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O Concello de Piñor quere darvos a benvida á revista de información municipal do Concello de Piñor.
Aquí atoparedes un punto de información da actividade do desenvolvida
polo concello, obras, información relativa a axudas, xornadas, actividades, así como outras publicacións
que consideremos de interese para todos vós.
Estará dispoñible nas dependencias municipais, no centro de saúde, nos bares e restaurantes do
municipio, …
Agardamos que sexa do voso interese.

Medidas de Protección contra Incendios
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Chega o bo tempo e con él os incendios.Piñor é un concello declarado de
alto risco de incendio.
É obrigatoria a limpeza nun perímetro de 50 metros no entorno dos núcleos poboados ou vivendas.
Sexamos responsables.
Os beneficiados somos todos.

Actividades de verán, 6
excursión, ...
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Plan de Rehabilitación do Patrimonio Etnográfico
O Concello de Piñor inicio no ano 2015 un Plan de Rehabilitación do Patrimonio Etnográfico Municipal coa finalidade de recuperar e poñer en valor os tan prezados elementos que engaden beleza ós nosos pobos e que se atopaban nun estado de abandono, moi deteriorados polo paso do
tempo e por non ter realizado labores de mantemento dos mesmos.
Así dende 2015, xa temos recuperadas algunhas fontes e lavadoiros.

Fonte-Lavadoiro de Vilariño

Antes

Despois

Fonte-Lavadoiro do Outeiro de Coiras
A fonte do pobo de Outeiro na parroquia de Coiras
atópase na marxe dereita no camino de acceso ó
pobo.
A brigada de obras do concello rehabilitou a fonte,
realizando primeiro as actuacións necesarias para
protexer e dar seguridade ó muro de contención
que se atopa por encima da fonte.
Os traballos de mellora que se realizaron,foron de
lavado, encintado das lousas, pegado de pedra natural á parede traseira, e colocouse unha cuberta
con tella curva.
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Plan de Rehabilitación do Patrimonio Etnográfico
Fonte - Lavadoiro de Albarona
Así estaba antes….

O concello de Piñor levou a cabo a rehabilitación da fonte – lavadoiro de A Albarona que se
atopa ubicada no centro do núcleo, na estrada de acceso ó velorio municipal e centro social, é
lugar de paso de numerosos peregrinos onde sacian a súa sede e enchen as súas cantimploras para o longo camiño que lles espera ata Santiago, pois atópase en plena Vía da Prata .
O estado no que se atopaba como se amosa
nas imaxes xustificaba a súa necesaria intervención coa finalidade de evitar o perigo que
supuña a cuberta existente, mellorar o entorno
dun espazo público.
As actuacións consistiron na demolición manual, limpeza, arranxo dos puntos do lavadoiro
danados, realización dunha nova base para a
fonte, instalación de pezas graníticas, execución de nova soleira, estrutura de cuberta en
madeira de Piñeiro con tratamento para exterior, colocación de tella cerámica e fixación de
baranda.
O importe total das obras de rehabilitación supuxeron un investimento de 6.713,02 € financiado
pola Deputación de Ourense para o programa de rehabilitación do patrimonio etnográfico municipal.
Na próxima edición daremos conta de máis fontes que xa foron rehabilitadas en outros pobos
do concello….
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Mellora das Estradas Municipais.
O Concello de Piñor ten unha rede de estradas municipais de km que une os nosos pobos.
Tódolos anos a Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia quitan programas para colaborar
cos concellos na mellora das súas vías de comunicación, de tal xeito que o concello acolleuse a
ese programas para realizar actuacións naquelas que se atopaban en peor estado.

