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◆ O obradoiro de emprego traballou na mellora de espazos públicos.

◆ O acceso ao pantalán acentúa o seu carácter deportivo e turístico.
◆ Núñez Feijóo presidíu en Arnoia o Día da Galicia Exterior.

◆ “Vacacións para lembrar”, por terras do Vale do Douro portugués.

wwwwww.arnoia.es.arnoia.es➥➥
O alcalde de Arnoia xunto ao presidente
da Deputación, Manuel Baltar, e o director
de La Vuelta, Javier Guillén.

Renovación da travesía

Outro ano importante para as infraestruturas
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GASTOS 2017/euros INGRESOS 2017/euros

Gastos de persoal 191.950,00 Impostos directos 284.000,00

Bens correntes e servizos 563.000,00 Impostos indirectos 9.000,00

Gastos financeiros 3.000,00 Taxas e outros ingresos 126.500,00

Transferencias correntes 133.000,00 Transferencias correntes 660.000,00

Investimentos reais 558.050,00 Ingresos patrimoniais 68.700,00

Transferencias de capital 0,00 Alleamento de investimentos 1.500,00

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 313.800,00

Pasivos financeiros 14.500,00 Activos/pasivos financeiros 0,00

TOTAL GASTOS 1.463.500,00 TOTAL INGRESOS 1.463.500,00

O propio dun Concello que aspira a seguir sendo transpa-
rente é publicar as súas contas, para que os cidadáns sai-
ban a onde van parar unha parte dos seus impostos e de
qué forma se configura o orzamento de Arnoia. Neste novo
exercicio económico, o Concello dispón de algo máis de
1,46 millóns de euros (7.400 euros máis que en 2016).

A previsión de gasto sitúa o capítulo de bens correntes e
servizos, onde se computan os custes de mantemento e
conservación de edificios municipais, infraestruturas, servi-
zos sociais, etc, como o máis importante, con 563 mil
euros. Case á par está o de investimentos reais, con 558 mil
euros, e, a continuación, os gastos de persoal e de transfe-

rencias correntes (ver cadro inferior). A amortizar débedas
pendentes destínanse 14.500 euros.

Cómo se cubren estas cantidades? En primeiro lugar,
polas transferencias correntes, que son as aportacións deri-
vadas dos Presupostos Xerais do Estado, con 660.000
euros. Tamén son importantes as transferencias de capital,
en base ás subvencións solicitadas a outras Administra-
cións públicas (Xunta e Deputación), os impostos directos,
as taxas e os ingresos patrimoniais.

A filosofía que guía estes orzamentos é o da contención
do gasto, pero buscando a maior eficacia posible de todos
os servizos municipais.
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AA
limpeza e acondicionamento das áreas recreativas de A
Queixeira, Remuíño, As Poldras e da vila termal, así
como a mellora de fontes e lavadoiros foron as principais

actuacións levadas a cabo en Arnoia polo Obradoiro de Empre-
go "O Ribeiro", que se desenvolveu durante seis meses (de
setembro de 2016 ata marzo de 2017). Foi un novo proceso for-
mativo para 20 traballadores desempregados e servíu de conti-
nuidade a outras iniciativas semellantes promovidas pola Man-
comunidade de Concellos do Ribeiro, da que forma parte
Beade, Leiro, Cortegada, Cenlle e Arnoia. No seu financiamen-
to (tivo un custe de 180 mil euros) participaron a Xunta de Gali-
cia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
e o Fondo Social Europeo, mentres que os Concellos partici-
pantes aportaron os materiais de obra empregados nos distin-

tos proxectos.
Este programa ofreceu aos alumnos e alumnas a posibilidade

de acceder a un posto de traballo, ao tempo de recibir forma-
ción especializada en xardinería e atención sociocomunitaria.
Tamén participaron en aulas de informática e charlas sobre
seguridade e hixiene no traballo, cooperativismo, etc. Ao rema-
te, os participantes recibiron un certificado profesional de vali-
dez nacional, nun acto celebrado na sede da Mancomunidade,
ao que asistíu o alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, xunto a
varios alcaldes, a delegada territorial da Xunta en Ourense,
Marisol Díaz, e o persoal directivo, administrativo e docente
que integrou este novo proxecto formativo.

