futuro inme-

diato esa colaboración.

P.- E no caso da Deputación de Ourense, tamén é
perceptible ese apoio?
Plácido.- Así é, porque o presidente provincial, Manuel

Baltar, estivo e  está sempre receptivo ás propostas que

lle presentou o noso Concello. E temos mostras dabon-

do que reflicten esa colaboración, sexa a nivel de emprego,

de vías e obras, nos servizos sociais, en instalacións comu-

nitarias, etc. A mellora das vías de comunicación é un

exemplo do respaldo da Deputación, o mesmo que a refor-

ma doutros servizos básicos. Son moitas as obras que se

levan a cabo todos os anos por iniciativa municipal, pero

non poderíamos chegar ao nivel actual de infraestruturas

sen contar con esa colaboración da propia Deputación e da

Xunta de Galicia.

P.- Qué destacaría como máis relevante das actuacións
ou proxectos municipais destes últimos meses?
Plácido.- Continuamos con varias liñas de traballo

importantes para que os tempos de dificultades que nos

tocan vivir afecten o menos posible aos nosos veciños e

veciñas. Os Servizos Sociais sempre están activos para

axudar ás persoas ou familias máis necesitadas, e temos

moitos servizos públicos que queremos mellorar e infra-

estruturas que hai que renovar. A sinatura do convenio

para a construción do Centro de Saúde foi relevante nes-

tes últimos meses, pero tamén a ampliación do persoal

no GES-Muíños. Tamén estamos implicados cos colec-

tivos veciñais en mellorar as dotacións dos distintos

pobos. Esa é a liña de traballo dos últimos anos e a que

debe imperar no futuro próximo.

P.- Qué queda pendente ou no que xa estean traballan-
do de cara aos próximos meses??
Plácido.-As liñas da xestión están xa trazadas desde hai

moito tempo e traballamos para que se cumplan todos

os obxectivos. Hai que continuar mellorando os servizos

e as infraestruturas públicas, prestando especial aten-

ción a colectivos vulnerables, axudando na medida das

nosas posibilidades aos que non teñen emprego, aos

nosos maiores e aos máis novos, facendo de Muíños un

concello próspero e de futuro, no que poidamos disfru-

tar dunha boa calidade de vida e frear a despoboación

galopante que sofre o noso concello.

“NON HAI EXCUSAS E TEMOS QUE DAR
RESPOSTAS Á XENTE QUE NOS PIDE
SERVIZOS DE CALIDADE PARA PODER
DISFRUTAR DUN BO NIVEL DE VIDA E FREAR
A DESPOBOACIÓN NO NOSO CONCELLO”

Xa na última fase do mandato da actual Cor-
poración Municipal, o alcalde, PPlláácciiddoo  ÁÁllvvaarreezz,
considera que se lograron avances importan-
tes e que continúa a xestión para mellorar os
servizos e as infraestruturas públicas.



O delegado territorial da Xunta en Ourense,
Gabriel Alén, visitou, acompañado do alcal-
de, Plácido Álvarez, concelleiros e técnicos
o xacemento etnográfico do foxo do lobo do
Salas, coincidindo co comezo dos traballos
de escavación e consolidación, nos que a
Consellería de Cultura,  Educación, Forma-
ción Profesional e Universidades investíu
máis de 27.000 euros na edición programa-
da para este ano, que sumados aos do ano
anterior superan os 45.000  euros.

Os traballos consis-
tiron na limpeza da
vexetación instalada
no foxo do lobo e
nas acumulacións
de terra, para que
sexan ben visibles
as ruínas dos seus
muros de cachotería
tradicional.

Neste sitio etnográfico leváronse a cabo nos anos 2021
e 2022 unha serie de traballos arqueolóxicos promovidos
pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universida-
des que consistiron na realización da  limpeza do interior
do recinto do foxo do lobo e no seu contorno, tamén se
fixo un levantamento topográfico  do ben e a realización
de 3 sondaxes arqueolóxicas para comprobar o seu sis-
tema construtivo de cara a súa posible posta en valor.

O foxo de lobo sitúase
nunha área de gran valor
natural, paisaxístico e
patrimonial no val do
Salas dentro do Parque
Natural Baixa Limia-Xu-
rés, en concreto na Vei-
ga de Requiás.

Trátase dun ben
etnográfico representati-
vo da paisaxe agraria
tradicional, empregado
desde a Idade Media ata
mediados do século XX
para a caza diste animal.

