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EDITORIAL
As festas de Santa Plácida e San Ramón do
2007, son xa historia. Se ben alà polo mes de abril
non parecía que fose aparecer un valente que as
quixera organizar, ó fin si que apareceu esa persoa.
Algúns dirán que o fixo con acerto, outros dirán que
cometeu erros... En fin, que nunca chove a gusto de
todos, pero o que nadie lle pode negar a Miguel, é
que coa pouca cera que tiña, fixo unha boa fogueira.
Ó millor, todos debíamos pasar alguha vez por un
posto de responsabilidade como éste. Seguro que a
partires dese momento, criticaríamos de outro xeito.
Noraboa a Miguel e a toda a súa xunta directiva.

AUMENTAN OS AFILIADOS
Uns 250 socios forman xa parte da Asociacion Veciñal
e Cultural “O Souto” de Rubiáns. A cuota de socio son
6 euros o ano, por cada membro maior de edade,
agás os menores que non pagan cuota algunha. O fin
da Asociaion Veciñal e Cultural non é soio a
realización de actos culturais senón tamén a defensa
dos intereses da parrqouia diante do Concello,
Deputacion, Xunta e demais organismos públicos ou
privados que nos poidan axudar con todo tipo de
subvencións . Se te fas socio da Asociación poderás
beneficiarte de descontos no prezo das progamacións
de actos que se fagan e terás dereito de preferencia
ou reserva se en algúns dos actos houbera
insuficiencia de aforo. Está próximo a elaboración do
Presuposto Municipal de Obras e Inversións para o
vindeiro ano , polo que se no teu barrio observas a
carencia ou falla de algún tipo de servizo municipal

debes comunicarllo ó Vocal de Barrio da Asociación ,
ou á Directiva do Centro Cultural para que teña en
conta tal necesidade na relación ou solicitude de
execución de obras que a Asociación Veciñal lle vai
facer ó Concello. Sabes ben que en Rubians hai
necesidade de ensanchar os camiños, de construir
novas pistas, de instalar parques infantis pros nenos,
de mellorar o alumeado, de aumenta-lo número de
contenedores de lixo, de programar actividades para
os nenos perante as vacacions do verán, de limpar as
beirarrúas de maleza perante todo ano, etc .etc.. Todo
eso fai falla, pero hay algo mais que ti sabes que fai
falla e que nos descoñecemos polo que agradecemos
a túa colaboración para que nos transmitas as queixas
ou peticións a formular ó Concello en nome da
Asociación Veciñal. Sabes que a unión fai a forza e si
contamos coa túa colaboración a Asociacion terá éxito
e acadaremos os obxetivos marcados. Si polo
contrario non te fas socio e te quedas ó marxen de
todo, pensando que xa cho darán todo feito,
esperarás en balde, pois como di o refrán “o que non
chora non mama”. E o que esta craro e que si temos
unha Asociacion forte con numerosos afiliados
seremos respetados diante de tódo-los os
Organismos, e nos concederán dentro das
posibilidades presupuestarias, todo o que en xustiza
nos corresponde. Si polo contrario non colaboramos
todos, e soio estamos pendentes de “Dimes” e
“Diretes” e contos da Aldea, non chegaremos a
nengún lado. Faite, pois, socio, non te quedes de
remolón para o final e presta a túa colaboración no
que poidas axudar.

AS FESTAS DE SANTA PLACIDA
E SAN RAMÓN.
Como tódolos anos a principios de setembro,
celebramos as festas de Rubiáns, adicadas a Santa
Plácida e a San Ramón, e como tódolos anos, as festas
seguiron o guión preestablecido ó longo de moitos
anos: verbenas con dúas orquestas cada día, sesión

vermouth a partires do domingo, procesión o
domingo e o luns... e pouco mais. Repetindo este
esquema, está claro que a diferencia de éxito entre as
festas dun ano e as de outro, vai depender case
exclusivamente do predicamento das orquestas
contratadas, e desgraciadamente as que gozan do
favor case absoluto do público, as que teñen poder de
convocatoria, que son capaces de traer a Rubiáns
senté das outras parroquias de Vilagarcía, son 4 ou 5
que teñen un caché que da arrepíos.