O Concello tamén compartíu programas de empregabilidade

coa Deputación (3 traballadores) e da Xunta (outros 5). ■

Novo Obradoiro de Emprego da Mancomunidade

Arnoia colaborou na formación teórica
e prática de 20 persoas durante seis meses
en xardinería e atención sociocomunitaria

Parque infantil na Urbanización de As Lombas Fonte en Sendín
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Colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial de Ourense

As obras de mellora de estradas e das redes de abastecemento
supuxeron o investimento de máis de 700 mil euros
Se a repercusión da Volta Ciclista a España en Arnoia
empeza xa a apreciarse este ano a nivel turístico, no
caso das infraestruturas o efecto foi xa anterior, xa que
debían estar listas antes da chegada de corredores e
organizadores. A Xunta de Galicia quintuplicou en 2016 o

investimento anual no noso concello e realizou proxectos
que, doutro xeito, terían que agardar algún tempo máis,
como os accesos á Vila Termal, a travesía e o pantalán
fluvial, entre outros. Este foi outro efecto destacable da
presenza da "serpe multicolor" na nosa terra.

A Xunta de Galicia renovou o firme

da estrada OU-402 na travesía
A Consellería de Infraestruturas e Viven-
da da Xunta investíu 370.000 euros nas
obras de mellora do firme na estrada
OU-402 ao seu paso polo Concello de
Arnoia, en algo máis de tres quilómetros
de trazado. Os traballos consistiron no
fresado e reposición do firme nas zonas
deterioradas, actuando en todo o ancho
do carril na maior parte do treito. As
obras, previstas para acoller a carreira
ciclista, son froito das xestións realiza-
das polo Concello de Arnoia ante a
Xunta para reforzar a seguridade viaria e
para manter en bo estado de conserva-

ción as estradas autonómicas no noso
municipio.

Outra obra importante da Xunta foi a
do acceso ás instalacións fluviais e ao
novo pantalán no río Miño, no que Presi-
dencia investíu outros 60.000 euros.
Este foi o lugar escollido para a presen-
tación dos equipos que participaron na
última edición da Volta Ciclista a España.

O apoio da Deputación avanzou

na mellora da rede viaria
O Plan de Obras Provinciais, cofinancia-
do pola Deputación Provincial de Ouren-
se e o propio Concello de Arnoia, permi-
tíu realizar un plan de humanización na
urbanización de As Lombas. O investi-

mento total foi de 52.500 euros, dos que
43.388 corresponden á aportación do
organismo presidido por Manuel Baltar.

A Deputación Provincial tamén colabo-
rou na reforma das instalacións deporti-
vas do Balneario de Arnoia, con 59.999
euros, e na preparación da baixada á
carballeira do Balneario e no acondicio-
namento do espazo para as embarca-
cións de remo, con outros 38 mil euros.

Plan MARCO de Medio Rural
O Plan Marco permitíu acondicionar
camiños en As Areas, Remuiño e Olivei-
ra. O investimento aportado pola Conse-
llería de Medio Rural da Xunta de Galicia
foi de 36.660 euros.

Nas imaxes superiores, a travesía da estrada OU-402 unha vez rematada e
durante as obras. Abaixo, cartel das obras de As Lombras e resultado dos
traballos de humanización realizados nesta zona residencial.
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A brigada municipal de Obras estivo reforzada durante varios
meses por 8 traballadores: 3 contratados a través dun conve-
nio coa Deputación, e outros 5, coa Xunta de Galicia. Realizaron
aperturas de pistas en As Areas, Bacelo e Carballós; a repara-
ción, limpeza e mantemento de diferentes obras e servizos en
todo o concello; acondicionamento en O Inquiau; a pavimenta-
ción do acceso ás naves en As Lombras, e a limpeza de fontes
públicas. Outros traballos necesarios foron a limpeza de gabias
na estrada da Ponte ata O Rial, a cargo das brigadas da Depu-
tación Provincial de Ourense.

Nova fase da renovación do abastecemento de auga no Val de San Vicente
A Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación
do Territorio investíu uns
175.000 euros, cofinan-
ciados polo Fondo Euro-
peo Agrícola de Desen-
volvemento Rural (FE-
DER), no remate da rede
de abastecemento no
Val de San Vicente. O
obxectivo desta actua-
ción foi completar a rede
existente e substituir as
canalizacións xa obsoletas. Para conseguilo,
actuouse en dúas zonas dentro do núcleo de
Val de San Vicente, conectando esta nova
instalación á rede preexistente.

