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EDITORIAL
A primeira vez que un se achega á comarca do Baixo Miño, sente que algo
especial está a piques de ocorrer. 
A ribeira do Miño e a bondade do clima bríndanche a posibilidade de gozar
dunha paraxe natural impresionante, que forma parte da 'Rede Natura
2000'. Os cultivos que aquí se obteñen, plantas ornamentais, flores, etc.,
son moi recoñecidos no sector e achegan importantes recursos
económicos á zona. Nos últimos anos tamén adquiriron gran relevancia
dous froitos moi singulares, o kiwi e o mirabel. Non quero deixar atrás un
dos seus referentes. Das ladeiras das súas montañas e ao longo do val,
obtéñense uns viños brancos que están considerados dos mellores do
mundo.
Cando comezamos a estudar a posibilidade de editar para a comarca do
Baixo Miño unha nova cabeceira da nosa revista COUSAS DE e durante a
preparación dos dous primeiros números, dedicamos unha parte moi
importante do noso tempo para coñecer de preto esta parte tan
importante do sur da provincia de Pontevedra, tempo ben empregado pois
decidimos continuar a súa publicación con periodicidade trimestral, como
no Val Miñor.
Na revista que tes nas túas mans, coñeceremos un pouco mellor a Mostra
de Cultivos de Tomiño, que este ano alcanza a 14ª edición e achegámonos
ata A Guarda, para estar cun dos mellores equipos de balonmán feminino
de España. Pero non é o único, como en cada revista queremos saber
máis sobre o labor que realizan cada día todas esas persoas, colectivos e
asociacións que dedican unha parte moi importante do seu día a día en
axudar aos demais, neste número falamos de S.O.S.Tomiño, con
implantación en Tui e Tomiño. Fan un labor impagable.

Foto portada:
14ªMOSTRA DE CULTIVOS
DE BAIXO MIÑO



A DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA INVESTIRÁ
ESTE ANO 600.000 €
PARA CONVERTER AO
CASTELO DE 
SOUTOMAIOR NUN 
REFERENTE DE 
TURISMO FAMILIAR

CARMELA SILVA PRESENTOU AS NOVAS
RUTAS DE SENDEIRISMO CREADAS NO
CASTELO DE SOUTOMAIOR E ANUNCIOU
INVESTIMENTOS DE PRETO DE 4 MILLÓNS
DE EUROS NO RECINTO PARA OS
PRÓXIMOS DOUS ANOS.
A presidenta da Deputación, Carmela Silva,
acompañada do alcalde de Soutomaior,
Agustín Reguera, e do deputado provincial
de Turismo, Santos Héctor Rodríguez,
presentou as tres novas rutas de
sendeirismo creadas no Castelo de
Soutomaior ao abeiro do Plan de Usos do
edificio. No marco deste plan, Silva
anunciou un investimento de preto de 4
millóns de ¤ nos próximos dous anos, dos
cales neste ano a institución provincial
achegará 600.000 euros para, entre outras
cuestións, a musealización do Castelo de
Soutomaior.
O obxectivo da Deputación é o de “converter
ó Castelo de Soutomaior nun referente
turístico na provincia dirixido ó público fami-
liar e por iso estamos a poñer en marcha
actuacións como as tres novas rutas de
sendeirismo e outras moitas ligadas ao
enoturismo, á camelia e á cultura, reeditan-
do as visitas teatralizadas pero impulsando
novas actividades como obras de teatro ou
tardes de cinema ao aire libre”, según
manifestou Silva.
O Complexo de Soutomaior é un dos princi-
pais espazos de interese turístico da provin-
cia, reúne preto de 200 especies botánicas
nos súas case 16.000 metros cadrados, e no
ano 2012 conseguiu o recoñecemento como
Xardín de Excelencia Internacional, unha
distinción única en España. Os xardíns
posúen unha colección de camelias históri-
cas do século XIX, entre elas o exemplar de
camelia japónica máis voluminoso de
Galicia.

RÍAS BAIXAS
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A Presidenta da Deputación xunto co alcalde de Soutomaior e o
deputado de Turismo percorreron unha das tres novas rutas, a
denominada "das camelias".



RÍAS BAIXAS

SENDAS DO PARQUE: 
CAMELIAS, VIÑEDOS E BOSQUE
“ruta das camelias”, ten 900
metros de distancia e discorre
arredor do castelo, comezando na
escalinata de acceso ao parque e
bordeando as edificacións do
Castelo a carón das que se sitúan
exemplares de camelias do século
XIX e árbores singulares de Galicia
como a sequoia, o falso ciprés de
Lawson, un cedro xaponés e unha
araucaria chilena. 

“ruta da Fraga” Ten un percorrido
de 2,1 quilómetros que atravesan
dende un pequeno regato ata luga-
res como a capela de San Caetano,
a cadeira da Raíña e bosques de
castiñeiros e carballos, piñeiros,
eucaliptos, liquidámbares, érbedos
ou loureiros rivalizan entre si, e
todos parecen gañar.

“ruta dos viñedos”. O caldo da vide
é parte importante da idiosincrasia
das Rías Baixas e, neste caso, a
zona de Soutomaior é recoñecida
pola alta calidade dos seus albari-
ños. Cunha distancia de 1,9 quiló-
metros, permite ás persoas intere-
sadas visitar as 3,5 hectáreas de
viñedos Rías Baixas que existen no
parque do castelo.



Peregrinos e veciños que queiran achegarse ao Parque Natural do Monte Aloia,
xoia medioambiental de Tui, contarán cun novidoso servizo de lanzadeira de taxis
con prezos vantaxosos, a partir de Semana Santa.
O novo servizo, xorde co acordo chegado entre a Concellería de Turismo e a
Asociación Taxista de Autopatronos de Tui polo que se establecen tres rangos de
tarifa plana de subida e baixada ao Parque Natural. 
A primeira delas terá un custe de 12 euros, ida e volta, para visitas inferiores a 30
minutos. A continuación, o prezo será de 16 euros cun tempo de espera de 30
minutos e de 20 euros para visitas de 1 hora. 
Todas as viaxes teñen como punto de partida e destino a parada de taxis na rúa
Camilo José Cela, ao carón do vello centro de saúde. Lógrase así unha redución
significativa nos custes para os usuarios á vez que se dota dun servizo seguro, pro-
fesional e constante para a visita e promoción do monte.

Segundo apunta  o concelleiro de Turismo, Laureano
Alonso, o obxectivo é “promocionar un recurso turístico
tan importante para Tui como o Monte Aloia” á vez que
se “potencian as visitas ao centro de interpretación”. Así
mesmo, “evitase o intrusismo” nestas viaxes, dando
maior seguridade aos usuarios.
O Concello de Tui divulgará entre os visitantes este novo
servizo a través de folletos e cartelería que será distri-
buída nos principais puntos de información.
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NOVAS TUI

OS TURISTAS
CONTARÁN CUN
“SERVIZO
LANZADEIRA” 
DE TAXIS PARA
ACHEGARSE AO 
MONTE ALOIA

ESTABLÉCENSE TARIFAS
PLANAS DE SUBIDA E 
BAIXADA AO PARQUE
NATURAL CO GALLO DE
PROMOCIONAR OS 
RECURSOS TURÍSTICOS 
DE TUI



NOVAS BAIXO MIÑO

EN PERIGO O 
PROXECTO DE
COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA, 
POR UNHA CUESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

O motivo é a non admisibilidade
da candidatura ‘VISIT Río Miño’ –
presentada, en xaneiro de 2016,
ao POCTEP -, por ser presentada
a través dunha Tarxeta de
Cidadán (DNI en España) dun
técnico debidamente acreditado
pola CIM Alto Miño, e non polo propio presidente da entidade intermunicipal.
O CIM Alto Miño e a Deputación Pontevedra solicitaran aos Gobernos de Portugal e de España que sexa garan-
tida, “coa máxima urxencia, a adecuada e definitiva resolución das cuestións relacionadas coa aprobación da
candidatura ‘VISIT Río Miño’ aínda durante o período normal previsto para a decisión da 1ª fase do POCTEP, ou
sexa até 8 de marzo“. No caso de que non sexan ouvidos, os alcaldes “resérvanse ao dereito a recorrer a outras
accións e iniciativas conxuntas” para continuar a defender os intereses das poboacións deste territorio transfron-
teirizo, podendo mesmo levar o asunto a Bruxelas.
Esta posición conxunta foi anunciada en Valença, nunha conferencia de prensa na cal participaron o deputado de
Mobilidade e Cooperación Transfronteiriza, Uxío Benítez, xunto cos alcaldes dos 16 concellos transfronteirizos do
Sur da provincia, o presidente da CIM Alto Minho e os presidentes das cámaras do Norte de Portugal.
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TUI CELEBRA O CENTENARIO DE CAMILO JOSÉ CELA

O Teatro Municipal de Tui , a cidade natal de seu pai e escenario de moitos momentos da infancia do Nobel. aco-
lleu o acto de homenaxe ao premio Nobel de Literatura Camilo José Cela co gallo de celebrar o centenario do
nacemento do escritor e que contou coa presenza, entre outras autoridades, do alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro
e da presidenta de Deputación, Carmela Silva.
O acto constó da proxección de parte do documental “El recuerdo más cercano” que, dirixido Carlos Agustín e
Belén Tánago, narra a vida de Cela na voz dos seus familiares e amigos máis próximos. A continuación comezou
un coloquio no que participaron o seu fillo Camilo José Cela Conde, o seu irmán Jorge Cela Trulock e o seu sobri-
ño Julio Pérez. Tui e o apelido Cela están indisolublemente unidos e desa relación deixaron constancia os tres
que recordaron algunas anécdotas del escritor y respondieron a preguntas de los asistente
Tamén estiveron presentes neste homenaxe,os Bombeiros Voluntarios de Valença do Minho que no 1990 o decla-
raron como “Bombeiro de honra”.