vista que os veciños temos sobre as verbenas. Fai
tempo, era impensable que o día de Santa Plácida os
mozos baixaran a Vilagarcía pola noite. Hoxe é o mais
natural: Algúns, nen siquera veñen, e moitos dos que
veñen, están un rato, e logo acuden a outras formas
de ocio: discotecas, pubs, etc.
Cecáis sería bo que pensáramos que é o que
queremos: Unhas festas de relumbrón, con grandes e
carísimas orquestas, co campo da festa cheo de
propios e de visitantes, ou unhas festas mais para nós,
con orquestas mais asequibles, pero con actividades
culturais, deportivas, ou de ocio nas que os veciños
pudiésemos participar, e das que todos disfrutaramos.
Este segundo modelo de festas, é o que se está cecais
a impor na meirande parte das vilas de Galicia

Actuación do “Show dos paiasos”
Se estás disposto a gastar unha gran cantidade de
diñeiro, tes o campo da festa cheo de xente. Se nón
podes gastar ese diñeiro, pois tes prácticamente ós
vecinos de Rubiáns, e pouco mais. Esto último,ou
parecido, foi o que pasou este ano en Rubiáns.
Podemos discuti-lo tema, e seguro que aparecen
defensores tanto de traer orquestas caras, como de
traer orquestas “que rachen”, pero da a sensación de
que traigamos o que traigamos, a xente xa non baila
como o facía antes, senón que cada vez, son mais os
que están a mirar a orquesta, porque falar cos
acompañantes, o que se dí falar, cos equipos de son
que se gastan, é pouco menos que imposible.
O que sí parece indiscutible, é que as verbenas xa
pasaron a súa época dourada: Os que xa temos unha
carreta de anos, aínda lembramos a zona da
Carretera, e a entrada cara o campo da festa, ateigada
das bicicletas nas que viñan moitos conveciños de
outras parroquias. Evidentemente, a evolución que a
nosa sociedade sufríu nos últimos corenta anos, e que
cambiou o xeito de relacionarse as persoas, que
cambiou a forma de disfrutar do ocio, que cambiou
tantas e tantas cousas... cambiou tamén o punto de

Neste senso, dende a nosa recién nada Asociación
Veciñal e Cultural, tentamos aportar algo mais á festa,
algo no que os veciños fosemos protagonistas. Para
tentar conseguilo, montamos, coa axuda dos veciños
que aportaron as fotos, unha exposición de
fotografías, ou unha romería que ós que organizamos
ámbolos dous eventos nos cheou de ledicia, ó ver o
gran acollemento que tiveron entre o vecindario, e
que se suman a outras como o desfile de carrozas,
que xa é tradicional en Rubiáns.
Cómpre pois, meditar e discutir sobre as festas,
decidir que modelo de festas queremos para Rubiáns,
e unha vez que o teñamos claro, aunar tódolos
esforzos na mesma dirección.

O CAMPO DA FESTA, UNHA
ASIGNATURA PENDENTE.
Que o campo da festa se quedou pequeno, é algo que
xa nadie discute. E non é porque cada vez acuda mais
xente á festa, que mais ben parece todo o contrario,
senón porque na actualidade, calqueira orquesta, por
cativa que sexa, utiliza escenarios móviles de 15
metros de frente por 10 de fondo, e por se esto non
abondara, son dúas, e cada unha trae naturalmente o
seu.
Pódense colocar de varias maneiras, así este ano se
ensaiou outra disposición novedosa dos escenarios, co
toldo-bar no medio, en lugar do seu emplazamento
habitual, o que suscitou numerosas críticas, pero o
certo é que ningunha das posibilidades de instalación,

a pesares de que unhas resulten mais acaídas que
outras, solucionan satisfactoriamente o problema.
Por outra banda, fruto da negociación que se mantivo
coa Igrexa a propósito da Revisión do Plan Xeral de
Ordeación Urbana, conseguíronse os terreos nos que
hoxe se asenta o Centro Cultural, e os que
comprenden a arboleda sita entre os viais de acceso á
igrexa e o de acceso a Zamar, o cual nos leva a buscar
uns usos acaídos a este espacio público, distintos ós
actuais, como simple pasto de ouvellas.