Segundo destacou Mato durante a sinatura

do convenio con
Rodrigo Aparicio,
este tipo de colabo-
racións garanten a
subministración de
auga en calidade e
cantidade á cidada-
nía e dan cumpri-
mento á Directiva
Marco da Auga;
axúdase ás entida-
des locais a mello-
rar a rede de abas-

tecemento secundaria; e garántese o abaste-
cemento e regulación dos recursos hídricos
en calidade e cantidade. Tamén se mellorou o
abastecemento en varias zonas do concello
co investimento de outros 27.741 euros.

A conselleira de Medio Am-

biente, Beatriz Mato, e Rodri-

go Aparicio, durante a sinatu-

ra do convenio para continuar

coa renovación do abastece-

mento en Arnoia.

Traballos da brigada municipal de Obras 

Neste grupo de imaxes, traballos no acceso ao Balneario de
Arnoia, unha pista acondicionada a través do Plan MARCO
da Consellería de Medio Rural, e o acceso ao pantalán, obra
financiada pola Xunta de Galicia (foto superior).
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Eleccións autonómicas e xerais en Arnoia

O Partido Popular volveu ser a forza política máis votada en Arnoia na
doble cita electoral de 2016: o 26 de xuño, na repetición das Eleccións
Xerais, e o 25 de setembro, con motivo dos comicios autonómicos.
Nesta ocasión, a candidatura popular acadou 424 votos (63,47%), a
considerable distancia dos outros partidos: PSdeG-PSOE, 116; En
Marea, 77; BNG-NÓS, 27; Ciudadanos, 9; Democracia Orensana, 4;
PACMA, 4; Recortes Cero-Grupo Verde, 1; e VN, 1 . Tamén se contabi-
lizaron 3 votos nulos e 3 en branco. O índice de participación en Arnoia
foi do 75,65% (nas anteriores, en 2012, fora do 73,88%). Tralo escruti-
nio a nivel provincial, o PP acadou 9 deputados; o PSdeG-PSOE, 2; En
Marea, 2; e o BNG-NÓS, 1. En Galicia: o PP gañou con 41 escanos; En
Marea e PSdeG-PSOE acadaron 14 cadanseu, mentres que o BNG-
NÓS, ten 6 representantes.

O Partido Popular reafirmou o seu dominio no noso
concello con máis do 60 por cento dos votos

Desta doble cita electoral do
pasado ano hai que destacar
en Arnoia a alta porcentaxe
acadada, unha vez máis, polo
Partido Popular, das máis altas
de Galicia, e o índice de parti-
cipación, en torno ao 75%,
case dez puntos superior á
media rexistrada na provincia
de Ourense.(Eleccións Autonómicas)

A victoria do Partido Popular nas Elec-
cións Xerais do 26 de xuño foi tamén
clara en Arnoia, cunha porcentaxe
semellante. Daquela, o PP acadara 392
votos (60,4%), superando ás candida-
turas do PSdeG-PSOE, 131 (20,18%);
PODEMOS, 84 (12,94%); C’s, 25
(3,85%) e outros, 12 (1,83%).

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz,
visitou Arnoia para coñecer de primeira man as necesi-
dades actuais do concello. Rodrígo Aparicio plantexoulle
varias demandas do Goberno local e dos veciños para
avanzar na mellora das infraestruturas e dos servizos
municipais, sobre todo no referido a políticas sociais e a
rede de estradas. O alcalde tamén se interesou polo
apoio aos viticultores de Arnoia e do Ribeiro.

Turismo de Galicia e a Deputación Provincial de Ouren-
se asinaron un convenio para a promoción do Centro de
Adestramento de Remo de Laias, Arnoia e Castrelo de
Miño. Tamén se elaborou un plan director para esta
entidade e a dotación de equipamento para o campo de
regatas Arnoia-Laias, que acolle programas de adestra-
mento de varias seleccións nacionais de remo e pira-
güismo.