NOVAS TUI

En Tui traballan para cumprir no ano
2020 o obxectivo fixado pola Unión
Europea de reciclar o 50% do lixo que
se xera. En 2016 xeráronse no munici-
pio 6.500 toneladas de lixo das que
1.250 foron recicladas, o que represen-
ta case o 19% do total. A implicación da
poboación nesta tarefa é unha peza
clave para pouco a pouco ir achegándo-
se á porcentaxe fixada dende Europa.  A
ampliación dos puntos de recollida
selectiva con novos colectores e coa
posta en marcha dunha experiencia
piloto en composteiros comunitarios
forman parte do traballo a prol da reci-
claxe que se promove dende o Concello.
Durante o ano pasado, das máis de
6.500 toneladas de lixo xeradas 5.300
foron enviadas a SOGAMA, sendo un
dos obxectivos reducir drasticamente
esta cifra, o que redundará nun aforro
económico importante para as arcas
municipais, permitindo así destinar
eses fondos a outros ámbitos.
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NOVAS O ROSAL

DIBUXANTES DE RECOÑECIDO 
PRESTIXIO PARTICIPAN NA 
EXPOSICIÓN “CARTAS DE AMOR” 
DO ROSAL

O CONCELLO DO ROSAL UNHA VEZ MÁIS
TRABALLA A FAVOR DA ELIMINACIÓN DA
VIOLENCIA DE XÉNERO, IMPLICANDO A
SOCIEDADE EN XERAL MEDIANTE CAMPA-
ÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN COAS XERACIÓNS MÁIS
NOVAS.

Neste caso o concello colabora na organiza-
ción da exposición “Cartas de Amor” cedida
pola Secretaría Xeral de Igualdade. O recinto elexido é o CPI Manuel Suárez
Marquier, xa que unido á exposición hai unha charla obradoiro impartida por
Gloria Isabel Serrato ao alumnado de 3º da ESO.
Nos últimos anos detéctanse moitos casos de relacións de parellas entre ado-
lescentes cunha forte carga de violencia verbal e incluso física.
Na busca de solucións preventivas e co obxectivo de atallar este problema, a
Secretaría Xeral da Igualdade puxo en marcha unha serie de accións encamiña-
das a facer reflexionar aos e ás adolescentes sobre a existencia de violencia nos
seus modos de relacionarse.
Con esta exposición, “Cartas de Amor”, preténdese establecer un paralelismo
entre o mundo romántico das primeiras relacións de parella, e a crueldade que
, ás veces vai asociada a elas. Para isto, fíxose unha proposta a debuxantes para
que plasmasen nunha serie de situacións ou momentos que considerasen como
violentos entre adolescentes, co obxectivo de por de manifesto a necesidade de
mudar esas actitudes por outras nas que prime o respecto á parella.
Deste xeito aquí están os traballos dos dous premios nacionais de lustración,
Miguel Calatayud e de cómic Paco Roca, no ano 2009; así como figuras galegas
como Patricia Castelao, Pirusca, David Pintor e Óscar Villán. Tamén participan

autoras e autores que están acadando grande éxito entre a xente máis nova como Eva Vázquez, Javier Olivares,
Primitivo, Sonia Pulido, Jack Mircala ou Sergi San Julián. Ademáis o escultor Méndez, a escritora Anxos Sumai e o
deseñador Fausto, únense a esta mostra con tres achegas diferentes.
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NOVO APARCADOIRO PARA ÁREA DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DA RUTA DOS
MUÍÑOS DO ROSAL

Unha das demandas máis repetidas por calquera dos moitísimos visitantes deste Ben de Interese Cultural, ao
longo de moitos anos, era que se crease un espazo que tivese as mínimas condicións para poder estacionar os
vehículos particulares e no seu caso os autobuses que ata aquí achéganse e gozar tranquilamente desta Ruta tan
recoñecida.
Convenio de colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia
Todo xorde durante unha visita da Directora de Turismo de Galicia, Nava Castro ao Rosal, na que desde o Concello
trasladóuselle a necesidade de dotar ao BIC de aparcadoiro, dado o elevado número de visitantes que ten ao ano.
Esta petición tivo moi boa acollida e despois de diversas conversacións, asinouse un convenio de colaboración
entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello para o "Acondicionamento da  Área de Recepción de visitantes
do BIC Muíños do Folón e do Picón"
O proxecto cuxo autor é Mauro Lomba Martínez, contou cunha dotación: 250.000 euros, para cubrir os gastos
derivados da elaboración do proxecto, execución da obra e a necesaria e imprescindible compra de terreos anexos
á contorna do BIC
A obra que se executou durante os meses de novembro e decembro do pasado ano, conta cunha superficie total
de edificación e urbanización de aproximadamente 1.100 m2, que están distribuídos da seguinte maneira: 
*700 m2 de aparcadoiro, que están pensados para dous autobuses e o resto para turismos.
*300 m2 de área de descanso, que inclúen bancadas para charlas a visitantes ou gozar de espectáculos ao aire
libre, como teatro ou música
*Aseos
*Punto de reciclaxe de residuos

ACTIVIDADES PREVISTAS
O Concello ten previsto presentar a obra ao
público coa escenificación  'in situ' da obra
teatral 'Historias Peregrinas' do grupo
ATREZO TEATRO.
Recentemente plantáronse 60 carballos na
ruta do Folón, quedando pendente facelo na
do Picón. O Concello contou para iso con 12
voluntarios, cuxas  tarefas foron dirixidas e
coordinadas por Ignacio do Río. 

NOVAS O ROSAL
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VIVE O ROSAL!

O ROSAL
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NOVAS A GUARDA

A GUARDA HOMENAXEOU AO PIONEIRO DA SÚA FOTOGRAFÍA, COSTIÑA, COA PRESENTACIÓN
DA PUBLICACIÓN “CAMIÑOS DA IMAXE””

Representantes do goberno local e os deputados provinciais Montse
Magallanes, Xosé Leal, Javier Dios e umerosos veciños e veciñas da Guarda
desafiaban ao temporal que estaba a sufrir a localidade para render
homenaxe ao fotógrafo Joaquín García Portela, máis coñecido como
“Costiña”, con motivo da presentación do seu libro “Camiños da Imaxe” que
fala da súa vida e obra. Trátase dunha obra que xa foi exposta ao público na
exposición do mesmo nome que estivo na Casa dos Alonsos o pasado verán,
con gran éxito de asistencia.
Costiña é un dos fotógrafos máis lembrados e destacados da vila, que viviu
entre 1894 e 1957. Na mostra “Camiños da Imaxe” os visitantes puderon
atopar imaxes que fixo a veciños da Guarda e da súa contorna, fotografías
persoais do artista que ilustran a súa biografía e tamén os seus filmes
familiares. Estes filmes foron realizados entre 1926 e 1929 e supoñen as
primeiras películas filmadas na Guarda e por un guardés.
Nestes filmes, que fan de Costiña o pioneiro do cinema na Guarda, hai
escenas familiares na súa casa, escenas das festas da Guarda, dos
mariñeiros e da costa ou doutros recunchos da localidade que fan destas
imaxes uns documentos patrimoniais de gran valor.

O Centro Cultural da Guarda completou o seu aforo na
celebración do Festival Solidario Manos Unidas. O
evento, que foi presentado por Emilia Otero, tiña como
obxectivo principal loitar contra as desigualdades e
buscar a colaboración dos veciños, veciñas e
autoridades presentes na loita contra a fame.
Con esta motivación dende a ONG Manos Unidas, e coa
colaboración do concello da Guarda, organizouse este
festival con numerosas e diversas actuacións musicais
e de baile. Destacamos o Grupo Baile Moderno
Xamaraina, que bailou dous temas de dous estilos moi
diferentes, demostrando que na Guarda hai moita
canteira para a danza. Despòis dúas nenas leron ante
os presentes dous dos poemas recollidos en “La Voz
del Silencio”, a publicación presentada, no que foi un
momento moi especial para autora. Y tras esta
emotiva lectura volveu o ritmo cos Grupos de baile do
Ximnasio Do Majó. Primeiro o grupo infantil e despois
o xuvenil trouxeron moito ritmo e alegría á xornada. 

A GUARDA VOLCOUSE CO FESTIVAL SOLIDARIO
A FAVOR DA ACCIÓN CONTRA A FAME DA ONG
MANOS UNIDAS
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APOIO A FIBROMIÑO NA SÚA NOVA ANDAINA
A concelleira de asuntos sociais, Tere Vicente, e o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, mantiveron unha xuntanza
cunha representación da asociación de enfermos de fibromialxia do Baixo Miño, Fibromiño, e escoitar os seus plans
de futuro, e ofrecerlle a súa colaboración e apoio.
Conscientes de que nos últimos tempos a asociación reduciu a súa actividade, a nova directiva pretende reactivala.
Teñen claro que hai moitos enfermos e familias que necesitan o seu apoio, queren establecer novos canles de
información para axudar ás persoas afectadas por esta enfermidade e incluso estendelo a outras enfermidades
raras. Plantearon a necesidade de realizar cursos, conferencias e xornadas para chegar aos afectados e a cidadanía
en xeral.
Durante a reunión tamén se falou do ámbito comarcal da asociación e da necesidade de que os concellos do Baixo
Miño se impliquen e colaboren para chegar a tódolos enfermos e familias que o necesiten. Para elo, nesta primeira
fase da súa andaina como directiva, teñen a intención de achegarse aos concellos baixomiñotos e dar a coñecer os
seus plans aos responsables municipais.