O foxo ten forma ova-
lada e ocupa unha su-

perficie de 1.450 m
2
cun-

has medidas de 51
metros no eixe norte-sur
e 41 metros no eixe
leste-oeste.
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Área de gran valor natural e paisaxístico
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OO
Concello de Muíños acondicionou o refuxio do Pisco, situado a case 1.400 metros de altitude, usado por sendeiristas que fan
as rutas de Requiás e Guntumil ou da contorna do encoro do Salas. Os traballos, realizados con fondos propios e outros do Fondo
de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, permitiron adecentar o recinto na súa totalidade. O Concello traballa na posta

en valor desta zona, de gran valor megalítico, tamén co foxo do lobo e traballa na creación dunha zona de escalada en Maus de Salas.

O presidente da Deputación, Manuel Baltar,
presentou en Arnoia os dous novos ecobar-
cos adquiridos polo goberno provincial para o
seu uso turístico, entreles o "Clamadoira",
que terá a base no pantalán do complexo
turístico de O Corgo para navegar polo enco-
ro das Conchas.

Este ecobarco, con capacidade máxima de
oito prazas e accesibilidade para persoas con
mobilidade reducida, conta con propulsión eléc-
trica que evita a emisión de contaminantes,
ruido e ondas, protexendo as ribeiras do río e
respetando a prática dos deportes náuticos.

Libro para coñecer melloLibro para coñecer mellorr
o noso concelloo noso concello

O xeodestino Serra doO xeodestino Serra do
Xurés, presente en FITURXurés, presente en FITUR

Benito Pereira ven de publicar un libro
de referencia para coñecer a historia, a
arte e a natureza dun concello privile-
xiado como Muíños. A Casa da Cultura
acolleu o pasado 26 de novembro o
acto no que o autor deu a coñecer a
súa última obra, condensada en 380
páxinas. Benito explicou que é o froito
de moitas horas de investigación e
traballo consultando numerosos arqui-
vos históricos de Galicia e Portugal.

A 42ª Feira Internacional de Turismo
(FITUR) de Madrid acolleu a presenta-
ción do xeodestino Terras de Celano-
va-Serra do Xurés, xunto ao presiden-
te do INORDE, Rosendo Fernández, e a
directora da Axencia de Turismo de
Galicia, Nava Castro. Consistíu nunha
proxección audiovisual e na distribu-
ción entre os visitantes de guías turís-
ticas sobre este enclave no Sur da pro-
vincia de Ourense.



Muíños nº 17. Inverno 2022/23

12

O Concello promove
actividades divulgativas
sobre temas de intere-
se xeral. Unha charla
sobre adiccións tratou
dunha problemática
que afecta a unha por-
centaxe alta da poboa-
ción. Outras trataron
sobre as novas tecno-
loxías e o acceso ás
redes sociais.

A nosa veciña Pilar Fernández León é a nova xefa
territorial da Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade da Xunta de Galicia. Xa recibíu a feli-
citación de moitos veciños e o desexo por parte
do Concello de que teña sorte no seu cometido.

25-N no CEIP Valle Inclán

Charlas didácticas

MAGOSTO

CAMPAMENTO MUSICAL

EXPLORA OURENSE

O Centro de Información á Muller (CIM) celebrou o
25-N, Día contra a Violencia de Xénero, en colabo-
ración co CEIP Valle Inclán. Os alumnos recibiron
consellos para previr a violencia machista e loitar a
prol da igualdade entre homes e mulleres.

O pavillón municipal reuníu a moitos veciños e veciñas que quixeron disfrutar
do Magosto organizado polo Concello. Houbo degustación de cachucha, pan-
ceta, castañas, viño e queimada. A animación musical correu a cargo da Cha-
ranga Terras de Trives.

O complexo do Corgo, en Muíños, acolleu a IV edición do
campamento xuvenil "Music Camp", organizado por La
Casa de la Música e patrocinado pola Deputación de
Ourense e o Concello de Muíños. Estivo dirixido por Fer-
nando Calvo, integrante histórico de Los Suaves.

Corenta rapaces disfrutaron en agosto do Campamento Explo-
ra Ourense-Campamento da Ourensanía, que se desenvolveu
no Complexo do Corgo. Coma novidade, nesta edición incor-
poráronse actividades en inglés para avanzar no coñecemento
deste idioma dun xeito lúdico. Ademais, mantiveronse activi-
dades coma o kaiak, o sendeirismo, xogos…
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O Concello xestiona a declaración de Muíños como “municipio turístico”

A Xunta recoñece as Sopas de Burro Canso como
“Festa de Interese Turístico de Galicia”

O primeiro fin de semana de agosto Mugueimes recibíu a visita de
milleiros de persoas para disfrutar da variada oferta lúdica, musi-
cal, gastronómica e deportiva do programa festivo. Houbo a feira
de artesanía, xogos e inchables para os máis novos, a xa clásica
baixada de carrilanas, proba do  campionato galego, actuacións
musicais da orquestra Olympus e do grupo GinToni’s, e o Muíños
Dance, que puxo o colofón a dous días de festas para lembrar.

