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QUÉ É ISTO?

Isto que tes entre as maos é a primeira publicación perió-
dica das terras de Pol! 
Feita enteiramente por e para nós! E quén somos nós? 
Pois ti, eu, a veciña da casa do lado, o can que laia polas 
noites, o azúmara e compañía, as pingas das lousas, as 
fragas que renxen... 
É un lugar  de encontro onde poder compartir información 
do que ocorre ó noso redor! Por iso, se tes algo que dicir 
anímate a participar, axúdanos a encher estas páxinas, 
ponte en contacto coa editorial!
Pouco importa que isto exista se ninguén o lee, é unha 
ferramenta de comunicación a nosa disposición, fagamos 
uso dela!!

Gracias por estar lendo isto, lembra 
que moita xente colabora para que sexa 

posible, a todxs elxs, gracias de novo, 
e se queres axudar a distribuilo non o 

dubides, fotocopia e comparte!
Editado por Polka

Email: acpolka@yahoo.es
Blog: acpolka.wordpress.com

Este é un espazo de libre publicación. Apetéceche escribir 
un artigo de opinión, mandar unha ilustración, un poema, 
un relato, unha foto, unha tira cómica, ou simplemente 

falar por falar....? Anímate e participa! 
Aquí tes un lugar para poder expresar libremente as túas inquedanzas. Agardamos por ti!

EX_PRÉSATE!
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A_SILVESTRADA

BELLIS PERENNIS

Margarida, Margarita menor, Chirivita, Maya, Vellorita.

Atopámola  por prados, a veira da estrada e ata na cidade. Esta 
famosísima planta avísanos da chegada da primaveira  e  que 
levante a mán ó que non lle arrancou os pétalos algunha vez, 
ou @ nen@ que non fixo un ramo, ou tres, con  elas…   Ademáis 
disto, a MARGARIDA ten moitas cualidades tanto medicinais 

como culinarias, non tan coñecidas por tod@s...

PRINCIPIOS ACTIVOS
Saponinas, taninos, ácidos 
orgánicos, aceite esencial, 
un principio amargo, flavo-

nas, mucílago.

EFECTOS
Expectorante, lixeiramente 
analxésico, antidiarreico, 

vai ben contra a tos e actúa 
como antiespasmódico.

PARTES EMPLEADAS
As cabeciñas florais 

frescas ou secas. Para a 
cociña tamén as follas.

USO MEDICINAL
Empléase na casa en forma de infusión. Unha cucharadiña 

por taza de auga e deixándoa reposar de 5 a 8 minutos. Débese 
tomar de 2 a 4 veces ó día contra o catarro, artritis, reuma, 

problemas no fígado e riñóns, a diarrea e para purificar o san-
gue.  Non presenta efectos secundarios dañinos.

USO CULINARIO
  Os botóns xóvenes das flores e as follas tenras pódense co-
mer en sándwiches, sopas e ensaladas. Os brotes conservánse 

en vinagre, e poden ser sustitutos das alcaparras.

ENSALADA DE MARGARIDAS CON QUEIXO

Recoller varias plantas de margarida (unha cunca), lavalas 
con coidado e picar as follas. Preparar unha salsa con 2 culle-
radas soperas de aceite de oliva, sal e pementa negra. Aliñar 

con ela as follas de margarida. Adornar con 2 ovos duros 
picados e 100 gr de queixo en anaquiños. Deixar enfriar 1 h. 

antes de servir.

Preparación

Colocar as flores nun caldeiro grande ou tina e verter auga 
fervendo. Deixar reposar 24 h. Sacar as cabeciñas e añadir o 
azúcre, as pasas, o trigo, e a corteza  e o zume das laranxas 

e limóns. Disolver a levadura nunha taza de auga quente con 
unha cucharadiña de azúcre. Despois de dez minutos añadir ó 

líquido.
Cubrir cun pano e deixar reposar 3 semanas remexendo diaria-
mente. Embotellar e tapar con corcho, non demasiado hermé-

tico. Non usar tapón de rosca porque pode haber roturas.
Conservar nun sitio frío e oscuro e dentro de 6 meses estará 

listo!!

VIÑO DE MARGARIDAS
Ingredentes

Un cestiño de cabezas de margaridas
6 litros de auga fervendo
1.5 kg de azúcre
500 gr de pasas
500 gr de grao de trigo
A corteza e o zume de 2 limóns
A corteza e o zume de 2 laranxas
8 gr de levadura seca

IsaVer.



VIAXE CULINARIO

CASATIELLO

A comida típica dun pobo axuda a comprender a alma do 
mesmo e coñecer as esencias, os detalles, a calor do fogar... 

É un vínculo co que entender e coñecer o corazón dunha 
rexión, as súas influenzas, dominacións e os porqués. Isto 
é algo máis forte que a palabra porque aínda sen coñecer o 
idioma, saborear algo típico é como viaxar ó lugar de orixe 
e probar pechando os ollos é sentir as emocións dos que alí 
viven. Por isto quero probar a propoñer recetas típicas da 
miña terra, Nápoles, e facer algunha mestura coa cociña 
de aquí porque a cultura trasfórmase. E algo flúe no meu 

interior combinando e xuntando dúas culturas, dous modos 
de ser, entre Galicia e Nápoles.