A GUARDA PROMOVE O SEU SECTOR
TURÍSTICO E GASTRONÓMICO NA XVIII
EDICIÓN DE “XANTAR”
O concello da Guarda estivo presente nunha nova
edición de Xantar, o Salón Internacional de Turismo
Gastronómico. Esta feira, que acadou en 2014 o
recoñecemento de Internacional, celebrou do 1 ao 5
de febreiro a súa 18º edición no recinto
de Expourense, 
Esta é a segunda feira á que o Concello da Guarda
acude neste ano 2017 para promocionarse como
destino turístico tras a súa participación na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) o pasado
mes de xaneiro.
Nesta ocasión a representación do Concello acudiu a
unha cita coa gastronomía e o turismo para seguir
impulsando o seu sector turístico nunha feira que
reúne 232 expositores procedentes de 11 países
diferentes.
A Guarda contou co seu propio stand no que os
visitantes puderon informarse das novidades da vila
como a Rede de Museos, o Centro de Interpretación
das Fortalezas Transfronteirizas, as festas e lugares
de interese da vila ou as visitas guiadas que se poden
realizar ao MASAT (Museo Arqueolóxico Monte Santa
Trega), ao Castelo de Santa Cruz ou ao Museo do Mar.

NOVAS A GUARDA
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OS TEMPORAIS DEIXAN AO DESCUBERTO UNHAS SALINAS ROMANAS EN MAR ABERTO

O forte temporal que vivimos en Galicia revelounos unha importante sorpresa na
costa oiense. Concretamente no lugar de A Lagoa, estamos a falar duns restos
arqueolóxicos do que moi probablemente sexan unhas salinas romanas. De confir-
marse, este achado entroncaría cunha serie de salinas existentes por toda a costa
galega, dende O Seixal en A Guarda, ata as de Rosalía de Castro e Toralla en Vigo.

O achado fixoo por casualidade un veciño na zona das Lagoas. As salinas poderían
datar dos primeiros séculos da nosa era. Isto podería situar o municipio na ruta dun
puxante negocio do sal.

Dino, un veciño de Oia, foi o primeiro responsable do achado. Buscaba unhas raíces
de árbore e viu unha pedras planas que lle chamaron a atención. Avisou un amigo
arqueólogo e foi o que confirmou que se trataba dunha explotación duns 50 metros
de salinas romanas.

Haberá que escavala para coñecer as súas dimensións e analizar os materiais para
datalos. A construción podería ser dos primeiros séculos da nosa era. Trátase dun
fondo de estanque de lousas graníticas cun muro perimetral e canalizacións cara ao
mar, onde os romanos poderían obte-lo sal á calor do sol.

O Concello de Oia porase en contacto coa Dirección Xeral de Patrimonio para que
rexistre o xacemento e active o protocolo de protección.

NOVAS OIA

UNA XOIA NO CAMIÑO PORTUGUÉS POLA
COSTA

O Mosteiro de Santa María de Oia, monumento
principal do municipio, comezou a construírse a
mediados do século XII, durante o mandato do

rei galego Afonso VII. No interior dos seus muros
reuníronse monxes que previamente habitaban

distintos puntos da comarca. En 1185 pasou a formar
parte da Orde do Císter. Conta con elementos románicos, góticos e
barrocos, froito das reformas e modificacións que sufriu ata finais do
século XVIII. A igrexa presenta tres naves dispostas en planta de cruz
latina. O coro é do S. XVII e a fachada de estilo barroco de fins do S. XVIII.

Grazas á súa estratéxica localización (está situado xusto á beira do
mar), Santa María de Oia xogou un importante papel na defensa da
costa. En 1624 os monxes lograron desbaratar un ataque da flota turca,
o que levou a Felipe IV a concederlle ao mosteiro o título de "Real". Tras
a Desamortización de 1835 pasou a ser de propiedade privada, aínda
que a igrexa funciona como templo parroquial.

O MOSTEIRO DE SANTA
MARÍA DE OIA

Levamos moitos anos escoitan-
do propostas sobre este impor-
tante monumento arquitectóni-
co, na última se está a falar da
súa rehabilitación e reconver-
sión do conjunto en hotel con
talasoterapia, aproveitando a
súa cercanía coa costa. Cantos
anos máis deberán de pasar
para que se tome unha decisión
ao respecto?



VIVE OIA!
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NOVAS OIA

Síguenos na rede: www.cousasde.com



TOMIÑO E CERVEIRA ESTÚDAN A
CREACIÓN DA FIGURA DO
“VALEDOR DA CIDADANÍA
TRANSFRONTEIRIZA”

O Comité de Xestión Estratéxica Tomiño-
Cerveira, integrado pola alcaldesa
Sandra González, o presidente da
Cámara de Vila Nova, Fernando Brito
Nogueira, e técnicos de cooperación, o
comité ente encargado de supervisar as
accións contidas dentro da Axenda
Estratéxica de Cooperación, celebrou  no
Concello de Tomiño, unha xunta de
carácter ordinario, co fin de validar o
proceso do Orzamento Participativo
Transfronteirizo.donde analizou un
informe técnico do proceso de votación,
fixando medidas para mellorar o nivel de participación da cidadanía e institucións, no próximo orzamento conxunto.
No segundo punto da Orde do Día, aprobouse unha “Carta de Principios do Valedor da Cidadanía Transfronteiriza”,
unha nova acción de cooperación que será posta en marcha ao longo deste ano, previa aprobación da mencionada
carta por parte das corporacións municipais de cada municipio.

A finais do mes de marzo presentaranse as accións do ano próximo
Asemade, decidiuse formar unha comisión promotora que se encargará de executar os tres proxectos escollidos
polos cidadáns de Tomiño e Cerveira, e determinar a metodoloxía a utilizar polos grupos de traballo, para levar a cabo
as accións previstas no primeiro Orzamento Participativo, nas áreas de Educación, Cultura e Deporte.

UN ANO MÁIS, TOMIÑO APOSTA POLA PROMOCIÓN DOS
SEUS GRUPOS MUSICAIS E PON EN FUNCIONAMENTO
O “CIRCUITO CULTURAL 2017”
O Concello de Tomiño aprobou as bases para o “Circuíto Cultural
2017”, co fin de promocionar as agrupacións musicais tradicionais do
municipio, que figuren inscritas no Rexistro de Asociacións do
Concello de Tomiño. 
O programa vai dirixido concretamente a comisións e organizadores
de festas que poderán contratar de xeito subvencionado grupos
musicais tomiñeses (bandas de música, corais, bandas de gaitas,
treboadas, pandereteiras, charangas ou murgas e grupos de
acordeón.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ao longo
de todo o ano 2017, dende o día seguinte á publicación da
convocatoria das bases na páxina web (www.tomino.gal) e no Tablón

NOVAS TOMIÑO
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TOMIÑO E CERVEIRA
REIVINDICAN O TREN COMA
O TRANSPORTE DO FUTURO
PARA OS DOUS
CONCELLOS FRONTEIRIZOS

Segundo os alcaldes, o uso do tren
na raia daríalle á comarca do Baixo
Miño, unha centralidade relevante,
ao colocala entre dúas cidades tan
importantes como Vigo e Porto
Os concellos de Tomiño e Vila Nova
de Cerveira acuderon xuntos ao
foro “La vertebración de la
Eurorregión a través del
ferrocarril”, organizado pola
Confederación de Empresarios de
Vigo (CEP), en colaboración co Eixo
Atlántico, e onde se atopan tamén
os máximos responsables de
Transportes de España e Portugal,
e o coordinador da Rede
Transeuropea de Transportes da
Comisión Europea, que veñen de
colocar de novo na axenda a
construción da chamada saída sur
ferroviaria de Vigo, un proxecto que
foi anulado unha década atrás.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra
González, explicou que Tomiño e
Cerveira foron xuntos a estas
xornadas porque consideran que o
tren debe ser o eixe vertebrador do
territorio, sobre todo, na fronteira.
“É importante saber que somos a
fronteira luso-española máis
poboada da península, polo que
deberíamos ser prioridade neste
tema”, sinala a rexedora tomiñesa.

O XARDÍN DO CENTRO DE SAÚDE EMPRAZAMENTO
DEFINITIVO DAS OBRAS DO II SIMPOSIUM DE
ESCULTURA
Trátase das esculturas en mármore dos artistas taiwaneses Lee, Zih-Cing
e Teng e Shan-Chi (Taiwán), os que, coordinados polo artista luso Vítor
Reis, e xunto a Fernando Pinto (Colombia) e Liliya Pobornikova (Bulgaria),
formaron o grupo de escultores convidados a traballar nas súas obras
durante tres semanas, á vista do público. As outras dúas creacións
quedaron en Vila Nova de Cerveira.



GOIÁN AMOSARÁ AS ÚLTIMAS TENDENCIAS E
NOVIDADES NO SECTOR DOS VIVEIROS NA

14ª MOSTRA DE CULTIVOS 
BAIXO MIÑO

18 cousas de baixo miño       
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Por Álvaro Peralta

OS VINDEIROS SÁBADO 4 E DOMINGO 5 DE
MARZO, OS PRODUTORES DE PLANTA ORNA-
MENTAL, FLOR CORTADA, FRUTICULTURA E
EMPRESAS AUXILIARES DO CAMPO, PRESENTA-
RÁN AS ÚLTIMAS NOVIDADES E TENDENCIAS NA
14ª MOSTRA DE CULTIVOS BAIXO MIÑO. 

