ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DO 9 DE XUÑO 2018
As Vinte horas e corenta e minutos do dia nove de xuño de dous mil dezaoito reunense en segunda
convocatoria, cun cuorum de 23 persoas que representan o 28,80% dos Asociados (77) nas dependencias do
centro social de Verducido, a xunta xeral ordinaria de socios da Asociacion de Veciños “Outeiro do Castro”
de Verducdo.
Preside a reunion D.Marcos Rey Pazos, e actua coma Secretaria María Paz Argibay Gómez, coa asistencia de
D. Benito Argibay Morgade coma Vicepresidente, con Teodoro Ruibal Abilleira coma Tesorero e coma
Vogales Rosa María Franco Portela, Peregrina Gonzalez Portela.
Primeiro: Lectura da Acta anterior celebrada o 16 de decembro de 2017 sendo esta aprobada por
unanimidade.
Segundo: Xestions realizadas en 2018.
Cursos:
Informatica gratuito do programa memoria en rede do Concello de Pontevedra de 32 horas que se realizou
dende o 22 de Febreiro de 2018 a 8 de Maio de 2018 onde participaron Socios da Asocicion de Veciños e da
Cultural.
Plantas Medicinais concedido pola diputación de Pontevedra do Progrma Depo en Marcha para maiores de
50 anos ,duracion 3 meses e de 6€ por persoa, 25 persoas maximo de plazas.
Yoga curso do Programa “Somos Quen” do Concello de Pontevedra totalmente gratuito de 16 horas de
duración e 20 plazas maximo concedido a Cultural e Compartido coa Asociacion de veciños.
Ximnasia de Mantenimiento do programa”Conectadas 2018” de 30 horas de duración mais 5 de igualdade
coste de 6€ por persoa. Esta previsto comenzar en setembro, xa nos reuniremos para concretar os horarios
tanto de ximnasia como de Yoga.
Excursións:
A mondariz e Castelo de Sobroso custe de 12€ por persoa, max 108, para o 16 de setembro en colaboración
coa Cultural de Verducido e Sondexeve de SantaMaría.
Tamen lle concederon a Cultural as Illas Cíes para o 1 de xullo tamen en colaboracion coa Asociacion de
veciños e Sondexeve xa non quedan plazas.
Temos unha proposta dunha excursion a Asturias de 2 días sobre 110€ por persoa, e estase pensando para
o 12 e 13 de Outubro.
O socio Luís González Vázquez pide que no embalse no paseo do Pontillon se instalen máquinas para facer
exercicio como en outros lugares, o presidente explícalle que como presidente da comunidade de montes
tiveron unha reunión a travéss da Mancomunidade o respecto do tema do Pontillon co Concello, onde
primeiro paseo adaptado para persoas minusvalías que quedou nun caixón.
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Tamésn lle explica que a administración fai as obras pero despois no se preocupa do mantemento e o certo
e que hai falta mantemento por parte do concello tanto na limpeza do entorno do paseo do encoro, como o
rocódromo roto, que onde inverter os cartos hai, e o que están facendo agora e promocionar ou facer
outros onde non hai nada en lugar de coidar e manter ben o que hai….
Terceiro. Xestións pendentes de realizar.
Estamos pensado en realizar o proxecto de restaurar OS MUIÑOS DO REXEDOIRO, a travéss das subvencións
que conceden Ence que nos anos anteriores non solicitamos por problemas administrativos .
Tamésn estamos pensando nunha CEA OU COMIDA DE SOCIOS previa inscrición cun custe aproximado de 3€
por persoa.
FESTA DE SAN MARTIÑO 2018: iremos onda do Manuel e que o anuncie, e si non hai comisión farésmola
pero necesitamos xente que nos axude, ofreceuse as Socias Pilar Rodríguez Costas ,Peregrina González
Portela.

Cuarto: Relación co CONCELLO DE PONTEVEDRA (PILAR COMESAÑA)
A relación co concello de Pontevedra mais concretamente coa concelleira Pilar Comesaña
O noso descontento e desconcerto pola maneira que teñen de actuar e a falta de comunicación connosco.
Reiteradas veces pedimos por escrito reunións co Alcalde os cales non contestan ou nos remiten á
concelleira posto que o alcalde non está para estas cousas.
A falta de investimento neste últimos catro anos, a solicitudes de mais puntos de reciclaxe, saneamento, o
problema de augas que entra en vivendas, o informe sobre os lombos, a canalización de augas pluviais no
lugar de Covadaspera, sen pedir permiso á comunidade de montes para salvar un galpón cando hai casos de
inundacións en vivendas e non lle fan caso, reparación e canalización de auga no pavillón, a proposta de
legalizar o pavillón cedésndollo o concello por uns anos pero que se legalice, estado do palco da música que
esta con perigo de derrube, a nosa oposición ao núcleo de centralizade no atrio.
Imos solicitar a instalación de fbra para a parroquia.
O luns van instalar no pavillón un contenedor de Caritas Para botar roupa, calzado.
Tamésn estamos a colaborar coa Asociación de Axuda a nenos oncolóxicos de Galicia (Asanog)
Quinto: Estado de contas , Altas e Baixas aprobado por unanimidade.
Sexto: Rogos e Preguntas.
A veciña Carme Vázquez Crespo dinos que dende a tormenta no lugar de Verducido ”hucha” están sen
alumado publico.
E no camiño da Cachada tamésn esta sen luz.
Sendo as vinte unha hora e trinta e sete minutos levántese a sesión sen mais temas que tratar.
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