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Revista Municipal

Concello de Piñor
Mellora do Forno do pobo de Guimarás
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A Mellora do Forno de Guimarás era unha vella demanda veciñal que foi
atendida recentemente.
O Concello de Piñor ten como prioridade a recuperación e mellora dos elementos tradicionais dos nosos pobos coa finalidade non só de mellorar a
imaxe de abandono que moitos deles tiñan senón tamén de fomentar as actividades de unión entre a veciñanza que dan vida ás nosas aldeas.
A mellora consistiu na limpeza xeral do forno, lavado das paredes, reforma
integral do tellado, encintado, e colocación da porta de acceso.
Esta obra enmárcase dentro do Plan Rehabilitación do Patrimonio Etnográfico financiado pola Deputación de Ourense.
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Plan de Rehabilitación do Patrimonio Etnográfico
Fonte-Lavadoiro de Piñor
Continuamos traballando na rehabilitación dos nosos pobos poñendo en valor os elementos tradicionais que neles existen e que en épocas pasadas eran lugar de traballo da vida cotiá, nexo
de unión e de xuntanzas veciñais
Dende o ano 2015, propuxémonos como obxectivo a recuperación dos nosos pobos, para elo é
prioritario en primeiro lugar recuperar os elementos comúns que se atopaban nun estado de
abandono lamentable pola falta de mantemento dos mesmos durante moitos anos.
Aínda queda moito traballo por facer porque Piñor ten 63 núcleos e moitos deles teñen máis de
un elemento que precisa unha mellora integral pero continuamos con este traballo de recuperación do noso patrimonio que conta coa financiación da Deputación de Ourense.
Neste caso adicamos este espazo aos traballos de mellora da fonte-lavadoiro de Piñor, vía de
entrada á capitalidade do concello e que se atopa na Vía da Prata.
As obras de mellora consistiron no lavado total dos seus elementos, encintado de xuntas, colocación de pedra serrada no chan e muro traseiro, así como a substitución do teito existente de
uralita por un de madeira e tella.
Coa mellora desta fonte-lavadoiro complétase a recuperación dos principais elementos da capitalidade municipal que se atopan os peregrinos ao seu paso pola vía da prata no seu longo camiño a Santiago de Compostela así como a mellora da imaxe do pobo tendo nos principais accesos os elementos totalmente recuperados.
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Plan de Mellora de Camiños 2018-2019
Mellora do firme da estrada de acceso aos núcleos de A Folgosa e
Eirexe e camiños en Moire.
O Concello de Piñor realizou no mes de outubro as obras de pavimentación correspondentes ao
Plan de Mellora de Camiños 2018-2019. As actuacións que se encadran neste proxecto son a
mellora dos camiños de acceso ao núcleo de A Folgosa e Eirexe das parroquias de A Canda e
Torcela respectivamente; e a mellora do camiño no lugar de Moire.
As vías son todas elas de titularidade municipal e atopábanse co firme moi deteriorado causado
polo uso continuado durante moitos anos e polas raíces das árbores que se atopan ás marxes.
As melloras dos camiños consistiron na pavimentación do firme con dobre e triple rega asfáltica
e limpeza das cunetas para evitar que a auga deteriore o pavimento.
Estas
actuacións
son
imprescindibles posto que melloran
a calidade dos accesos a estes
núcleos que na actualidade eran
moi deficientes polo estado actual
dos firmes que levaba máis de 15
anos sen que tiveran ningún tipo de
mantemento. É unha obriga ter os
mellores accesos aos nosos pobos,
e temos invertido moito con esforzo
e traballo. Con elo contribuímos a
que os pobos non queden
despoboados e poñendo os medios
para que non sexa unha traba vivir
no rural.
As actuacións encadradas no Plan
de Mellora de Camiños 2018-2019
teñen un importe de 41.710,62 €
IVE engadido; financiadas pola
Xunta de Galicia a través da
Consellería de Medio Rural.
Sabemos que hai
necesarias
tamén
chegando a todos.

outras moi
e
iremos
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III RallyMix Concello de Piñor

Imaxes da celebración do III Rallymix do Concello de Piñor que trae ao noso concello visitantes
de toda Galicia e incluso de fóra de Galicia que dan vida aos nosos pobos mentres disfrutan do
motor e das paisaxes e a beleza dos nosas paraxes.
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IV Andaina + Trail Concello de Piñor

A finais do mes de setembro tivo lugar a
celebración da IV Andaina + Trail do
Concello de Piñor, onde centos de persoas se acercaron ao noso concello para
desfrutar dunha combinación inmellorable para un día de outtono Deporte Saúde e Natureza en Piñor .
¡¡¡ Nada hai mellor !!!
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Limpeza e Mellora da Fonte de Casmoniño
No pobo de Casmoniño, na parroquia de Coiras, os veciños tiñan unha vella reivindicación que
era o arranxo de unha fonte que tiñan no pobo e que estaba moi deteriorada co paso dos anos
pois nunca se lle fixera ningunha actuación para o seu mantemento.
Na senda da mellora continua dos nosos pobos, fixéronse traballos de limpeza, lavado e tapado das xuntas da fonte
para eliminar as pérdidas que tiña polo
deteriorio do paso do tempo. Así como a
limpeza dos accesos que pese a estar
moi preto do pobo estaba inaccesible.
Ademais esta fonte debido ao caudaloso é importante o seu mantemento porque en caso de necesidade pode contribuir na loita contra extinción de lumes
en caso de necesidade, pois a ela acceden fácilmente os camións motobomba
para encher os seus depósitos.

