
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novas de Mesía 

                                                             
  
  

FESTA DO ENTROIDO 
A festa do Entroido terá lugar este sábado día 
22.02.2020 ás 16.00 horas no Pavillón de Visantoña. 
Máis información na páxina web do concello. 

 
CURSO DE COCIÑA 

Día: Sábados 4, 18 e 25 de abril de 2020. 
Hora: De 11 a 13.30 h. 
Lugar: Casa da Cultura de Xanceda. 
É necesario que vos anotedes antes do 25 de marzo na 
Casa da Cultura. Prazas limitadas. 
Prezo: 18 €  

 
CHARLA - TALLER VESPA VELUTINA  

Día: Luns, 2 de marzo de 2020, ás 17:00 h. 
Lugar: Salón de Actos da Casa da Cultura – Xanceda. 
Información sobre control primaveral e como evitar niños 
próximos ás vivendas, fabricación de trampas e atraíntes, 
primeiros auxilios por picaduras, protección das colmeas 
contra a velutina. 
*Anotarse na Casa da Cultura. No caso de non haber 
inscricións, suspenderase. 

FESTA DAS PERSOAS MAIORES 
A festa dos maiores este ano será o día 23 DE MAIO. 
 

FESTAS FIN DE ACTIVIDADES  
Festa de fin de actividades de ADULTOS E MAIORES o 
venres 29 de maio a partir das 21:30 h. no pavillón de 
Xanceda. Contaremos coa exhibición das distintas 
actividades que se realizan no concello. 
Festa de fin de actividades INFANTIL E XUVENIL o 
sábado 30 de xuño ás 11:00 h. no pavillón de 
Xanceda, coa idea de que os pais poidan acudir a ver 
os/as nenos/as. 
 
 

  

 
 
 

 
Este é o lema da nosa campaña para conmemorar o 8 de 
marzo, día da Muller. Trátase de que entre todxs 
contribuamos a algo tan básico como é a igualdade, 
traballando dende as casas, concello, colexios, ... 
 

“ACTIVIDADES NO CPI XANCEDA” 
- “MESA REDONDA”: E TÍ QUÉN VES SENDO?, 
dirixida a alunmxs da ESO. Mulleres relacionadas con 
Mesía que traballan no ámbito da problemática da muller. 
Coñeceremos a: Nazaret González, directora do Centro 
de Información á Muller da Comarca de Ordes, e Rosa 
Ocampo González, coordinadora da Cruz Vermella da 
comarca de Ordes entre outras. 
- “ACTIVIDADES EN PROL DA IGUALDADE” 
para os /as alumnxs de infantil e primaria. 

 
“CONCENTRACIÓN EN REDE” 

O día 8 de marzo é o día da muller e a nosa idea é facer 
unha concentración en rede. Para elo, utilizaremos o 
facebook de Xuventude Mesia subindo a foto co logo 
“Tecendo  igualdade” e iremos “poñendo a cara” na 
defensa da igualdade. Pode participar todo o que queira: 
colectivos, familias, compañeiros/as de traballo, … ou 
podes facer unha foto individual. Dirémosvos como facer, 
solo seguide o facebook de Xuventude Mesia e teredes 
toda a información para participar na campaña. Grazas 
por colaborar!!          
 
 
 
 

 “CHARLA-TALLER  
DE REFLEXIÓN-RELAXACIÓN E MEDITACIÓN” 

Esta charla - taller está enfocada a como o pensamento e 
a aptitude inflúen nas nosas vidas. Seguro que vos dará 
moito que pensar. Correrá a cargo de Donvina Millares, 
kinesíologa, terapeuta psicocorporal, profesora de ioga, 
pilates,Tao Ying, relaxación e meditación. 
Día: 13 de marzo de 2020. 
Hora: 21:30 h. 
Lugar: Casa da Cultura. Anotarse antes do 9 de marzo. 
 

 TEATRO  PARA ADULTOS  
“DIVAS DE DIVÁN”  

Día: Venres, 20 de marzo de 2020, ás 21:30 h. 
Lugar: Casa da Cultura. 
Inscricións: Antes do 19 de marzo na Casa da Cultura.  

Vero, Ángeles e a Carmen xúntanse arredor dunha mesa 
mentres pican queixo de tetilla, comparten uns 
chouriciños e proban que pementos pican e cales non, 
para contarnos historias da erótica do noso país. 
 
 
As actividades están dirixidas a todos/as os/as que 
queiran asistir. 
Imprescindible anotarse. Aforo limitado. 
 

 
 

 
 
 

EXCURSIÓN: URBAN PLANET/CINE  
Día: Luns, 6 de abril de 2020. 
Horario: De 10:30 a 18:30h. (saída e chegada 
aproximada á Casa da Cultura). 
Pola mañá acudiremos a Urban Planet en Área Central 
onde a diversión está asegurada. Teremos dúas horas 
para comer nas Cancelas, pola tarde veremos unha 
película. 
Destinatarios/as: Nenos/as do concello. Os maiores de 
13 anos con autorización firmada e os menores 
acompañados. 
Prezo: Nenos/as e adultos: 12 € (só cine: 4,50 €). 
Inscricións: Na Casa da Cultura e entregar o resgardo 
do pago. Prazas limitadas. 
 

                     EXCURSIÓN CONCELLO  
18 DE ABRIL. Excursión para todos/as os/as que queiran 
asistir. Estamos ultimando todo. Teredes toda a 
información no mes de marzo en bandos, na páxina web 
e tamén no facebook de Xuventude Mesía. 
 
 

SAIDAS MULLER 

ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
O Concello ten aprobadas e previstas as seguintes 
obras a realizar durante o ano 2020 con fondos propios, 
con subvencións da Deputación Provincial e da Xunta 
de Galicia. 
 