Expositores da comarca xunto con empresarios e
emprendedores do Norte de Portugal e resto de
Galicia, terán neste espazo un pulo de dinamiza-
ción en materia de negocios e intercambio profe-
sional. Como sempre, o Pavillón Polideportivo de
Goián será a sede desta mostra que con gran éxito
ven organizando o Concello de Tomiño xunto coa
Asociación Cultivos do Baixo Miño (acuBam). 
Este ano o comité organizador decidiu adiantar a
celebración da 14ª edición ao mes de marzo (habi-
tualmente celebrábase en abril) co fin de facilitar
a asistencia de público profesional nunhas datas
que non son de plena campaña para o sector
verde.
Grazas ao esforzo loxístico, material e persoal dos
viveiristas e o Concello de Tomiño,  a Mostra de
Cultivos do Baixo Miño, converteuse dende hai
anos nun evento de referencia para Galicia e Norte
de Portugal. A edición de 2016 pechou as súas
portas coa visita de máis de 3000 persoas e un
incremento do volume de negocio e contactos
comerciais superior ao 40%, con respecto ao ano
2015.
En 2017 contará novamente coa celebración de
xornadas técnicas especialmente dirixidas aos
profesionais do sector, así como a segunda edi-
ción de “acuBam innovación”, un espazo destina-
do a resaltar de forma significativa aquelas mello-
ras, avances ou novidades de cada un dos exposi-
tores.
Coincidindo co Ano Internacional do Turismo
Sostible para o Desenvolvemento, o eixo central
desta 14ª mostra será a sostenibilidade, entendi-
da coma a convivencia harmónica de economía,
sociedade e medio ambiente. O obxectivo dos
viveiros é seguir criterios sostibles nas súas pro-
ducións con boas prácticas agrícolas e unha cone-
xión co seu entorno máis próximo, participando en
proxectos educativos para a infancia e a mocidade.
“A comarca do Baixo Miño é un paraíso natural
onde o sector dos cultivos ten un peso económico
importante. O obxectivo dos viveiros é seguir crite-
rios sostibles nas súas producións, con boas prác-
ticas agrícolas e unha conexión co seu entorno
máis próximo, participando en proxectos educati-
vos para a infancia e a mocidade”, comentan os
organizadores.



“As nosas amigas as plantas” . 
Achegar o valor do rural e do sector prima-
rio na vida cotiá é un dos obxectivos didác-
ticos que propón os organizadores da mos-
tra. A tal fin por cuarto ano consecutivo se
desenvolverá o programa infantil “As nosas
amigas as plantas” nos centros educativos
de Tomiño.  A iniciativa está dirixida aos
centros de infantil e primaria, beneficiando
a máis de 300 nenos e nenas do concello.
O proxecto “As nosas amigas as plantas”
inclúe sesións lúdico – didácticas coordina-
das por AcuBam e o Concello de Tomiño.
Así, os cativos participan de obradoiros
para aprender a plantar; realizar debuxos e
xerminación dunha legume; puzzle de
vexetais; separar,reciclar e facer compos-
taxe, entre outras habilidades.
Logo de varios anos de obradoiros, este ano
optouse por organizar visitas ao entorno do
Espazo Fortaleza de Goián e ás sendas pró-
ximas, para disfrutar dunha das maiores
concentracións de árbores senlleiras de
Tomiño. Un percorrido case circular e guia-
do por un experto, polos sobreiros de San
Roque; un estripeiro, e o carballo, o sal-
gueiro e o piñeiro do país máis grandes de
Tomiño. 
A actividade dos coles remata cunha visita
ao Campo do Alivio, preto do centro de
Tomiño, onde a escultora búlgara, afincada
na comarca, Liliya Pobornikova, está traba-
llando nunha monumental escultura base-
ada no tronco dunha árbore senlleira caída.

Innovación empresarial e técnica, un dos
alicerces da mostra.
As xornadas técnicas, charlas, obradoiros
teórico-prácticos, foron sempre un dos
grandes atractivos para os profesionais,
durante a Mostra de Cultivos do Baixo
Miño. Así, mentres a feira transcorre no
pavillón, as charlas soen impartirse no
Auditorio de Goián, situado ao lado, ou ben,
dentro do mesmo pavillón, coma o ano
pasado.
Entre as actividades destaca a conferencia
“Presente e futuro da xardinería”a cargo de
Íñigo Segurola (Programas BRICOMANÍA e
DECOGARDEN en Tele 5 e TVE 2), así coma
o proxecto escolar "As nosas amigas as
plantas" e a exposición de pintura e escul-
tura de artistas da zona.
Nesta edición, os expertos Antón Vázquez
Caamaño (inspector de Sanidade Vexetal da
Xunta de Galicia), José Collazo (xerente de

Viveiros Río Tollo) e mais Emilio Estévez
(Xerente de Coplant), abrirán as palestras
cunha mesa titulada co título “Realidade do
sector hoxe”, ás 10 horas do sábado 4 de
marzo.  Ás 12 horas terá lugar a presenta-
ción do “Plan Estratéxico e operativo para a
mellora da competitividade e valorización
dos sectores planta ornamental e flor”.
Unha exhibición de poda en altura (Cerne
arboricultura) continuará coas actividades
da tarde para ás 16:30 horas dar paso á
conferencia para profesionais “Presente e
futuro da xardinería a cargo de Íñigo
Segurola, director da sección de xardinería
nos programas “Bricomanía” e
“Decogarden” de TELE 5 e TVE 2.
Ao mesmo tempo e dende ás 16 horas se
estarán desenvolvendo as II Xornadas técni-
cas formativas da auga. Nelas se abordarán
as temáticas “Adaptación das TIC´s ás
comunidades de usuarios/as”  (Rafael
Carrera), “Funcionamento, eficacia e inno-
vación da nano filtración” (Gregory
Travaille), “Lámina de forrado para instala-
cións de auga de consumo humano”
(Cristóbal López).
Durante a mañá e tarde do domingo 5 de
marzo continuarán as exhibición de poda en
altura. Ás 11:30 horas se presentará  a
mostra escolar “As nosas amigas as plan-
tas IV” e as 12 horas, María Martínez
Abraldes presentará o “Plan revitaliza, xes-
tión de materia orgánica mediante a com-
postaxe”. Íñigo Segurola desenvolverá a
demostración “Pasión por el verde” ás 17
horas. 
Os dous días a mostra abrirá ás 10 de mañá
e durante toda a xornada poderá visitarse
una exposición de arte coa temática do sec-
tor, desenvolvida por artistas da comarca do
Baixo Miño. Pintura: Orlanda Gomes, Jose
Luis Rodríguez, Naa Martínez, Freda Mills
P, Libia Domínguez. Escultura: Luis 7, Xuxo
Malone, Adrián Pena I, Ignacio Moure
Para os máis pequenos haberá actividades
infantís  cun bus de reciclaxe Ecoembes,
inchables e xogos. Para o público en xeral o
alumando do ciclo forestal do IES Antón
Alonso Ríos forecerá un paseo guiado “As
plantas cóntanos os seus segredos.
Ás 19:00 horas terá lugar o acto de clausu-
ra oficial da Mostra 2017 a cargo da presi-
denta de acuBam, Patricia Rodríguez
González, a alcaldesa de Tomiño, Sandra
González Álvarez, xunto con produtores e
autoridades.
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A alcaldesa de Tomiño, Sandra González Álvarez, na apertura da mostra
en 2016.  

