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EDITORIAL 
Son suficientes as campañas de sensibilización para evitar as violencias
machistas? 
A sensibilización ou prevención é un dos alicerces básicos nos que se
incide e ponse énfases desde a política e a educación para a abordaxe
integral contra as violencias de xénero. Fálase a miúdo de como actuar no
momento, tamén de cales son os recursos para a vítimas e as
consecuencias para os agresores. Pero hai algo que podamos facer ou
dicir antes que os feitos ocorran?
Seguro que sí. Para empezar, debemos tomar conciencia de que todas as
formas de violencia de xénero aliméntanse do mesmo substrato: os
esteorotipos caducos e os mitos enganosos que criamos erradicados e
que desgraciadamente a poboación máis nova parece estar reproducindo
de maneira preocupante. 
Na actualidade é alarmante comprobar como en moitas ocasións os máis
novos perceben a violencia de xénero como algo afastado e alleo a eles.
En ocasións, vemos como algunhas das súas relacións afectivas e sociais
teñen comportamentos discriminatorios inadmisibles, verdadeiros sinais
incipientes de violencia machista, baseados neses estereotipos e que
anticipan outras manifestacións máis graves do maltrato.
Ante estos esteorotipos tan nocivos, os cidadáns temos que rebelarnos
non deixando a labor educadora dos nosos fillos soamente ás institucións,
esixindo ás administracións maior compromiso e sendo máis activos na
loita pola igualdade os 365 días do ano.
O respecto, a liberdade e a igualdade son tres piares básicos nas
relacións. É por iso que entre todos temos de construir unha sociedade
que faga fronte á submisión, á desigualdade e a violencia. De nos
depende.
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CON ACTOS MULTITUDINARIOS A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA ARRANCOU A TERCEIRA EDICIÓN DO PROXEC-
TO DE ACCIÓN ARTÍSTICA "MULLERES EN ACCIÓN. VIOLENCIA ZERO" 2017-2018. A INICIATIVA SE ESTÁ A DESEN-
VOLVER NOS ESPAZOS PÚBLICOS PROVINCIAIS CO FIN DE REIVINDICAR A IGUALDADE DE XÉNERO, CONCIENCIAR
A POBOACIÓN DO PROBLEMA DA VIOLENCIA MACHISTA E, SOBRE TODO, UNIR FORZAS PARA LOITAR CONTRA
ESTA PRAGA PRESENTE NA SOCIEDADE.
O 25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS, TIVERON LUGAR AS PRIMEIRAS
PERFORMANCES EN HORAS DA MAÑÁ EN PONTEVEDRA E POLA TARDE EN VIGO.  A PRESIDENTA DA DEPUTACIÓN
DE PONTEVEDRA, CARMELA SILVA, PRESIDIU OS ACTOS ACOMPAÑADA DOS RESPECTIVOS ALCALDES,  MIGUEL
ANXO FERNÁNDEZ LORES (PONTEVEDRA) E ABEL CABALLERO (VIGO), XUNTO AS DEPUTADAS E DEPUTADOS DO
GOBERNO PROVINCIAL, E DE REPRESENTANTES DE CONCELLOS DA PROVINCIA.

VIOLENCIA ZERO: UNHA INICIATIVA ARTÍSTICA DA
DEPUTACIÓN CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

RÍAS BAIXAS

Acción en Pontevedra: 
“Sobre a fraxilidade”.
O acto central da xornada, que tivo
lugar na Praza da Peregrina de
Pontevedra, estivo protagonizado
pola artista madrileña Ana Matey e a
súa performance “Sobre a fraxilida-
de”. A acción, na que artista interac-
tuou coas persoas que asistiron á
performance na que utilizou mate-
riais como cinta de embalar, follas
secas e un globo, fixo fincapé na fra-
xilidade das persoas ante aqueles
actos que as danan e manipulan.
Para elo empregou a poesía que,
segundo manifesta a artista, nin
reflexa, nin representa, nin da solu-
cións a unha problemática tan com-
plexa como son as violencias
machistas. Matey sinalou que actos
como este “son a semente da igual-
dade que cae en terra fértil, e somos
a sociedade a que ten que regala
para conseguir gañar esta loita”.

4 cousas de baixo miño       



“A última cea” en Vigo.
Pola tarde a acción do programa “Violencia Zero” estivo a cargo da
artista cordobesa Verónica Ruth Frías e na súa performance “A última
cea“, na que participaron ata 12 artistas galegas. 
A presentación, marcada pola cor vermella da vestimenta de todas as
mulleres, tamén a de Carmela Silva e as deputadas, toma prestada a
escenografía do famoso fresco da “A última cea” elaborado por
Leonardo da Vinci para a Capela de Santa María delle Grazie en Milán.
Para a súa acción, Frías substitúe as figuras masculinas por femininas,
por “apóstolas” e mulleres que simbolizan as diferentes manifestacións
artísticas e culturais da cidade, algunhas delas tamén nais, o que
supón outro punto de inflexión na iconografía. “A última cea” comezou
cunha escena estática, mulleres inmóbiles, impasibles e expectantes
ata o momento no que as súas fillas entraron en escena dando paso ao
movemento e desorde, rompendo o silencio e a paz.  O obxectivo da
artista cordobesa con esta performance era promover a reflexión sobre
os roles da muller na sociedade actual, reafirmando a súa posición nun
mundo de homes.

Manifesto: “Estamos fartas”.
Nas súas intervencións, Carmela Silva
deu lectura a un manifesto que, baixo
titulo “Estamos fartas”, lembrou os
datos arrepiantes de 51 mulleres e 8
nenos e nenas asasinadas no que vai
de ano e “as formas terribles que
empregaron os seus asasinos para
matalas”. A presidenta provincial vol-
veu a reivindicar un compromiso real
para que a violencia machista sexa
unha cuestión de estado. “Estamos
fartas de declaracións, de carteis, de
fotografías que non van acompañadas
de medidas, de accións, de compromi-
sos orzamentarios. De que cada ano
ducias de mulleres sexan asasinadas e
que non se considere como un dos
grandes problemas da nosa sociedade.
¿Que máis ten que pasar, preguntou
Silva, para que este tema sexa tratado
como corresponde?. Estamos fartas da
tanta dor, de tanta crueldade, de tanto
dano que se infrinxe ás mulleres polo
feito de ser mulleres”

RÍAS BAIXAS

A acción artística percorre 25 concellos.
A terceira edición de “Mulleres en acción: Violencia Zero” comprenderá este ano un total de 25 accións artísticas en
25 concellos da provincia: Pontevedra, Vigo, Mos, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Forcarei, As Neves, Lalín, Cambados,
Ponteareas, Barro, A Cañiza, Valga, Silleda, Catoira, Gondomar, A Guarda, A Illa de Arousa, Bueu, Moaña, O Porriño,
Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Mondariz e O Rosal.
Deste xeito, entre novembro de 2017 e o mesmo mes de 2018, poranse en marcha presentacións que abranguen
modalidades como a poesía, o graffiti, a danza contemporánea, a acción escénica ou a performance a cargo de 25
mulleres artistas de grande relevancia no panorama galego e estatal.
As actividades programadas pola Deputación de Pontevedra funcionarán como arma de visibilización e reflexión para
promover unha sociedade igualitaria entre mulleres e homes, sen discriminación nin violencia, cos mesmos dereitos
e deberes. Estas accións están organizadas en colaboración cos concellos participantes e co apoio de asociacións de
loita pola igualdade de xénero.
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PÁXINA SEIS

A importancia da presenza xudea na nosa cidade ten que ser
un elemento primordial na difusión, conservación e
promoción patrimonial do noso Conxunto Histórico. Non se
leva moito tempo traballando na súa posta en valor, mais
aínda así, todos nos decatamos de que ofrece moitísimas
posibilidades sempre que se teñan en conta cuestións que
son esenciais e que a propia sociedade tudense ten que saber
apreciar: o cuidado do noso patrimonio, o embelecemento
exterior, a ornamentación e cuidado das vivendas e das rúas
son un primeiro elemento básico, o noso casco non pode
seguir deteriorándose nin abandonarse, do seu bo estado
depende una primeira impresión cara ó exterior que non se
pode descuidar; en segundo lugar, a colaboración do
Obispado tamén é fundamental, no interior da Catedral e no
Arquivo diocesano están restos moi importantes vinculados
co mundo e a cultura xudea, especialmente os Sambenitos
que son únicos en Europa e cun enorme valor histórico, vitais
para a promoción turística da nosa cidade, por iso, é urxente
que se poida visitar canto antes o Arquivo Diocesano. A antiga
Sinagoga, as casas de arquitectura xudea, os arcos conopiais
preservados en moitas vivendas e por enriba de todo as
marcas de Criptoxudaísmo que aparecen en moitas vivendas
diseminadas por todo a nosa cidade, fan de Tui un lugar único
e diferente dentro da Península Ibérica, contando cun legado
xudeo cáseque sen parangón en toda a Península e que
temos a obriga de preservar e dar a coñecer pois nun futuro
non moi lonxano, este legado será un dos motivos
diferenciais que poden facer da nosa cidade un lugar de
referencia turístico. Esperemos estar á altura das
circunstancias e saber aproveitar esta oportunidade.