Por ista primeira vez propoño o “CASATIELLO“, típico pastel 
salgado de Pascua.

Os cristianos na Cuaresma non poden comer carne de porco 
e por isto o primeiro día da Pascua celébrase cunha  boa 

enchenta de embutidos.

Base:

1 kg de fariña.
1 cubiño de levadura.
1 clara de ovo.
1 cullerada de margarina.
1 culleradiña de azúcre.
1 pizca de sal.
1 culleradiña de unto.
2 patacas (tamaño normal, fervidas e aplastadas).

Recheo:

350 gr de embutidos cortados en dados, xamón, salchichón 
doce; eu vivindo aquí poñería tamén chourizo.
150 gr de queixo afumado provola ou san simón.
40 gr de queixo curado relado.
4 ovos duros en dadiños.
Pementa.

Preparación:

Facer un volcán coa fariña, disolver a levadura en agua 
quente mesturar. Añadir o ovo, a margarina disolta ó baño 
maría e o unto, tamén, as patacas, o sal e a pementa.
Traballar a masa ata que sexa homoxénea, facer unha bóla 
e cubrirla cun pano, deixar reposar nun lugar quente por 
dúas horas. Despois estender a masa facendo un rectángulo. 
Colocar enriba o recheo e pechar a masa como facendo un 
cilindro xuntando logo os extremos sen que monten moito.
Untar un molde en forma de rosca con unto e deixalo me-
drar outros 15 minutos. Metelo no forno durante unha hora e 
20 ou 30 minutos, a 130-150 grados.

NOTA: Eu fágoo no forno de gas, con lume só por baixo.
Buon proveccho!!

Ingredentes para 10 persoas:

A Mozza_rella.



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

Ola boas! Somos unha asociación de nova creación, que xurde 
das inquedanzas dun grupo de xente nova e activa, que fartos 
de ter que ir a Lugo a todo, queremos facer de Pol un lugar 

onde poder autoxestionar e dar solucións ás nosas necesidades. 

Pensa, seguro que ti tamén tes algunha!

Falamos de necesidades de natureza social, cultural, lúdica, 
ambiental... Para poder mellorar a nosa calidade de vida, temos 

en mente organizar e impulsar diversas actividades, como 
poden ser charlas, cursos, obradoiros,  xornadas, proxeccións, 

exposicións...entre outras. Tamén nos gustaría formar un grupo 
de consumo responsable, a través do cal ter acceso a productos 

de calidade e respetuosos co medio e coas persoas.
Se tes algunha idea que poida ser de interese non dubides en 

propoñela!

Cremos e defendemos a cultura libre e participativa, na 

que teñan cabida tódalas persoas da comunidade. Por iso 

traballamos en asamblea, á que poden acudir tódolxs 

socixs con voz e voto, estades todxs convidadxs!

Os obradoiros deste mes son:

SÁBADO 5_Sombras: Modela a oscuridade. 
(A partir de 3 anos)

SÁBADO 26_Cómic: Monta a túa propia 
historia. (A partir de 5 anos)

As primeiras actividades que presentamos van dirixidas xs 
nenxs, o que non quere dicir que non poidan vir acompañados!
Trátase dunha serie de obradoiros creativos nos que veremos 
diferentes artes ou técnicas que xs nenxs poñerán en prácti-

ca, podendo logo repetilo na casa as veces que queiran.
Terán lugar o primeiro e cuarto sábado de mes no centro so-
ciocultural de Mosteiro, de 10 a 14h. Pasaremos toda a mañá 

en compañía mentres aprendemos divertíndonos!

Agradeceríase confirmar asistencia. O 
custo será de 5 euriños, nos que se inclúe 
material e un tentenpé de media mañá.

O primeiro proxecto que estamos a por 
en marcha é esta publicación periódica 
que tes diante. Botámonos a andar coa 
intención de crea un punto de encontro 
e de información do movemento asocia-
tivo, onde poder atopar de xeito rápido a 
oferta cultural do concello. A partir de 
ahí todo foron ideas e máis ideas e hoxe 
podemos ver o froito resultante, aínda 
verde pero en proceso de maduración. 

Agardamos que vos animedes a partici-
par, para poder facer desta revistiña un 

centro de interese social.



A.C. CHIMCHIRIBOTE

A Asociación Cultural Chimchiribote naceu no 
ano 2011 coa idea de defender, investigar e difundir 

o arte dos títeres.

Dende Chimchiribote pretendemos achegar a cul-
tura e as actividades culturais á sociedade dunha 
forma universal, e en particular aos colectivos 

máis desfavorecidos.