Apoio da Xunta de Galicia a varios

proxectos municipais

Dotacións para o Centro de

Adestramento de Remo de Arnoia
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P.- ¿Cales son as prioridades para
este ano?
Rodrigo.- Arnoia é un concello pio-
neiro desde hai moitos anos, grazas ao
traballo das anteriores Corporacións
municipais e o apoio da Xunta de
Galicia e da Deputación e imos traba-
llar para que o siga sendo. Pero o certo
é que a maior parte dos servizos están
ben cubertos. Eso non quere dicir que
xa estea todo feito. Hai que seguir na
mesma liña para consolidar eses avan-
ces e que os veciños e veciñas poidan
disfrutar dunha mellor calidade de
vida. Temos previsto mellorar o entor-
no da área recreativa de O Inquiau, en
convenio coa Consellería de Medio
Ambiente, favorecer a accesibilidade
nas beirarrúas do tramo urbano, pro-
curar o ensanche e mellora da seguri-
dade vial na estrada OU-402 entre
Arnoia e Castrelo de Miño, realizar
melloras na Torre do Reloxo, eliminar
barreiras arquitectónicas no Centro de
Saúde, coa instalación dun ascensor, e
traballar no plan de ordenación do
monte de utilidade pública.

Rodrigo Aparicio Santamaría,
alcalde:

P.- Como é lóxico, os viticultores de Arnoia, que son moi-
tos, están preocupados polas consecuencias das xeadas.
¿Qué xestións se fixeron desde o Concello para apoialos?
Rodrigo.- Desde o primeiro momento puxémonos en con-
tacto co Consello Regulador e coa Consellería de Medio
Rural para avaliar os danos, que no cómputo xeral non
foron elevados, aínda que algúns viticultores perderon toda
a colleita. Posteriormente, aprobouse no pleno municipal
unha moción na que se instaba a todas as Administracións a
que puxeran os medios necesarios para axudar aos produto-
res afectados.
P.- Unha desgracia que chega despois dunha boa vendima,
a de 2016, e dun ano case que redondo para Arnoia...
Rodrigo.- Así foi, e durante moito tempo lembraremos un
ano positivo en todos os aspectos. A presentación da Volta
Ciclista a España en Arnoia servíu de promoción dun valor
incalculable para os recursos termais, paisaxísticos, depor-
tivos e medioambientais. Tamén propiciou que se realizasen
obras importantes para mellorar as infraestruturas locais.

P.- O orzamento municipal de 2017 experimenta un lixeiro
incremento. ¿En qué vai repercutir?
Rodrigo.- Ese incremento vai repercutir, sobre todo, nas
políticas sociais, sen descuidar as obras públicas, que sem-
pre son importantes e demandas polos propios veciños. Esto
é posible pola contención de gastos xerais e de personal,
que fai de Arnoia un dos concellos da provincia con maior
capacidade inversora.
P.- A nivel de infraestruturas, ¿cales son as prioridades
neste exercicio económico?
Rodrigo.- Están previstas obras importantes en varias
zonas, seguindo co plan que temos para renovar os servizos
que van quedando deteriorados polo paso do  tempo, sobre
todo en espazos públicos e recreativos.  A mellora da segu-
ridade vial tamén está contemplada nos novos planes de
obras, coa mellora de estradas, camiños e beirarrúas. E
tamén queremos seguir apoiandos as políticas de emprego,
porque son moi necesarias.

“Arnoia é un dos concellos da provin-
cia con maior capacidade inversora,
grazas á contención do gasto xeral e de
personal”.

“Desde o Concello xa solicitamos
á Xunta de Galicia o apoio que
necesitan os viticultores para sair
desta difícil situación”



Un evento que tivo repercusión mediática en todo o mundo

A presentación dos equipos da Volta Ciclista a España convertíu

Arnoia en centro de atención do deporte a nivel internacional
O Balneario de Arnoia e o seu entorno acolleron a
present ación dos equipos da 71ª edición da V olt a
Ciclist a a España, que reuníu á elite deste deporte a
nivel mundial e a unha ampla represent ación de auto -
ridades das princip ais Administracións públicas
(Xunta, Deputación e Concello de Arnoia). Este even -

to, retransmitido por televisión a todo o mundo, e con
ampla repercusión en radio e prensa escrit a, situou
por un día a Arnoia como epicentro do ciclismo a ni -
vel internacional. E servíu, ademais, p ara promocio -
nar a nosa terra e os produtos emblemáticos, como o
viño e o pemento.