A Xudería de Tui
por Laureano Alonso
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DÚAS REMEIRAS DO CLUB REMO DO MIÑO 
DE TUI-SETA CONCENTRADAS CO 
EQUIPO NACIONAL DE REMO
Estarán do día 1 ao 10 de xaneiro no Centro de alto rendemento de remo
e piragüismo da Illa da Cartuxa de Sevilla. Carlota González e Paula
Prada son as xóvenes remeiras que asisten por primeira vez a unha con-
centración nacional. 
O remo é un deporte moi sacrificado, pero con moitas satisfaccións per-
soais. O espírito de loita, a capacidade de sacrificio sumado a unha con-
tinua preparación, ao final ten a súa recompensa. No caso de Paula e
Carlota levan un ano moi completo en canto a adestramentos se refire.
Tomaron bastante en serio a tempada a propósito de que cada vez é máis
difícil estar entre as mellores, pois o nivel é cada vez máis alto. 
O seu sacrificio e persistencia nos adestramentos, dálles a satisfacción
de estar nesta primeira concentración coa selección nacional. 
A estas alturas ninguén regala nada, levan moito tempo preparándose
para estar aí e por fin conseguírono. As súas compañeiras do equipo
xuvenil feminino do club Adriana Misa e María Maidana, tamén o tenta-
ron e estiveron a nada de conseguir pasar a criba da selección, pero non
pasa nada, son moi novas, queda todo este ano e o que vén no que aínda
seguirán sendo Xuvenís e terán máis oportunidades.
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As vivendas situadas no trazado do
Camiño Portugués ao seu paso por
Tui e que se atopen fóra do Conxunto
Histórico poderán solicitar as axu-
das establecidas pola Xunta dentro
da convocatoria para a Área de
Rehabilitación dos Camiños de
Santiago. 
En concreto as actuacións subven-
cionables son as destinadas a ade-
cuar as edificacións á normativa
vixente (seguridade, protección fron-
te a auga, instalacións, adecuación
ao entorno e protección do patrimo-
nio, etc); obras de mellora da efi-
ciencia enerxética; e obras para
mellorar as condicións de accesibili-
dade. 
As persoas interesadas deberán
solicitar a cualificación provisional
das actuacións de rehabilitación a
executar; e unha vez aprobada esta

por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo deberase pedir a cualificación definitiva e por último solicitar a axuda
económica. 
A contía económica máxima destas axudas será de 15.000 euros por cada vivenda, sen que en ningún caso poida exce-
der do 45% do investimento previsto. 
As persoas interesadas poden solicitar máis información na Oficina de Rehabilitación do Concello de Tui, que atende
aos público os xoves en horario de 9:00 a 14:00 h. No caso de non poder acudir os xoves os interesados poden deixar
os datos de contacto, número de teléfono e enderezo da vivenda no departamento de Urbanismo, e a técnica da ofi-
cia contactará con eles, ou poden enviar un correo a ari@concellotui.org. Tamén se pode acadar máis información en
https://ari-igvs.xunta.gal/gl/node/115.
O trámite da solicitude das axudas pode realizarse presencialmente ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

NOVAS TUI

As vivendas tudenses
situadas no Camiño
Portugués, pero fóra 
do conxunto histórico,
poden acollerse as 
axudas establecidas
pola Xunta



Desde o 13 ata o 27 de novembro
máis de 1.200 persoas participaron
nas votacións do Premio do Público
Culturgal 2017 que finalmente foi
para o Festival Documental de Tui,
Play-Doc.
Foron tres as candidaturas escolli-
das polas asociacións gremiais
que forman parte de Culturgal e
finalmente foi o público da Feira
nas redes, quen decidiu  que con
678 votos  impuxésese ás outras
dúas candidaturas,  o FIOT de
Carballo e o Portal das Palabras.
Para decidir as candidaturas valo-
ráronse aquelas propostas novido-
sas, con proxección de futuro,
transversais e asociativas, que se
relacionan directamente coa
sociedade civil e fomenten a súa
implicación.
No caso do  Play-Doc, destacouse
que é un festival de documentais
feito desde unha vila pequena, Tui,
que non só transforma a vida cul-
tural da súa contorna senón que se
converte nunha referencia interna-
cional no seu ámbito.  Unha cita
anual na primavera que medra en
cada edición, con cerca de oito mil
persoas ao redor do xénero docu-
mental e o cinema independente. A
asociación Best Film Series de
Nova York escolleuno como “unha
das dez citas cinematográficas
máis excitantes do mundo”.
Nas  anteriores edicións de
Cuturgal, os gañadores dos pre-
mios do Público da Feira foron:  o
Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra (2013). Diario Cultural
da Radio Galega (2014), o Festival
de Cine Curtocircuíto (2015) e o
Festival Agrogay da Ulloa (2016).
O premio será entregado nun acto
festivo no Culturgal o domingo 3 de
decembro ás 17.45 horas no Pazo
da Cultura de Pontevedra.
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NOVAS TUI

O FESTIVAL PLAY-DOC,
CONSEGUE O PREMIO
DO PÚBLICO
CULTURGAL 2017

TUI VESTIUSE DE NEGRO EN SINAL DE DÓ POR
TODAS AS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA
MACHISTA

Tui vestiuse de negro do 23 o 26 de novembro en sinal de dó por todas
as mulleres que sofren violencia de xénero. Desde xeito a cidade
sumouse á campaña En Negro posta en marcha en 2015 e na que este
ano participan a nivel galego 75 concellos e tres deputacións provin-
ciais, así coma máis de 3 mil establecementos, entidades e asocia-
cións. 
Tui en negro é unha proposta para vestir de loito a cidade, en sinal de
dó por todas as mulleres que sofren violencia, e como resposta a máis
dura das súas consecuencias, a morte. Por iso dende o Concello con-
vidouse a participar nesta campaña aos centros educativos, aos esta-
blecementos comerciais, ás asociacións... transmitindo así unha men-
saxe conxunta de denuncia e solidariedade.



Dende as aulas do CRA Mestra Clara
Torres de Tui e coa colaboración da
Editorial OQO nace o disco solidario
“Cantos Contos”. Un proxecto
artístico que da man da editorial e o
Proxecto de Dinamización da Lingua
Galega deste centro de ensino,
mestura contos e músicas infantís co
fin de apoiar a causa da Asociación
Síndrome de Deleción 1P36 e Un
Máis Autismo de Tui.
“É un proxecto que nace co corazón,
dende o corazón e que regresa ao
corazón a través das emocións que
se vive ao mercalo, ao escoitalo e ao
sentir as historias narradas”, sinalan
os impulsores da iniciativa.
Voces e músicas de coñecidos artistas galegos fan este
agasallo narrativo que achega ao público infantil e ao público
en xeral unha selección de fermosas historias nadas no
proxecto editorial OQO. Están interpretadas por Antonio
Mourelos, Sabela Hermida, Rocío González, Sabela Arán, Uxía
Senlle, Monti Castiñeiras, Lucía Regueiro, Carlos Blanco, Uxía
Blanco e Isabel Blanco, todos eles musicalizados polo
prestixioso músico Rodrigo Romaní.

O disco con historia como “A pota que trota, “A rúa da tixola”,
“Sopa verde” ou “Titiritesa” pode atoparse a un prezo de 12
euros en librerías de Tui, Salceda de Caselas, Porriño,
Salvaterra, Tomiño e  A Guarda. Un obsequio coa sinal de
identidade solidaria do CRA Mestra Clara Torres tundense.

