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EDITORIAL
Decía Charles de Gaulle, o que foi
Presidente da República francesa, que …”a base da
nosa civilización está na liberdade de cada un, nos
seus pensamentos, nas súas creencias, nas súas
opinións, no seu traballo e no seu ocio”.
Estas ideas, poden explicar en boa medida
o que pretendemos co nacemento deste “O Facho”,
un voceiro que quere servir de taboleiro no que
expresar pensamentos, ideas, opinións, propostas,
traballos, ocio, e en xeral, todo aquelo que cada
veciño de Rubiáns leva dentro, e que na meirande
parte das veces non nos chega ós demáis. Un
voceiro aberto a tódolos grupos, Asociacións ou
veciños en particular, un voceiro, en suma, que
contribúa a levar a Rubiáns pola senda do progreso.

beneficiándose así das axudas e obras municipais, sen
que Rubians ata o de agora houbera contado en
forma algunha á hora de planifica-las inversions do
Presuposto Municipal, salvo pequenos detalles
puntuais nalgún barrio da parroquia como Zamar, etc.
Precisamente a non existencia dunha Asociación
Veciñal en Rubians provocou que houbéramos sido os
últimos a nivel do Concello en conseguir un Centro
Cultural donde poder reunirnos, cando outros lugares
mais pequenos dispoñen de Centros dende fai tiempo.
Ata o de agora, nesta parroquia todo o que fixo o
Concello foi fruto de xestions a nivel persoal de
alguns veciños, ben por amiguismo cos gobernantes
de turno ou por concesión graciosa de alguén que de
cando en vez lembrábase de que Rubians tamén
existía, sobre todo coincidindo coas datas electorais.
Seguir funcionando deste xeito, é perpetuar un
sistema anacrónico e caciquil, que debemos desterrar,
e o único xeito de facelo, é constituindo unha
Asociación de Veciños, que a traverso da súa Comisión

ASOCIACION
VECIÑAL E CULTURAL
¿POR QUE PRECISAMOS EN RUBIANS UNHA
ASOCIACION CULTURAL E VECIÑAL ¿
Son moitos os problemas e necesidades que existen
en Rubians dende fai anos, sen que ata o de agora
existira Organización parroquial algunha que houbera
servido de portavoz para facer valer ou defender
diante do
Concello, Deputación ou demais
Organismos públicos os lexítimos intereses de tódolos
veciños.

Centro Cultural de Rubiáns

Tódalas demais parroquias e incluso pequenos barrios
ou rueiros do Concello dispoñen dende fai moitos
anos, en maior ou menor medida, de Asociacións de
Veciños que tramiten ou xestionen con eficacia as
xustas reivindicacións
de ditos lugares,

Directiva terá puntual información de todas aquelas
necesidades da parroquia que lle transmitan os
veciños e que á sua vez trasladará de inmediato ó
Concello e demás Organismos públicos. Unha
Asociación Veciñal ten plena capacidade legal para

xestionar e recibir axudas e subvencions, ou para
presentar todo tipo de queixas ou solicitudes ante
calqueira Organismo; pola contra,
xestiona-la
solución de problemas da parroquia a nivel personal
por 3 ou 4 veciños, sen representación legal algunha,
non conduce mais que facer vale-lo favoritismo ou
amiguismo, con clara e inxusta discriminación hacia
outras necesidades mais urxentes a nivel parroquial.
Por este motivo, o pasado Domingo día 10 de xuño
nos reunimos no Centro Cultural un Grupo de mais de
50 personas veciño/as de esta parroquia; todos eles
xente responsable e de distinta ideoloxía e forma de
pensar, pero con un único ideal ou proxecto que é o
de defendé-los intereses de Rubiáns por riba de todo
e ante todo-los Organismos.

Vocais de dito barrio, senón pola Directiva ou
por vocais doutro lugar , todo elo en aras de
evitar enemistades entre veciños que viven
porta con porta e en todo caso, se as xestións
amistosas non deran resultado, dar conta ó
Concello ou a quen corresponda, xa que a
finalidade da Asociación non é a de asumir
competencias
que
lle
corresponden
exclusivamente ós Organismos Públicos que
son os que teñen que velar polo cumplimento
das normas.
•

Que os problemas personais entre dous
veciños, os resolvan eles como estimen
oportuno, pero nunca acudindo á Asociación.

•

Que dentro da Asociación se constitúa unha
Sección de Actividades Culturais que xestione
e planifique tódolos proxectos e actos
culturais; todo elo sen perxuizo de aquelas
outras actividades que no seu caso poidan
desenrolar outras Organizacions da Parroquia.

