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Estimad@ soci@: 

 

 A situación sanitaria que padece o conxunto da sociedade alterou tamén o 

funcionamento desta asociación paralizando a maioría das actividades e obrigándonos a 

adoptar as preceptivas medidas hixiénicas e preventivas para adaptarnos a normativa legal 

vixente e poder ir recuperando a normalidade presencialmente. Sabemos que non vai a ser 

doado, pero coa colaboración de todos agardamos poder reiniciar unha boa parte da 

programación a partires do inicio do mes de setembro. 

 Dende xa, debemos de permanecer atentos ós importantes cambios que pode xerar na 

Parroquia a tramitación do novo Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, que moito nos 

tememos que dará moito que falar e bastantes disgustos, confiemos en que entre tod@s 

sepamos buscar as millores solucións para achancarlles o futuro @s nos@s fill@s. 

 Temos tamén un importante reto a medio ano vista, como é a conmemoración ó longo 

do ano 2021 do 50 aniversario da constitución desta entidade, motivo de orgullo de tod@s @s 

que formamos parte dela, polo que é de xustiza partillar esta celebración mediante un amplo 

abano de eventos, que se irán anunciando pertinentemente e dos que agardamos participe o 

maior número de soci@s e veciñ@s posible. 

 

 Xunto con esta carta achegámosvos algunha información adicional  do voso interés, 

como a nova convocatoria da asemblea anual de soci@s, que houbo que suspender por mor 

da declaración do Estado de alarma e varias mais, para que esteades ao tanto de como nos 

imos adaptando a esta nova normalidade, que tende a distanciarnos cando máis preto debíamos 

estar uns de outros. 

 

 Dende a Xunta Directiva non queremos despedirnos sin ter unha lembranza para 

tódalas familias que dun xeito ou outro se viron afectad@s por esta pandemia, as que lle 

adicamos unha forte aperta a vez que quedamos ó seu dispor por si en algo as podemos apoiar. 

 

En representación da Xunta Directiva, Ana Mª Pérez, Presidenta. 
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NOVIDADES A TER EN CONTA 

 

Lembrámoslles a obrigatoriedade de acudir as nosas instalacións coa pertinente máscara e 

previo lavado de mans na entrada do Centro 

 

- ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE SOCI@S 

Día 18 de outubro 

Horario: 10.30 hora 1ª convocatoria e 11.00 horas en 2ª convocatoria 

 

ORDEN DO DÍA 

1. Lectura e aprobación -se procede- da acta anterior. 

2. Informe das contas e posterior aprobación, se procede. 

3. Síntese do traballo desenvolvido durante o ano 2018 por parte de cada 
unha das distintas áreas de traballo. 

4. Plan Xeral Ordenación Urbana 

5. Preguntas e propostas. 

 

- NOVO HORARIO DE CAFETERÍA:   

De 15,30 a 24,00 horas de luns a domingo 

 

- FESTA D@ SOCI@: 9 DE AGOSTO 

 

Ante o temor xustificado que hai entre a veciñanza ó contaxio, consideramos o máis prudente 

non realizar o xantar campestre acostumado. Programouse simplemente un concerto 

conmemorativo no Monte dos Pozos, ó que se poderá acceder mediante cita previa, xa que o 

aforo está limitado a  100 prazas, chamando ó teléfono do Centro durante ós días previos (do 

3 ó 7) 

Participarán 

Ás 11,30 horas.- Cantareiras do Alba 

Ás 12,00 horas.- Grupo de Gaitas “Aturuxo” 

Ás 12,30 horas.- Unión Musical de Valladares 

 

ADEMAIS 

 

RADIO VALADARES, emitirá de novo programación a partires do 15 de xullo, en horario 

de 10.00 a 12.00 horas de luns a venres con repetición de 20.00 a 22.00 horas. 

 

A TRABALLADORA SOCIAL sigue atendendo de luns a venres de 10.00 a 14.00 horas 
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PROGRAMACIÓN 

 

 

XULLO 

- Mantense o Campamento Infantil / Xuvenil ata o mes de agosto 

- Apertura da Biblioteca 

- Día 11.- Concerto da Unión Musical de Valadares as  21.00 horas, na explanada do 

Centro Veciñal, conmemorando o 13º Aniversario da apertura da actual sede social. 

- Apertura do ximnasio, polo dagora en horario de 10.00 a 13.00 horas e de 16.30 a 

19.30 horas de luns a venres. 

 

AGOSTO 

 

 Retomaranse as clases preparatorias da ESO para maiores de 18 anos e as de reforzo 

de Primaria e Secundaria. 

 Celebración de campamento gratuito matutino para moz@s de 13 anos en diante con 

obradoiros de Rap, YouTouber, Deseño 3D / robótica e Maxia. (anotarse na 2ª 

quincena de xullo). 

 Iniciaranse os adestramentos dos equipo de fútbol e fútbol sala (aberta o prazo de 

inscrición) 

 

SETEMBRO 

 

Intentaremos sacar adiante o Revoltallo os días 4, 5 e 6 de setembro. 

- Poranse en marcha o resto das actividades que o coronavirus, a Lei e o medo da xente 

nos permita (Zumba, patinaxe, danza, pilates...) 

- Porase de novo a ensaiar a Coral Polifónica, O Teatro, O Grupo de Acordeóns,.... 

- As excursións voltarán de novo 

- Recuperaremos as clases de Xadrez e as competicións do Club (aberto o prazo de 

inscrición) 

 

 

Con prudencia, con seguridade, con sentidiño, pero xeremos movemento, xeremos vida social, 

manteñamos as distancias,... pero non nos distanciemos. 

 

Prégase ás persoas asociadas que veñan pagar o recibo da cota anual ás oficinas do Centro 

 

COIDÉMONOS! SAÚDE! 