Catro dos narradores asistiron ao acto de
presentación que tivo lugar no Salón de Plenos do
Concello de Tui e no que tamén estiveron presentes
Teresa Domínguez, directora do CRA e impulsora
desta iniciativa Brais Sousa, técnico de audio deste
CD, as presidentas das Asociacións as que
destinaránse os beneficios, o alcalde de Tui, Carlos
Vázquez a a concelleira de Educación, Mila González.

“CANTOS CONTOS”: 
NACE EN TUI UN DISCO
SOLIDARIO INFANTIL 
CON VOCES GALEGAS
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NOVAS TUI
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VIVE TUI!

TUI
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NOVAS O ROSAL

Seguindo a tradición poética do Haiku (tres versos de 5, 7 e 5 sílabas), presentáronse 55 obras comprometidas con-
tra o maltrato ás mulleres. Cada unha amosa sentimentos e un espírito crítico comprometido coa denuncia duns dos
maiores males históricos da humanidade: a violencia de xénero. A iniciativa posta en marcha polo Concello de O
Rosal, contou cunha activa participación da xente moza do concello e formou parte das actividades para conmemo-
rar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
O concurso organizouse en dúas categorías que optaban a premio. En principio a modalidade de persoa adulta e a
modalidade de alumnado, pero debido á cantidade de obras presentadas entre a xente máis nova do Rosal, o Concello
decidiu conceder tres premios máis en carácter de accésit.
Os primeiros premios foron obsequiados con un ebook e os accésit con tres lotes de papelería.
Mª Carmen Alonso Alonso, concelleira de Servizos Sociais e Muller fixo entrega dos premios e diplomas ás persoas
gañadoras.

Que é o Haiku?
“O Haiku é un poema curto de tres
versos de orixe xaponés. A emo-
ción e a sensación sentidas polo
autor do poema deben ser leve-
mente suxeridas. Debe suxerir
máis do que di ou debe suxerir
antes que dicir. Noutras palabras,
o haiku non debe ser un poema
discursivo e acabado, por iso non
fai falta explicalo todo”, relatan os
organizadores do concurso.

I CONCURSO DE “HAIKUS” CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO NO ROSAL
O CONCELLO DE O ROSAL FIXO ENTREGA DOS PREMIOS DO 
I CONCURSO DE “HAIKUS” CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
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NOVAS O ROSAL

Obras presentadas
No Rosal aparte da presentación do haiku,
o texto tiña que vir acompañado dunha
imaxe que fixeran alusión á obra, e en defi-
nitiva á violencia de xénero, temática do
concurso. Presentáronse a concurso un
total de 17 obras na categoría adultos e 38
por parte do alumnado.

Paula Estévez Franco 1º Premio adultos.
Paula Estévez Franco (tamén coñecida
como Paula Esfra), rosaleira de 22 anos e
graduada en Belas Artes na Universidade
de Vigo foi a gañadora do 1º premio na
categoría adultos.
O xurado salientou que “Na gran parte dos
seus traballos amosa un especial interese
pola muller, o seu papel na sociedade e a
súa identidade así como a integración do
ser humano e a natureza. Estas son as
temáticas nas que se inspira para realizar
as ilustracións presentadas ao concurso”

Celia Areal Dos Santos 1º premio alumado
Celia Areal dos Santos, de 12 anos e natu-
ral de Tabagón, estuda no CPI Suárez
Marquier en 2º da ESO e é a gañadora do
1º premio de haikus do Concello do Rosal
na modalidade de alumnado.
Neste caso o xurado sinala que “Celia ten
unha especial sensibilidade polos temas de
igualdade e dereitos da muller, dos que
aínda sendo moi nova, mostra moitas inque-
danzas. Na súa obra valorouse en especial a
súa arte e capacidade expresiva tanto no
poema como nas imaxes que acompañan ao
texto.”

Os premios accésit
Estes premios salientaron o traballo de
Martín Sobrino Rodríguez de A Cunchada
“aos seus 8 anos xa amosa interese pola
literatura e pola arte, e así o demostra na
súa obra de haikus”, explica o xurado.
Claudia Santos Lorenzo de Eiras, tamén de
8 anos, é a gañadora dun dos tres premios
accésit. Na súa obra “destaca a capacidade
expresiva, o colorido e o texto.
Alba Álvarez Casaleiro de Martín, resultou
gañadora de outro dos premios accésit
valorando o xurado en especial “a parte
plástica o colorido e a expresividade”.
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NOVAS A GUARDA

PRESENTACIÓN DO PLAN DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE
NO CONCELLO DE A GUARDA REALIZADO POR COGAMI
O alcalde do Concello da Guarda, Antonio Lomba Baz, e o vicepresidente da
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), Ramón
Sestayo, presentaron o Plan Director de Mellora da Accesibilidade
Universal do Concello da Guarda, un documento que analiza como está a
situación actual en relación coa accesibilidade nas rúas  deste núcleo
urbano e cales deben ser as posibles actuacións que se deben acometer
para mellorala.
O plan contempla o estudo das rúas do centro da vila, o centro de saúde, o
porto e as praias. No proxecto propóñense actuacións puntuais e áreas de
actuación para deseñar itinerarios accesibles. Esta proposta ven a
complementar outros proxectos que se están acometendo dende o concello
e cuxo obxectivo pasa pola mellora da mobilidade e a accesibilidade na
Guarda, facéndoa máis cómoda e atractiva á cidadanía.
O informe foi entregado despois de que un equipo técnico, integrado por 3
arquitectos e 2 persoas con master en accesibilidade de COGAMI, estivera
durante catro meses analizando in situ tanto as rúas como os espazos do
concello. Para levar adiante este plan, contaron tamén coas aportacións de
entidades de persoas con discapacidade, técnicos municipais de
urbanismo e representantes políticos do Concello.
“É un plan que está pensado para todo o mundo”, explicaba o
vicepresidente de COGAMI, “a accesibilidade non é un tema específico das
persoas con discapacidade, é para a sociedade no seu conxunto”. En
palabras do alcalde “este informe supón unha folla de ruta ou manual par
que as actuacións que se fagan a partir de agora no concello se realicen
con criterio, para que calquera persoa poida moverse pola vila”.
A mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas, revitalizar o entorno
urbano, facilitar o tránsito de peóns, favorecer o deseño urbano para as
persoas, crear espazos libres, suprimir as barreiras arquitectónicas e
urbanísticas ou converter a A Guarda nun concello de referencia en materia
de accesibilidade, son algúns dos obxectivos marcados á hora de deseñar
este plan.
Así mesmo, o documento recolle unha  guía de boas prácticas que
recompila a normativa de aplicación e as recomendacións a ter en conta
baseadas na experiencia de usuario das persoas con discapacidade. O
obxectivo desta guía é que sexa de aplicación en futuras obras levadas a
cabo polo Concello contemplando desta maneira a AccesibilidadeUniversal.

O CONCERTO SOLIDARIO DE
PANORAMA RECADA 2.240
KILOS DE ALIMENTOS E 2.859
EUROS NA VENDA DE RIFAS
A orquestra Panorama chegou á
Guarda para celebrar un  concerto
benéfico  a favor das asociacións
locais Conrazones e San Vicente de
Paúl, así como dos Servizos Sociais
do Concello. Unhas 3.000 persoas
reuníronse na Alameda para
desfrutar da noite ó son da súa
música, non sen antes pasar polos
postos de recollida de alimentos
das asociacións ou comprar unha
rifa solidaria a algún dos
voluntarios repartidos pola zona.
O total de  alimentos non
perecedoiros e de Nadal recollidos
ascende a 2.240 kilos, que se
repartirán equitativamente entre
Conrazones e San Vicente de Paúl.
Por outra parte, a  venda de rifas
acadou 2.859 euros, namentres que
os establecementos dos arredores
da Alameda aportaron 205 euros, o
que fai un total de  3.064 euros,
cantidade que se distribúe por igual
entre as dúas asociacións
participantes e os Servizos Sociais
do Concello.
Isto significa que cada un percibirá
un total de 1.021 euros para a
adquisición de alimentos e
produtos, destinados a axudar ás
familias máis necesitadas da
Guarda e do Baixo Miño a desfrutar
destas datas de Nadal sen
preocuparse polo que van levar ás
súas mesas. As cantidades serán
abonadas directamente nos tres
supermercados que colaboraron
neste evento solidario coa achega
dos lotes de produtos de Nadal
sorteados durante o concerto.
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A GUARDA-O ROSAL

VIVE A GUARDA

E O ROSAL¡



MÁIS DE 1.400 «RUTEROS»
PARTICIPARON NA RUTA
GASTRONÓMICA "PETISCOS
CON ARTE"

Os rosaleros Carmen María Martínez e Ricardo
Martínez, o tudense Víctor Manuel González Souto, e os
guardeses Eva Martínez Trigo e Daniel Baz Vicente
resultaron ser os premiados entre as máis de 1.400
persoas participantes no sorteo da ruta, para cuxa
participación debían entregar o boleto cumprimentado
cos seus datos despois de degustar o petisco. 
Os cinco gañadores do sorteo da Ruta Petiscos con Arte

recolleron os lotes de viño albariño Gran Novás da man do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, e do xerente da Adega
Gran Novás, Arturo Conde. 
Preto do 60% das persoas participantes no sorteo son veciños e veciñas da Guarda, e a porcentaxe restante
complétase principalmente con persoas procedentes da comarca (Tui, O Rosal e Oia) e localidades como Vigo,
Salvaterra ou Marín, ademas doutros visitantes procedentes de Ourense ou Madrid. 