que era o único lugar público que tiñamos, actuacións
memorables de orquestas que tocaron baixo a súa
cuberta, etc etc.
Pero é evidente que o progreso require a veces a
toma de decisións que entrañan romper co pasado,
como en este caso, pero cando esa ruptura cos
símbolos do pasado faise para millorar, ben vida sexa.
Fai uns días, ollando vellas fotos das que estiveron na
exposición de fotografías, lembrabamos como era o
campo da festa na década dos sesenta: o palco de
pedra de planta exagonal chantado no medio do
Souto, ou os vellos xogando ós bolos alá polos anos
corenta ou principios dos cincuenta, ou a doble fila de
árboles que conducía cara o cementerio, co seu
camiño fondo, polo que circulaba pesadamente un
carro de bois. Estampas que a todos nós nos gustaría
manter na nosa retina para sempre, pero que todos
comprendemos que o progreso da nosa parroquia,
require a veces que se produzan cambios. Cambios
dolorosos, pero necesarios.

A ROMERIA DO MARTES DE
O vello palco da música
A un pídelle o corpo empezar a considerar O Souto
como a gran Praza pública que Rubiáns precisa,
dignamente deseñada, na que tivese acobillo un
parque público nos terreos actualmente arbolados, e
que tivese continuación nos terreos situados frente ó
Centro Cultural, sen esquecer un pequeno parque
infantil na cuña situada no arranque do vial que baixa
a igrexa, incluido un amoblamento urbano digno.
Pero para que esta praza fose realidade, parece
imprescindible a demolición do antiguo palco da
música. Son conscente que esta idea contará coa
oposición dun sector de veciños que non por seren
poucos deben ser desoídos, pero que está ahí. Penso
que todos deberíamos ser xenerosos á hora de
enfocá-lo problema, tal e como teñen feito outras
parroquias de Vilagarcía, cando se enfrontaron ó
problema de qué facer cos seus vellos palcos. No noso
recordo quedarán para sempre as longas xornadas de
traballo desinteresado dos veciños que o construíron,
as aportacións económicas de moita xente, que
posibilitaron a compra dos materiais, as axudas
económicas das administracións públicas, as
xuntanzas mantidas nos seus baixos en momentos en

SAN RAMON.
Cando un mes antes das festas, na Xunta
Directiva da Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”
decidimos que íamos organizar unha romería para
tentar darlle outro aire mais lúdico e participativo á
festa, estabamos moi preocupados: Se saía ben, poi
nada, todos felices e contentos; pero se saía mal,
íannos poñer podres. Deseguida vimos que non ía ser
fácil. Algo que aparentemente era moi sinxelo, como
traer unha polbeira que servira o polbo, resultou

A charanga Apeles, nun momento da súa actuación

imposible de acadar, xa que Rubiáns xa non ten
tradición de come-lo polbo, e ademais, nesas datas,
hai festas e romerías en toda Galicia. Logo de que nos
convencemos de que por aaquí non a íamos atopar,
pasamos a unha segunda fase, que foi contactar
telefónicamente con polbeiras, co Concelleiro
Delegado de Festas do Concello do Carballiño, pero
todo foi inútil.
Ó final, decidimos acudir á feira de Vilalba, para ver de
contactar cun profesional. O resultado foi
satisfactorio, e conseguimos o compromiso dun
polbeiro, Emilio, do Carballiño, de que viría a Rubiáns.
A continuación, tivemos que alugar unha carpa, por se
o martes chovía, menos mal que ó final, resultou que
estiveron uns días de auténtico verán.
Todo estaba organizado, só faltaba que a senté se
anotase, para ter unhas previsións da comida que ía
ser precisa. Aquí, os veciños non colaboraron
demasiado, xa que o día que remataba o prazo que
demos para inscribirse a xente, pouco mais de dúas
ducias de persoas estaban anotadas. Pero chegou o
domingo e o luns, e as inscripcións chegaron ás
dúascentas persoas, e nun momento dado tivemos
que decir que xa non podíamos ofertar mais plazas,
pola imposibilidade de garantír empanada para todos.
Houbo pequenos fallos que correxiremos para o ano
que ven, como que o polbeiro debería ter utilizado
mais potas para coce-lo polbo, co cual as colas para
recollelo non serían tan longas, ou que o viño tinto
deixaba moito que desexar.