Ampliación e mellora dun camiño en Casmoniño

Recentemente no lugar de Casmoniño
ampliouse un camiño existente, para o
cal os veciños cederon parte dos seus
terreos.
A finalidade desta actuación é contribuir
na loita contra incendios mediante a
apertura de camiños ou ampliación dos
existentes para que poidan acceder por
eles os camións motobombas e evitar
que o lume chegue ás portas das nosas
casas.
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Mellora dun camiño no pobo de Paredes
No lugar de Paredes o Concello de Piñor está arranxando o camiño que comeza onda fonte do
pobo coa finalidade de contribuír na loita contra a extinción de incendios.
As actuacións consisten na limpeza do camiño, na mellora das cunetas existentes e na limpeza
das mesmas coa finalidade de que drene a auga e evitar que o camiño se deteriore, así como no
allanado do seu firme, que permita ter un chan uniforme e eliminar os socavóns e pedras, para
mellorar a circulación da maquinaria agraria e forestal polo mesmo.
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Infraestruturas e Turismo: Área de autocaravanas.
Este mes de decembro deron comezo as obras da área de autocaravanas que o concello vai
construír ao lado da nave municipal que posúe no Monte de Cestos coa finalidade de dinamizar
o turismo no noso concello.
Esta obra é froito dun convenio coa Consellería de Cultrura e Turismo que financia íntegramente
a súa execución e que non suporá ningún coste para as arcas municipais. O importe total do
convenio é de 78.474,55 euros.
A obra rematará no ano
2019, Piñor contará cun
espazo totalmente habilitado e homologado para
estacionamento de 25
autocaravanas así como
os servizos básicos que
estas precisan, instalación de saneamento,
punto de vaciado, instalación de fontanería, e
electricidade. Construiránse vestiarios para homes e mulleres dotados
de tres duchas e 2
inodoros, ademais de 3
lavamáns A superficie total a urbanizar é de 3.360 metros cadrados.
De tal xeito, os usuarios deste servizo poderán pernoctar en Piñor e disfrutar da
nosa gastronomía e a beleza dos nosos
paisaxes en calquera da época do ano.
Pola súa ubicación xeográfica preto do
Concello de Cea e do Mosteiro de Oseira,
poderemos rentabilizar o turismo que moviliza o famoso Pan de Cea e o fermoso
Mosteiro coñecido como o Escorial de
Galicia que tantos visitantes atrae ademais de outros encantos das comarcas
do Carballiño-Ribeiro.
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II Fase Pavimentación da Estrada Loeda – Piñor
A finais do mes de outubro realizouse a II fase das obras de mellora do aglomerado da estrada
de Loeda a Piñor, deste xeito queda completada a mellora integral do estrada na súa totalidade
que se realizou en dúas anualidades e foi financiada pola Deputación de Ourense por importe
total de 100.000 euros.
Os traballos de mellora desta
estrada eran moi necesarios
posto que por ela transitan a
diario camións de elevado
tonelaxe e coas extremas
condicións climatolóxicas tanto de calor frío e choiva provocan o seu deterioro.
Trátase dun dos principais
accesos ao Concello de Piñor
que concecta coa N-525 e ó
mesmo tempo coa capitalidade do municipio .

Recentemente no mes de decembro quedou totalmente rematada procedendo ao seu pintado.
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Ximnasia de Mantemento
O Concello de Piñor aposta polo actividade física coa finalidade de fomentar hábitos de vida saudables que proporcionen aos nosos veciños unha mellor calidade de vida.
Con esta actividade trátase de mellorar a capacidade e saúde física e mental coa realización de
exercicios de tonificación, flexibilidade e deporte adaptaptados a cada grupo.
Na actualidade hai dous grupos:
⇒

Centro Social de Albarona
Martes e Xoves de 19:00 a 20:00 h

⇒

Na Antiga Escola de Cotelas
Martes e Xoves de 20:00 a 21:00 h

Se estas interesado
en asistir…..
podes anotarte
preguntando nas
oficinas do Concello

10

Talleres entrenando as cabeciñas

Os Talleres Entrenando as Cabeciñas, son
impartidos polo Programa de Educación
Familiar da Mancomunidade de Concellos
de O Carballiño. Impártense tódolos mércores ás 10.30h no Centro Social.
En cada xornada traballaranse diferentes
aspectos de estimulación cognitiva:
memoria, cálculo, linguaxe, atención...

Contacontos Familiar o Rato Canguro
Imaxes
da
representación
do
Contacontos Familiar o Rato Canguro no
que se traballaron cos nenos os valores
do respecto a educación en igualdade de
sexos para conmemorar o día contra
Violencia de Xénero 25N.
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Piñor Concila: DiverNadal
O Concello de Piñor coa finalidade de conciliar a vida familiar e laboral organizou diversas
actividades duranrte as vacacións do Nadal para os cativos que están financiadas pola Xunta de
Galicia a través da SX de Igualdade.
As actividades dirixidas a cativos a partir de 5 anos incluiron talleres lúdico-educativos, xogos,
manualidades...etc onde os nenos disfrutan aprendendo; ademais da tradicional viaxe a
Pazolandia.
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