O Alcalde aproveito o acto de entrega dos lotes para agradecer o apoio prestado
nesta primeira edición da ruta tanto polos establecementos como polos artistas,
así como polas persoas participantes en calidade de ruteros e ruteras. Arturo
Conde, xerente da Adega Gran Novás tamén recibiu o agradecemento por parte
dos organizadores, pola súa colaboración nesta iniciativa coa cesión dos 5 lotes
de viño. Dada a boa acollida da ruta, os dous representantes incidiron na
vontade de repetir anualmente este evento gastronómica, contribuíndo á
promoción da tradición culinaria e dos artistas da Guarda e a súa contorna. 

PETISCOS CON ARTE 
A finalidade dá ruta
“Petiscos con arte” é
promocionar a
gastronomía e a arte na
Guarda, polo que as
persoas participantes
poden degustar vos
petiscos mentres
contemplan as obras
de pintura, escultura,
e fotografía expostas
nos establecementos.

Quince establecementos de hostalería da Guarda
Alameda, Art Café, As Pozas, Avenida, Brétema, Cramoeiro,
Kanella's, La Casilla, La Pizzicata, Marbella, Novo Bar, O Cangrexal,
Terra Verde, Xantar e Xeito
Nestes locais expuxeron as súas obras tanto artistas locais como de
Tomiño, Oia, Vigo e San Sebastián, co obxectivo de, en palabras do
alcalde, Antonio Lomba, " desestacionalizar o turismo e visibilizar
A Guarda". Entre os petiscos que se serviron nestes
establecimeintos, os ruteros encontraon opcións para todos os
padais, desde quiches ata hamburguesas, pasando polos típicos
montaditos con ingredientes tan dispares como aguacate, gulas,
bacallau, chacina, peixe espada, entre outros. 

NOVAS A GUARDA

16 cousas de baixo miño       
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O alcalde do Concello da Guarda, Antonio lomba, e as concelleiras Teresa Vicente e Elena Baz, visitaron á «avoa
da Guarda», Ignacia Cadilla, no día do seu 108 aniversario. 
Ignacia recibiu con sorpresa aos representantes municipais e agradeceu en repetidas ocasións a súa visita. «Que
Deus vos de saúde, a min xa ma deu» desexou a anciá, á que agasallaron cun ramo de flores, unha torta e unha
placa conmemorativa que da conta do décimo oitavo aniversario da que xa é a persoa máis lonxeva do municipio
guardés. 
Segundo explicaron as súas fillas Charo e Marina, Ignacia goza de boa saúde e mesmo xoga as cartas. «Eu levo
a conta cos dedos, pero ela leva todo de cabeza» relata a súa sobriña Concepción, compañeira de partidas. 
Aínda que xa non pode saír á rúa, Ignacia acostuma a aproximarse á ventá que dá ao camiño de Hernán Cortés
para ver pasar aos veciños e veciñas; «como unha lagarta», engade Ignacia con sorna. 
O rexedor e as concelleiras loaron a súa boa forma e humor, e desexaron poder volver visitala para darlle os
parabéns nos próximos anos. 

IGNACIA CADILLA, 
«A AVOA DA GUARDA»,
CUMPRE 108 ANOS CON 
BOA SAÚDE E RODEADA 
DA SÚA FAMILIA

OS ARTISTAS E A SÚA OBRA
"Vida" de Bea Peixoto, "El Mar" de Carlos Pascual, " Dende o Subsolo" de Iago Alonso, "Luz" de Elena Cividanes, "
Pedra" de Carlos Carrera, "Danza Oriental de Silvia Represas Portela, "Miradas Ausentes" de Eva García, " Around
the World" de Lucía Baz Pacheco, "Mariña" de José Carlos Castro, "Realismos" de Naa Martínez, "Diferente" de Anxo
Ferreira, " El Ser" de Teresa Dorado Silva, " As Festas do Monte" de Anxo Vaquero, "Mermara" de Mercedes Doval
Crespo e "Cores de festa" de Charo Trigo.
Para axudar nesa difusión, o Concello elaborou un vídeo promocional que resume a esencia gastronómica e artística
da ruta, ademais de mostrar a vila guardesa e convidar á xente para "saborear e vivir A Guarda".



EDUCACIÓN E CULTURA CENTRAN A MAIORÍA DAS IDEAS
DE COOPERACIÓN ENTRE TOMIÑO E CERVEIRA
Xa están enriba da mesa as propostas de proxectos para levar
adiante no programa de Orzamento Participativo Transfronteirizo
(OPT). Nesta 2ª edición, 12 entidades e dous cidadáns enviaron ata
8 propostas distintas de cooperación entre Cerveira e Tomiño. 
Centrados en tres áreas de acción, a que máis achegas recibiu é a
relacionada coa educación e a cultura. Como obriga as propostas
debían de estar presentadas ao menos por unha entidade,
asociación ou un veciño ou veciña de cada un dos dous concellos
participantes, fomentando a colaboración transfronteiriza entre
Tomiño e Cerveira dende o xermolo dos proxectos.

Agora, co prazo de presentación de propostas xa pechado, os proxectos pasarán a revisión técnica dos expertos. Tras
un período de reclamacións e se non hai incidencias que resolver, a cidadanía poderá votar entre o 20 de decembro
de 2017 e o 20 de febreiro de 2018 aquela idea que máis lle guste para que se leve adiante ao longo do vindeiro ano
en ambos os dous concellos. 
Nesta votación poderán participar todos aqueles cidadáns e cidadás que aparezan recollidos no censo electoral de
Tomiño e Cerveira. O voto emitirase de xeito telemático a través da propia web do OPT co DNI de cada votante, que
será cotexado por parte dos servizos municipais. En caso de que non se cumpran os requisitos o voto será declarado
nulo. As ideas presentadas optarán a conseguir unha subvención aproximada de 5.000 euros para a execución do
proxecto.
O Orzamento Participativo Transfronteirizo é un proxecto pioneiro na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que busca
implicar á poboación de Cerveira e Tomiño na procura de solucións para necesidades comúns. Está incluído na
Axenda Estratéxica para a Cooperación Transfronteiriza Amizade Tomiño-Cerveira, proxecto cofinanciado ao 75% polo
Programa INTERREG VA POCTEP, fondos FEDER da Unión Europea. 
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Levan dous anos adestrando en Tomiño, así que o seu traslado ao concello era o paso natural. O concelleiro de
Deportes, Ismael Troncoso, presentou en sociedade ao Club de Atletismo Trega, que dende novembro ten a
súa sede no concello tomiñés.
O equipo adestra nestes intres a preto de 50 atletas, 40 deles ligados á Federación Galega de Atletismo e outros
dez nenos e nenas que participan no programa Xogade, unha campaña de actividade lúdico deportiva promovida
pola Xunta de Galicia co que se busca promover o deporte educativo e saudable e brindarlle aos escolares a
oportunidade de practicar e competir cos clubs e colexios de toda a comunidade. Entre os membros xa federados
do equipo atópanse atletas de entre 8 e 60 anos, aínda que o 75% son rapaces e rapazas e o resto son veteranos.
O club realiza as súas sesións de adestramento tanto no CEP Pedro Caselles Beltrán de Tomiño, como nas pistas
de atletismo do campo de fútbol de A Carballa. 
Os obxectivos do club son fomentar o atletismo entre os nenos e nenas, “que se animen a coñecelo e que se
divirtan de xeito lúdico, que descubran que o atletismo é moito máis que correr e que lle collan o gusto” para
seguir practicándoo a longo prazo.