Seguro que na romería do ano que ven, ímolo pasar
aínda millor.

A ASOCIACIÓN FIXO XESTIÓNS
ANTE FCC, ADXUDICATARIA
DA OBRA DO VIAL Ó PORTO.
Recentemente, veciños de Rubiáns de Arriba
se dirixiron á Asociación de Vecinos para explicarnos
que debido ás obras do vial de enlace ó Porto, a
estrada que entraba a Rubiáns de Arriba, dende a
rotonda do hospital, estaba absolutamente
destrozada. A realidade é que o firme, xa non era tal:
non había mais que barro e grava solta, o que, por
unha banda, cando o tempo estaba seco, a polvareda
que se levantaba era impresionante. Por el contrario,
cando chovía, o barrizal facía impracticable a pista.
Ante esta situación, a Asociación de Veciños,
acompañada por un dos veciños afectados, foi falar
directamente co Técnico Director da obra. Unha vez
explicado o problema, e logo de que lle pediramos un
asfaltado provisional da estrada, comprometeuse a
facelo. Un xa está demasiado acostumado ás boas
palabras que se quedan en eso, en palabras, e acolleu
a promesa do técnico coa cautela debida.
A nosa sorpresa foi cando uns días despois, nos
chaman os veciños para decirnos que efectivamente
cumpliron o prometido, e asfaltaron o tramo de
estrada en cuestión. Vai haber que voltar a crer na
palabra da xente. Chapó para FCC.

O MURO DA IGREXA.

De tódolos xeitos, o éxito da romería foi rotundo. A
xente que asistíu pasouno realmente ben. A charanga
Apeles puxo a súa nota divertida, e todos vivimos
unha xornada de armonía e convivencia entre veciños.

Cando fai uns meses a Igrexa acordou co Concello o
retranqueo do muro que discurría paralelo á estrada
de Zamar, chegaron ó acordo de volver levantalo en
porpiaño. Cando a Asociación de Vecinos ten
coñecemento deste acordo, intercede ante o Concello
para que o muro se constrúa en materiais mais
nobles, acordes co entorno. Decídese entón levantalo
en pedra vella. O problema é que a pedra que hai non
chega, o que obriga á Asociación a buscala.
Conseguimos pedra gratis dun veciño de Baión,
algunha procedente do derribo de Villa Güimil
(donada desinteresadamente por Jacinto Vidal), e
algunha mais que aportou o Concello.

A obra, rematou fai uns poucos días, e á súa calidade
constructiva é inmellorable. Agora falta o tramo
correspondente á zona pública. Por certo, se alguen
dispón de pedra vella, e quere donala á parroquia,
que se poña en contacto con nós, e iremoslla recoller.

EXPOSICIONS FOTOGRAFICAS
“RUBIANS NO SECULO PASADO”
Resultou ser un gran éxito a Exposicion Fotografica
realizada baixo o titulo de “Rubians no Seculo
Pasado.Lembranzas” donde se expuxeron mais de 400
fotografias, das cales 200 corresponden a fotos en
blanco e negro ou antiguas e as mais das 200
restantes relativas as Carrozas e fotos de Orquestas
que actuaron en Rubians nos últimos 50 anos. Centos
de persoas visitaron a Exposicion, bastantes de eles de
outras parroquias e alguns a visitaron varias veces
acompañados de familiares os que lle mostraban con
agarimo as fotos donde aparescian os seus ancestros.
Na exposición estiveron tamen como simbolos das
festas no pasado seculo un Bombardino pertenecente
a Banda de Rubians, as Gaitas do Campaneiro e o
Acordeon de Diosiño, quen excusou a sua presencia
no acto inaugural por motivos de saude.
“FOTOGRAFIAS SUBMARIÑAS”
Tamen perante as festas e organizada polo Centro
Cultural se celebrou unha exposición de Fotografias
Submarinas, realizadas polo Clube AROUSA-SUB. As
fotos eran de gran beleza e todas elas corresponden
ós fondos mariños da Ria de Arousa ,
fundamentalmente dos arredores da illa de Rúa, agás
tres delas que foron realizadas nas Islas Canarias.
Dende aquí lle enviamos a mais expresa enhoraboa o
autor das fotos, realizadas todas elas con gran
maestria a decenas de metros de profundidade e con
gran risco xa que a obtención das mesmas esixe moita
paciencia e agardar perante moito tempo o momento
exacto en que aparesce a presa desexada para obter a
fotografia.