Os viveiros do Baixo Miño achegan á economía da comarca máis de 600
ha cultivadas, 500 postos de traballo directos (na súa maioría emprego
feminino), e máis de 200 indirectos.
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das por AcuBam e o Concello de Tomiño.
Así, os cativos participan de obradoiros
para aprender a plantar; realizar debuxos e
xerminación dunha legume; puzzle de
vexetais; separar,reciclar e facer compos-
taxe, entre outras habilidades.
Logo de varios anos de obradoiros, este ano
optouse por organizar visitas ao entorno do
Espazo Fortaleza de Goián e ás sendas pró-
ximas, para disfrutar dunha das maiores
concentracións de árbores senlleiras de
Tomiño. Un percorrido case circular e guia-
do por un experto, polos sobreiros de San
Roque; un estripeiro, e o carballo, o sal-
gueiro e o piñeiro do país máis grandes de
Tomiño. 
A actividade dos coles remata cunha visita
ao Campo do Alivio, preto do centro de
Tomiño, onde a escultora búlgara, afincada
na comarca, Liliya Pobornikova, está traba-
llando nunha monumental escultura base-
ada no tronco dunha árbore senlleira caída.
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As xornadas técnicas, charlas, obradoiros
teórico-prácticos, foron sempre un dos
grandes atractivos para os profesionais,
durante a Mostra de Cultivos do Baixo
Miño. Así, mentres a feira transcorre no
pavillón, as charlas soen impartirse no
Auditorio de Goián, situado ao lado, ou ben,
dentro do mesmo pavillón, coma o ano
pasado.
Entre as actividades destaca a conferencia
“Presente e futuro da xardinería”a cargo de
Íñigo Segurola (Programas BRICOMANÍA e
DECOGARDEN en Tele 5 e TVE 2), así coma
o proxecto escolar "As nosas amigas as
plantas" e a exposición de pintura e escul-
tura de artistas da zona.
Nesta edición, os expertos Antón Vázquez
Caamaño (inspector de Sanidade Vexetal da
Xunta de Galicia), José Collazo (xerente de
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cunha mesa titulada co título “Realidade do
sector hoxe”, ás 10 horas do sábado 4 de
marzo.  Ás 12 horas terá lugar a presenta-
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mellora da competitividade e valorización
dos sectores planta ornamental e flor”.
Unha exhibición de poda en altura (Cerne
arboricultura) continuará coas actividades
da tarde para ás 16:30 horas dar paso á
conferencia para profesionais “Presente e
futuro da xardinería a cargo de Íñigo
Segurola, director da sección de xardinería
nos programas “Bricomanía” e
“Decogarden” de TELE 5 e TVE 2.
Ao mesmo tempo e dende ás 16 horas se
estarán desenvolvendo as II Xornadas técni-
cas formativas da auga. Nelas se abordarán
as temáticas “Adaptación das TIC´s ás
comunidades de usuarios/as”  (Rafael
Carrera), “Funcionamento, eficacia e inno-
vación da nano filtración” (Gregory
Travaille), “Lámina de forrado para instala-
cións de auga de consumo humano”
(Cristóbal López).
Durante a mañá e tarde do domingo 5 de
marzo continuarán as exhibición de poda en
altura. Ás 11:30 horas se presentará  a
mostra escolar “As nosas amigas as plan-
tas IV” e as 12 horas, María Martínez
Abraldes presentará o “Plan revitaliza, xes-
tión de materia orgánica mediante a com-
postaxe”. Íñigo Segurola desenvolverá a
demostración “Pasión por el verde” ás 17
horas. 
Os dous días a mostra abrirá ás 10 de mañá
e durante toda a xornada poderá visitarse
una exposición de arte coa temática do sec-
tor, desenvolvida por artistas da comarca do
Baixo Miño. Pintura: Orlanda Gomes, Jose
Luis Rodríguez, Naa Martínez, Freda Mills
P, Libia Domínguez. Escultura: Luis 7, Xuxo
Malone, Adrián Pena I, Ignacio Moure
Para os máis pequenos haberá actividades
infantís  cun bus de reciclaxe Ecoembes,
inchables e xogos. Para o público en xeral o
alumando do ciclo forestal do IES Antón
Alonso Ríos forecerá un paseo guiado “As
plantas cóntanos os seus segredos.
Ás 19:00 horas terá lugar o acto de clausu-
ra oficial da Mostra 2017 a cargo da presi-
denta de acuBam, Patricia Rodríguez
González, a alcaldesa de Tomiño, Sandra
González Álvarez, xunto con produtores e
autoridades.
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Galicia vende un 20% da súa produción de planta ornamental,
principalmente a Francia, Alemaña, Países Baixos, Inglaterra e
Portugal. O sector procura acadar o distintivo  “Galicia Calidade”
para fornecer a súa actividade exportadora.



PROGRAMA 
SÁBADO 04 de marzo 2017

9:30 h. Apertura

10:00h - 11:45 h. Debate aberto: Realidade do sector hoxe. Antón Vázquez Caamaño
(Inspector de Sanidade Vexetal da Xunta de Galicia), José Collazo (Xerente de Viveiros
Río Tollo), Venancio Outeda (Xerente do centro de xardinería O Piñeiro), Emilio Estévez
(Xerente de Coplant)

12:00 - 12:15 h. Plan Estratéxico: Presentación do “Plan Estratéxico e operativo para a
mellora da competitividade e valorización dos sectores planta ornamental e flor”.

12:30 h. Acto de inauguración oficial da Mostra 2017

16:30 - 18.00 h. Conferencia: Presente e futuro da xardinería. Íñigo Segurola
(Dirección, realización e presentación da sección de xardinería no programa
BRICOMANÍA e DECOGARDEN en Tele 5 e TVE 2).

16:00 h. II Xornadas técnicas formativas da auga

“Adaptación das TIC´s ás comunidades de usuarios/as”. Rafael Carrera
“Funcionamento, eficacia e innovación da nano filtración”. Gregory Travaille
“Lámina de forrado para instalacións de auga de consumo humano”. Cristóbal López

18:15 h. acuBam Innovación 2017. Stand de novidades que promoven a competitividade
e mellora empresarial do sector

DOMINGO 05 de marzo 2017

10 h. Apertura

11:00 - 13:30 h. Exhibición poda en altura. Cerne arboricultura

11:30 h. Presentación As nosas amigas as plantas IV. Exposición dos traballos realiza-
dos polos escolares durante o proxecto educativo “As nosas amigas as plantas IV”.

12:00 h. Conferencia: “Plan revitaliza, xestión de materia orgánica mediante a com-
postaxe”. María Martínez Abraldes

16:30 - 18:30 h. Exhibición poda en altura. Cerne arboricultura

17:00 h. Demostración “Pasión por el verde”. Íñigo Segurola (Dirección, realización e
presentación da sección de xardinería no programa BRICOMANÍA e DECOGARDEN en
Tele 5 e TVE 2).

19:00 h. Acto de clausura oficial da Mostra 2017

Presidenta de acuBam, viveiristas, colaboradores e autoridades políticas.

------------------------------------------------------------------------------------------

Durante toda a xornada:

- Exposición de arte coa temática do sector. Artistas da comarca do Baixo Miño.
Pintura: Orlanda Gomes, Jose Luis Rodríguez, Naa Martínez, Freda Mills P, Libia
Domínguez. Escultura: Luis 7, Xuxo Malone, Adrián Pena I, Ignacio Moure.

- Actividades infantís: Bus de Reciclaxe Ecoembes. Inchable. Gran xogo de reciclaxe

- “As plantas cóntanos os seus segredos” Paseo guiado polo alumnado do ciclo fores-
tal do IES Tomiño. Participación aberta ao público xeral.
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Os obradoiros do plan “As nosas amigas as
plantas” achegan aos máis pequenos aos
valores da súa contorna rural.

Alumnado dos colexios de Tomiño participan
de visitas guiadas co obxectivo de coñecer a
paisaxe do concello.

Os cultivos do sector dos viveiros fornece o 75%
de las exportacións de plantas galegas, cun
movemento de máis de 55 millóns de euros
anuais.
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Conservas A Rosaleira foi fundada no ano 1936 polo que fose Alcalde e Mestre do Rosal, José Sánchez García. Naceu
co propósito de darlle unha saída comercial aos produtos hortícolas da zona, creando emprego e riqueza na contorna.
Durante moitos anos foi a única fábrica de conservas vexetais de Galicia. No ano 1967 tomouse a decisión de producir
grelos en conserva, feito que a poboación considerou unha excentricidade naquel momento pero que co paso do
tempo demostrou ser un acerto, ao converterse na máis apreciada das súas conservas.

A materia prima coa que traballan é a variedade “Grelo de Santiago”, cuxos produtores deben estar certificados na
IXP Grelo de Galicia, levar un control exhaustivo de aplicación de productos fitosanitarios e asegurar unha produción
de grelo totalmente vixiada.

CONSERVAS A ROSALEIRA,
PRODUTOS DE 1ª CALIDADE
LISTOS PARA CONSUMIR.

O proceso de elaboración das conservas é moi manual
e dá emprego a unha vintena de persoas da comarca
do Rosal. 

A clave do éxito da Rosaleira está na calidade das
materias primas e na elaboración como se fose na
casa: sen aditivos, sen colorantes e 100% natural. Os
grelos selecciónanse á man, escóllense as súas partes
máis tenras e lávanse para despois sometelos a un
escaldado e a enlatalos de xeito que conserven as
súas cualidades naturais. 

Por se non o sabías…

Os grelos son as follas e talo tenros que aparecen na planta do nabo antes da súa floración, durante o inverno.
Forman parte da cultura gastronómica galega e mesmo están catalogados coa marca de calidade IXP, Indicación
Xeográfica Protexida. 
É unha verdura de sabor inconfundible, que conxuga un toque ácido con certo amargor, diferente de calquera
verdura das que habitualmente se ven nos mercados.
Os grelos destacan polo seu alto contido en fibra, con efectos beneficiosos para previr o estrinximento, a
obesidade, o colesterol ou o cancro. Contribúen tamén a reforzar os sistemas inmunitario, nervioso e
cardiovascular, a saúde ocular e a fertilidade. Son ricos en vitamina A, vitamina C e vitamina B9, que axuda a
previr a anemia. 
En Galicia, o grelo emprégase principalmente para elaboracións tradicionais como o caldo galego e o prato
clásico da época do Entroido: lacón con grelos. Aínda que tamén se empregan cocidos simplemente cun refrito
de allo e pemento moído, salteados ou en revoltos con gambas ou outros mariscos. Podemos engadilos picados
sobre unha sopa quente ou para ensaladas frías e mornas. Tamén é un ingrediente perfecto para tartas salgadas,
pizzas ou empanadas e mesmo croquetas. En xeral, pódese empregar nas receitas que habitualmente se
elaboran con espinacas, acelgas ou repolo.

EMPRESAS
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Pero ademais de grelos en conserva, o seu produto estrela,
A Rosaleira envasa berzas, tomate, zaragallada (mestura  de
tomate, pemento e cebola de Galicia), fritada (mestura de
pemento e tomate), setas, cebola frita en aceite de oliva e os
famosos mirabeis en almíbar. 

EMPRESAS

Se necesitas inspirarte con receitas
elaboradas cos seus productos, ou mesmo
mercalos en liña, podes visitar a súa páxina
web: www.arosaleira.com

O mirabel é unha froita dourada, da familia da ameixa,
que chegou desde a Selva Negra alemana. Trátase
dunha exquisitez gastronómica, moi delicada e cunha
acusada estacionalidade, polo que a súa
comercialización en conserva fai moito máis doado o
seu consumo, ademáis de estar delicioso.