Nestos anos levamos realizadas moitas actuacións 
de títeres, dentro e fóra dos circuitos culturais, 
tentando levar  o mundo da marioneta ás zonas 
pouco favorecidas culturalmente polo seu afasta-

mento dos circuitos culturais habituais.

Organizamos numerosos obradoiros para nen@s, de pintura, 
reciclaxe, teatro, malabares, creación e manipulación de bonecos, 

expresión corporal, fabricación de instrumentovs musicais,…e 
para non tan nen@s, diferenciando os de nivel profesional e os 

de interese público, creación e manipulación de bonecos, teatro, 
modelado, expresión corporal, relaxación e concentración, uso e 

coñecemento da voz,…

Dende a nosa chegada a Pol continuamos coa nosa idea, a creación 
de espectáculos, obradoiros e outras actividades que fomenten os 

valores éticos como son o respeto, a solidariedade e a amplitude de 
puntos de vista…e/ou que rexeiten actitudes negativas coma intran-

sixencia, violencias de xénero, discriminacións,etc.

Actualmente ofrecemos un curso de 
patronaxe e costura tódolos martes de 8 
a 9.30h. no Centro Cultural de Mosteiro, 
e actividades para @s máis pequen@s a 

partir de abril en colaboración coa recién 
creada A.C.PolKA. Pola nosa parte queda-

des tod@s convidad@s.

 Agardamos seguir medrando e mellorando con 
novas actividades, sempre abert@s a novas propostas e 

iniciativas.
E quén sabe? Se cadra calquer día celebramos o 

I Festival de marionetas de Pol…

Mail: marionetastrecola@yahoo.es
Teléfono: 679865866



A.C. MULLERES RURAIS OLVIDO

A Asociación de Mulleres Rurais OLVIDO de POL, foi fundada 
por un grupo de mulleres do Concello fai máis de 10 anos. Estas 
mulleres movidas pola inquietude de facer cousas xuntas e pro-
gramar actividades de lecer que puidesen disfrutar tódalas socias 
intentaron desde o primeiro momento  crear un amplo abano de 
posibilidades. Deste xeito ó longo destes anos realizáronse nume-
ros cursos, charlas, ceas e viaxes culturais pola Xeografía Galega e 

incluso fóra de Galicia.

Outro aspecto moi importante a salientar dentro da Asociación é 
a organización da Cabalgata de Reis do Concello e a Feira de San 
Isidro, na que nos primeiros anos se colaborou coa organización 

por parte do  Concello pero que na actualidade se organiza desde a 
Asociación contando en todo caso coa colaboración do Concello e 

doutros organismos públicos.
Do mesmo xeito tamén se colabora con outras Asociacións como 

por exemplo Leña Verde para os carnavais.

PROGRAMACIÓN ANUAL

Cada ano se programan unha 
chea de actividades de distin-
ta natureza para  que o maior 

número de socias poida asistir ás 
que lle sexan máis interesantes 
e se adapten ó seu tempo libre.

Actividades de lecer:
Bordado, arte floral, manualida-
des, cociña, técnicas de conser-
vación de alimentos, informá-
tica, restauración e tapizado de 
mobles, ....

Actividades deportivas:
Pilates, zumba, ximnasia de 
mantemento, piscina.

CONTACTO:
Rosa María Pérez Barja. Presidenta.616129825
Irene Cortón Díaz. Vicepresidenta.689186338
Mónica Díaz Vidueira . Secretaria. 679276888 

email: mdvidueira@hotmail.com
Emilia Balado López. Tesoureira.680461170

Ademais destas citadas actividades realízanse dúas ceas anuais unha 
no mes de novembro e outra en febreiro  ás que acuden un gran 

número de socias. No décimo aniversario da Asociación convidouse 
ás socias a un xantar no restaurante La Palloza, para agradecer desde 
a directiva da Asociación o elevado grado de participación que hai en 

cada unha das actividades que se levan a cabo. 
Os viaxes culturais que se  realizan son dunha xornada e foron xa 

moitos os lugares visitados; A Coruña, Pontevedra, A Mariña Luguesa, 
A Costa da Morte, Camariñas, Mondoñedo,  paseo en Catamarán pola 

Ribeira Sacra,  León, Marcelle Natureza, Monforte de Lemos........



A.C. LEÑA VERDE
Dende o 1994, ano no que se refunda no concello de 

Pol o antigo grupo homónimo de música e danza 
tradicional que xurdira nos anos 50 no seo da esco-
la de Luaces, a Asociación Cultural Leña Verde de 
Pol vén elaborando unha continua programación 

cultural no municipio. 

O grupo folk Leña Verde de Pol, con tres discos ás costas, traballa diariamente 
para contribuír ao mantemento da asociación, que fai posible unha variada activi-
dade cultural no concello durante todo o ano. A recadación dos concertos, mer-

chandising e da venta de discos, como poden comprobar os nosos socios na asam-
blea anual na que se presentan as contas, está totalmente destinada a sufragar os 
custos da actividade cultural, unha actividade coa que colaboran tamén asocia-

cións como as mulleres rurais Olvido e a SD Pol ou institucións como o Concello 
de Pol, fundamentalmente no plano loxístico e de cesión de espazos, e a Área de 

Cultura e Deporte da Deputación de Lugo, con axudas de carácter económico.