Xunta, Deputación e Concello

volcáronse coa proba ciclista

Promoción para o pemento de

Arnoia e o viño do Ribeiro

O día no que Arnoia foi protagonista

en todos os medios de comunicación

Moita xente soubo de Arnoia a través da retransmisión da Gala de
Equipos no entorno do Balneario. O presidente do Parlamento autonó-
mico, a conselleira de Infraestruturas, o titular da Deputación, a secre-
taria xeral de Turismo e o alcalde de Arnoia ostentaron, entre outros,
a representación institucional que acompañou ao director da proba,
Javier Guillén, e aos 198 corredores que tomaron a saída. As ribeiras
do Miño reuniron tamén a centos de afeccionados desexosos de ver
de cerca aos seus ídolos ciclistas, como Froome, Valverde, Contador
ou o colombiano Nairo Quintana, que sería o gañador final da proba.

A presentación da Gala de Equipos da Volta a España
incluíu como evento destacado un showcooking de
exaltación da gastronomía galega. Este percorrido gas-
tronómico contou coa participación de doce profesio-
nais do Grupo Nove, varios cociñeiros de Amigos da
cociña Galega e 21 Denominacións de Orixe, Indica-
cións Xeográficas protexidas e marcas con distintivo de
calidade diferencia, con especial protagonismo tamén
para o pemento de Arnoia e o viño do Ribeiro.

A organización da Volta Ciclista volveu reunir nun esforzo
común a Xunta de Galicia, Deputación e Concello de
Arnoia, como exemplo de boa colaboración institucional.
Ademais da presentación dos equipos en Arnoia e da saída
en Laias, Galicia acolleu as sete primeiras etapas da proba
ciclista. Para o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, "este
acontecemento servíu para dar a coñecer a nosa terra a
nivel deportivo e turístico". Para Rodrigo Aparicio, "foi moi
positivo para Arnoia, pola repercusión e o mínimo gasto
para as arcas municipais", xa que o a maior parte dos
investimentos recaeron na Xunta e na Deputación.
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Núñez Feijóo participou en
Arnoia na VIII Xuntanza

da Emigración

O responsable do Goberno galego,
Alberto Núñez Feijóo, destacou en
Arnoia, onde presidíu a VIII Xuntanza
da Emigración, a necesidade de
seguir avanzando na senda da recu-
peración económica para que Galicia
continúe a ser a terra de
oportunidades que é, e poida
acoller todos os proxectos de
vida. Esta xornada de confra-
ternidade organizada pola
Coordinadora Federal das
Asociacións Galegas en Ale-
maña tivo lugar no marco da
Festa do Pemento.

"Galicia mantén a súa
esencia de terra acolledora e
hospitalaria, pero nas últimas
décadas viviu unha etapa de
prosperidade sen preceden-
tes" dixo, ao tempo que engadiu que
a nosa Comunidade ten hoxe un
marco institucional democrático sóli-
do e ben asentado, é unha terra
atractiva para os investidores, facilita
a creación de empresas e non deixa
atrás a ninguén. Núñez Feijóo aprovei-
tou igualmente para enxalzar o papel
de embaixadores extraordinarios que
desempeñan os galegos do exterior:
"quero agradecervos que alá onde
haxa un galego haxa unha embaixada
de Galicia".

O presidente da Xunta, que departíu con
moitos dos asistentes, puxo de releve o
carácter excepcional da emigración gale-
ga, "a emigración galega non foi nunca
unha emigración como as demais, sempre
tivemos algo máis: a morriña" subliñou,
aínda que tamén asegurou que esta cali-
dade non os impediu contribuír coa nova
comunidade de acollida. Feijóo manifestou
que este tipo de xuntanzas coas que as e
os galegos residentes no exterior amosan
e reavivan os vínculos coa súa terra, teñen
un valor incalculable, malia que lembrou
que o mellor momento para un galego emi-
grado sempre é a volta á casa.

