
26 outubro 2019 a ma a 

Riotorto será sede por terceiro ano 
das xornadas Terra de Miran a 
o Centro Sociocultural Avelino Díaz 

acollerá os días 25 e 26 de outubro a 

terceira edición das Xornadas da Te

rra de Miranda, encontros de debate 

sobre o medio rural organizados pola 
Nova Escola Galega. 

A convocatoria dos Encontros cons

titúe, globalmente, unha proposta 

para a análise da situación do me

dio rural galego na actualidade. Esta 

análise realízase, por unha parte, 

desde a óptica especialmente edu

cativa, pero tendo en conta que o 

que sucede no ámbito da educación 
non é nada má is que o reflexo dun

ha realidade global moito máis com

plexa. Por outra, exemplifícase esta 

análise nunha comarca ben definida 
-aínda que non reconecida adminis

trativamente- que ten sufrido nas úl

timas décadas unha transformación 

evidente e que, ao tempo dun pro

gresivo e evidente despoboamento, 

foi quen de ir vendo nacer no seu 

seo iniciativas que provocan que non 

sexa utópico enxergar no horizonte 

un futuro posible. Esa comarca é a 

Terra de Miranda. 

As xornadas desenvolveranse o día 

25 a partir das 16.30 horas e o sába

do en hora rio de maná e tarde. Na 

primeira xornada haberá dúas me

sas redondas co título Panei de expe

riencias de educación en contornas 

... INFO~ www.ne-g ;., 

rurais e Un futuro posible no rural: A 
Terra de Miranda Viva I. 

A programación rematará o sábado 

coa proxección do documental A 

Chocolateira, sobre as minas de Vi

laoudriz. 

O sábado, tras unha nova mesa re

donda sobre a oferta educativa, terá 

lugar o acto oficial de benvida coa 

presenza dos alcaides da contorna. 

Continuarán antes do xantar con 

dous relatorios, Apuntamentos para 

a historia da edudación da Terra de 

Miranda e Algunhas claves para in

terpretar o media rural galego do 

primeiro cuarto do século XXI. 

Á tarde terá lugar a presentación da 

Rede Galega de Educación e Des

envolvemento Rural e dos seus últi

mos números da Revista Galega de 

Educación, así como da propia Aso

ciación Cultural Avelino Díaz. Tras 

unha nova mesa redonda co título 

Un futuro posible no rural: A Terra 

de Miranda Viva II, farase a ruta do 

Ferro, con visita á forxa dun ferreiro 

e ao Mazo de Feiravella. 

Os interesados en participar tenen 

ata o 22 de outubro para obter pre

zo reducido (5 euros para socios de 

NEG e doustras entidades colabora

doras, 10 euros para estudantes e 

parados e 15 para o resto). O prezo 

aumentará 5 euros a partir dese día. 

A inscrición pode realizarse na web 
de Nova Escola Galega. 

Entre os obxectivos desta activida

des está analizar e explicar, situán

doa no seu contexto, a realidade 

educativa no medio rural galego, en 
xeral, e na Terra de Miranda en par

ticular. Tamén preténdese identificar 

as características que determinan o 

estado actual da comarca. 

Situar estes elementos analizados no 

contexto de Galicia e na procura da 

concepción dunha estratexia global 

de desenvolvemento do medio rural 

é outro dos obxetivos xunto á idea 

de poner en común as experiencias 

educativas. 

actualidade 

riotorto 

o Concello reparte 12.000 
euros entre as asociacións 
o Concello de Riotorto fixo públi
co xa o reparto das axudas que 
se concederán as asociacións ve

cinais e culturais e que ascenden 
a un total de 12.000 euros. 
Un total de 17 asociacións recibi
rán unha aportación económica 

que oscila entre os 200 e os 1.200 
euros. Así, o montante má is eleva

do é para a Asociación para a pro
moción social dos Ferreiros, segui
do dos gaiterios de Riotorto (1.100 

euros) e os vecinos de Santa Com
ba de Órrea, con 1.000 euros. 
Catro destes grupos recibirán 

Os vecifios de Órrea 
terán unha reunión 
bimestral 

A Asociación de Vecinos de Santa 
Comba de Órrea anunciou que a 
xunta directiva manterá unha 
reunión mensual cada terceiro 
sábado de mes impar. As xuntan
zas terán lugar ás 17.00 horas no 
local parroquial, situado na es
cola da Travesa. 
As próximas xuntanzas polo tan
to serán o 16 de novembro, 18 
de xaneiro, 21 de marzo, 16 de 
maio e 18 de xullo. 

800 euros de achega, dúas 775, 
as mesmas que reciben 700 e 
500. Outras achegas por asocia

ción son 600,450, 300 e 200. 
As asociacións de vecinos son 
os grupos má is numerosos no 
reparto, xa que asecenden a 6. 

Tamén están as vinculadas co de
porte, que son tres asociacións 

e o deportista lago Fiallega; ou 
as culturais, que tamén suman 
catro, ademais doutras entida
des sen ánimo de lucro, como a 

Asociación e Amas de Casa Santa 
Isabel ou a de pensionistas. 

Curso de micoloxía 
en novembro 

O Centro Sociocultural de Riotorto 

ofrecerá o día 30 de novembro un 

curso de iniciación á micoloxía, a 

cargo do José Castro, da Sociedade 

Micolóxica Lucus. O curso, que terá 

a súa hora de inicio sobre as 9.30 

horas, terá unha hora e media de 

teoría e 3 de saída ao campo. 

Esta actividade está organizada pola 

Asociación de Vecinos de Ferrería e 

ten un prezo de 15 euros por per

soa. Inscricións chamando ao 628 

893 884, e a través de whatsapp. 