A Asociación Cultural Leña Verde 
de Pol ten tres citas que se repiten 
cada ano no calendario de eventos. 
A Festa do Entroido, con galas de 
disfraces infantís e de adultos, así 
como degustacións de produtos tí-
picos da época, converteuse, desgra-
ciadamente, no único evento deste 
tipo no concello nos últimos anos. 
Tamén é moi popular a Festa do 
Magosto e dos Cogomelos, na que 
nunha xornada de confraternida-
de, socios e amigos saen ao monte 
recolectar fungos e castañas para 
degustar e expoñer ao final do día 
no local da asociación. Ademais, 
a Festa Anual, celebrada sempre 
o primeiro domingo de agosto na 
Carballeira de Mosteiro, é outra das 
citas que goza de maior aceptación, 
con concertos e un xantar campes-
tre no que participan a maioría de 
socios do colectivo.

Pero tamén tiveron nos últimos 
tempos oco novas propostas como 

sesións de cinema e música en 
directo en paraxes naturais sim-

bólicos do concello, sesións de 
contacontos infantís na Piscina 

Municipal ou conferencias sobre a 
historia de Galicia e España conta-

da a través da radio.

Cos xermes dos anos 90, 
nos que a entidade se envorcou na formación
musical e en danza tradicional de todos os veciños e asociados que desexaron 
formar parte do grupo, a proposta musical forma parte do cerne da actual 
asociación.

Nos últimos anos incor-
poráronse á dirección da 
Asociación varios socios 

máis mozos que lle deron 
un impulso de vitalismo ó 
organismo xestor refunda-
dor da entidade. Este cerne 
novo trouxo consigo novas 
propostas culturais que a 
día de hoxe fan completar 
unha ampla oferta da que 
os socios poden disfrutar, 
na maioría de casos, de 

xeito gratuíto. Sesións de 
monologuistas e actua-
cións teatrais xa se con-

verteron en citas habituais 
do calendario anual de 

Leña Verde.

No ámbito formativo programamos dende cursos de
construción de instrumentos de música tradicionalata 
un obradoiro de teatro no verán, no que arredor dunha 

vintena de socios e amigos da asociación aprenderon
 nocións neste eido para representar unha peza

 ao final do proxecto. Outra das propostas das que máis 
orgullosos nos sentimos dende o organismo xestor da asociación foi a posta en 

marcha dun obradoiro de danza tradicional para nenos en colaboración coa ANPA 
e o CEIP Rosalía de Castro. Poder dicir que 15 raparigos do concello son felices 

mentres aprenden as danzas que bailaban os seus antepasados é unha das cousas 
que máis nos enche o peito de orgullo e nos dá folgos para seguir traballando día 

a día para manter e mellorar a asociación.

Foron moitas veces as que lles pedimos ideas de novas actividades aos nosos veciños 
e amigos a través das novas tecnoloxías, e incluso en conversas informais. Xurdiron 
propostas que ían dende a programación de talleres de beatbox e música electróni-
ca ata obradoiros de calceta ou a recuperación de material audiovisual histórico da 
vida social do concello, que seguro que levaremos a cabo máis cedo que tarde. Polo 
momento, no futuro inmediato temos entre cella e cella aumentar a programación 
estival coa proposta de cinema e música ao vivo en recunchos naturais idílicos do 
concello, sacar adiante un concurso de fotografía, ou retomar, en colaboración con 
outras asociacións culturais veciñas, a oferta educativa que veu ofrecendo nos últi-
mos anos Preescolar na Casa a nenos de 0 a 3 anos dos contornos rurais de Galicia.

Mirando cara atrás, dá vertixe repasar toda a programación que levamos 
desenvolvendo nos últimos 20 anos, pero ó mesmo tempo danos forzas 

para seguir na xeira, cunha idea por enriba de todas: “dar motivos para que 
saiamos da casa e fagamos vida en comunidade”. Por iso, celebramos cunha 
gran ledicia a creación da asociación Polka, coa que agardamos colaborar en 

todo canto estea na nosa man.



A.C. ROTEIROS DE POL

Tras realizar no ano 2010 o Camiño de 
Santiago, un grupo de amigos deciden 
crear una asociación coa finalidade de
organizar rutas de sendeirismo por dis-
tintos municipios, e desta forma poder 
conocer diferentes entornos naturais.

Así nace Roteiros de Pol no ano 2011, unha 
Asociación Cultural orientada a persoas de 
todas as idades, e que lles guste disfrutar 

da natureza á par do sendeirismo.

