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Avisos
*Nestas ultimas semanas estanse a dar moitos avisos por parte de camioneiros e tractoristas
de que as cabinas dos vehículos moi grandes baten coas polas das arbores que están na beira da
estrada. Todos/as veciños/as que teñan arbores na beira da estrada rogamos os revisen e fagan
podas para reverter esta situación.
* Reunión Urbanismo: Tendo en conta a antigüidade do PXOM de Boimorto, aprobouse
definitivamente no ano 2007, e á vista dos cambios lexislativos producidos desde entón (Lei de
Montes, Lei de incedios, Lei do solo, etc) o Concello pretende facer un estudio previo para
valorar a posibilidade da súa modificación. Para elo, e ademais dos traballos técnicos necesarios,
é preciso contar coa participación dos veciños, para coñecer a realidade dos usos dos terreos e
os cambios producidos neles nos últimos anos.
Para explicar máis polo miúdo estas actuacións e que se vaian expoñendo dúbidas
ou propostas ao respecto convocase aos/as veciños/as interesados neste tema a unha reunión
na Casa da Cultura o vindeiro venres 31 de agosto, ás 20:00 h. na que o trataremos.

Biblioteca Municipal Agosto-18
*O horario de apertura para este mes de agosto é o seguinte: Luns e mercores: de 11:00 h. a
13:00 h. e de 16:00 h. a 20:30 h.; os martes e xoves de 11:00 h. a 14:00 h.

Festival de la Luz
* Como ben sabedes os diás 7, 8 e 9 de setembro teremos en Boimorto a 7ª Edición do
Festival de la Luz, un dos puntos fortes da oferta musical do noso Pais. Danse cita en
Boimorto artistas de varias xeracións e de músicas e artes moi diversas. As entradas están á
venda na web do festival: https://www.festivaldelaluz.es/
*Esta aberto o prazo para inscribirse como voluntari@ para o Festival, debedes remitir por
correo electrónico copia do teu DNI e telefono de contacto. Ao email:
voluntariadofluz18@gmail.com

Servizos Sociais
* Horario de Atención ao público: A partires do 7 de agosto retomaremos o horario habitual.
*O Punto de Atención á Infancia (Gardería) iniciará o curso 2018 - 19 o vindeiro martes 4 de
setembro, no horario de costume.

Centro de Maiores
* O Centro Social Municipal de Maiores tralo peche da tempada 2017-18 volvera a abrir as
súas portas o 10 de setembro de 2018 co horario de costume e tamén volverá funcionar o
servizo de transporte a partir do 11 de setembro..

Cultura e Deportes
* GAP: Actividade físico-deportiva con exercicios específicos
Abdominais e Pernas. Comezarase sempre cun quencemento xeral
estiramentos musculares. A partir de 13 anos.
Horario: martes de 21:00 a 21:45. - Lugar: pavillón municipal.
Duración: Retomaremos as clases do 4 ó 25 de setembro.
* Pilates: Sistema de adestramento físico e mental baseado
correctivos, no que o centro do corpo sitúase no abdome, de aí que
que padecen de problemas de costas. A partir de 13 anos.
Horario: xoves de 21:00 a 21:45. - Lugar: pavillón municipal.
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Duración: Retomaremos as clases do 6 ó 27 de setembro.
* Saídas ao Aquapark de Cerceda. Saída ás 11:30 e volta sobre ás 19:30 h no Campo do
Rosario. Levar comida da casa así coma crema protectora e viseira/gorro.
Idade: sen límite, por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas empadroadas.
Como mínimo deberá haber 32 inscritos, máximo 50.
Data: 28 de agosto - Prezo: 10€/participante
FIN INSCRICIÓN: ata o venres antes á data de saída.
Requisito: estar en posesión do carné de actividades deportivas municipais.
* Saídas á praia: Saída á praia o 30 de agosto, sairemos á praia desde o Centro de Maiores
ás 15:00 h. Deberanse anotar no concello, ou ben, chamando ao 981 51 60 20.
Haberá un número limitado de prazas (25) e irán por orde de inscrición; mínimo 20 persoas
inscritas.
Prezo: gratuíto. Requisito: estar en posesión do carné de actividades deportivas municipais.
* II Torneo de Pádel. Bases:
Datas: do 24 ó 26 de agosto.
2 Categorías: Intantil nen@s ata 13 anos cumpridos o día do inicio do torneo e Senior a partir de
14 anos.
Agasallo: todos os particiantes recibirán unha camiseta técnica conmemorativa e a inscrición é
totalmente gratuíta.
Premios: haberá trofeos do 1º ó 4º clasificado en cada categoría.
Sistema de competición: haberá unha primeira fase tipo liguilla todos contra todos ou no caso de
moitos participantes grupos, e despois cruces entre os primeiros clasificados. Na primeira fase
os partidos serán a un único set gañando o que antes consiga 6 xogos. Nos partidos de cruces
tamén serán a un único set, pero o gañador terá que lograr 8 ou 9 xogos. Os partidos de
semifinais, 3º-4º posto e a final xogaranse ó mellor de 3 sets a 6 xogos cada un deles. En caso
de empate a xogos, sempre se xogará o tie-break.
A organización resérvase o dereito a modificar este sistema de competición adaptándoo o mellor
posible en función sempre do número de participantes.
Garántese un mínimo de 2 partidos a todas as parellas participantes.
Crearase un grupo de whatsapp para cada categoría no que se irá informando dos resultados e
posibles horarios de cada partido.
As parellas deberán estar polo menos 15´antes do inicio do seu partido.
O tempo máximo de espera por unha parella para o inicio do seu partido serán 5 minutos, se
transcorrido ese tempo, a parella segue sen comparecer, daráselle o partido por perdido.
Inscrición: é gratuíta e poderase realizar a partir do 30 de xullo chamando ó teléfono 981 51 60
20.
Máis información chamando ó teléfono: 645980135.
* XII Carreira Popular de Boimorto Este ano será o sábado 1 de setembro. As bases
completas na web https://championchipnorte.com.
Horarios da carreira:
 18:30 h Chupetes, 200mts (nados no 2014 e posteriores)
 18:45h Prebenxamíns, 500 mts (nados 2011, 2012 e 2013)
 19:00h Benxamíns e Alevíns, 1.000 mts (nados 2010-2009 e 2008-2007)
 19:15h Infantís e Cadetes, 3.175 mts (nados 2006-2005 e 2004-2003)
 19:45h Carreira absoluta, aprox. 10.000 mts (nados no 2002 e anteriores)
 21:00h Entrega de Premios.
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