A 32ª edición da Festa das Sopas de Burro Canso de
Muíños tivo como novidade a declaración de “Intere-
se Turístico de Galicia” por parte da Xunta. Esta cele-
bración coincidíu coa “XVI Festa do Galo Pica no Chan”
e a “IV do Becerro do Xurés ao Espeto”. Un ano máis,
recuperada xa a normalidade trala pandemia, case
que 700 persoas degustaron estes produtos que
sitúan a Muíños no máis alto das celebracións gas-
tronómicas do verán na provincia de Ourense. Entre os
asistentes, o presidente do Parlamento de Galicia,
Miguel Santalices, varios alcaldes, deputados e sena-

Muíños Dance

Descenso de carrilanas Xogos infantís
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Muíños segue a ser a meca do deporte do
piragüismo na provincia de Ourense. En 2022 aco-
lleu o Campionato de España de media maratón.
Participaron 450 embarcacións con 580 deportis-
tas pertencentes a 78 clubs de case toda España.
. A competición resultou un éxito grazas ao traba-
llo conxunto e continuado entre o Concello de
Muíños e a Federación Galega de Piragüismo, co
apoio da Deputación e da Xunta de Galicia.

O alcalde, Plácido Álvarez, destacou o retorno económi-
co que supón ter reservadas 140 prazas de aloxamento
no concello, e prazas hoteleiras ocupadas nos concellos
da contorna e mesmo da Limia.

Muíños acolleu tamén o campionato galego de inverno de
piragüismo de novas promesas, reunindo a 625 rapaces
inscritos de 41 clubs diferentes. Ao mesmo tempo cele-
brouse o campionato galego de inverno de novas prome-
sas en barcos de equipo en categoría infantil e cadete. A
presentación tivo lugar na Deputación Provincial, que pres-
tou respaldo económico para a súa celebración.

As piscinias municipais son o com-
plemente perfecto do complexo
turístico de O Corgo. Unha media
de máis de 200 persoas disfrutou
destas modernas instalacións, pre-
feridas por moitos dos veraneantes
e veciños de Muíños durantes os
calurosos días do verán. As rutas de
sendeirismo, os circuitos para bici-
cletas BTT, os deportes náuticos e
os campamentos de verán convir-
ten a Muíños no epicentro do turis-
mo interior e de calidade na Baixa
Limia.

Unha media diaria superior a 200 persoas utilizou as piscinas municipais durante os meses do verán
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O CD Muíños é xa un clásico nas competicións do fútbol provincial. Esta tempada compite no grupo 2º da Segun-
da Galicia-Ourense. O club que preside Rubén Álvarez aspira ao ascenso de categoría. A primeira fase da com-
petición así o confirma, situándose no grupo cabeceiro, xunto aos equipos de Toén, Taboadela, Cented e Raio
Alaricano, destacando polo bo xogo, tanto nos partidos como local no campo da Moreira, como na condición de
visitante. O Concello apoia ao CD Muíños e o seguirá facendo tamén no futuro.

uíños é xa unha das mecas dos afeccionados ao ciclismo en ruta
e BTT. O XXuurrééss  BBiikkee  TToouurr e o OOuurreennssee  SSttrraaddee  TTeerrmmaall foron as

dúas citas para os amantes deste deporte en 2022 que percorreron
as estradas do noso concello e da Baixa Limia, organizadas polo
INORDE. Servíu para poñer no mapa deportivo e turístico a nosa
comarca, que cada vez concita máis interese a todos os niveis.
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"Gladiator Race" celebrouse na área
recreativa do Corgo cun formato único
en España no 2022, ao volver a desen-

volverse en horario nocturno, reunindo a máis
de 300 participantes procedentes de 14 pro-
vincias sobre todo, do noroeste peninsular e
de Portugal. Dato a salientar porque o obxec-
tivo do Inorde coa organización destes even-
tos é empregar o deporte como ferramenta
para atraer turistas e poñer en valor a marca
turística ourensá que pivota ao redor de catro
recursos: natureza, patrimonio, termalismo e
enogastronomía. 

A cuarta edición da "Gladiator Race" pechou o calendario
de probas de turismo deportivo que organizou o Inorde
en 2022 co apoio de Turismo de Galicia, co obxectivo de
continuar a dinamizar a economía local dos territorios
polos que transcorren estes eventos e para dar a coñe-
cer e poñer en valor os recursos turísticos da nosa pro-
vincia, neste caso de Muíños e da Baixa Limia atraendo,
fundamentalmente, a participantes doutros lugares.