TOMIÑO PRESENTOU
AO CLUB DE
ATLETISMO TREGA

NOVAS TOMIÑO



cousas de baixo miño    19

TOMIÑO

VIVE 
TOMIÑO!

Tlf. 697 78 20 42
superficiessolidashm@gmail.com



A TORRE DO CAMPANARIO E AS
CAMPÁS DO MOSTEIRO DE SANTA
MARÍA A REAL DE OIA

ERGUIDO AO PÉ DO BRAVÍO OCÉANO,
SOBRE O PORTO ONDE CADA SETEMBRO O
MAR DEPOSITABA A BARDA DE SAN
COSME, O MOSTEIRO DE SANTA MARÍA A
REAL DE OIA CONVERTEUSE, POLA SÚA
SITUACIÓN NO MESMO LITORAL, ADEMAIS
DE NUNHA CASA CISTERCIENSE INUSUAL,
NUNHA FORTALEZA DOTADA DE
ARMAMENTO E MUNICIÓN.

Unha vella cun dente,
chama a toda a súa xente 
(A campá)

E # Anxo Rodríguez Lemos. Historiador e doutorando na Universidade de Santiago de Compostela.
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Como un dos principais titulares do señorío gale-
go do século XVIII con 1344 vasalos e un dominio
de 68,20km2 (Eiras,1989), Oia experimenta ao
longo do século XVIII un gran período construtivo
con obras que inclúen a construción da súa torre
campanario, emprazada sobre o brazo norte do
transepto e sancristía. Un dos tombos de Oia
recolle en tempos do abade don Carlos Suárez
(1741-1744), xunto á construción do retablo
maior de Pedornes, a feitura da torre construída
polo mestre canteiro guardés Juan da Lomba1 . A
espadana sería reformada polo abade Don
Manuel Troncoso (1753-1756) ao ser “derribada
por el viento” (Yáñez, 1974:68) Engádelle o tombo
a este abade a obra do reloxo “que también hizo
nuevo” aínda que, a súa data, segundo a inscri-
ción, sexa 1734. A torre dividida en dous corpos
superpostos, que destaca no conxunto monásti-
co facéndose visible na contorna, posúe fábrica
de pedra en perpiaño con planta cuadrangular.
Nas súas paredes ábrense ata catro vans para a
iluminación interior dunha escaleira de 81 chan-
zos. A balaustrada pétrea, que marca o cambio
de corpo, pecha perimetralmente o corpo das
campás no que se abren, baixo arcos de medio
punto flanqueados por pilastras angulares de
fustes retundidos (Pereira,2003:218) os vans para
as campás. Dos catro vans da torre, só dous
posúen campá nos nosos días. 

RUTAS
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O mosteiro visto dende O Arrabal

Vista lateral entre los
áirboles (1929-1936)

Por Otto Wunderlich.
Sig.WUN-08251.

Fototeca del
Patrimonio Histórico

Español

Detalle do reloxo de
sol recentemente
restaurado na torre
do campanario,
1734.

1 Arquivo Histórico Nacional, Fondo: Mosteiro de Santa María de Oia, Sig. CÓDICES, L.60. f.10v-11r.



A campá do sur, fundida en 1937 e sos-
tida por xugo do 2002, presenta entre
os seus elementos decorativos: punti-
llas de arredor baixo as súas asas e
unha gran cruz, formada de estrelas
de cinco puntas no espazo central
enmarcada por catro arestas en cerco
entre as cales se le:
Banda superior:
JHS MARÍA Y JOSÉ AÑO DE 1937
Sobre a boca, atopamos gravado, aínda
que de lectura dificultosa, o nome de
Laureano Ocampo, testemuña da súa
fundición no obradoiro dos Ocampo en
Arcos da Condesa (Caldas de Reis). Un
dos catorce fillos de Juan Ocampo e
Josefa del Río Baliñas, axudante no
taller de fundición xunto aos seus
irmáns Manuel, José e Julio (García,
2012:90), aparece “firmando” na década
dos 30 esta campá oiense.
Descoñecemos, sen embargo, a autoría
da campá grande e setentrional de 1865
que conserva o contrapeso antigo ade-
mais do sistema de fixación tradicional
a base zunchos ou ferraxes. Nunha das
súas caras aparece novamente a cruz
como elemento ornamental pero, sobre
todo, como protector.

Banda superior: IHS MARÍA JOSÉ 1865
Banda central: SANTA MARÍA LA REAL DE OYA
Banda media: POPULUM CONVOCO PRO DEFUNCTIS PLORO 
TEMPESTATEM FUGO FESTAQUE DECORO
Banda inferior: SIENDO PÁRROCO D. LORENZO GÓMEZ CONCILIARIOS
MANUEL GONZALES CAVIEDES Y MANUEL PÉREZ 
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Queda claro que, alén da súa función ornamental, as inscricións das nosas
campás son unha fonte documental complementaria, de primeira orde, aínda
que pouco estudadas. A mesma sorte parecen correr os seus toques, unha
linguaxe en perigo de desaparecer para sempre e que muda dunha parroquia
a outra.

A negra sombra da torre sobre as hortas moná́sticas

Campá́ grande de Oia Cruz de emprego usual no obradoiro
dos irmáns Ocampo de Arcos da
Condesa. Campá́ pequena.



OS TOQUES DE SANTA MARÍA DE OIA:
O nordés cortaba o bico mentres se tocaba, dende a torre, aos defuntos de
Oia que, dende a igrexa, se encamiñaban ao camposanto. Os seus toques
esmorecíanse coas ondas do mar baixo o cupulín que remata a torre. Cada
morto levaba un toque, xa dende a véspera, segundo do barrio de onde fose
natural pola man do sancristán que abría sinal. Cantos anos tanguerían os
fillos do Fandango e da Roupeira! Os defuntos máis pequenos coñecidos
como Anxeliños, tiñan toque alegre, como de festa, a base dun repique coas
dúas campás no que, ambas, finalizaban co toque identificativo do lugar de
orixe. Porque cada barrio tiña o seu. Ao Arrabal tocaba unha badalada na
campá grande e dúas na pequena seguindo unha serie de carreiras ata que,
ao cabo duns vinte minutos aproximadamente, coas dúas a un tempo, “cho-
raba” un badaleo. A Chavella seguía o mesmo sino pero mudando o final, a
base de dous toques en cada unha, mentres para A Riña eran tres badala-
das. Aquel choro das campás que acompañaba ata a sepultura marcaba
tamén a oración, media hora antes; o toque de defunto propiamente dito e
a chamada a misa, completada coa saída da comitiva fúnebre dende o adro. 
Ao cabo do ano, repetíase a mesma faena pero ao abrigo, dende a parte
baixa da torre, sen necesidade de subir á torre. Os propios frades idearan o
xeito de non subir, como se aprecia nun dos chanzos furados das escalei-
ras, á hora de tocar os  rezos, oracións, aniversarios ou simple chamada a
refectorio. Entre os toques ordinarios da igrexa conventual estaban os
toques de alba, ao romper o día; o toque das doce e, á noite, o toque a ora-
ción. Xunto a eles e os repiques dos días grandes, estaba a chamada a misa,
un toque composto de tres. O toque a oración ou das Tres Aves Marías, pre-
cedía media hora á misa, comezando pola campá maior con 25 badaladas e
seguindo, outro tanto, coa pequena coa que dan 3 badaleos finais. Os
domingos, sen embargo, engadíase un segundo toque un cuarto de hora
antes da misa na campá grande, de aviso, previo ao toque dos 5 minutos
anteriores ao comezo da misa, onde, xunto a unhas 20 badaladas na maior,
se remataba con 3 finais. Neste grupo, poderíamos incluír o toque de glo-
ria, apoxeo da celebración da Semana Santa en que se repicaban as cam-
pás a un tempo en aviso da Resurrección do Noso Señor, ou incluso o sino
propio do Día de Fieis Defuntos en que as campás ventaban a morte sen
especificación do barrio. Entre os toques extraordinarios figuraban o toque
de arrebato a lume, avisado coa campá grande, e o de néboa, empregado
cando as gamelas ían ao mar e non podían entrar polo fumaso no Porto.
Neste caso, avisaba tamén a campá grande cun badaleo espazado.
Xa non queda o aviso do Sálvalle a raia que o ribeireiro ou pedáneo berra-
ba dando conta da chegada de bardas de argazo ao pé do mosteiro, pero
aínda estivemos a tempo de recoller, de persoas como a señora Jesusa
Crespo Domínguez (Susa) ou de Matilde Álvarez Pombal e do seu irmán, os
recordos dunhas campás que, como figura na maior de Oia, “ao pobo con-
vocan, polos defuntos choran, ao temporal escorrentan e á festa adornan”.
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A pegada da heroína en Galicia non é “historia”. O “cabalo” infernal inda galopa ao redor das nosas casas. Tanto a
Garda Civil como a Policía Nacional levan tempo informando das incautacións de alixos nestas terras. Mesmo o fis-
cal antidrogas provincial, Luis Uriarte, sinalaba a principios deste ano que “as intervencións amosan un repunte no
consumo”. O Baixo Miño non está fóra desta realidade.
Constátao a cotío o grupo de traballadoras sociais de Érguete Baixo Miño. O “repunte” do que fala el fiscal ten caras.
Son antigas vítimas en recaída e persoas dunha xeración allea á devastación que fixo a heroína na década dos 80. A
educadora social Mª Jesús Rodríguez Pérez e mais a traballadora social Natalia González González levan anos des-
envolvendo actuacións concertadas coa Xunta de Galicia e mais as forzas vivas da comarca para facer fronte a esta e
outras problemáticas que de xeito transversal aniñan nos fogares do século XXI. Érguete é a ferramenta.

