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Cultura.
*CABALGATA DE REIS 2012 xoves
5 de xaneiro, ás 16:30 Obradoiro de
Nadal para os máis pequenos, no
Polideportivo. Se o permite o tempo os
reis visitarán as parroquias do Concello
e ás 18:00 horas, achegaranse ao
Polideportivo Municipal con agasallos
para todos os nenos/as; farase entrega
dos premios do Concurso de postais de
Nadal, unha Nintendo Wii+xogo; e unha
bicicleta.
*CERTAME CANTARES DE REIS
O Certame terá lugar o sábado 7 de
xaneiro de 2012 pola tarde no
polideportivo municipal. Pola mañá
haberá actuacións das cuadrillas por
diferentes puntos do Concello e dos
concellos limítrofes.
Para as cuadrillas do Certame
ofrecerase
un
xantar
de

confraternización. Participaran unhas
20 cuadrillas de todo o país.
O día 5 de xaneiro ás 5 da tarde, na
TVG realizarase un programa no que
ademais de falar do Certame de
Cantares de Reis de Boimorto, actuará
unha das cuadrillas.
*CINE Domingo 15 de xaneiro
Ás: 17:00 proxección da película
infantil: “Enredados”
Ás 19:00 proxección de película
xuvenil-adultos: “El caballero oscuro”.
*ACTIVIDADES TEMPO DE LECER
As actividades para os rapaces, dos
luns e martes pola tarde, darán comezo
de novo o día 16 de xaneiro
(recordamos que non é preciso anotar
aos rapaces para participar, chega con
traelos en horario de 16:00 a 18:00
horas. Poderán facer os deberes,
xogar, utilizar ordenadores…)

Número 54 - Páxina 1

Deportes.

Emprego.

*TORNEO DE ESCOLAS ADARVE DE
TIRO CON ARCO: o sábado 14 de xaneiro
terá lugar no pavillón de Boimorto o III
Trofeo de escolas Adarve de tiro con
arco. A presentación de arqueiro será ás
16:30 e a competición comezará ás 17:00.
A entrega dos trofeos terá lugar ás 19:30.
*PROGRAMA
DE
TERMALISMO
SOCIAL: o mércores 18 de xaneiro dará
comezo o programa do Concello de
Termalismo Social. Este ano terá lugar no
Balneario de Guitiriz. A hora de saída é ás
15:00 horas dende o colexio. Unicamente
poderán ir de cada vez 25 persoas.
Obrigatorio levar bañador, chanclas, gorro
e toalla. O prezo é de 7€ e as prazas serán
cubertas por rigurosa orde de inscrición.
Viaxarase todos os mércores de mes agás
algún no que o propio balneario non pode
ofrecernos o servizo. O programa
rematará o mércores 12 de maio.
*LIGA ADARVE DE TIRO CON
ARCO: o sábado 21 de xaneiro terá lugar a
3ª xornada la liga de tiro con arco, na que
Boimorto participa con 2 equipos. A
competición dará comezo ás 17:00 horas no
polideportivo de Arzúa.
*EXCURSIÓN PARA PATINAR SOBRE
XEO: o Concello organiza o Sábado día 21
de Xaneiro unha excursión para ir patinar á
pista de xeo sita na praza da Quintana en
Santiago. O prezo público da actividade é
de 7 euros por persoa. O prezo inclúe o
desprazamento en autocar, o aluguer dos
patíns e o uso da pista durante 2 horas. O
número máximo de prazas é de 25 e o
mínimo de 15. Os participantes deberán
levar luvas (mellor se son de neve) para
protexer ás mans nas posibles caídas. A
hora e lugar de saída do autocar é ás 10:00
h do Campo do Rosario (colexio). A
inscrición e pago realizarase nas oficinas
do concello, rematando o prazo para
inscribirse o venres día 20 de Xaneiro. Os
menores de 7 anos deberán ir acompañados

*Publicada bolsa de traballo de persoal
de limpeza. Presentación de solicitudes ata
o día 3 de xaneiro (incluído).
*Próxima convocatoria de bolsa de
traballo de auxiliares de axuda no fogar e
de apoio a persoas maiores.
*No BOP nº 243 de data 23/12/2011 sae
publicada a ordenanza de cesión uso de
locais municipais a asociacións e a
agrupacións veciñais, para máis información
nas oficinas xerais do Concello.

Servizos Sociais.
*PROGRAMA
DE
TERMALISMO
SOCIAL (Balnearios), IMSERSO
Requisitos: ser pensionista do Sistema da
Seguridade
Social,
(Xubilación
ou
Invalidez: para todos e Viuvez ou outras
pensións cando o solicitante cumprira os
60 anos de idade)
O solicitante poderá ir acompañado da súa
parella, para a que non se esixe os
requisitos de pensión e idade.
Prazo para solicitar:
Meses de FEBREIRO ata AGOSTO (ambos
inclusive): Ata o 16 de xaneiro de 2012
(prioridade de praza) e ata o 16 de maio de
2012 (orde na lista de espera).
Meses de SETEMBRO ata DECEMBRO
(ambos inclusive): Ata o 16 de maio de
2012 (prioridade de praza) e ata o 30 de
outubro de 2012 (orde na lista de espera).
- Máis información en Servizos Sociais.
*O Concello dispón dunhas existencias de
cereais “Blevit” para bebes a partir de 5
meses. As familias interesadas deberán
falar cos Servizos Sociais do Concello.
(981 51 60 75).
*PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA
PERSOAS
CON
DISCAPACIDADE
FÍSICA E ORGÁNICA (IMSERSO)
Requisito: Persoas con discapacidade física
ou orgánica igual ou superior ao 33%. Máis
información e solicitudes nos Servizos
Sociais do Concello 981516075.
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