26 cousas de baixo miño       

OCIO - CINE

DO PRÓXIMO 22 AO 26 DE MARZO DE 2017, PLAY-DOC FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DOCUMENTAIS DE TUI CELEBRARÁ A SÚA 13ª EDICIÓN. 

Durante todo este tempo Play-Doc percorreu unha traxectoria impecable, situándose como festival de referencia
en España e conseguindo un lugar privilexiado no panorama internacional de festivais. Co festival creceu tamén
unha audiencia fiel e numerosa, dunha enorme diversidade que foi aumentando edición tras edición.
Xurdido dun proxecto independente, Play-Doc Festival Internacional de Documentais ten como obxectivos principais,
achegar ao público un cinema esencial e de difícil acceso, e xerar espazos para o diálogo e o intercambio. 
Situado na antiga e fermosa cidade de Tui, xusto na fronteira entre España e Portugal, o festival  conseguiu unha
proxección e alcance internacional inimaxinables, sendo elixido en 2014 un dos festivais máis excitantes do mundo,
como parte do BEST FEST FILME SERIES, organizado pola mítica Town Hall da cidade de Nova York.
Ao longo de todos estes anos por Play-Doc pasaron cineastas mundialmente aclamados, como os lendarios Albert
Maysles, e Artavazd Pelechian ou figuras crave do cinema de non ficción como Victor Kossakovsky, Raymond
Depardon, Claire Simon, Jay Rosenblatt, Marcel Lozinski ou Lech Kowalski, por citar só algúns.destinada a servir e,
despedida repentinamente. Sen lugar onde ir nin a quen acudir, Merce pasa tres días e tres noites encrequenada na
Estación Constitución onde a súa vida entrenza coa doutras emigrantes.
Para a súa décimo terceira edición Play-Doc presentará un programa cargado de interesantísimos contidos. Máis
aló da clásica  sección oficial onde competirán polo galardón algúns dos documentais máis exitosos e recentes do
panorama internacional, destaca por encima de todo a primeira retrospectiva que se lle realizará en España á obra
do controvertido director franco-canadense Dominic Gagnon. En paralelo e aproveitando a presenza deste cineasta,
tamén se poderá gozar dun ciclo especial dedicado ao cinema documental de Canadá, berce do cinema directo e
referencia mundial deste xénero. 
Por suposto tamén poderemos comprobar o magnífico estado de saúde do cinema galego. Os nosos creadores
ocuparán un lugar destacado na proposta do festival e durante os seus cinco días poderemos gozar as súas últimas
creacións.
A programación complétase cun gran número de ciclos e actividades paralelas. Talleres dedicados á formación de
cineastas, exposicións, e grandes concertos. 
Descobre toda a programación de Play-Doc Festival en www.play-doc.com
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OCIO - LITERATURA

LAS CHICAS
Emma Cline
Editorial Anagrama 
Esta novela é obra dunha debutante que,
dada a súa mocidade, deixou abraida á
crítica pola inusitada madurez coa que
constrúe a complexa psicoloxía dos seus
personaxes. Retrato excepcional da
fraxilidade adolescente e do tormentoso
proceso de facerse adulto. Tamén aborda

o tema da culpa e as decisións que nos marcarán toda a
vida. E recrea aqueles anos de paz e amor, de idealismo
hippie, nos que xerminaba un lado escuro, moi escuro.

LA INVENCION DE LA
NATURALEZA
El Nuevo Mundo de Alexander von
Humboldt
Andrea Wulf
Editorial Taurus 
Esta biografía revela a
extraordinaria vida do visionario
naturalista alemán Alexander von
Humboldt (1769-1859) e como

creou unha nova forma de entender a natureza.
Humboldt foi un intrépido explorador e o científico máis
famoso da súa época. A súa vida estivo repleta de
aventuras e escalou os volcáns máis altos do mundo,
remou polo Orinoco e percorreu unha Siberia infestada
de ántrax. 

LA SOCIEDAD 
PRO-MONTE SANTA
TECLA, 3ª PARTE
Joaquín Miguel Villa
Álvarez 
Trátase do terceiro
volume do historiador
e investigador guardés
Joaquín Miguel Villa
Álvarez da súa serie de
libros na que fala da
historia desta

sociedade pero tamén da propia sociedade e vida
política da Guarda. Nesta nova obra, que abarca
dende o ano 1939 ata o 1979 e leva por subtítulo
"unha larga e fructífera permanencia", continúa a
afondar noutra etapa da Sociedad Pro-Monte
Santa Tecla. 
O libro ven a completar os dous volumes
anteriores: "La sociedad Pro-Monte Santa Tecla
(1ª parte: 1912-1928)" e "La sociedad Pro-Monte
Santa Tecla (2ª parte: 1928-1939).

2666 
Roberto Bolaño
Editorial Alfaguara 
Elexida por críticos e escritores de
España e Latinoamérica como un dos
mellores libros en lingua castelá dos
últimos 25 anos.
Bolaño crea unha obra maxistral que
rompe con todas as tendencias literarias
coñecidas e abre o camiño para seguir

pola narrativa do século XXI. Violencia e historia mistúranse
con temas recorrentes na obra do autor: a literatura, a
procura, e a crónica da realidade.

155. SIMON RADOWITZKY
Agustín Comotto  
Editorial Nórdica  
«Comotto narra dunha forma
emotiva e fluída a apaixonada vida
do anarquista Simón Radowitzky.
Grazas a un excelente traballo de
documentación chegamos a
comprender o seu pensamento e a
súa loita idealista, que lle levará a

estar preso 21 anos sen que iso quebrante a súa
lucidez. 155 é un exercicio formidable de memoria».
Unha importante e ambiciosa novela gráfica que
rescata a figura dun revolucionario preso, cuxa causa
desatou durante anos unha campaña popular
internacional pola súa liberación, só equiparable á de
Sacco e Vanzetti.

A SOCIEDADE LITERARIA E DO PASTEL
PEL DE PATACA DE GUERNSEY
Shaffer, Mary Ann / Barrows, Annie  
Editorial Rinoceronte  
Xaneiro de 1946: A escritora Juliet Ashton
recibe a carta dun descoñecido, membro
fundador da Sociedade Literaria e do
Pastel de Pel de Pataca de Guernsey. Así
comeza unha excepcional historia sobre a
illa de Guernsey durante a ocupación

alemá, e dun club de lectura tan extraordinario coma o seu
nome. Unha novela divertida e orixinal sobre o curioso
mundo dos clubes de lectura.

KAFKA
Los primeros años. Los años de las
decisiones. Los años del conocimiento
Reiner Stach
Editorial Acantilado
«Eu son a literatura», anotou Kafka nos
seus diarios. Esta afirmación evidencia a
complexa relación entre vida e obra dun
dos grandes autores do século pasado.
Escritor dotado dun desbordante talento,

e dividido entre a vontade paterna de convertelo en
empresario e cabeza de familia e o seu propio desexo de
consagrarse a unhas poucas páxinas que o satisfixesen,
cobra vida nesta biografía que nos reafirma na idea de que
nel condénsase todo o século XX. Reiner Stach dedicou máis
dunha década á escribrir esta obra.



Por Álvaro Peralta
Quedamos pasadas as nove e media da noite para falar. A fachendosa praza nova de Tomiño enxoiaba unha noite
mollada polo primeiro orballo de xaneiro. A cita era nun dos bares próximo á casa consistorial. Alí  esperábanme Xosé
Quinteiro e Xosé Gómez presidente e vice respectivamente de SOS Tomiño Baixo Miño.  Eles son a cabeza visible
dunha rede que coordina o labor de 90 voluntarios e voluntarias  co obxectivo de asistir con alimentos todo aquel que
o necesite nos concellos de Tomiño, O Rosal e Tui.
O primeiro que nos aprende SOS Tomiño é que a pobreza do século XXI non viste con farrapos. Está lonxe dos arque-
tipos do século anterior. É máis difícil de recoñecer a simple vista. Agora a pobreza é enerxética, sanitaria, cultural,
de vivenda ou alimenticia. E as vítimas destas carencias poden non amosar iso á vista do público. Segundo os entre-
vistados as persoas necesitadas poden ter casa propia (probablemente con orde de desafiuzamento ou embargada),
ás veces un coche. “O que sucede é que esta pobreza puido chegar tal vez hai tres ou catro anos”, deturpando a eco-
nomía familiar e deixando os integrantes sen recursos suficientes para afrontar as necesidades básicas, segundo
explicaron os voceiros. 
Agora non chega  cunha inspección ocular como nas antigas políticas de caridade. Dende o ano 2009, SOS Tomiño
aplica un método de administración asistencial que esixe, ademais do traballo de campo, un detido estudo documen-
tal antes de tomar calquera decisión sobre un beneficiario. Para iso, ademais dun software por eles mesmos crea-
do, e unha batería de filtros metodolóxicos, SOS Tomiño especializa integrantes da asociación en métodos axeitados
para cotexar os informes documentais de cada caso. Todo iso co compromiso de preservar a identidade e dignidade
de cada aspirante.

Mirando cara a  adiante. Na actuali-
dade 111 familias están baixo asis-
tencia alimentaria de SOS Tomiño.
Son 410 veciños de todas as idades e
cun grao de dificultade que vai dun
complemento ao canastro básico de
alimentos até casos de precariedade
con graves riscos sanitarios e psico-
lóxicos para os afectados. En 2016 a
entidade debeu xestionar 140 tonela-
das de alimentos, a maior en todos
estes anos de crise. As previsións...
sen caer en futuroloxía irresponsa-
ble,  os directivos de SOS Tomiño
achegan un dato orientativo: a parti-
da  europea de axuda para estas polí-
ticas está aberta até o ano 2020.

