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VERÍN E COMARCA

EN BREVE

4 “Este Nadal 
merca en Verín”

O Centro Comercial 
Urbano de Verín organiza 
a campaña ‘Este Nadal 
merca en Verín’, ata o �7 
de decembro ás 14 horas, 
na se entregarán vales en-
tre os compradores para 
entrar no sorteo de seis 
premios de 100 euros cada 
un. 

A entrega de premios 
terá lugar o venres �9 de 
decembro, ás 17.30 horas, 
na gala de Animación In-
fantil Aever (no Pavillón 
Municipal de Deportes), 
na que tamén colabora a 
Eurocidade Chaves-Verín 
e onde tamén se entrega-
rán os premios do Con-
curso de Escapartes da 
Antena Local de Verín da 
Cámara de Comercio de 
Ourense.

4 Curso de 
orientación laboral

A Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado, 
en colaboración coa Ofici-
na Municipal de Informa-
ción Xuvenil (OMIX) de 
Verín, promove a realiza-
ción dun curso de orienta-
ción laboral dirixido aos 
mozos  da comarca. 

A formación terá lugar 
o �0 de decembro, de 11 a 
13 horas, na Casa da Xu-
ventude de Verín e inclui-
rá contidos como técnicas 
de busca de emprego, au-
toavaliación do candidato, 
coñecemento do mercado 
laboral, medios para ato-
par emprego, programa 
Emprende da Dirección 
Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, modelos de 
currículo e carta de pre-
sentación e a entrevista de 
traballo. 

As inscricións realízan-
se na OMIX, (Avda. Por-
tugal, 11 bis).

O cocido, mellor con viño 
de Monterrei
4 A Festa do Cocido de Lalín e a D.O. Monte-
rrei asinaron un acordo de colaboración.
Redacción

O Concello de Lalín e a 
D.O. Monterrei veñen de 
asinar un acordo de cola-
boración para fomentar a 
promoción conxunta da 
Festa do Cocido e dos vi-
ños desta denominación. 
Esta unión de forzas per-
mitirá  que tanto o próximo 
Mes do Cocido -do 15 de 
xaneiro ao 14 de febreiro- 
como a Festa do Cocido 
de Lalín -que terá lugar a 
partir do 1� de febreiro-, 
teñan como viño recomen-
dado o que se elabora na 
Denominación de Orixe 
Monterrei, tanto nos actos 
oficiais como nos restau-
rantes da capital da comar-
ca do Deza. 

Esta actuación logrará 
que o prato estrela desta 
festa, o cocido, sexa ma-
ridado por primeira vez 
polos caldos da D.O. máis 
nova de Galicia, logrando 
“unha maridaxe perfecta”, 
segundo asegurou o rexi-
dor de Verín, Juan Manuel 

Jiménez Morán durante a 
presentación desta colabora-
ción na Casa do Escudo do 
seu concello, na que tamén 
estiveron presentes o conse-
lleiro de Cultura e Turismo, 
Roberto Varela, a secretaria 
xeral para o Turismo, Car-
men Pardo, o presidente do 
Consello Regulador da D.O. 
Monterrei, Antonio Ángel 
Méndez, e o alcalde de La-
lín, Xosé Crespo.

Devandita actuación per-
mite, segundo subliñou este 
último, “o irmandamento 
de dúas poboacións, Verín e 
Lalín, e a simbiose de dous 
produtos, viño e cocido, 
que será o punto de partida 
dunha relación que poderá 
estenderse a outras celebra-
cións realizadas en diversos 
países”. 

Diversificación da oferta 
turística

Unha estratexia de des-
estacionalización e diversi-
ficación da oferta turística 
que, como recordou o conse-
lleiro de Cultura e Turismo, 

Roberto Varela, que neste 
caso a unión do cocido de 
Lalín e o viño de Monte-
rrei “afonda nun camiño 
de cultura e de turismo 
común”, polo que lembrou 
que os dous municipios 
asinantes do acordo están 
unidos pola Vía da Prata, 
“unha das máis antigas ru-
tas xacobeas”, e en ambos 
destaca a importancia do 
Entroido. 

Ademais, Varela asegu-
rou que este acordo supón  
“colaborar e unir esforzos 
na mesma dirección”, algo 
que definiu como “clave” 
para superar o momento 
de dificultades que se atra-
vesa a nivel global, e que 
“exemplifica a procura de 
sinerxías e a rendabiliza-
ción de esforzos que pro-
poñemos dende a Xunta”. 

As distintas autoridades durante a presentación do acordo./B.INTERFILMS

Redacción

O Plan de Competitivi-
dade Portas de Galicia das 
comarcas de Monterrei e 
Conso-Frieiras xa ten pre-
senza no espazo virtual e 
nas redes sociais. A través 
dunha páxina en Facebo-
ok, perfil en Twitter, canle 
en YouTube, SlideShare, 
Flirck e ikiMap daranse a 
coñecer todas as accións 
desenvolvidas dentro des-
de proxecto.

A primeira das activida-
des de promoción consiste 
no lanzamento de sendos 
concursos nas redes so-
ciais Facebook e Twitter, 
vixentes ata o venres 16 
de decembro.

No caso da páxina de 
Facebook, os interesados 
teñen que facerse segui-

dores da páxina, contestar 
á pregunta “Cal é a túa ra-
zón para descubrir Portas 
de Galicia?” e compartila 
no seu muro. O gañador 
dunha escapada romántica 
no Hotel&Spa Vilavella (A 
Mezquita) para dúas per-
soas será aquel que consiga 
o maior número de “Gústa-
me”. 

En Twitter, os usuarios 
deben seguir a conta de 
Portas de Galicia nesta rede 
social @puertasgalicia e 
“tuitear” a razón pola que 
lles gustaría visitar a zona, 
sen esquecerse de engadir o 
“hashtag” #puertasdegali-
cia. Rematado o prazo, rea-
lizarase un sorteo dunha es-
capada de inverno para dúas 
personas no Hotel Mesón 
de Erosa (A Gudiña) entre 
todos os participantes.

O plan Portas de 
Galicia xa está presente 
nas redes sociais
4 Organiza dous concursos en 
Facebook e Twitter.

Os Entroidos 
lánzanse ao 
mercado turístico 
de interior
Redacción

Esta tempada os En-
troidos transfórmanse en 
produto turístico da man 
dunha variada oferta de in-
verno na que se inclúe gas-
tronomía e ocio, nos doce 
concellos do oriente ouren-
sán que integran o Plan de 
Competitividade Turística 
Portas de Galicia.

Os municipios da Gudi-
ña, A Mezquita, Castrelo 
do Val, Cualedro, Laza, 
Monterrei, Oímbra, Riós, 
Verín, Viana do Bolo, 
Vilardevós e Vilariño de 

Conso, abren as súas portas 
ao turista e ofrécenlle un 
produto combinado no que 
se mestura gastronomía, 
enoturismo, turismo de 
saúde ou de natureza, e no 
que tamén se conta coa ani-
mación dos eventos ligados 
aos Entroidos. 

A tempada  vai dende o 
1 de xaneiro ata mediados 
de marzo, e durante ela a 
asociación de empresarios 
hostaleiros ligada ao Plan 
de Competitividade preten-
de mostrar os seus mellores 
servizos e promocións de 
inverno organizadas nun 
produto que foi bautizado 
co nome de “Inverno de 
Entroido. Puro Carnaval”, 
con web propia: www.in-
viernodeentroido.com. 

Os viños de Mon-
terrei serviranse 
nos actos oficiais 
e nos restauran-
tes de Lalín