Nos máis de 80 socios cos que conta hoxe en día a 
asociación, ademáis de Polenses, tamén forman parte 
dela vecinos de Meira, Lugo, Muimenta, Castro de Rei, 

Castroverde e A Pontenova, entre outros. Existen idades 
moi variadas que van dende os 8 anos ata máis de 70, 

polo que tratamos de elexir rutas que sexan asequibles 
para todo o mundo, indicando sempre na información o 

número de km e a dificultade.

As rutas realizadas son moi variadas, pode ser tanto de 
montaña como de sendas fluviais ou costeiras. A primei-
ra ruta do ano, así como a primeira de setembro sempre 
a dedicamos ao noso concello, marcando una diferente 

cada ano para coñecer o noso entorno. Tamén adoitamos 
realizar unha viaxe á praia como despedida da tempora-
da, antes do verán e outro de tres días fóra de Galicia na 

época de outono.

É de costume entre as asociacións de sendeirismo organizar 
concentracións para compartir camiño, coñecer xente coas 

mesmas aficcións e intercambiar experiencias.
O calendario das rutas a realizar durante o ano entregase na 

cea que ten lugar todos os anos no mes de decembro.

No mes de abril temos previsto realizar dúas rutas: o 
día 6 a Tres Bispos en Cervantes (Courel) e o día 27 unha 

concentración en Tapia de Casariego.

Para participar nos eventos non é necesario ser socio, pero 
para disfrutar dos beneficios que comporta, só é necesario 

ingresar a cantidade de 10 € correspondentes á cuota de socio 
na conta da asociación de Novagalicia Banco, indicando 

nome e apelidos e en concepto: CUOTA SOCIO 2014.

Sobre as nosas actividades tedes toda a información en Facebook, 
Tuenti, Twitter, e nas seguintes ligazóns:

E-mail: roteiros.de.pol@hotmail.com
Páxina web: http://roteiros-de-pol.webnode.es/



A. TROTAMONTES 4x4 DE POL

Este ano vamos pola VIII edi-
cion da Ruta Trotamontes de 

Pol, que como en anos anterio-
res esperamos xuntar no pobo 
a cerca de 230 participantes 

de Galicia, Asturias, Portugal, 
Madrid... co fin de pasalo ben, 
dar a conocer a nosa terra e de 
convivir con outra xente coa 

mesma aficcion ca nós.

Nós somos un grupo de amigos de Pol e de concellos 
cercanos que nos xuntamos dende fai 9 anos para dis-
frutar da natureza e recorrer os montes da zona. Lim-
pamos montes de árbores caidos, recuperamos antigos 
camiños que estaban cerrados por abandono... non só 

facemos ruido!

Non organizamos máis 
eventos, pois esta ruta 
danos moito traballo e 
só podemos realizalo en 
épocas que non teñamos 

risco de incendios na 
zona.

Facebook: Trotamontes Pol
Twitter: @TrotamontesPol

Mail: trotamontes_pol@hotmail.com



A.N.P.A.

A Asociación de Nais e Pais do CEIP Rosalía de Castro, un ano máis, 
ven traballando estreitamente coa comunidade educativa na forma-

ción integral dos nosos fillos e fillas.

A existencia deste tipo de asociacións é de vital importancia, non só 
porque permite tomar parte no proceso educativo dos nosos fillos, 

senón tamén porque ofrece a oportunidade de implicarse na xestión 
do colexio e do modelo de ensiñanza.

Na ANPA, a participación dos pais é libre, non hai obligación de 
formar parte dela, pero a adhesión de novos pais cada curso garantiza 

o seu mantemento. 

A programación de actividades extraescolares do actual curso esco-
lar foi: 

FUTBOL ¡noraboa, os nosos nenos e nenas federados están nos 
primeiros postos da liga!

BAILE REXIONAL, unha actividade promovida pola asociación 
Leña Verde, onde un grupo duns 14 nenos e nenas traballan sobre 
todo con xogos, música e movemento.

Manualidades en INGLÉS, unha divertida inmersión na cultura 
inglesa a través de actividades creativas manuais.

Ensinanza MUSICAL, onde non só se aprende a tocar un instru-
mento (oboe, piano e flauta) senón que tamén se estudia linguaxe 
musical e solfeo.

TEATRO toda unha oportunidade para aprender dinámicas teatrais 
e xogos de improvisación, así como a construcción e manexo de 
marionetas e guiñoles.

Actualmente imos iniciar a tempada da Horta Escolar e, nun 
futuro próximo, reunirémonos para planificar as actuacións 

deste último trimestre. Estamos cheos de proxectos (banco de 
libros, charla sobre seguridade en internet, dinamización do 
blogue…) co ánimo de ser útiles a todos os seus membros.