En dita xuntanza previa, fixáronse como principios ou
regras para o bo funcionamento da Asociación os
seguintes:
•

Que as asociacions veciñais existentes na
actualidade, como as de Zamar ou Rubians de
Arriba , sigan funcionando como ata o de
agora, xa que non se pretende en modo
algún entorpecer ou mina-lo seu traballo,
senón respetalas e colaborar con elas en todo
o posible, do mesmo xeito que coas demais
Asociacions Culturais, como as “Mulleres
Rurais” etc.

•

Que tódolos membros da Xunta Directiva
esquezan as súas diferencias personais ou
políticas que ocasionalmente puideran existir
e antepoñan por riba de todo o interés da
parroquia.

•

•

Que endexamais se utilice a información da
Asociación Veciñal en beneficio de partidos
políticos ou que se utilice a mesma como
instrumento partidista , todo elo en aras
dunha perfecta armonía entre todos e polo
respeto ó principio de que antes que o
interés dos partidos está o interés da
Parroquia.
Que a solución de cualqueira problema a
nivel de barrio que supoña tener que
enfrentarse ou falar cun veciño que está
infrinxindo a lei, con claro perxuicio para todo
o vecindario, sexa xestionada, non polos

O Grupo de Gaitas de Rubiáns, no Centro Cultural
Pero, para esto, precísase xente con ganas de
traballar e existen moitos xeitos de colaborar, de
maneira continua ou ocasional, nas actividades da
Asociación Veciñal e Cultural a traverso das seguintes
modalidades:
•

Socios membros da Xunta Directiva que terán
que traballar de forma constante e xuntarse
con frecuencia (alomenos un par de horas 2
fins de seman ó mes) para planificar as
actividades.

•

Socios colaboradores directos que queiran
impartir Cursos de calqueira tipo ou
Conferencias sobre calqueira materia, ou

encargarse da xestión dunha determinada
área cultural coma Música, Informática,
Teatro, Baile, Deporte, Ensino de Idiomas,
Xadrez, Dibuxo, Fotografía, etc. etc.
•

•

•

•

Socios dispostos a colaborar un numero de
fins de seman ó ano (3,6.9, ou 12), todo elo a
decidir polos socios que elixan esta forma de
colaboración e co obxecto de axudar na
Organización de Actos Culturais.
Socios que decidan aporta-la sua experiencia
personal ou profesional para o desempeño
de algunha labor ocasional que xorda nun
momento determinado e para a que serán
chamados en contadas ocasiones e dentro das
súas posibilidades e solo en fins de semana
algunhas horas.
Empresas colaboradoras do Centro Cultural
mediante donación de algún producto do seu
ramo ou a aportación voluntaria en diñeiro
que queiran realizar para actos culturais,
entregándoselles
a
tal
efecto
o
ocorrespondente
Diploma
de
Socio
Colaborador do Centro Cultural ou incluíndo o
seu anagrama comercial nos carteis, folletos
ou revistas que publique a Asociación
Cultural.
E se non queres ou non podes colaborar polos
motivos que sexan (falla de tempo ou saúde,
ou calqueira outra causa) comprométete
alomenos ó seguinte:

•

Asistir ós actos culturais sempre que poidas
ou mandar alomenos a alguén da tua familia.

•

LEMBRA: Que se ningúen ou moi pouca xente
asiste ós actos culturais, o Concello e outras
Organizacións públicas ou privadas que están
dispostas a colaborar, deixarán de facelo.

METAS A ACADAR A TRAVÉS DA ASOCIACION
VECIÑAL E CULTURAL.
Que Rubians sexa tida en conta polo Concello á hora
de planifica-las inversións en Obras a nivel municipal,
para que á nosa Parroquia lle den o que en xusticia lle
pertenece, non máis, pero tampouco menos que ás
demais parroquias.

Beneficiarse de todo tipo de axudas que no su caso
poida concede-lo Concello, a Diputación ou a Xunta,
en cada caso.
ALGUNHAS NECESIDADES APREMIANTES DE
RUBIÁNS.
Dotación de Parques InfantÍs nos barrios.
Creación dun Parque Xardín na zona da Igrexa, con
dotación de beirarúas, bancos e farolas
Creación de Areas recreativas en zonas de monte
comunal colindantes coos barrios ( Monte Comunal
de Perrón, Monte de Soutelo, zona caseta de agua do
Rañadoiro, Monte Comunal da Revolta en Zamar)
Limpieza constante dos viais, cunetas, et, etc..
ALGÚNS
CULTURAL:

PROXECTOS

A

ACADAR

POLA

Actividades polas tardes para os nenos do Colexio que
a partir deste ano só terán clase pola mañá.
Creación duna escola de danza.
Clases de Informática para nenos, e de internet para
maiores
Creación dun Aula de Idiomas
Creación dun Grupo de Teatro
Programación de bailes para datas tan sinaladas como
Antroido, Fin de ano e alomenos unha vez ó mes.
Apertura da Biblioteca cun horario regular, e
ampliación dos fondos, tanto bibliográficos como en
soportes audiovisuais.
Programación de Conferencias sobre temas diversos.
Apoia-lo Grupo de Gaitas de Rubiáns
Exposicions de pintura, fotografía, traballos manuais,
etc.etc.
Resaltar con actos culturais deportivos e lúdicos a
semán das Festas de Santa Plácida e San Ramón
Inventariar e protexer o patrimonio cultural, como
cruceiros, fontes, hórreos, casas, escudos, e velar pola
súa conservación.