EDICION ESPECIAL DO FACHO
E DA HISTORIA DE STA. PLACIDA
Pra rememora-la historia das festas no século pasado
a Asociación ve Veciños editou un número especial da
revista “O Facho” de carácter monográfico adicado

exclusivamente a relembrar os vellos tempos das
Festas de Santa Placida na década dos cincuenta do
pasado século. Asimesmo tamén se procedeu á
reedicción da “Historia de Santa Placida Virgen y
Mártir” editada no 1.949 no que consta a historia real
de Santa Plácida segundo os datos que constan no
Arquivo do Pazo de Rubians. Se alguén desexa mercar
algún número destas Edicións o pode conseguir no
Centro Cultural ó prezo de 1,50 € cada un deles.

BAIXO INDICE DE NATALIDADE
EN RUBIÁNS
Debido a baixa natalidade, a matricula no
Colexio de Rubians nos últimos anos, descendeu de
forma notable ata o punto de que varios profesores
tiveron que pedir novo destiño Ó suprimrselleS a
praza que ocupaban. Neste momento o Colexio de
Rubians ten matriculados 109 alumnos, dos cales 100
asistirán o Comedor Escolar. Tal descenso tamen se
veu incrementado polo feito de que os de 6º Curso
que acabaron o ciclo de Primaria era un curso moi
numeroso, entrando en cambio moi poucos alumnos
en Educación Infantil, o que nos da unha idea,
máxime tendo en conta que a este Centro acuden
tamen os nenos da parroquia de Cea, do negro futuro
que lle espera ó Colexio e a Rubiáns se as cousas non
cambian.
Pois ¡hala!. A soluciona-lo.

CELEBRACIÓN DO FIN DE ANO.
Se hai algunha data plenamente festiva ó
longo do ano, ésta pode se-la Noite Vella. Este
primeiro ano de funcionamento da Asociación,
queremos celebralo por todo o alto, e para eso
estamos traballando xa na organización dun BAILE DE
FIN DE ANO.
Pensamos que é unha noite na que o que mais
e o que menos bebe alcohol, e esto debería ser unha
razón para non colle-lo coche. Temos un local que
reúne tódalas comodidades para facer un baile, e
teremos un dúo ou un trío que poña a música en
directo. Con estos ingredientes, para facer festa, só
precisamos ledicia, e creemos que ós veciños de
Rubiáns nos sobra.

Seguiremos a traballar na idea, e cando xa
teñamos todo atado e ben atado, faremolo público,
esperando contar coa túa presencia en dito baile.

UNHA GARZA VISITA RUBIÁNS
Dende fai moito tempo unha garza ven visitando
Rubians ano tras ano polo outono, e tamen na
primaveira.
A Garza é unha ave alta (85 cm) e elegante, de corpo
enteiramente blanco, largo peteiro amarello y longas
patas de cor gris escuro. Na época da reproducción
ten plumas que sobresaen da parte posterior. No
plumaxe de inverno, as súas patas aclaranse a unha
cor verde grisáceo claro. Voa co pescozo posto en
forma de ´S´. Emite un forte graznido en sinal de
alarma cando voa, e é unha ave característica das
zonas pantanosas, humedais e lagoas.

no mesmo sitio ou paraxe tamen fai moitos anos
acostumaba a verse un pato salvaxe que tamen
aniñaba nese punto. A garza ven soia, sin compaña
alguna o que resulta ainda mais estrano cando podía
moi ben alonxarse nos humedais do Ulla ou da
Lanzada. Esperamos que nadie a moleste ou trate de
espaxoala, e menos que nadie trate de apresala, pois
aparte de ser una ave protexida, resulta ser un bon
signo de sorte e ledicia saber que esta ave migratoria
escolleu a nosa aldea como lugar de descanso na súa
longa viaxe migratoria.