VECIÑOS 
EN
ACCIÓN!
UN ENCONTRO
COS
VOLUNTARIOS 
DE SOS TOMIÑO

GALICIA SOLIDARIA

28 cousas de baixo miño       

Operación quilo nas rúas do Baixo Miñor |©SosTomiño
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GALICIA SOLIDARIA

Voluntarios de SOS Tomiño Baixo Miño  traballando nunha “Operación Quilo”
|©SosTomiño

Como contactar con SOS Tomiño Baixo Miño
Luns e xoves atencións nas oficinas de 10:30 a  12:30
sostomino@hotmail.es
-Tomiño: Rúa Colón s/n. Tel. Oficina: 986 623 426 / 655 607 935 
-Tui: Avda. Portugal (antiga aduana) Tel. 655 607 935 / 629 258 069
-O Rosal: Casa de oficios da Mata. Cumieira de arriba

Contas Bancarias solidarias (SOS Tomiño)
Abanca: Nº ES90 2080 5064 89 3040013927
La Caixa: Nº ES31 2100 4713 11 0200049818
Banco Popular Pastor: Nº ES56 0075 8905 38 060 01622 12

A outra rede solidaria. Con esta
fotografía da realidade pregunto
como fai SOS Tomiño para cumprir
os seus obxectivos asistenciais. “A
metade  xúntase coas achegas de
Europa, o banco de alimentos pro-
vincial  e outras administracións
locais. O resto hai que saír buscalo
na sociedade”, sinalan. Así, outra
rede solidaria integrada por empre-
sas, familias e persoas altruístas
fan posible acadar os, entre outros,
dous mil litros quincenais de leite ou
miles de barras de pan. A esta cadea
humanitaria únese o traballo solida-
rio de institucións deportivas, cultu-
rais e sociais do Baixo Miño que
organizan eventos para fornecer as
chamadas “operacións quilo”. 

Isto esixe moitas horas de traballo
para o voluntariado da asociación:
procurar, recoller, organizar, alma-
cenar e distribuír.  A maiores o choio
implica as mesmas reservas de
identidade, esta vez dos doantes,
que entenden que a solidariedade
debe practicarse dese xeito. Só unha
vez ao ano, voluntarios e doantes
xúntanse nunha cea de confraterni-
dade. 

Os Xosé levan consigo un feixe de
sobres brancos : “Son as contas que
presentamos aos doantes: o total de
donativos; canto foi almacenado e
canto repartido”, explican. A trans-
parencia da xestión é outro dos ali-
cerces que explica a confianza tanto
de doantes, como dos voluntarios e
usuarios nesta entidade.

Finalmente achéganme un folleto
que están a repartir polos concellos
de Tui, O Rosal e Tomiño: “Se consi-
dera que pola súa situación econó-
mica SOS TOMIÑO BAIXO MIÑO,
pode ser o apoio que vostede preci-
sa neste momento: CHÁMENOS! Se
coñece algunha persoa ou familia
que precisase da axuda que SOS
TOMIÑO BAIXO MIÑO pode ofrecer:
CHÁMENOS!”



O MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS
FAI SOÑAR AO BALONMÁN
GALEGO CON EUROPA

30 cousas de baixo miño       

Por Álvaro Peralta
NOS PATIOS DE TERRA DO COLEXIO
Esta andaina gloriosa botou andar nos patios do Colexio PP Somascos.
Así o lembra a historia do club, a instancias dun grupo de alumnas
entusiastas que tiveron no profesor e adestrador vigués José Carlos
Rodríguez Barros, o facho que alumeou un camiño de crecemento
deportivo e institucional que culminaría coa creación e federación do
equipo feminino.  
Baixo a condución de José Carlos Rodríguez Barros, pronto pasaron de
xogar nos campos de terra do Somascos a enfrontar a equipos da liga
provincial até que na temporada 1984/1985 o Atlético Guardés
conquistou o campionato de 1ª división da provincia. 

A DIVISIÓN DE HONOR ESPAÑOLA
Dende entón , o equipo senior comezou a disputar os torneos do
Estado, logrando na tempada 2011-2012 ascender á División de Honor,
a máxima categoría de balonmán feminino en España. Dende entón, o
nome da Guarda viaxa por toda a xeografía do reino, da man destas
deportistas . Ao mesmo tempo, a vila guardesa é anfitrioa de ducias de
equipos que vén xunto cos seus seareiros a disputar partidos como
visitantes ao “santuario” da Sangriña, o reduto das valentes
“Guerreiras”, o nome de batalla das defensoras guardesas.

O BALONMÁN GALEGO TEN NO
BAIXO MIÑO UNHA CANTEIRA
INESGOTABLE DE DEPORTISTAS.
DENDE FINAIS DA DÉCADA DOS 60
DO SÉCULO PASADO, A MOCIDADE
BAIXOMIÑOTA TEN ACADADO UN
ESTILO ENXEBRE QUE LLE PERMITE
OBTER TÍTULOS TANTO EN GALICIA
COMO NAS COMPETICIÓNS DO
ESTADO. O CLUBE BALONMÁN
ATLÉTICO GUARDÉS, AGORA
MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, TEN
DADO UN PASO MÁIS NESTE VAGA
DE ÉXITOS, COMPETINDO NA
DIVISIÓN DE HONOR DA LIGA
ESPAÑOLA DE BALONMÁN
FEMININA E PARTICIPANDO CON
SINGULAR ÉXITO NA COMPETICIÓN
EUROPEA EHF CHALLENGE CUP.

O Balonmán Atlético Guardés aposta pola muller deportista
cunha organización que acada todas as categorías: infantil,

alevin, cadete, xuvenil , e os equipos seniors. 
/ ©Mecalia Atlético Guardés

DEPORTES



Fotografía oficial do equipo senior do Mecalia
Atlético Guardés para a tempada 2016-2017 /

cousas de

O SOÑO EUROPEO DAS “GUERREIRAS” DA GUARDA
Na tempada 2012-2013 grazas a un gran esforzo deportivo e institucional, o

Atlético Guardés clasificouse por primeira vez para participar na
Liga de Campións da EHF. O fito converteu ás guerreiras

na esperanza europea dos guardeses e de
todos os seareiros do balonmán español que
pulan polo éxito dos equipos que saen a

competir representando á Liga española.
Inda que eliminadas na terceira rolda polas rusas do Zvezda Zvenigorod,
a “gamela” guardesa acadou nesa competición experiencia dabondo
para medrar no xogo e escalar posicións nos torneos locais.

A DÚAS FRONTES
O Mecalia Atlético Guardés agora vai a por todas e neste mes,
clasificaron por primeira vez na historia do club aos cuartos de finais da
EHF Challenge Cup. Ao peche desta edición, aínda non se sabían os
emparellamentos de cuartos de final
Presididas por Juan Manuel Silva e con José Ignacio Prades Pons como
adestrador, as guerreiras guardesas queren levar ao máis alto o sono
daquelas primeiras entusiastas, as primeiras da vila da Guarda que foron
quen de convencer a José Carlos Rodríguez Barros de ter un equipo
feminino de balonmán, no patio de terra do colexio.

DEPORTES

O pavillón A Sangriña,
sede deportiva do Mecalia

Atlético Guardés /
©Mecalia Atlético

Os seareiros guardeses enchen as gradas
do pavillón con case 600 abonados. /
©Mecalia Atlético



EXPOSICIÓN MIRAR CON TACTO. 
PINTURA PARA DISCAPACIDADE VISUAL
MUSEO DE PONTEVEDRA

A Fundación María José Jove e a Obra Social “la Caixa” traen a
Pontevedra a exposición itinerante  _Mirar conTACTO_ Pintura
para Discapacidad Visual, un proxecto expositivo de ambas enti-
dades para promover a integración das persoas con déficit
visual e sensibilizar á poboación xeral, ademais de satisfacer a
demanda cultural de persoas con déficit visual no campo das
artes.

Tras o seu paso por Vilalba, Monforte de Lemos e O
Carballiño,  _Mirar conTACTO_ Pintura para Discapacidad
Visual poderá verse no Museo de Pontevedra ata o 19 de marzo
e vén acompañada dunha completa programación de actividades
específicas para tres colectivos: familias, persoas con déficit
visual e escolares.

A GUARDA

PONTEVEDRA

32 cousas de baixo miño       

AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

FITO Y FITIPALDIS
19 de novembro 21:30 horas
Multiusos Fontes de Sar- Santiago de Compostela

MIGUEL RÍOS
GIRA “BYE BYE RIOS ROCK HASTA EL FINAL”
20 de novembro
Coliseum- A Coruña 

FUEL FANDANGO
26 de novembro 22:30 horas
Entrada 6 euros
Sala Aturuxo- Bueu

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE
BALLESTER
Ata o 14 de novembro
Museo de Pontevedra - Pontevedra

A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e a
Fundación Gonzalo Torrente Ballester lembran ao autor de
“Los gozos y las sombras” no centenario do seu nacemento
coa exposición “Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester”,
que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través
de máis de 150 piezas (moitas delas inéditas) entre manuscri-
tos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, carteis, dibu-
xos e diversos documentos e obxectos personais que nos ache-
gan a súa iconografía persoal. A mostra que está comisariada
por Carmen Becerra e Miguel Fernández-Cid, complétase co
documental GTBxGTB.