Novos tempos – Novos desafíos
As especialistas explican que o tempo en
que estas asociacións debían facer o dobre
traballo de denuncia do narcotráfico e pro-
curar terapias e recursos para as vítimas
pasou. O Estado conta agora con recursos
humanos especialmente capacitados en
materia de seguridade pública e asistencia
médica. Mais o Estado intervén cando o
problema xa está consumado. Por iso
Érguete segue en pé coa certeza que só as
actuacións en materia de prevención son
as máis efectivas para o benestar social.
Para coñecer as liñas de actuación de
Érguete Baixo Miño, nada mellor que con-
sultar a súa Memoria anual Xaneiro –
Decembro 2016. Abranguen os ámbitos
escolar, familiar, mocidade, redución
danos, xénero, actividades transversais e
laboral. O fan a través de obradoiros que
promoven a interacción directa coa poboa-
ción. “Vivimos na sociedade da informa-
ción –apuntan- pero moita dela é falsa”.

ÉRGUETE BAIXO MIÑO:
“A LOITA CONTINÚA”

GALICIA SOLIDARIA
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EÁlvaro Peralta # Érguete

Intervencion ocio nocturno



Talleres mocidade

Escola familias
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A tarefa é titánica. A levan adiante estas traballadoras
con grupos de especialistas e voluntarios.
Nomeadamente 158 socias e socios de Éguete Baixo
Miño que con unha cota de 3 euros por mes dan o pulo
inicial ao traballo. As liñas de subvencións autonómicas
permiten o desenvolvemento das actividades dentro das
políticas que marca a Xunta na materia. Pero con iso
non chega.

Empoderar a sociedade
Fortalecer e empoderar a unha sociedade necesita de
máis esforzos que non teñen neste intre sustento eco-
nómico-financieiro. Por iso hai sempre unha liña aber-
ta a máis xente que desexe participar no voluntariado,
así como na achega de novos socios colaboradores.
Érguete Baixo Miño está presidido na actualidade por
Mª Mercedes Baz Lomba. Conta coa inestimable expe-
riencia dos seus socios fundadores. Entre eles, José
Antonio Uris Guisantes, un dos alicerces daquel move-
mento que nos anos 80, xunto coa viguesa Carmen
Avedaño libraron as primeiras loitas e denuncias contra
a creba social que estaba a facer a heroína.

Ven e pregunta
Esta asociación sen ánimo de lucro promove na
actualidade un concepto integral de saúde. Por iso
os seus programas abranguen a toda a sociedade e
non deixa eidos baleiros de actuación: condutas adi-
tivas, xénero, desemprego, facilitación de material
preventivo, etc. As portas de Érguete están sempre
abertas a quen precise información ou atención,
sinalan dende a asociación. Só é cuestión de ache-
garse ou poñerse en comunicación por calquera das
súas canles institucionais.



TORRE DE BREOGHÁN
Animación, musical / 75 min/
2016
Director: Jorge Coira 
Inspirada na historia épica
relatada no libro Leabhar
Ghabhala Eireann, un
documento recollido da tradición
oral irlandesa no século XI e no
que se relata que Ith, fillo do
caudillo Breoghán e líder
milesio, partiu cara á illa de
Irlanda tras divisala desde o alto

da torre que levaba o nome do seu pai, a Thor Breoghán,
situada na cidade de Brigantia, actual A Coruña, a banda
folk Luar na Lubre conseguiu seducir a Orquesta Sinfónica
de Galicia para montar un innovador espectáculo
audiovisual no que a música, como linguaxe universal,
relate esta historia. Estudosos do tema afirmaban que a
torre era a Torre de Hércules. Xenetistas de Oxford
confirmaron que o ADN maioritario dos ingleses procede
de tribos navegantes do NO da Península Ibérica, o que
ofrece verosimilitude científica ao mito de Breoghán.

MANUEL VILARIÑO. SER LUZ
Documental / 70 minutos / 2016
Director: José Manuel Mouriño
Aproximación en imaxe á obra
do fotógrafo galego Manuel
Vilariño (Premio Nacional de
fotografía en 2008). 
Tectónica, a exposición de
Manuel Vilariño que o CGAC
acolleu en 2015, indagaba no
“universo creativo e poético” do
artista, os materiais e as súas
fontes de inspiración. Esa

exposición é agora o punto de partida de Ser luz, un
documental ensaístico que, en certo xeito, a prolonga,
propóndonos sutís relacións entre o traballo do fotógrafo e
os dun ferreiro, un fareiro, un astrónomo ou un
proxeccionista cinematográfico. O final do camiño non
podía ser outro que José Ángel Valente, o poeta que, canda
María Zambrano, máis pegada deixou na obra de Vilariño.
Milagrosamente, ese traballo coa luz ou coas palabras
adquire vida propia nas mans de José Manuel Mouriño; e
tamén unha singular beleza.

PELERINAXES
Ficción-doc / 74 minutos / 2016
Director: Simone Saibene 
Luzía, unha investigadora
licenciada en audiovisual,
percorre as oito etapas do
Camiño entre Ourense e Santo
Andrés de Teixido para acabar
un proxecto audiovisual iniciado
na universidade sobre o libro de
Otero Pedrayo xunto cun
compañeiro, morto nun
accidente. A obra de Otero

Pedrayo narra o camiño que realizou xunto a Vicente Risco
e Ben-Cho-Shey, desde Ourense a Santo Andrés de Teixido,
en 1927.

ESQUECE MONELOS
Documental / 76 minutos / 2016
Directora: Ángeles Huerta  
Hai máis neuronas no cerebro
humano ca partículas no
universo. Pero se as puxésemos
unha trala outra, se
intentásemos ordenalas dende o
noso nacemento ata o día de
hoxe, o único que veriamos sería
un pequeno río insignificante e
ao mesmo tempo infinito. Baixo
as rúas da Coruña hai un río que

moitos non recordan, pero que de cando en vez se
desborda reclamando o que unha vez foi a súa conca. 

PSICONAUTAS, OS NENOS
ESQUECIDOS
Animación / 76 minutos / 2015
Directores: Alberto Vázquez,
Pedro Rivero 
Adaptación cinematográfica
animada da novela gráfica
homónima de Alberto Vázquez.
Birdboy e Dinki son dous
amigos que decidiron fuxir
dunha illa asolada por unha
catástrofe ecolóxica. Birdboy
illándose do mundo; Dinki,

emprendendo unha arriscada viaxe coa esperanza de que
Birdboy a acompañe.