Organizar Excursións (alomenos unha ó ano) para
tódolos veciños da parroquia, a sitios de interés.
Editar unha Revista da Asociación Veciñal e Cultural
que sirva de medio de difusión de tódalas
necesidades, problemas ou ideas, e que sirva de
portavoz das opiniones de todos e como axenda dos
actos a programar e celebrar.

CENTRO CULTURAL
ACTOS REALIZADOS ATA O DE AGORA:
O día 7 de abril tivo lugar a inauguración do Centro
Cultural. Con tal motivo houbo un concerto do grupo
de rock “7setenta”, Ó día seguinte, Domingo
degustaronse unhas tapas entre os asistentes, seguido
da actuación do Grupo de Gaitas “Santa Plácida” e
pola tarde tivo lugar un CONCURSO DE BAILE,
resultando ganadores a parella composta por Olga
Rey e Jorge Mosquera , ós que se lles fixo entrega
como premio, respectivamente un foulard e unha
garabata.
Tamén na mesma data se inaugurou unha Exposición
de manualidades organizada polas “Mulleres Rurais”

ACTOS PROGRAMADOS PROXIMAMENTE
O día 23 deste mes celebrarase a Cachada de San
Xoán na parte traseira do Centro Cultural na que se
degustará gratuítamente unha gran sardiñada e
chourizos criollos á brasa. Actuará o Grupo de Gaitas
Parroquial e ó rematel haberá baile e queimada.
¡Acude, déixate ver¡
O vindeiro día 8 de xullo celebrarase un espectáculo
de danza, a cargo de “Entrecaixas” Grupo de Danza
Profesional da Coruña, dos que varios dos seus
integrantes foron membros do Balet Galego “REY DE
VIANA”. Tamén actuarán as Escolas de Danza “Con de
Xido” e a “Garandaina”
Tamén en Agosto se teremos unha esposición
fotográfica e de material escolar , baixo o título de
“Rubiáns: Aqueles vellos tempos da escola”.
(Agradecemosche que se dispós de fotografías ou de
cualquiera tipo de material do tempo da Escola, como
libros, cuadernos, etc. contactes cos membros da
Cultural )

NOTICIAS BREVES
*A Asociación Veciñal “ As Chans” de Rubians
de Arriba comunica que xa lle aprobaron a
subvención solicitada no seu día para arreglo da Casa
na que teñen a súa sede. ¡Enhoraboa!

7setenta, en concerto no Centro Cultural
O día 5 de maio pola tarde, celebrouse novamente
un Viño Galego, actuando a continuación a Tuna de
Santiago, e pola noite celebrouse un baile amenizado
por un coñecido dúo.
Ó día seguinte actuóu a Banda Municipal de Vilagarcía
que integran máis de 60 xóvenes, en un concerto que
resultou de gran éxito, aínda que cunha asistencia que
non foi a adecuada.

* A Comunidadee de montes vai a proceder á
limpeza e desbrozado de Monte Cabalos e Monte
Grande, xa que se aproxima a época de perigo de
incendios Asimesmo, vai proceder ó deslinde do
monte da Revolta, en Zamar, con vistas a amplia-la
zona de ocio alí ubicada. Van por bon camiño as
xestions para recupera-la titularidade dunha parcela
do Monte Comunal do Hospital, que por un erro
burocrático figuraba no Catastro a nome da familia
Caamaño.
*Segue a bo ritmo a reconstrucción do Valo de
Pedra na zona do Igrexario, na que A Comunidade de
Montes ben colaborando co Concello, mediante a
aportación de pedra antigua. (Por tal motivo se alguén
dispon de piedra deste tipo, rogamos se poña en
contacto cos membros da Comunidade de Montes)