Finalizar suliñando que as actividades extraescolares non son 
a única misión da ANPA, senón que o noso principal papel é 
o de colaborar na xestión do centro para promover a calidade 
educativa e mellorar a convivencia, así como a de formar e 
informar ós pais e as nais e defender os dereitos colectivos e 

individuais das familias e do alumnado.

a.p.a.rosalia
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http://ceiprosalia
decast

ropol.blogspot.com.es/

A ANPA do CEIP Rosalía de Castro 
subvenciona boa parte destas acti-

vidades, pero ademáis recentemente 
foi creada unha Sala de Xogos para 
o disfrute nos recreos, dos nenos e 

nenas cunha gran variedade de xogos 
e xoguetes (futbolín, billar, cartas, 
puzzles, a oca, tres en raia, parchís, 
xadrez, cocheciños, pinturas…) que 

trouxo o mismísimo PAPA NOEL no 
Festival de Nadal.

Myriam Catalán
Presidenta da ANPA Rosalía de Castro de Mosteiro POL



A.C. E XUVENÍL A CARBALLEIRA DE POL

Trátase dunha Asociación sen ánimo de lucro que conta  
con unha directiva composta por tres mozas, como pre-
sidenta Mónica Rielo Monasterio (25 años), secretaria 

Natalia Basanta (19 años) e tesoureira Carolina Basanta 
(20 años).

Conta, polo de agora, con 28 socios de idades moi diver-
sas, a gran maioría son mozos/as con idades compren-
didas entre 16 e 35 anos e aberta a todo tipo de público.

Dita asociación retoma a súa actividade e anima ós 
veciños/as a facerse socios/as. Ten como obxectivo 

promover iniciativas e impulsar a participación cidadà e 
moi especialmente a participación xuvenil.

A idea è manter actividade tódolos meses e animar à 
xente a participar e a involucrarse nas distintas activi-

dades programadas.

A primeira actividade que realizoú foi unha campaña in-
formativa de sensibilización co medioambiente e reciclaxe 
en colaboración con Sogama o 21 de marzo. O 26 de marzo 

tiveron lugar unhas charlas sobre a compostaxe domèstica e 
reparto de composteiros para tódolos/as interesadas.

O Martes 22 de abril haberà unha visita ó Parlamento de Ga-
licia e à Cidade da Cultura. A viaxe està enfocada a todo tipo 

de público. A saída serà da praza do Concello às 8:30 h e o 
regreso às 21:30 h. Os interesados en realizar a visita deberàn 
chamar ou enviar unha mensaxe ó 699143752 ou ó 667734873.

Un bico para todos/as

Facebook: asociación cultural e xuvenil a carballeira de Pol



É un pracer para a Sociedade Deportiva Pol 
colaborar nesta excelente iniciativa, e poder 

informar así a tódolos veciños do concello das 
principais novas relativas á nosa entidade.

Con motivo do XXXV aniversario da S.D. Pol (1979-2014), 
pretendemos recompilar a maior cantidade posible de infor-
mación sobre o noso club e para iso, pedimos a colaboración 
de afeccionados e veciños. Se tes fotos, vídeos, recortes de 
periódico ou calquera outro material de interese, ponte en 
contacto con calquera membro da Directiva ou achéganolo 
a Zoonort para poder copialo, e crear así un arquivo dixital 

destes 35 anos ininterrompidos de historia.

SOCIEDADE DEPORTIVA POL
1979-2014

A nivel deportivo, o equipo de segunda 
rexional afronta o derradeiro mes de liga 

situado na decimosegunda posición, 5 
puntos por encima dos postos que na ac-

tualidade marcan o descenso. Na busca da 
permanencia, principal obxectivo fixado a 
principios de tempada, a SD recibirá ó San 
Román (6 abril) antes de visitar en Lugo ó 
Luís Pimentel (12 abril). A Pontenova será 
o rival no Manuel Luna na última xorna-
da (27 abril). A mellor das sortes para este 
equipo e estamos seguros que co apoio de 
todos, a S.D. Pol siga sendo equipo de Se-
gunda Autonómica na vindeira campaña.

Esta tempada a S.D. Pol conta, gracias á iniciativa 
dun grupo de ex-xogadores, con un equipo de vetera-

nos. Cómpre salientar a excelente campaña que están 
a realizar xa que, a falta de 8 xornadas, o Pol Vete-
ranos sitúase na sexta posición con 28 puntos, dous 

menos ca Sarriana que ocupa a cuarta praza, pero con 
un partido menos. 

A seguir así e moito ánimo tamén para eles!



O POLEIRO

Lumbricultura na horta do cole

Este recuncho está adicado xs máis cativxs, que 
coa axuda do colexio, manterannos informadxs das 

actividades que realizan.
Non volo perdades!

Ya en civilizaciones tan 
antiguas como los Egipcios 
y los Incas se consideraba 
a las lombrices animales 

muy valiosos, se decía que la 
fertilidad del valle del Nilo 

y de algunos del Perú, se 
debía en gran parte al trabajo 
inagotable de estos pequeños 

animalitos.

Este año, en el huerto del CEIP Rosalía de Castro de Mos-
teiro, nos hemos propuesto, entre otras actividades, obtener 
humus de lombriz a partir de residuos orgánicos vegetales 

procedentes la cocina del colegio.