PANO DE FONDO
Ata o 15 de novembro
Centro Social Caixanova - Pontevedra

Exposición que aborda o retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dun xeito especial na primeira mitade do
século XX, periodo de extraordinaria riqueza neste aspecto.
A base da mostra son os fondos que os fotógrafos colocaban
tras os retratados no afán de idealizar que lle era propio á
pintura da época. Desde humildes colchas a “panos” máis
elaborados con paisaxes ou interiores de pazos, a exposición
nos permite advertir a importancia deste elemento nas foto-

grafías. As imágenes captadas falan da vida rural, a emigra-
ción, a presencia da morte, a incorporación da electricidade
ou a presencia do teléfono na vida diaria.

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

As imaxes que recolle esta exposición, obtidas da fototeca
da Axencia EFE intentan reconstruir os movementos migra-
torios que se produciron no noso país ao concluir a guerra
civil. As emigracións forzadas da fame ou do exilio levarían
a un bo número de españois a refuxiarse en países europeos
e americanos.

EXPOSICIÓN “VIGO, A COR E A PALABRA”
Ata o 28 de novembro
Centro Cultural Caixanova- Vigo

Artistas vigueses aportarán obras para conmemorar o
Bicentenario da Cidade. A oferta expositiva complétsea
cunha nova edición da Wildlife Photographer of  the Year 2010, e
a coprodución, co Museo do Mar, de Fillos do océano, d fotó-
grafo vigués Javier Teniente.

Miradas. Realidades, expresiones, tramas. Arte en
Galicia desde 1975
Ata o 16 de xaneiro de 2011
Fundación Caixa Galicia - Pontevedra

O proxecto expositivo e editorial «Miradas», é unha iniciati-
va que sitúa as obras da colección baixo a perspectiva parti-
cular dos comisarios que toman parte nesta serie de catro
mostras. Fernando Castro, Alfonso de la Torre, Fernando
Huici e Iria Candela presentan unha coidada selección dos
fondos da Colección Caixa Galicia, centrándose cada un en
núcleos temáticos diversos pero complementarios.

Visitas para grupos, concertar no teléfono 982 289 096.
Visitas para público xeral, mércores ás 19.30 h.

Horario de apertura ao público:
De luns a sábado, 12-14 h e 18-21 h. 
Domingos e festivos, 12-14 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA 

O ROSAL



TOMIÑO A partir do 7 marzo

VIGO 
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AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

FITO Y FITIPALDIS
19 de novembro 21:30 horas
Multiusos Fontes de Sar- Santiago de Compostela

MIGUEL RÍOS
GIRA “BYE BYE RIOS ROCK HASTA EL FINAL”
20 de novembro
Coliseum- A Coruña 

FUEL FANDANGO
26 de novembro 22:30 horas
Entrada 6 euros
Sala Aturuxo- Bueu

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE
BALLESTER
Ata o 14 de novembro
Museo de Pontevedra - Pontevedra

A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e a
Fundación Gonzalo Torrente Ballester lembran ao autor de
“Los gozos y las sombras” no centenario do seu nacemento
coa exposición “Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester”,
que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través
de máis de 150 piezas (moitas delas inéditas) entre manuscri-
tos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, carteis, dibu-
xos e diversos documentos e obxectos personais que nos ache-
gan a súa iconografía persoal. A mostra que está comisariada
por Carmen Becerra e Miguel Fernández-Cid, complétase co
documental GTBxGTB.

PANO DE FONDO
Ata o 15 de novembro
Centro Social Caixanova - Pontevedra

Exposición que aborda o retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dun xeito especial na primeira mitade do
século XX, periodo de extraordinaria riqueza neste aspecto.
A base da mostra son os fondos que os fotógrafos colocaban
tras os retratados no afán de idealizar que lle era propio á
pintura da época. Desde humildes colchas a “panos” máis
elaborados con paisaxes ou interiores de pazos, a exposición
nos permite advertir a importancia deste elemento nas foto-

grafías. As imágenes captadas falan da vida rural, a emigra-
ción, a presencia da morte, a incorporación da electricidade
ou a presencia do teléfono na vida diaria.

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

As imaxes que recolle esta exposición, obtidas da fototeca
da Axencia EFE intentan reconstruir os movementos migra-
torios que se produciron no noso país ao concluir a guerra
civil. As emigracións forzadas da fame ou do exilio levarían
a un bo número de españois a refuxiarse en países europeos
e americanos.

EXPOSICIÓN “VIGO, A COR E A PALABRA”
Ata o 28 de novembro
Centro Cultural Caixanova- Vigo

Artistas vigueses aportarán obras para conmemorar o
Bicentenario da Cidade. A oferta expositiva complétsea
cunha nova edición da Wildlife Photographer of  the Year 2010, e
a coprodución, co Museo do Mar, de Fillos do océano, d fotó-
grafo vigués Javier Teniente.

Miradas. Realidades, expresiones, tramas. Arte en
Galicia desde 1975
Ata o 16 de xaneiro de 2011
Fundación Caixa Galicia - Pontevedra

O proxecto expositivo e editorial «Miradas», é unha iniciati-
va que sitúa as obras da colección baixo a perspectiva parti-
cular dos comisarios que toman parte nesta serie de catro
mostras. Fernando Castro, Alfonso de la Torre, Fernando
Huici e Iria Candela presentan unha coidada selección dos
fondos da Colección Caixa Galicia, centrándose cada un en
núcleos temáticos diversos pero complementarios.

Visitas para grupos, concertar no teléfono 982 289 096.
Visitas para público xeral, mércores ás 19.30 h.

Horario de apertura ao público:
De luns a sábado, 12-14 h e 18-21 h. 
Domingos e festivos, 12-14 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA 

TUI

•Manualidades
•Roteiros
•Actividades 
manipulativas para 
a vida autónoma
•Promoción da saude

Onde se traballarán:
•a memoria
•a atención
•a linguaxe
•o razoamento
•a percepción
•as praxias
•os cálculos
•a lectoescritura
•a visoconstrucción

•Xerontoximnasia
(Pilates)
•Exercicio Ao Aire Libre
•Taller Psicomotricidade
•Roteiros Saudables
•Taller Respiratorio
•Wiiterapia
•Bailoterapia
•Musicoterapia
•Expresión Teatral
•Escola De Costas
•Obradoiro De Hábitos
Saudables
•Risoterapia
- Relaxación

SAN TELMO NO TEATRO MUNICIPAL

IX SEMANA TEATRO
AFECCIONADO
17-22 de abril 

Luns 17 ás 21,15 h. 
"Médico á forza". Grupo de teatro da
A.C. Santiago de Malvas

Martes 18 ás 21,15 h
"Claro e Clara non se aclaran".
Grupo de teatro Aloia A.C. Aloia de
Pazos de Reis

Mércores 19 ás 21,15 h
"Gran Circo Randulfini". Grupo de
teatro San Fins da A.C. Xuntanza de
Randufe

Xoves 20 ás 21,15 h.
"O Indiano". Grupo de teatro San Fins
da A.C. San Fins de Rebordáns

Venres 21 ás 21,15 h.
"A lotaría". Grupo de teatro Atalaia do
C. Sociocomunitario de Tui)

Sábado 22 ás 20,15 h.
"A herdanza de Dona Urraca". Grupo
de teatro Mesturanzas da A.C. Seixos
Albos de Areas

Venda de entradas sen numerar, ao prezo
de 1,5 euros, media hora antes do come-
zo da función. Unha vez iniciado o espec-
táculo non se poderá acceder ao teatro.

Pinacoteca Municipal 
Francisco Fernández del Riego.
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QUEN É QUEN

Rúas de ... Tui
Camilo José Cela Trulock

Aínda que Cela naceu en Iria Flavia, Padrón, o seu pai é oriúndo de Tui e
influíu notablemente na vida do escritor galego. A familia do seu pai chegou
a Tui procedente da parroquia de Santa Mª de Carballeda, pertencente ao
concello de Pinar de Cea, e aquí instalados nunha casa situada no que hoxe
é a rúa Maristas, formaron parte activa da vida política e social da cidade.
“O bisavó colaborou con este concello, estivo como tenente de alcalde e fué
alcalde durante un ano en 1905.”

Camilo José Cela Trulock naceu na localidade galega de Iria Flavia en
Padrón, provincia de A Coruña, o 11 de maio de 1916. En 1942 arranca a súa
carreira literaria coa publicación da súa primeira novela La familia de
Pascual Duarte, á que seguiron trece novelas máis ata Madera de boj
(1999). Salienta, tras La familia de Pascual Duarte, La colmena, editada en
1951 en Bos Aires polos seus problemas coa censura.

Nos anos 50 publicou “La rosa” que recolle as lembranzas da súa infancia.
Nesta obra dedica unha parte importante aos seus recordos tudenses na
infancia.

"Mi padre se llama como yo, y yo me
llamo como mí hijo. Mi abuelo se
llamó como se llama mi padre, y mi
nieto, cuando lo tenga, se llamará,
probablemente, como nos llamamos
todos".

En 1989 concedéuselle o Premio
Nobel de Literatura, “pola súa prosa
rica e intensa, que, con refreada
compaixón, configura unha visión
provocadora do desamparo do ser
humano”. Dous anos antes recibira o
Premio Príncipe de Asturias das
Letras, e seis anos despois conce-
déuselle o máximo galardón das
Letras Españolas: o Premio
Cervantes.

O concello de Tui declarou 'Fillo
adoptivo' a Camilo José Cela o 15 de
abril de 1990 e, tres anos despois, os
Bombeiros Voluntarios de Valença do
Minho o declararon “socio honora-
rio” e entregaronlle o seu nomea-
mento como “Bombeiro de honra”
cun uniforme completo.