LOTERÍA DE NADAL.
Sería maravilloso que a sorte visitase Rubiáns
en forma de Premio Gordo da Lotería de Nadal, e que
lle tocara a tódolos veciños, sen excepcións.

A ilusión, con forma de persoa
Naturalmente, nós non prometemos nada, pero ímolo
tentar. Para eso, a Asociación mercou unha grande
cantidade de lotería, a un só número, concretamente
o nº 61.497 e imola vender sen recargo, en décimos
completos a 20 €, ou en participaciións de 5 €, de
xeito que se tocase, íanos saí-lo diñeiro polas ourellas.
E se non toca, pois xa tocará o ano seguinte.

MERCAMOS UN TV DE PLASMA
A Asociación, cunha parte dos beneficios que
xenerou o bar nas Festas de Sta Plácida, mercou por
999 € un televisor de plasma de 42 pulgadas, e
puxemos Canal satélite.
A garza blanca, ave protexida
Esta ave instalouse nos paraxes da Veiga de Abaixo a
carón dos herbais a beira do Rio. Resulta curioso que

Lembrámosche que está á túa disposición, e se eres
futbolero, (especialmente os domingos pola tarde,
claro) no Centro Cultural.

O XOVES 11 DE OUTUBRO,
INAUGURAMOS A EXPOSICION
DE MOTOS ANTIGAS.
O xoves día 11, ás 8,15 horas, o Alcalde
accidental de Vilagarcía e Concelleiro de Cultura, Xosé
Catro Ratón, inaugurou, acompañado de diversas
autoridades municipais, a EXPOSICIÓN DE MOTOS
VELLAS que o Clube Motos Vellas do Salnés,
conxuntamente coa Asociación Veciñal e Cultural “O
Souto” de Rubiáns, e coa colaboura do Concello de
Vilagarcía, están a levar a cabo no Centro Cultural.

e ametralladora. Esta moto, formaba parte dun envío
de 50 unidades que o exército alemán, en plena II
Guerra Mundial enviou en 1941 a Africa, con destino
ó Afrika Korps, a unidade de carros de combate do
mariscal Rommel, que naqueles intres loitaba contra
as tropas inglesas do xeneral Montgomery.

O barco que as transportaba, recalou no porto de
Valencia, e as autoridades españolas requisaron o
material de guerra. Anos despois, o exército español
vendeu dito material, chegando esta moto a mans
dun coleccionista.
O alcalde accidental e diversos concelleiros

O DE 10 DE NOVEMBRO, MAGOSTO

Vanse expoñer 28 motos fabricadas entre
1940 e 1975, de marcas tan coñecidas como BMW,
Honda, Montesa, Vespa, Lambretta, Ducati, Guzzi,
ROA, Sanglas, Bultaco, BSA ou Harley Davidson, e
pertenecentes a coleccionistas do Salnés, incluso una
delas é propiedade do noso veciño Rafael Barcala.

O sábado 10 de novembro, a Comisión de
Festas, vai render contas das mesmas, no Salón de
Actos do Centro Cultural. Acto seguido, actuará o
Grupo Folclórico “Con de Xido”, e seguidamente, a
Banda de Música de Ribadumia nos ofrecerá un
concerto. Logo, terá lugar un magosto, no que
degustaremos criollos e chourizos asados, para
rematar coas tradicionais castañas asadas. Logo, se
nos animamos, poderemos seguí-la festa no Salón de
Actos, movendo o esqueleto ó ritmo de salsa,
pasodobles, e outros ritmos bailables.

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA:
Á nosa redacción informativa, acaba de chegar
un teletipo no que se dí que acaban de ver rondando
o Centro Cultural de Rubiáns, a un veciño que parece
que non quere gastar 6 euros en facerse socio.

A rara Lambretta do noso amigo Rafael Barcala
Algunhas delas, impactantes, como o caso
dunha BMW R-75 alemana, do ano 1941, con sidecar

Estamos á espera de recibir mais información
sobre a filiación do individuo en cuestión. No
momento que a recibamos, sacaremos á rúa un

número extraordinario para informarlles, e poñé-la
súa foto