OS DÍAS AFOGADOS
Documental / 86 minutos /
2015 
Directores: César Souto, Luis
Avilés 
Despois de 20 anos sepultada
baixo as augas do encoro de
Lindoso (Portugal), a aldea de
Aceredo (Lobios, Ourense)
quedaba ao descuberto a finais
de 2012 debido a baixada
inesperada do nivel da presa. Do
fondo do encoro emerxían as

ruínas do que foi, en tempos, un dos lugares con máis vida
de toda a Baixa Limia, unha ocasión que aproveitaron os
antigos veciños de Aceredo para reencontrarse coa aldea
da que foron expulsados. 

O NOSO CINEMA
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CHAGALL SUEÑA LA BIBLIA
Sylvie Forestier, Nathalie Hazan-Brunet y Evgenia Kuzmina
Editorial El Zorro Rojo 
Marc Chagall foi un dos pintores fundamentais do século XX. Foi tamén un xudeu errante. Sorteando a
fame, o frío, as guerras, os pogromos, en 1923, no medio dun clima que anticipaba o horror da Segunda
Guerra Mundial, logrou trasladarse desde a súa Rusia natal a París. Alí, iniciou en 1931 o monumental
traballo de ilustrar as pasaxes do Antigo Testamento da Biblia. Este traballo -inédito en castelán ata a
data- conta con vintedous bocetos previos, preparatorios, e os gouaches definitivos desta grandiosa
obra, que é unha maxistral mostra artística do dominio da cor e, así mesmo, a forma en que Chagall se
reconectou, desde o exilio, coas marcas históricas, artísticas e culturais da súa terra.

ANTOLOXÍA DA POESÍA GALEGA
PRÓXIMA (EDICIÓN BILINGÜE)
María Xesús Nogueira
Ed. Chan da Pólvora & Editorial
Papelesminimos
Son 13 poetas que rondan a trintena e
que publicaron o seu primeiro libro

despois do 2005, ano no que as eleccións autonómicas
abriron en Galicia un período histórico de novas
circunstancias políticas e sociais. Os 13 poetas seleccionados
por María Xesús Nogueira permítenlle ás lectoras e aos
lectores descubrir u nha paisaxe até agora nunca abordada: a
que emerxeu dunha longa transición democrática e das
tensións estéticas provocadas pola crise económica. Un
proxecto de colaboración editorial que traslada a dous
idiomas un fenómeno poético en plena ebulición creativa con
propostas sorprendentes pola súa calidade e audacia.

DIEZ DIAS QUE SACUDIERON EL MUNDO
John Reed
Editorial Nórdica & Editorial Capitán Swing
John Reed foi testemuña da Revolución
de Outubro, vivíu os acontecementos que
cambiaron a historia do século XX. Esta é
a crónica diaria e exhaustiva do proceso
revolucionario que supón un excepcional
relato do fervedoiro político que se vivíu

en Rusia en 1917. Reed, que anos atrás acompañou a Pancho
Villa durante a Revolución mexicana como correspondente e
viaxou ao longo de toda a fronte oriental durante a Primeira
Guerra Mundial, ofrece aquí un apaixonado relato dos
acontecementos vividos en Petrogrado mentres Lenin e os
bolxeviques facíanse co poder. 

ATLAS DE LAS CONSTELACIONES
LAS HISTORIAS QUE NOS CUENTAN LAS
ESTRELLAS
Hannah Waldron & Susanna Hislop
Editorial Errata Naturae
É de noite e sobre a túa cabeza hai un lenzo
escuro, repleto de diminutos puntos
brancos. Se miras ben, podes unilos na túa

mente, e se o fas correctamente, conseguirás que se poña en
movemento un fantástico entroido de criaturas familiares ou
salvaxes, míticas e divinas. As súas historias, reverberan aínda
nas nosas vidas e nos nosos soños, ata aquelas que pensas que
non coñeces ou que nunca escoitaches. A escritora Susanna
Hislop e a ilustradora Hannah Waldron guíannos polos séculos
e as culturas para contarnos todas esas historias.

O HIBISCO PÚRPURA
Adichie, Chimamanda Ngozi
Editorial Rinoceronte
A moza Kambili, de quince anos, e o
seu irmán maior, Jaja, levan unha vida
privilexiada na cidade nixeriana de
Enugu. Viven nunha fermosa casa e
asisten a un elitista colexio relixioso,
pero a súa vida familiar non é

harmoniosa. O seu pai, un poderoso e respectado home de
negocios, é un fanático católico que alenta expectativas de
agarimo imposibles de cumprir. Cando os rapaces visitan
durante uns días a cariñosa e atrevida tía Ifeoma no seu
humilde piso, descobren un mundo totalmente novo: as
continuas risas dos seus curmáns, as flores exuberantes,
o respecto polas ideas, a liberdade, o amor e a ausencia de
castigos.

OCIO - LITERATURA
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A BIENAL INTERNACIONAL DE CARTELISMO
TERRAS GAUDA - CONCURSO FRANCISCO
MANTECÓN CONFIRMASE COMO O PRINCIPAL
CERTAME DE DESEÑO GRÁFICO PROMOVIDO
DENDE A INICIATIVA PRIVADA NO MUNDO. O
PRESTIXIO DESTA 13ª EDICIÓN QUEDOU
ACREDITADA COA PRESENZA DUN TOTAL DE
1568 CARTEIS, OBRAS PROVENIENTES DE
ARTISTAS DE 62 PAÍSES DOS CINCO
CONTINENTES.

BIENAL INTERNACIONAL DE CARTELISMO 
TERRAS GAUDA - CONCURSO FRANCISCO MANTECÓN:
PORTUGAL E POLONIA NA VANGARDA DO DESEÑO GRÁFICO
# Arquivo Terras Gauda

Ana Pastor, presidenta do Congreso dos Deputados, e
Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia,
presidiron a entrega de galardoes, co 1º Premio para o
estudo de Porto “United By”, 1º Accésit para Monika
Prus (Polonia), 2º Accésit para o deseñador Joãou
Machado (Coimbra) e Mención Especial para Fernando
Pinteño (Xérez) ante máis de 500 personalidades.

Xurado da Bienal
As obras foron analizadas por un xurado, encabezado por José María Fonseca Moretón, presidente do Grupo TERRAS
GAUDA, e a quen acompañan o deseñador Pepe Gimeno, galardonado co TDC Typeface Design Award e, en cinco
ocasiones, o TDC Communication Design Award; Enrique Cotillas, subdirector de infografía e grafismo de TVE;
Enrique Costas, director xeral do Grupo TERRAS GAUDA; Alicerce Barreiro, viúva de Francisco Mantecón; Angelika
Jaglinska, ganadora da 12ª edición; e Paulino Novo como secretario. O fallo do xurado deuse a coñecer o venres, 24
de novembro, durante o acto de entrega de premios.

A obra premiada
O estudo portugués United By, dirixido por Miguel Palmeiro, obtivo o 1º Premio da Bienal Internacional de Cartelismo
Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón, dotado con 10.000 euros en metálico. O cartel será imaxe da bodega
nos próximos dous anos. Palmeiro, galardoado co Premio Nacional de Deseño de Portugal en 2009, fundou en 2010
United By, radicado en Porto. Este estudo multidisciplinar obtivo diversos recoñecementos tanto no seu país como a
nivel internacional, entre os que cabo citar o EU Prize for Cultural Heritage Europa Nostra Award 2017, o Premio de
Deseño Dixital no BID 12 ou o galardón ao Museo Portugués do Ano 2016.

VITICULTURA

1er PREMIO - UNITED BY (PORTUGAL)



16.000 euros en premios.
O 1º Accésit Autoridade Portuaria de Vigo recaeu na polaca
Monika Prus, que recolle así a testemuña dos seus compatriotas
ganadoras das dúas edicións anteriores. O 2º Accésit
correspondeu a outro artista gráfico portugués, Joãou Machado.
Natural de Coimbra, Machado fórmase no campo da escultura,
pero é no deseño gráfico onde obtivo recoñecemento
internacional, con galardoes como o Premio de Excelencia
Icograda en 1999 e a súa nominación ao Graphis Design Master. A
súa obra, vastísima, tamén abarca o deseño editorial, a ilustración
e a filatelia.
Para rematar, a Mención Especial distinguiu un cartel do
xerezano Fernando Pinteño, que xa alcanzara a condición de
finalista na edición de 2015 da Bienal. Cada un destes tres
premios está valorado en 2.000 euros. Bodegas Terras Gauda
repartiu, en total, 16.000 euros en premios en metálico.