El objetivo es que nuestros alumnos entiendan por un lado 
la importancia del reciclaje de la materia orgánica vegetal  
procedente de los desechos que genera una cocina colectiva, 
así como comprobar, in situ, la cantidad de propiedades que 
tiene el humus de lombriz cuando lo incorporamos al suelo 

del huerto. 

Entre estas propiedades podemos des-
tacar las siguientes: excelente fuente 
de nutrientes para las plantas, retiene 
la humedad, protege a las plantas de 

enfermedades, ayuda a la germinación 
de las semillas y mejora la estructura 

del suelo.

Si bien, en general, 
todas los géneros 
de lombrices son 
beneficiosas, la 

más productiva es 
la lombriz roja de 
California (Eisenia 
foetida), que es con 
la que trabajaremos 

en el cole.

Así, de esta manera, podremos comprobar 
en un ejercicio eminentemente práctico 

cual de los dos métodos se adaptará mejor a 
nuestras necesidades.

JL Gutiérrez.

Existen diferentes métodos para obtener humus de 
lombriz, nosotros utilizaremos dos, uno de ellos 

llamado sistema de lechos con rejilla galvanizada 
y el otro sistema de contenedores.



En el hemisferio norte, los días se van haciendo cada vez mas largos 
hasta llegar un momento en  que ese aumento del fotoperiodo hace 
que en el organismo de los animales y plantas se pongan en marcha 
una serie de mecanismos fisiológicos que alteran su comportamiento 
para adaptarse a la llegada de la primavera, independientemente de la 
inestabilidad climatológica. El hombre marca ese momento en el 21 
de marzo y, entonces, todos nos damos por enterados pero la vida ya 

nos lo había dicho un tiempo antes.

La llegada de la primavera

Ya estamos en unas fechas en las que meteorológicamente hablando 
todo parece incertidumbre, el día puede despertar con un sol prome-
tedor, puede por el contrario regalarnos un chaparrón o hacer tem-
blar las ramas de los árboles con un vendaval indomable. En algu-
nas ocasiones, puede caer una nevada que no deje rebaño ni pastor, 
en fin,  son fechas de una gran inestabilidad meteorológica éstas de 

la primavera incipiente.

La naturaleza ya se había 
enterado de la llegada de la 
esperada primavera, después 

de un invierno húmedo y 
frio la vida nos muestra con 
pequeños retazos como el 

florecer de los almendros, el 
canto de los mirlos, la llegada 
de algunas aves migratorias 
procedentes de sus cuarteles 
africanos de invierno, que 

algo maravilloso va a suceder, 
el cambio de estación.

Los animales y plantas han recibo 
la señal que les indica el cambio 
que se avecina, esa señal para los 

científicos es conocida como cambio 
del  fotoperiodo que, no es ni más 
ni menos, el aumento de las horas 

de luz.

Ya se sabe que desde el mes de 
enero los días se han ido haciendo 
cada vez mas grandes, todo ello 
debido a algo verdaderamente 
asombroso, como  todo aquello 

relacionado con la naturaleza, el 
cambio de la geometría espacial 
del planeta en el que habitamos 

con respecto al sol.

JL Gutiérrez.

O CAMPO DA FEIRA

Tes algo que regalar, trocar, vender, mercar, ofertar, 
precisas dalgo ou dalguén? Fainos chegar o teu anuncio 
e o teu contacto e xa nos ocupamos nós de publicalo!

COMPRA-CESIÓN_ Parella 
nova busca casa de pedra, 
para mercar ou coidar, con 
palleira, e algo de terreo, 
non importa moito ó es-
tado, xa que sería para ir 

arreglándoa ós poucos nós 
mesmos.

Teléfono: 699836537

TROCO_ Teño DVD’s de pe-
lículas infantís, gustaríame 
trocalos por puzzles, libros, 

xogos....

Teléfono: 657704929
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PASATEMPOS
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Atopa os 10 montes 
máis altos do concello.