*A Directiva da Comunidade de Montes
adverte expresamente que queda terminantemente
prohibido votar escombros o cualquiera todo tipo de
lixo nos Montes, sexan de propiedade comunal ou
privada, polo que as persoas que infrinxan tal norma
serán denunciadas ante o SEPRONA.
*Igualmente a Comunidade de Montes en
colaboración coa futura Asociación Veciñal e Cultural,
tentará instalar unos Taboleiros de Anuncios en
todolos barrios da parroquia para que neles se poidan
fixar todolos Avisos, Bandos Municipais, ou Carteis de
Anuncios de Actos Culturais, para que deste xeito se
consiga unha información directa, rápida e eficaz a
tódolos veciños.
Tamén comunica a Comunidade de Montes
que dispón dun equipo de megafonía, mercado con
fondos propios, e o pón a disposición de calqueira
Organización Parroquial que o precise.
*Os membros da Xunta Directiva do Rubiáns
C.F. comunican que van por bo camiño as xestions
tendentes a amplia-lo Campo de Futbol mediante un
convenio coa Diputación Provincial. A Comunidade de
Montes espera coñecer en detalle os pormenores do
Proxecto, para prestar no seu caso, a conformidade a
tales obras.
*A Comisión de festas de Sta Placida e S.
Ramón” logo da última Xunta celebrada ó efecto,
comunica que se van manter como días de festa, os
de sempre: Sábado, Domingo, Luns e Martes. Para a
Tarde-Noite do Sábado, sabemos que teñen xa
contratado algo novedoso, para nenos, para xóvenes
e tamén para maiores, así como a actuación dun
grupo-atracción habitual na TVG.
*O bar do Centro Cultural ven abrindo as súas
portas os Domingos de 11,30 a 14, 00 horas . Alí
poderás contactar cos membros da Cultural, exponelas túas ideas e ofrece-la túa colaboración neste
proxecto común no que todos nos temos embarcados.
E se estás en todo de acordo, ou non tés nada que
discutir, pois podes tomar un viño con nós. ¡ No
deixes de acudir ¡
* Segue a preocupación dos veciños e veciñas
de Rubians de Arriba e Agromao polas obras do Vial
de Acceso ó Porto, por canto non está aínda
clarificada a forma na que se reporán os camiños de

acceso ós montes, en especial na zona do Rañadoiro ,
así como pola instalación dos grandes tubos de
desagüe ( de más de 1,50 mts. de diámetro) que
nestes días pasados ateigaron de auga e lodo as casas
de algún vecinos. Se non se amaña o problema, a
Asociación de Veciños terá que tomar cartas no
asunto.
* Medra tamén a preocupación do vecindario
polo perigo do tráfico rodado pola estrada de Zamar e
zona da Igrexa, á vista do grande número de
vehículos que circulan por dito vial, e ás velocidades
que en ocasións o fan, e que se verá incrementado
notablemente cuando rematen as obras do Vial ó
Porto. Haberá que tomar medidas ó respecto, antes
que teñamos desgrazas que lamentar.
* Membros da Directiva da APA do Colexio de
Rubians entrevistaronse coa Comunidade de Montes,
na que mostraron patente a súa preocupación polo
feito de
que no vindeiro Curso Escolar
implantarase o horario de xornada intensiva , polo
que se fai necesario buscarlle una solución a este
problema tratando de organizar actividades
extraescolares polas tardes. Acordóuse estudá-la
forma de programar ditas actividades e recabar tamén
a opinión dos veciños de Cea, pertenecentes á mesma
APA, para ver si é factible programar actividades
conxuntamente, evitando así duplicidade de gastos.
*Con motivo das obras de construcción do vial
do Pousadoiro ou Variante Norte, descubríuse baixo
terra (a unha profundidade de 1,50 mts.
aproximadamente ) na zona do Bacelo, un xacemento
castrexo, cuia datación histórica de momento aínda se
ignora. Polo pouco que se puido ver do xacemento
arqueolóxico, parece evidente a existencia de muros
perimetrais con argamasa, así como varios restos de
cerámica e algunhas moedas. De momento, os
técnicos e arqueólogos da Consellería suspenderon as
excavacions, ignorándose a data da súa continuidade.

SECCION DE HUMOR

Chega

Farruco o inferno, todo cagado de medo e o entrar pola
porta ve a un colega (que xa morrera tres meses antes) que
estaba rodeado de cachondas brasileiras e con una bota de
viño colgando do pescozo, e como facia moito calor co
lume que había, dixolle ó colega, ¡ Eh Carlos, que cabron
eres, como non avisaches, esto esta de puta madre, de
habelo sabido me hubera morto xa antes, anda dame un
trago de viño ¡ o Carlos dalle a bota, Farruco a empina e a

apreta esperando refrescar a lingoa, pero daquela bota non
caia una gota de viño. Vai Farruco mira para bota e dille o
Carlos, ¡Eh pero esta bota non ten burato¡ e contestalle o
Carlos ¡ Que inocente eres, nin ten burato a bota, nin as
brasileiras, aquí todo e de propaganda ¡

O VINDEIRO DIA 1 DE XULLO,
CONVOCAMOSVOS A UNHA ASAMBLEA NA QUE
TENTAREMOS CONSTITUIR A ASOCIACION
VECIÑAL E CULTURAL DE RUBIÁNS.
DADA A IMPORTANCIA DESTE ACTO,
NON PODE FALTAR NINGUÉN.

