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Mobilización do sector lácteo 

A Plataforma para a defensa do Sector Leiteiro convoca unha marcha de 
gandeiros para o luns día 10, que sairá de Arzúa ás 10,30h. cara a Melide. Os 
gandeiros de Boimorto teñen pensado saír cos seus tractores ou coches ou 
bicis ou a pé, que todo fará falta, ás 9,30h. do Campo do Rosario para iren 
todos xuntos para Arzúa. 
Desde esta alcaldía e desde o equipo de goberno facemos un chamamento de 
apoio e axuda na protesta e loita dos nosos gandeiros por un prezo xusto 
polo leite que lles permita vivir dignamente e nos permita a todos ter 
prosperidade. 
Rogamos pois ós veciños se sumen, voluntariamente por suposto, asistindo á 
marcha, pechando en solidariedade o comercio de doce a dúas da tarde e 
que poñan un carteliño  que indique visiblemente que se apoia ó sector, ou de 
calquera outro xeito que  mostre ó País enteiro que estamos todos unidos 
polas xustas esixencias deste maltratado sector. 
Os carteliños solidarios para poñer nos comercios procuraremos telos no 
concello a partir do xoves día 6 

Actividades Agosto2015 
   * Escolas de natación para nenos/as e adultos Ata o 4 setembro. Luns a venres 
APRENDE A NADAR 1:  Nenos/as que non saben nadar Horario: 12:00 –12:45 h. 
PREZO 8€ curso + por acceso á piscina con carné actividades municipais, de non 
contar con carné deberá aboar 0,50€/diario para o uso da piscina. 
APRENDE A NADAR 2:  Nenos/as que xa saben aguantarse sen axuda (manguitos, 
churros...). Paso dunha proba. Horario: 12:45 -13:30 h. 
PREZO  8€ curso + por acceso á piscina con carné actividades municipais, de non 
contar con carné deberá aboar 0,50€/diario para o uso da piscina. 
ESCOLA DE NATACIÓN: ADULTOS: Para adultos ( a partir de 18 anos). Horario: 
13:30 - 14:15 h. PREZO: 15€ curso + por acceso á piscina con carné actividades 
municipais, de non contar con carné deberá aboar 1€/diario para o uso da piscina. 
DURACIÓN: Na piscina municipal de Boimorto, ata o 4 setembro. De luns a venres. 
   * Aquagym. Exercicios físicos na piscina, unha forma divertida e sinxela de facer 
deporte. A partir de 16 anos. Luns e mércores de 14:45 a 15:30. Solo se abonara o 
acceso a piscina, gratuito de poseer o carné de actividades. Ata o 29 de agosto. 
   * Ximnasia de mantemento: Actividade que mellora a nosa saúde física dunha 
forma divertida. De 13 anos en adiante. Mínimo de 10 inscritos. Xoves de 21:00 a 
21:45. Ata o 27 de Agosto no Polideportivo municipal. Gratuíto para os que teñan o 
carné de actividades municipais, 10€ o resto. 
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   * Pilates: Sistema de adestramento físico e mental, baseado en exercicios 
posturais e correctivos, no que o centro do corpo sitúase no abdome, de aí que estea 
moi indicado para os que padecen de problemas de costas. De 13 anos en diante.  
Mínimo de 10 inscritos. Martes de 21:00 a 21:45. Ata o 28 de agosto no Polideportivo 
municipal. Gratuíto para os que teñan o carné de actividades municipais, 10€ o resto. 
   * Excursión ás Termas da Chavasqueira (Ourense) O 26 de agosto, Saída ás 
09:30 do Campo do Rosario. Levar comida da casa, así coma, crema protectora e 
viseira/gorro. Idade: sen límite. Terán preferencia as persoas empadroadas. Os 
menores teñen que ir acompañados dun adulto. Como mínimo deberá haber 25 
inscritos, máximo 50 INSCRICIÓN: ata o 24 de agosto Prezo: 5€ por persoa 
   * Obradoiros Novas Tecnoloxías: Anotarse antes do 14 de agosto nas oficinas do 
Concello 

- Obradoiro para pais e nais sobre seguridade en Internet e as redes 
sociais: Venres 21 de agosto de 18:00 a 20:00 (posibilidade de modificación 
horarios segundo inscritos). Totalmente gratuíto e aberto a toda a poboación. 
Contidos: coñecer as redes sociais que visitan os seus fillos, evitar perigos en 
Internet, a comunicación cos fillos, e falar abertamente con eles dos problemas 
que se poden atopar na rede. Mínimo 10 persoas. Duración: 2 horas. Lugar Casa da 
Cultura. 
- Obradoiros de redes sociais e TIC´s para a xuventude: Mínimo 10 e máximo 
20 anotados para cada obradoiro. Lugar: Aula de informática  Duración: 4 horas 
cada obradoiro Recoméndase que cada participante traia o seu ordenador portátil 
ou táblet. 
Obradoiro1: Coida a túa imaxe dixital: martes 18 de agosto de 16:00 a 20:00 
Coñecer as diferentes ferramentas sociais que nos ofrece Internet, participación 
en redes sociais, blogs, web 2.0, a privacidade… (facebook, twitter, pinterest, 
instagram, whatsapp…) 
 

Obradoiro 2: Uso das TIC´s, sabes aproveitalas?  martes 25 de agosto de 
16:00 a 20:00 
Uso eficiente dos recursos que ofrece Internet, fontes de información, soportes 
gratuítos de almacenamento da rede, ferramentas web: google drive, dropobox, 
evenote, prezi, powtoon, skype, hypercam, delicious, aplicacións móbiles, creación 
da túa marca persoal… 

Prezo: gratuíto para todos aqueles que conten co carné de actividades do Concello, o 
resto: 5€/obradoiro  

Festival da la Luz - Cosecha 2015. 
* 12 e 13 de setembro. Orros - Andabao. Chegamos a IV Edición do Festival 
de la Luz  e como todos os anos precisamos da vosa colaboración. Para 
anotarse no programa de voluntariado do Festival pódese facer nas oficinas 
do Concello, no 981 51 60 20 ou ben por e-mail en cultura@boimorto.es. 
Antes do 20 de agosto de 2015. Grazas!! 
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