AS 6 DIFERENCIAS
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Foi preto do camposanto cando eu sentín boligar dentro da caixa 
ó pobre Bieito. (Dos catro levadores do cadaleito eu era un). ¿Sen-
tino ou foi aprensión miña? Entonces non podería aseguralo. ¡Foi 
un rebulir tan maino...! Como a teimosa puvulla que rila, rila 
na noite, rila de entón no meu maxín afervoado aquel mainiño 
rebulir. Pero é que eu, meus amigos, non tiña seguranza, e polo 
tanto-comprendede, escoitade- polo tanto non podía, non debía di-
cir nada. Imaxinade nun intre que eu dixese: O Bieito vai vivo. 
Tódalas testas dos velliños que portaban cirios ergueríanse nun 
babeco aglaio. Tódolos pícaros que viñan estendendo a palma da 
man baixo o pingotear da cera, virían en remuíño arredor meu. 
Apichocaríanse as mulleres a carón do cadaleito. Escorregaría por 
tódolos beizos un marmullar sobrecolleito, insólito: ¡O Bieito vai 
vivo, o Bieito vai vivo...! Calaría o lamento da nai e das irmás e 
axiña tamén, descompasándose, a gravedosa marcha que planxía 
nos bronces da charanga. E eu sería o gran revelador. o salvador, 
eixo de tódolos asombros e de tódalas gratitudes. E o sol na miña 
face cobraría unha importancia imprevista. ¡Ah! ¿E se entonces, o 
ser aberto o cadaleito, a miña sospeita resultara falsa? Todo aquel 
magno asombro viraríase inconmensurable e macabro ridículo. 
Toda a arelante gratitude da nai e das irmás, tornaríase despeito. 
O martelo espetando de novo a caixa tería un son sinistro e único 
na tarde estantía. ¿Comprendedes? Por iso non dixen nada. Houbo 
un intre en que pola face dun dos compañeiros de fúnebre carga 
pasou a insinuación leviá dun sobresalto, coma se el estivese a 
sentor tamén o velaíño boligar. Mais non foi máis que un lampo. 
De seguida ficou sereno. E non dixen nada. ¿E se Bieito fose vivo? 
O outro riu picaramente coma quen di: “que ocorrencias temos”, e 
eu amplifiquei adrede o meu falso sorriso de retrouso. Tamén me 
vin a rentes de dicilo no camposanto, cando xa pousarámo-la caixa 
e o crego requeneaba. “Cando o crego remate”, pensei. Mais o crego 

acabou e a caixa deceu á cova sen que eu puidese dicir nada. 

SOBRE DA MORTE DO BIEITO

Relato do libro “Dos arquivos do trasno”, de Rafael Dieste.



Cando o primeiro cadullo de terra, bicado por un neno, petou dentro 
da cova nas táboas do ataúde, rubíronme ata a gorxa as berbas salvado-
ras... Estiveron a punto de xurdiren. Mais entonces acudiu novamente 
ó meu maxín a case seguranza do arrepiante ridículo, da rabia da fa-
milia defraudada, se o Bieito se atopaba morto e ben morto. Ademais 
o dicilo tan tarde acrecía o absurdo desorbitadamente. ¿Como xusti-
ficar non o ter dito antes? ¡Xa sei, xa sei, sempre se pode un explicar! 
¡Si, si, si, todo o que queirades! Pois ben... ¿ese tivese morto despois, 
despois de o sentir eu remexerse, como quizais puidese adiviñarse por 
algún sinal? ¡Un crime, si, un crime o me ter calado! Oíde xa o rebum-
bio da xente... ¡Pediu auxilio e non llo deron, malpocado...!El sentía 
chorar, quíxose erguer, non puido... Morreu de espanto, saltoulle o 
corazón ó se sentir decer na cova... ¡Velaí o tendes, coa cara torta do 
esforzo! ¡E ese que o sabía, tan campante, aí a sorrir coma un pallaso! 
¿É parvo ou que? Todo o día, meus amigos, andei tolo de remorsos. Vía 
ó pobre Bieito grafiñando as táboas nese espanto absoluto, máis alá de 
todo consolo e toda conformidade, dos enterrados en vida. Chegoume 
a parecer que todos lían nos meus ollos adormiñados e longanos a ob-
sesión do delito. E alá pola alta noite,-non o puiden evitar- funme ca-
miño do camposanto, coa solapa subida, ó arrimo dos muros. Cheguei. 
O cerco por unha banda era baixiño: unhas pedras mal postas, apreixa-
das por edras e silveiras. Paseino e fun dereito ó sitio... Deiteime no 
chan, apliquei a orella, e axiña o que oín xioume o sangue. No seo da 
terra unhas unllas desesperadas rabuñaban nas táboas. ¿Rabuñaban? 
Non sei, non sei. Alí preto había un sacho... Ía cara a el cando fiquei 
suspenso. Polo camiño que pasa a rentes do camposanto sentíanse pa-
sadas e rumor de fala. Viña xente. Entonces si que sería absurda, tola, 
a miña presencia alí, daquelas horas e cun sacho na man. ¿Ía dicir que 
o deixara enterrar sabendo que estaba vivo? E fuxín coa solapa subida, 

pegándome ós muros. A lúa era chea e os cans latricaban lonxe.

AXENDA

Obradoiro de Sombras_POLKA

Ruta Tres Bispos_ROTEIROS
 Partido contra o San Román_SD POL

Partido contra o Luis Pimentel_SD POL

VIII Edición Ruta 4x4 de 
Pol_TROTAMONTES

Visita ó Parlamento de Galicia e á Cidade da 
cultura_A CARBALLEIRA

Obradoiro de Cómic_POLKA

Concentración  Tapia de
 Casariego_ROTEIROS

Partido contra a Pontenova_SD POL

Obradoiro de patronaxe 
e costura_CHIMCHIRIBOTE

ABRIL

5

6

12

19

22

26

27

Tódolos 
martes



Lemos, non para contradecir e impugnar, nin para 

crer e aceptar, senon para pensar e considerar.

Francis Bacon