PROXECTO ORZAMENTO 
Camiño na Carballeira (Albixoi) 24.226,09 € 
Camiño de Castiñeiras (Albixoi) a 
Maruzo (Cumbraos) 23.366,12 € 

Pavimentación aparcadoiro pista 
polideportiva na Vila (Castro) 2.954,98 € 

Camiño de Soutelo a Mesía (Olas) 142.784,26 € 
Camiño de Soutelo (Olas) a límite 
Villamaior (Ordes) 72.801,10 € 

Camiño do Vilar a Amil (Mesía) 34.028,13 € 
Camiño de Pousadoiro a Seble 
(Visantoña) 19.497,04 € 

Camiño de Ponte Autopista a Adrán 
(Visantoña) 10.033,80 € 

Camiño en Guitiriz (Visantoña) 7.907,76 € 
Camiño de AC-223 ás Barreiras 
(Xanceda) 37.290,99 € 

Camiño Reboredo cara Lanzá (Xanceda) 18.199,18 € 
Ampliación da rede de distribución de 
auga municipal. Fase I. Mesía, Visantoña 
e Olas 

576.194,23 € 

Creación dun arboretum autóctono no 
viveiro municipal (Cumbraos) 46.053,12 € 

A día de hoxe, as inversións en obras previstas realizar 
no ano 2020 ascenden a 1.015.336,80 €.      

 

 
 
 
 

VOLUNTARIADO XUVENIL 
O Concello de Mesía figura inscrito no Rexistro de 
Acción Voluntaria de Galicia co fin de realizar proxectos 
de voluntariado enmarcados no programa Servizo de 
voluntariado xuvenil. 
Se tes entre 16 e 30 anos podes participar como 
voluntario/a no Departamento de Cultura e Deporte do 
concello.  
Aos/as voluntarias/as pagaráselles dietas de 6,00 €/día 
(como gastos de desprazamento e manutención). 
Anótate xa no concello para este 2020.  
 

MONITORXS  RECICLADXS 
Seguimos co programa de monitorxs recicladxs. Esta 
vez imos dar un repaso polas novidades en talleres. 
Manualidades de reciclaxe e globoflexia serán as nosas 
seguintes sesións. O cartel sairá na web ou en facebook 
xuventudemesia, pero adiantámosvos a data e o prezo 
para que poidades anotarvos. Prazas limitadas. 
Día: Sábado 28 de marzo, de 10:30 a 13:30 h. 
Lugar: Casa  da Cultura de Xanceda. 
Prezo: 12 € por obradoiro. 

XUVENTUDE 

OBRAS PREVISTAS 

 
 

 
 

A Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da 
Coruña veñen de publicar as convocatorias das 
seguintes subvencións para o ano 2020: 
 A persoas físicas/autónomas para a posta 
en marcha de casas do maior cun máximo de 5 
prazas (DOG núm. 22, 03.02.2020). Fin prazo 
solicitude o 03.03.2020.                
 A asociacións veciñais: 

- para realizar actividades e investimentos 
culturais (BOP núm. 29 e 30, 12 e 13.02.2020). Fin 
prazo solicitudes ata ás 14.00 horas do 06.03.2020. 
- para realizar actividades e inversións de 
promoción económica (BOP núm. 28 e 31, 11 e 
14.02.2020). Fin prazo solicitudes ata ás 14.00 
horas do 10.03.2020. 
- para participar no Programa Rede Cultural 2020 
(BOP núm. 9, 15.01.2020.). Prazo solicitudes do 10 
ao 26.03.2020. 
 A asociacións e clubes deportivos para a 
realización de actividades de fomento da actividade 
física e do deporte, participación en competición 
federada de ámbito local e autonómico, e para 
infraestruturas e equipamento deportivo (BOP 
núm. 30, 13.02.2020). Pendente apertura prazo 
solicitude. 
 A entidades asociativas agrarias, labregas, 
gandeiras, forestais e de cazadores para a 
realización de actividades e inversións (BOP núm. 
28 e 31, 11 e 14.02.2020). Fin prazo solicitudes ás 
14.00 h. do 10.03.2020. 
 A pequenas e medianas empresas e 
microempresas para consolidación e fortalecemento 
do tecido empresarial a través do apoio á inversión, 
á contratación para a creación e ampliación do cadro 
de persoal e/ou mantemento do cadro de persoal 
de (BOP núm. 29, 12.02.2020) Plan de Emprego 
Local (PEL) 2020. Pendente apertura prazo 
solicitude.    
Máis información nas convocatorias ou no concello. 
 
 
 
 

SUBVENCIÓNS 

 
 

 
 

COMPOSTAXE DOMÉSTICO 
O Concello de Mesía adheriuse ao programa de 
compostaxe doméstico de Sogama co fin de propiciar a 
recuperación da materia orgánica na súa orixe. 
    
Sogama dotou ao concello con 25 composteiros (de 
400 litros de capacidade e fabricados con materiais 
reciclados e reciclables), que se subministrarán aos/ás 
veciños/as que o soliciten. Así mesmo tamén se lles 
entregará un manual explicativo que lles axudará  a 
coñecer mellor a técnica e a solventar dúbidas.  
 

Para ter un composteiro, os/as veciños/as do concello 
terán que solicitalo, chamando ao concello 
(981687001) e acudir obrigatoriamente a charla que 
realizarán os técnicos de Sogama o día  27 de febreiro 
ás 17:00 h. na Casa da Cultura. Os composteiros 
repartiranse nesta charla. No caso de haber máis 
solicitudes que composteiros sortearánse ese mesmo 
día diante dos/as asistentes.  
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