O presidente galego participou no xantar, na entre-

ga de premios e departíu cos asistentes, que o reci-

biron cunha gran ovación. Rodrigo Aparicio acom-

pañouno en todo momento.
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A Asociación de Mulleres Rurais mantén

a tradición das alfombras florais do Corpus

Arnoia reivindica con outros concellos de Ourense

e Pontevedra que se recoñeza o Camiño Miñoto

Cada ano renóvase en Arnoia a tradición das alfombras florais do

Corpus, grazas ao empeño da Asociación de Mulleres Rurais e de

moitos veciños e veciñas que colaboran na recolección de flores

e plantas, no deseño dos motivos florais e na colocación no exte-

rior do templo parroquial. A Asociación de Mulleres Rurais é un

colectivo dinámico, con moitas iniciativas e sempre disposto a

colaborar na organización de diferentes eventos ao longo do ano,

cunha implicación importante nas celebracións do verán. Tamén

conserva o grupo de teatro, que representou no salón da Coope-

rativa a obra "O testamento do río Nacho" durante as pasadas fes-

tas de Nadal. A Asociación tamén ten organizado charlas sobre

saúde e o pasado ano puxo en marcha un exitoso curso de cal-

ceta de bolillos, culminado cunha cea de confraternidade. Tamén

se implican na organización de festas tradicionais no noso muni-

cipio. ■

O alcalde, Rodrigo Aparicio, participou na reunión
do Consello Termal Ourensán que presidíu o titular
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en
Lobios. Un dos asuntos tratados foi o desenvolve-
mento do Plan Ourense Provincial Termal, do que
xa están executadas ou completadas 31 das 71
actuacións previstas. Este Plan está dotado cun
investimento autonómico de case 6 millóns de
euros, dos que a maior parte foron dedicados a
crear novas infraestruturas ou a mellorar as xa
existentes. Núñez Feijóo sinalou que o termalismo
ten a capacidade de xerar 1.400 postos de traba-
llo e un retorno económico de arredor de 60
millóns de euros ao ano. ■

O alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio,
foi nomeado secretario da asociación
de concellos das provincias de Ourense
e Pontevedra que promove ante a
Xunta de Galicia o recoñecemento do
Camiño Miñoto a Compostela antes do
próximo Ano Santo, en 2021. Está inte-
grada por Cortegada, Castrelo de Miño,
Ribadavia, Vedra, Boborás, Lobios,
Leiro, Forcarei, Padrenda, Pontedeva e
Arnoia. A Estrada e Beariz tamén teñen
solicitada a súa integración, pero aínda
non é efectiva.Un dos primeiros pasos
foi contacter con historiadores e espe-
cialistas en rutas xacobeas para definir
ben este itinerario histórico. ■

Rodrigo Aparicio e os outross alcaldes no Concello de Cortegada de Baños.

Rodrigo Aparicio, no Consello Termal Ourensán
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O Observatorio Económico do Ribeiro detecta a recuperación económica
O Observatorio Económico Ourensán do Car-
balliño e do Ribeiro destaca que son, xunto á
Baixa Limia, Viana e Terra de Trives, as
comarcas "na que a rexeneración laboral
avanza a máis forte ritmo, sendo a segunda
en impulsar o maior número de postos de
traballo". Esta zona "afiánzase ademais como
o segundo mercado de traballo máis dimen-
sionado da provincia".

No que atinxe ao Ribeiro, as empresas e os
centros de traballo locais xeraron en 2016 un
total de 51 empregos.

Ámbalas dúas comarcas -Carballiño e
Ribeiro- contribuíron ao descenso do paro no
conxunto da provincia.

O alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, xunto ao presidente da Depu-
tación e os demais alcaldes das comarcas do Carballiño e do Ribeiro.

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, xunto a varios dos seleccionados de
piragüismo que realizaron a preparación olímpica en Laias e Arnoia.

Medallas olímpicas que
se forxaron en Arnoia

Con tres medallas de ouro e unha de
bronce, o piragüismo foi o deporte espa-
ñol máis laureado nos pasados Xogos
Olímpicos de Río de Janeiro. O certo é
que a selección pasou varias semanas
de preparación no Centro de Regatas de
Laias e Arnoia. Samuel Craviotto, Cris-
tian Toro, Marcus Walz e o resto de inte-
grantes do equipo olímpico completaron
a posta a punto no río Miño, elixido
tamén polas seleccións de outros países
de piragüismo e remo. Os especialistas
opinan que a de Arnoia-Laias é unha das
mellores instalacións de toda España.