Plan Marco de Mellora de Camiños
O concello de Piñor coa colaboración da Xunta de Galicia a través do Plan de Mellora de Camiños Municipais coa finalidade mellorar a a rede viaria existente no medio rural, para facilitar
a accesibilidade ás explotación gandeiras, ven de arranxar as estradas municipais de:
A Eirexe - Outeiro de Torcela
Outeiro de Loeda
Coiras a Carballediña
Estas estradas dan acceso a núcleos nos que a
actividade agraria e gandeira son o sustento da
vida cotiá dos seus veciños, ademáis de ser o
nexo de unión con outros núcleos.
A situación das estradas de acceso a estes pobos tiñan un firme totalmente deteriorado, nalgúns casos case inexistente, levantado polas
raíces das árbores das marxes, con fochas, …
onde o tránsito se facía complicado.
As actuacións consistiron na preparación do terreo e barrido do firme, preparación dos camiños con base de macadam, pedra e outros materiais, dobre e triple rega asfáltica ou pavimento
de formigón.
As actuacións levadas a cabo tiveron un importe total de 61.494,58 dos cales a Xunta
de Galicia a través da Consellería de Medio
Rural aportou 50.821,97 € e o concello
10.672,61 € correspondentes o IVE.
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Mellora das Estradas Municipais.
Plan Provincial
As rúas do núcleo de A Corna atópanse moi deterioradas polo paso do tempo pois facía
máis de 15 anos que non se arranxaban polo que presentaban numerosos baches e fendas,
con tal motivo e dado o estado no que se estaban o Concello de Piñor executou a reparación e
mellora dos seus camiños coa finalidade de dotar os veciños do pobo de A Corna de uns servizos de acceso de calidade.
As obras supuxeron un investimento de
21.251€ financiadas polo Plan Provincial de
Obras da Deputación
As actuacións levadas a cabo consistiron na
limpeza e bacheado, reforzo do piso existente, limpeza de cunetas e pavimentado con
dobre rega asfáltica.

Máis estradas municipais que se arranxaron….
Carretera de Coiras a Cruce de Sextos
Carretera de Grobas a Eirexe
Camiños do pobo de Casmoniño
Camiños do pobo de Vilanfesta
Carretera de O Reino (antiga nacional)
Carretera de Senra a Betar
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Mellora do abastecemento nos pobos
Mellora do abastecemento nos Asneiros
O núcleo de Os Asneiros contaba con unha rede de auga potable, realizada hai anos polos veciños que se atopaba totalmente obsoleta e que non era garante do caudal mínimo necesario
para o abastecemento dos seus veciños.
Coa finalidade de por fin a esta situación demandada polos veciños fai anos, o concello de Piñor conseguiu a cesión dos terreos dos veciños para unha nova a captación de auga, a construcción dun novo depósito e unha nova rede de abastecemento que permitirá paliar as deficiencias existentes.
As actuacións consistiron no movemento de terras, excavación da gabia para canalizacións,
arquetas e pozos de rexistro, construción da captación de auga potable e do depósito de auga
e instalación de cloración, instalación da rede de abastecemento e reposición de muros de peche e pavimentos afectados.
O importe total das obras foi de 57.233 euros, financiadas polo Plan Provincial de Obras da
Deputación de 2016.

Imaxes da obra
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Piñor co Deporte
Actividades deportivas
O Concello de Piñor consciente do importante e saudable que é a actividade física, organiza
diversas actividades ó longo do ano, nas que ademáis de practicar deporte podes desfrutar da
beleza dos paraxes e natureza do noso municipio.

Deixámosche unas imaxes dalgunhas delas…
I Rallymix Concello de Piñor

BTT Concello de PIñor

Andaina

Trail

Ioga
Pilates
Zumba
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Actividades de conciliación e lecer
Casa Niño Os Cativiños
¿Tes que ir a traballar e non tes con quen deixar o teu
pequeno?
O Concello de Piñor dispón de un recurso de
atención a infancia.

O
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T
A
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Para nenos de 0 a 3 anos.
Totalmente gratuito

Aberto o prazo de matrícula do 11/05/2017 ata 11/06/2017
Presentar a documentación na antiga escola de
Fontelo (carretera de Loeda,11)

Actividades Infantís de Verán 2017

Está a piques de rematar a escola e chega o verán, mentres o concello terá actividades para
que os máis pequenos desfruten e sigan aprendendo…
Todos os días de 10:00h - 12:30h
Do 10 de xullo ao 1 de setembro, no Centro Social do Concello (Albarona)
As actividades serán variadas: manualidades, actividade física, talleres de estimulación, educación en valores, elaboración do Xornal Piñor Times, Escola de Teatro de Verán,…

Formaliza a túa inscrido 5 de xuño.

ción no concello a partir
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