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Avisos 
* ITV Agrícola os días 29 e 30 de xaneiro (9:00 a 13:30 e 15:15 a 18:00), no sitio de 

sempre xunta o Centro Médico, para anotarse chamar ao teléfono 902 30 90 00 ou 

ben a través da web http://www.sycitv.com/es/. 

Centro de maiores 
* O Centro social Municipal de Maiores permanecerá pechado dende o día 18 de 

decembro ata o 5 de xaneiro do ano novo. Co motivo da feira, o 4 de xaneiro, o 

centro permanecerá aberto e haberá servizo de autobús. O día 8 de xaneiro 

volveremos ó horario de costume. 

Cabalgata Reis 
* Cabalgata de reis. Sairá da Casa do Concello, precorrerá as rúas de Boimorto e 

rematará no Pabellón Deportivo onde haberá sorpresas para os máis cativos.Data: 

05/01/2018 Hora: 18:00 h 

Abastecemento Auga 
   * Durante todo o verán viñemos avisando da necesidade de facer un uso 

RESPONSABLE da auga da traída municipal. Vendo a situación de seca que seguimos 

sufrindo mesmo nestes meses de inverno ROGAMOS que a veciñanza siga facendo o 

un uso responsable da auga da traida. Recordando que non se deben lavar beirarrúas, 

muros,… non se pode regar coa traída municipal e sobre todo débense solucionar as 

fugas, derivacións,… que fan que se perda moita auga.  

Estas medidas son polo ben de todos, xa que levamos bombeando auga dende o río 

(cada vez con menos caudal) ininterrompidamente dende fai máis de ano e medio. A 

situación non se prevé que mellore a curto prazo co que estas medidas 

deberemos mantelas durante unha boa tempada.  

Servizos Sociais 
   * Actividades de conciliación da vida persoal, familiar e laboral durante o 

periodo vacacional de verán e no Nadal:  “Campamento a maxia do Nadal” 

 Destinatarios: nenos/as de idades comprendidas entre os 4 e os 12 anos. 

 Duración: do 22, 26, 27, 28, e 29 de decembro de 2017 ó 2, 3 e 4 de xaneiro 

de 2018. 

 Lugar: Centro Social Municipal de Maiores. 

 Horario: de 10:00 h a 13:00 h. As actividades do día 4 celebraranse en horario 

de tarde. 

 Inscrición: ata o 15 de decembro nas oficinas de servizos sociais do concello en 

horario de 12:30 h a 15:00 h. 

 Prezo: estar en posesión do carné de actividades municipais. 

Para a realización da actividade deberá haber un mínimo de 15 nenos/as e un máximo 

de 30 nenos/as inscritos/as. 
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 Preferencia de acceso: unidades familiares empadroadas no Concello de 

Boimorto tendo preferencia as unidades familiares con menos ingresos. 

 Información: nos servizos sociais do concello (981 516075).● 

 

 

 

 

   * Servizo de atención ás dificultades de memoria.Como ben sabedes no mes de 

novembro presentouse o servizo de atención ás dificultades de memoria para todas 

aquelas persoas preocupadas ou demandantes de información e atención sobre as 

dificultades de memoria, e para as familias e coidadores principais das persoas nas 

que estas dificultades supoñen unha interferencia significativa nas súas actividades 

da vida diaria.  

No mes de xaneiro, todas aquelas persoas interesadas en participar neste servizo 

deberán achegarse ós servizos sociais do concello para iniciar a recollida de datos e a 

súa inmediata incorporación ó servizo. 

   * Actividades lúdicas no proxecto de Bebeteca: Ainda que xa comenzaron as 

actividades para os nenos/as e os seus pais/nais os martes e xoves no Centro Social 

Municipal de Maiores, animamos a todas aquelas familias (con menores en idades 

comprendidas entre 1 e 7 anos) que ainda non participan a que se acheguen ó citado 

centro para incorporarse ás actividades.  

Cultura  
   * Nacemento vivente. Con motivo do remate da medida de conciliación 

"Campamento a maxia do Nadal", os /as nenos/as do concello participarán na 

representación dun Belén vivente. Animamos á veciñanza do concello a que se 

acheguen para compartir cos máis cativos desta experiencia. 

Data: 04/01/2018  Lugar: Casa da Cultura.  Horario: 19:00 h 
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