EntroidoEntroido
moi especialmoi especial

O Entroido é outra festa que revi-
ve en Arnoia, grazas á iniciativa
do Concello e a colaboración da
Asociación Cultural Rebule. Se o
ano pasado participaron máis de
cen veciños e veciñas de todas
as idades, este ano non quedou
a cousa atrás en canto a anima-
ción. A comparsa tamén partici-
pou no desfile de Cortegada.
Cabe agardar que este interese
por manter vivas as nosas tradi-
cións continúe no futuro.
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A Carreira Popular “8.000 Varas de Arnoia” vai camiño de con-
verterse nunha das probas clásicas do verán na nosa comarca.
Forma parte da programa do Concello de Arnoia que acompa-
ña a Festa do Pemento, o mesmo que o xa tradicional torneo de
fútbol sala que honra a memoria de Fonsi e Schuster cunha
ampla participación de toda a provincia.

O programa da TVG "Buscando Ardebullo" estivo en Arnoia
para gravar e emitir un dos seus programas de humor. Manolo
Pereiro, Marcos Pereiro e Xosé Antonio Touriñán, con todo o
equipo (na imaxe, na compaña do alcalde e outros membros da
Corporación), participaron na emisión en directo, na que
Arnoia e as súas xentes foron protagonistas.

A práctica do deporte, xunto a unha dieta equili-
brada, axuda a mellorar a saúde. Así o entende o
Concello de Arnoia, que organiza diferentes acti-
vidades para mellorar a condición física dos cida-
dáns de todas as idades. Tamén promove a Esco-
la de Fútbol, que inclúe reforzo escolar, con dous
equipos mixtos. Ambos participaron en diferen-
tes competicións con carácter amigable, xunto a
equipos de Seixalbo, Maside e San Cibrao das
Viñas. Ademais, continúan no polideportivo muni-
cipal as clases de ximnasia de mantemento,
aerobic e zumba, e, para os máis novos, de psi-
comotricidade e balonmán.

Escola de Fútbol de Arnoia



Modernización das instalacións
deportivas municipais

A DEPUTACIÓN E O CONCELLO  COLABORARON NA
RENOVACIÓN DO CAMPO DE FÚTBOL DE A QUEIXEIRA

O Atlético Arnoia, que xoga na liga de 1ª
Autonómica, disfruta cos nosos afecciona-
dos das melloras realizadas nos últimos
meses no campo de fútbol de A Queixeira,
grazas á colaboración da Deputación Provin-
cial de Ourense e o Concello de Arnoia. As
obras principais foron a instalación de herba
natural no campo, o sistema de rego e o
acondicionamento tanto dos vestiarios
como do entorno do terreo de xogo. O
investimento superou os 50 mil euros.

A Deputación de Ourense "apoiou este
proxecto porque estamos a falar de depor-

te e de relación entre os clubs da provincia
e, porque creo que así conseguimos unha
mellora nas infraestruturas deportivas que
non só serán boas para Arnoia, senón
tamén, para todos os clubs da provincia que
o visitan", dixo Manuel Baltar durante a revi-
sión das obras que realizou en A Queixeira,
acompañado polo alcalde, Rodrigo Aparicio,
e o deputado provincial  Pablo Pérez.

"É unha proba máis da cooperación que
debe existir entre as administracións,
neste caso local e provincial, e é un paso
máis na colaboración permanente que

mantemos cos concellos da provincia e,
sinaladamente, co de Arnoia", engadiu o
presidente da Deputación de Ourense.

Pola súa parte, Rodrigo Aparicio dixo
que se trata "dun campo de fútbol emble-
mático, non só para Arnoia senón tamén
para toda a contorna, incluso a nivel pro-
vincial é moi coñecido" e agradeceu o
apoio da Deputación de Ourense "con
este proxecto de remodelación do
campo, co que esperamos que os xoga-
dores e as futuras xeracións poidan gozar
del como xa o facemos nós".
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Pódese dicir que o campo está ao
nivel do At. Arnoia, ou ao revés,
que ven sendo o mesmo. O noso
equipo acadou o ascenso a Primei-
ra Autonómica, encadeando un
novo éxito deportivo, despois das
dúas Copas da Deputación. O equi-
po que preside Julio Alberte foi,
ademais, un dos equipos revelación
nesta última tempada, e o mellor
clasificado dos equipos ascendi-
dos. Na imaxe, o equipo do ascen-
so, adestrado por Javier Pernas.

