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Centro de Maiores 
   * EXCURSIÓN AS PÍAS: O luns 16 de maio excursión ás Pías. Desde o centro de 
maiores sairemos cara ás Pías para asistir a unha misa e despois quedaremos a 
xantar en Casa Tato. Anotarse e máis información no Centro de Maiores 
981516520, antes do día 10 de maio. 
   * O martes 10 de maio non haberá transporte pero o centro de maiores 
permanecerá, igualmente, aberto. 
   * Centro de Maiores: Mércores 11 de maio: Obradoiro "Elaboración de centros 
de Mesa" de 10:30 a 12:00, anotarse no Centro antes do día 9 de maio, prazas 
limitadas, totalmente gratuíto. 

Deportes 
   * Campionato Provincial Bádminton: varios deportistas representarán a 
Boimorto neste campionato que se celebrará o sábado 7 en Cedeira. Acudirán en 
categoría benxamín feminino Noa Chorén e Mara Costoya, clasificadas en 1ª e 3ª 
posición respectivamente no intercomarcal. En categoría alevín feminino Sabela 
Lois e Silvia García clasificadas como 1ª e 2ª no intercomarcal. En alevín masculino 
Iñaki Gayoso, clasificado como 1º no intercomarcal. En infantil feminino Xoaña 
Ares e Marta Peteiro clasificadas como 3ª e 4ª. En cadete feminino Nuria Tomé 
como 3ª clasificada no intercomarcal. En cadete masculino Sergio Cajide, Diego 
Rodríguez e Adrián Abad clasificados como 1º, 2º e 3º no intercomarcal. 
Asemade, queremos felicitar dende aquí a Aldara Mosquera (2ª prebenxamín), 
Alan Ioannu (8º alevín) e Lúa Costoya (9ª) que tamén tomaron parte no campionato 
intercomarcal celebrado en Boimorto o pasado 23 de abril. 
   * Programa de Termalismo Social: o 25 de maio temos previsto comezar coas 
viaxes semanais ó balneario de Brión. Poderase obter máis información a partir do 
luns 11 de maio no Centro Social de Maiores ou tamén nas oficinas da casa do 
concello. 

 Servizos Sociais 
   * Ata o 11 de maio hai prazo para a presentación de solicitudes para obter praza de 
termalismo social do IMSERSO para os meses de setembro a decembro 2016. 
   * Segue aberto o prazo de subvencións referente a Axudas individuais para persoas 
con discapacidade, destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía 
persoal e á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal  (DOG nº 
53 do 17 de marzo). Aberto ata o 17 de maio de 2016. 

Festival de la Luz 2016 
Os días 9, 10 e 11 de setembro celébrase o Festival de La Luz 2016. 
Xa se poden comprar as entradas nos establecementos do concello. Só están á venda 
os bonos (para os tres días) de 15€. Para máis información consultar a páxina web: 
festivaldelaluz.es 
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Emprego 
   * CONVOCATORIA DOS PREMIOS "CAMIÑO DE SANTIAGO" 2016 
OBXECTO: Distinguir as iniciativas públicas e privadas destinadas a conservar, mellorar e embelecer 
a contorna das distintas rutas do Camiño de Santiago, así como aqueloutras que supoñan novos 
servizos ou a innovación e a mellora daqueles que se prestan aos peregrinos, e ás accións específicas 
de divulgación e promoción, de xeito que se contribúa a un aumento da conservación, difusión e posta 
en valor do Camiño de Santiago e da cultura xacobea. PRAZO: ata o 21 de Maio do 2016 
Máis información: DOG 21 de Abril do 2016 
   * PROGRAMA DE CREADORES NOVOS XUVENTUDE CREA 2016 
Dirixido a mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades 
comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2016. 
Establécense os seguintes premios por especialidade (teatro, artes plásticas, fotografía, música, 
relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda e cociña): 

 - Un 1º premio de 3.000 €.  – Un 2º premio de 1.500 €.  - Un 3º premio de 1.000 €. 

Prazo: ata o 30 de xuño do 2016   Máis información: DOG 22 de Abril do 2016 

   * PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL. GALEUROPA 2016 
OBXECTO DAS AXUDAS: Realización de prácticas formativas non retribuídas en 
empresas/entidades públicas ou privadas de países europeos. Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, P. Baixos, Polonia, 
Portugal, *Azores, *Madeira, R. Checa, R. Unido, Romanía, Suecia, Turquía 
 DURACIÓN DAS PRÁCTICAS FORMATIVAS: mínimo de 2 meses e máximo 4 meses consecutivos. 
Rematará en todo caso o 20 de novembro de 2016.   Mínimo de 100 horas mensuais. 
 QUEN PODE REALIZAR A MOBILIDADE TRANSNACIONAL? Ter máis de 16 anos e menos de 30 
e estar inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. Máis información: DOG núm. 67, do venres 8 de abril de 2016. 
   * Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidad. Dirixidas os/as 
agricultores/as que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos productos 
agroalimentarios e/ou para os/as agricultores/as que inicien a actividade de produción ecolóxica con 
destino ao mercado. Prazo: ata o 15 de Xullo do 2016. Máis información: DOG núm. 66, do 7 de abril 
de 2016 
   * Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas. Beneficiarios: pequenas 
empresas, persoas físicas que residan nunha zona rural ou titulares ou membros dunha unidade 
familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e 
que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación. Obxecto: apoio á creación e desenvolvemento 
de actividades económicas viables non agrícolas no medio rural. Prazo: ata o 8 de Maio do 2016. Máis 
información: DOG núm. 66, do 7 de abril de 2016 
   * Subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e 
vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e 
empresas de servizos turísticos complementarios nos procesos de certificación, seguimento e 
renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marque 
Q de Calidade Turística. . Prazo: ata o 8/05/2016. Máis información: DOG núm. 66, do 7/04/16 

Asociación Amarai  
* V ANIVERSARIO: celebra o V aniversario do noso Centro de Recursos nunha festa á que estades 
todas/os convitados. Venres 6 de maio, no pavillón de Boimorto, a partir das 11 da mañá ata as 13 
horas contaremos con  Zumba-Party e outras sorpresas para todos os asistentes. 