Apoios nacionais e internacionais da 13ª Bienal
A Bienal dispón unha edición máis do apoio de ALADI (Asociación
Latinoamericana de Deseño) mediante o selo de respaldo
institucional. Institucións académicas como a Bauhaus Weimar
(Alemaña), Kunst Universität Linz (Austria), e University of Arts
London (Reino Unido); certames como a SBB BIENALE BRNO
(República Checa) e a International Graphic Design Award
(Taiwán); e asociacións como Artnagrada (Rusia), Colectivo
Bicicleta (Colombia) e Centre da Gravure et de L’Image Imprimée
(Bélxica) contribuíron á súa repercusión nos cinco continentes.
A Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso
Francisco Mantecón 2017 contou co apoio da Autoridade Portuaria
de Vigo e a Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e da
Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura e
Educación.
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2º ACCÉSIT
JOAO JOSE DE AGUIAR PEIXOTO (PORTUGAL)

1ER ACCESIT -
MONIKA PRUS
(POLONIA)

MENCIÓN ESPECIAL
FERNANDO PINTEÑO (JEREZ)
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EÁlvaro Peralta # Club de Futbol Sala Tui

CLUB DEPORTIVO TUI FÚTBOL SALA: 
DEPORTE BAIXOMIÑOTO QUE 
APOSTA AOS VALORES SOCIAIS

APRENDER, XOGAR, GOZAR E COMPETIR É POSIBLE
SEMPRE QUE O BALÓN SEXA TRATADO CON AGARIMO. 
Juan Novás, presidente e ex-xogador do Club Deportivo
Tui Fútbol Sala dá fe diso. Acredita que o deporte non
debe esquecer nunca a competencia mais que o desafío
neste século XXI é darlle unha filosofía cargada de
valores aproveitables para a vida social dos deportistas.
Cunha escola montada dende hai catro anos e a
experiencia de centos de partidos de Fútbol Sala, esta
asociación baixomiñota sostén que “o bo xogo debe
estar por riba do resultado” e que débese procurar
sempre “a vitoria ata o final, pero non a calquera prezo”.
Neste senso as súas escolas e categorías de
competencia desenvólvense cunha “Ideoloxía do Club”
onde en 12 puntos sentan os alicerces dun deporte
orientado a valores. Contan para iso cun cadro de  adestradores e monitores titulados, que sin honorarios,
traballan cos deportistas no plano técnico-deportivo, mais tamén nunha formación integral para a vida. “Nunca
debemos considerarnos perdedores si puxemos o máximo esforzo e fixemos todo o posible por alzarnos co
triunfo” é unha das máximas desa “ideoloxía” deportiva que pode ser descargada da súa fachendosa páxina
web: http://www.tuifutsal.es/.



Complementan este traballo socio-deportivo con iniciativas solidarias como a creación dunha bolsa de traballo
para axudar a aquelas persoas que traballan arreo no club. Unha iniciativa ideada por Juan  Novás e acompañada
por unha comisión directiva que comparte a súa visión do universo deportivo. Con el atópanse neste obxectivo
Alba Sobrino (secretaria), Marta Costas (tesoureira), e os vogais Andrés e Miguel Méndez.
A tarefa tamén necesita da implicación das nais e pais dos máis cativos do club, salienta Novás. Son eles co seu
exemplo os que marcan o camiño. Por exemplo mantendo normas de disciplina como a puntualidade á hora de
chegar aos adestramentos ou partidos. Tamén coa actitude durante as competencias, sempre respectuosa e non
intentando influír con berros ou actitudes fóra de lugar durante os xogos.
Na actualidade uns 80 xogadores de todas as idades forman  parte dos equipos masculinos e femininos do club.
Coa particularidade que no Fútbol Sala feminino están desenvolvendo unha experiencia de integración con
deportistas da veciña Valença. Xunto co Valença Futsal levan  un ano  facendo adestramentos en quenda en unha
e outra cidade. Compiten na liga 1ª Galicia onde está federado o club galego. O seu obxectivo é lograr a
integración en todas as categorías e obter no futuro un nome que reflicte a cualidade de equipo dunha
“Eurocidade”. Totalmente un club pioneiro na materia.
Como outros equipos galegos da especialidade practican o fútbol mixto nas categorías dos máis pequenos. E con
as actividades de todo o club dan vida aos cinco pavillóns deportivos de Tui e mais ao da cidade alén do Miño. 
Na actualidade ademais dos logros deportivos, están implicados na complicada tarefa de renovación e ascenso
deste deporte, que está a levar durante este ano a liga autonómica, que é o seu obxectivo. Un desafío complexo
pero necesario en opinión de Juan Novás, quen entende que as novas regras e unha organización máis eficiente
beneficiará tanto a deportistas como a todos os clubs do Fútbol Sala. Deporte menor comparado co fútbol en
céspede,  mais en pleno crecemento en todo o mundo.

IDEOLOXÍA:
-XOGAMOS E ADESTRAMOS CON DEPORTIVIDADE.
-.ACATAMOS AS DECISIÓNS DOS ÁRBITROS.
-VENCEMOS SEN HUMILLAR.
-PERDEMOS SEN RANCOR.
-RESPECTAMOS AOS ADVERSARIOS
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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 

O ROSAL

O NADAL EN TOMIÑO
Para participar nos conta-
contos e nos obradoiros de
Nadal os interesados terán
que inscribirse a través da
páxina web nos seguintes
enlaces:
(http://tomino.gal/formula-
rio-de-incricion-obradoiros-
e-contacontos-nadal-2017/ 
http://tomino.gal/formula-
rio-alimentacion-e-interpre-
tacion-de-etiquetado-nadal-
2017/) 
ou no departamento de
Cultura do Concello de
Tomiño.
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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 

A GUARDA



Entre as Rúa Rosalía de Castro e Avenida Pío Troncoso está situada en Goián
a estrada que lembra ao dramaturgo, poeta e novelista Ramón María del
Valle-Inclán. Nado o 28 de outubro de 1866 en Vilagarcía de Arousa foi ins-
crito co nome de Ramón José Simón Valle Peña. A súa obra está integra-
mente escrita en lingua castelá sendo considerada dentro das máis destaca-
das da literatura hispanoamericana do século XX. A súa figura salientou na
chamada Xeración do 98.
Ademais da súa sona como escritor, Valle-Inclán acadou fama polo enxeño
co que participaba en faladoiros e “tertulias” nas que se daban cita xentes da
bohemia e intelectuais. Nunha desas batallas verbais perdería o seu brazo
esquerdo por mor dun golpe de bastón que lle propinara o “co-tertulio”
Manuel Bueno Bengoechea. O incidente tivo lugar en 1899 no Café de la
Montaña, situado fronte á praza Sol de Madrid, onde hoxe existe unha placa
que o lembra.
Viviu entre Vilanova e A Pobra do Caramiñal, pero trasladouse a Pontevedra
para cursar o bacharelato. A súa obra está vencellada ao momento histórico
e as súas mudanzas por Madrid, Cuba, México e Arxentina. Durante a súa
vida afiliouse ao carlismo e ao republicanismo. Durante a Primeira Guerra
Mundial apoiou aos Aliados e ficou como corresponsal de guerra na fronte. 
Morreu o 5 de xaneiro de 1936 en Santiago de Compostela. Nun artigo de
Ignacio Calleja para o xonral ABC lembraba que “ A ausencia do brazo, que

o comparou con Miguel de Cervantes por razóns obvias, non fixo senón reforzar a imaxe e o ánimo irónico e burlón do
autor galego. Segundo recollen os escritos, o único queixume que destacou Valle-Inclán pola súa perda foi que á morte
da súa filla non puido abrazala como desexase. Nin sequera na súa volta ao madrileño Café de la Montaña gardou un
ápice de rancor a Manuel Bueno: «Tranquilo, o brazo de escribir é o dereito»”.

NOTA ACLARATORIA: No número anterior, dedicábamos este espazo a José Manuel Andreni Verde, que da o seu nome a unha
das rúas da Guarda e informábamos erróneamente que a procedencia da información era do artigo publicado en 'páxinas
galegas', cando o correcto é que o artigo escrito por ANTONIO MARTINEZ VICENTE, foi publicado no blog PÁGINAS DA
GUARDA, a cal forma parte da asociación infoIMAXE.
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QUEN É QUEN

Rúas de ... Tomiño

Ramón del Valle-Inclán