Ascenso a 1ª
Autonómica
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A chegada do outono anímanos a reunirnos
todos os anos no polideportivo municipal
para celebrar o magosto. Unha festa tradi-
cional, alegre e popular que segue viva no
noso municipio. Moitos veciños e veciñas
acudiron á invitación do Concello para disfru-
tar dun día de contos e animadas conversas,
e dun menú a base de callos, cocido e bo
viño do Ribeiro de Arnoia.

O concerto Coral de Homenaxe aos emigrantes
de Arnoia na suiza reuníu na igrexa de San Salva-
dor ás agrupacións Corale Valmaggese, a Coral
Polifónica do Avia e á do Grupo Coren. A progra-
mación cultural de fin de ano incluíu os Cantos de
Nadal, tamén en San Salvador, coas corais Ecos
do Avia, Val do Avia e os Cantores de Arnoia.

O 2º Festival de Pandereteiras reuníu a tres dos
grupos de referencia hoxe en día en Galicia: Lei-
lía, A Subela e As Maianas. Como cabía agardar
houbo gran expectación e numeroso público,
nun certame que contou coa colaboración da
Deputación e da Asociación de Mulleres Rurais.
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A Asociación Cultural Airiños de Arnoia e o Concello colaboran na recuperación da tra-
dición musical, reiniciada nos anos 90, co Grupo de Gaitas Airiños de Arnoia. A nova
formación foi a embaixadora musical do noso municipio na celebración de diversos
eventos populares da comarca ou na Festa do Pemento.

Os novos tempos ou a mercadoctecnia fan
que as cousas cambien, e a presentación dos
pementos tamén. A idea de Cultivos Ribeiro
tivo unha gran acollida no mercado.

Ninguén o pon en discu-
sión. O primeiro fin de
semana de agosto, o
Pemento de Arnoia é o
protagonista indiscutible
das festas gastronómi-
cas da provincia de
Ourense. A 37ª edición
volveu reunir na Queixei-
ra a centos de persoas
dispostos a disfrutar
dunha festa sempre es-
pecial. A directora xeral
de Gandería, Agricultura
e Industrias Alimenta-
rias, Belén Docampo, foi
a encargada de cortar a
cinta de acceso ao recin-
to feiral.
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A infancia e a mocidade merecen unha atención importante
por parte do Concello de Arnoia, sobre todo, durante o verán
e nas festas de Nadal e Aninovo. O campamento estival (na
imaxe) é unha ocasión para os xogos ao aire libre, para as
manualidades e facer novos amigos, con algúns dos que
veñen pasar aquí as vacacións. Xa a fin de ano, na programa
lúdica e cultural do Nadal hai de novo actividades para os
máis novos, como o torneo de Nadal das Escolas Deporti-
vas, a visita a Pazolandia e ao Auditorio de Ourense, ou a
Cabalgata de Reis, na que colaboraron a Asociación de
Mulleres Rurais e a AA.VV. Os Castelos “Lombas”.

Como todos os anos, Melchor, Gaspar e

Baltasar acudiron á cita cos nenos e

nenas de Arnoia, atendendo a invitación

do Concello. Foi un día de agasallos, de

xogos con inchables e de compartir unha

chocolatada no polideportivo municipal.

"Vacacións para lembrar", o programa viaxeiro do Concello de Arnoia que aúna aspectos lúdicos e cultu-
rais, levou na última edición a uns 50 veciños por terras portuguesas. Durante dous días tiveron a opor-
tunidade de visitar Braga, Guimaraes, Amarante, Vila Real, Lamego e Regua, na zona do Vale do Douro.
Terra de grandes paisaxes, xente acolledora e unha rica gastronomía. Xa de volta, a satisfacción foi unha
das palabras preferidas por todos os participantes para resumir esta experiencia.

Lecer e tempo libre

Nadal e Aninovo


