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val miñor
COUSAS DE

EDITORIAL 

A presentación do primeiro número dunha revista, é sempre un
momento de grande satisfacción para os seus editores. En Edicións
Basan ademáis, sentímonos especialmente orgullosos por avanzar un
paso máis no proxecto de “COUSAS DE”.

Entre os fins do citado proxecto, figura como unha constante o
anhelo de poñer en valor, promover e difundir entre os nosos lectores,
todo o que de bo se fai no social e cultural na zona onde se edita. Este
esforzo editorial vese arropado polo meticuloso traballo dun prestixio-
so e experimentado equipo de profesionais.

Con este obxectivo nace a revista “COUSAS DE VAL MIÑOR”, ache-
gando o seu contido dunha maneira coidada, cercana e cunha imaxe
gráfica moderna, tendo en conta, ademáis, a versión dixital que se
pode volcar na internet co propósito dunha maior difusión.

“COUSAS DE VAL MIÑOR” permitirá ao lector a través das diferen-
tes seccións da revista, disfrutar de contidos pouco habituais nunha
publicación destas características; incluindo información adicional de
grande utilidade, como o directorio telefónico e a axenda cultural.
Así “RUTAS”, nace tamen co desexo de potenciar como foco de
atracción, o interese polo turismo cultural, invitando ao lector
curioso, o percorrido polas arquitecturas, territorios e museos cer-
canos na xeografía.

“COUSAS DE VAL MIÑOR”, presentará tres números por ano e dis-
tribuirase nos términos municipais de Baiona, Gondomar e Nigrán;
prevénse en abril, xullo e novembro. Tamén se pode descargar en liña,
accedendo directamente a nosa páxina web.

Para rematar, queremos transmitir dende aquí o noso agradece-
mento a todolos que contribuen a que esto sexa posible.

OS EDITORES
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Baiona, é unha vila tranquila, bela e rebosante de
historia. Foi o primeiro porto de Europa que recibiu a
nova do Descubrimento de América. A esta localidade
pontevedresa chegou o 1 de marzo de 1493 a carabela
Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, traendo a
nova da existencia dun novo mundo. Dende Baiona sai-
ron os correos hacia Castilla para informar aos Reis
Católicos e o mundo enteiro a nova. Unha semana
máis tarde Colon chegaba a Lisboa a bordo da Niña.

Para conmemorar este feito construiuse unha répli-
ca da Carabela que figura atracada no porto de Baiona,
convertida nun museo flotante. En torno a este aconte-
cemento tamén se celebra todolos anos, o primeiro fin
de semana de marzo, a Festa da Arribada. Durante dos
días vivimos entre o século XXI e o XV. Esto lograse a
través da ambientación e dunha coidada programación
nos que se incluen actividades e elementos que permi-
ten coñecer a historia e trasladarse no tempo ata o
Medievo. A Arribada conta cos títulos de Festa de
Interesé Turístico Nacional e de Galicia.

A Carabela Pinta, capitaneada por Martín Alonso
Pinzón, arribou a Baiona o 1 de marzo de 1493. Así foi
coma a vella Europa tivo noticias do novo continente.
Este trascendental feito convertíu á localidade ponte-
vedresa no primeiro porto que tivo coñecemento da
existencia de América.

Da real Vila Baiona, partiron de inmediato correos
hacia a corte para informar aos Reis Católicos da noti-
cia que cabiaría a configuración de todolos mapas xeo-
gráficos e de navegación mundial.

Dúas semanas máis tarde, unha
vez reposta a tripulación e

recomposta a matrecha nave,
Pinzón partíu hacia Lisboa

ao encontro da carabela
Niña e do Almirante

Colón. Da capital portuguesa regresaron a Palos de
la Frontera, lugar de onde sairon un ano antes coa
intención de atopar unha nova ruta hacia as Indias.

Segundo o relato que Pinzón fixo unha vez desem-
barcado ao Correxidor da vila de Baiona, Payo Veloso,
a Santa María afundirase alá nas Indias -. "Só regresa-
mos -dixo- La Niña, que capitaneaba o meu irmán,
onde embarcou o almirante Colón, e a miña carabela.
Navegábamos con rumbo a Sevilla, pero á altura das
illas Azores un terrible temporal separounos.
Capeamos como puidemos e coma o meu piloto
Cristóbal García Sarmiento, é destas terras aproveita-
mos ventos favorables poñendo rumbo a esta vila que
sabemos Porto Real".

OUTROS TEMPOS
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NOVAS

Durante os actos de celebración da Arribada tivo lugar
un dos eventos máis importante desta edición. Os alcal-
des de Santa Fe de la Vega de Granada, Sergio Bueno
Illescas, o de Palos de la Frontera, Carmelo Romero
Hernández e o de Baiona Jesús Vázquez Almuiña pre-
sentaron públicamente o Proxecto Memoria, co cal os
tres concellos vinculados ao Descubrimento solicitan á
UNESCO ser declaradas Patrimonio da Humanidade.
A historia conta que o 17 de abril de 1492 en Santa Fe
de la Vega de Granada firmáronse as Capitulacións.
Estes documentos, otorgados polos Reises Católicos a
Colón representaron o máis eficaz instrumento para o
Descubrimento. De Palos de la Frontera saíron as
naves colombinas con rumbo ao descoñecido e a
Baiona arribóu a Pinta capitaneada por Martín Alonso
Pinzón, o 1º de marzo de 1493, traendo a boa nova do
Descubrimento. É por isto que as tres localidades con-

tribuíron ao importante intercambio de valores huma-
nos ao longo dun extenso periodo de tempo e dentro
dunha gran área cultural do mundo, Europa e América. 
Este recoñecemento, permitiría aos tres municipios,
unha maior repercusión internacional cun efecto positi-
vo no desenvolvemento económico e social, ademáis da
preservación do seu patrimonio histórico.

LAZOS DE UNIÓN ENTRE BAIONA, PALOS e SANTA FE
HOXENDÍA
As corporacións das tres localidades non se conforman
con ter un pasado común e traballan por un futuro
común, encontros e intercambios de carácter político,
cultural, deportivo e social co fin de que Santa Fe de
Granada, Palos de la Frontera e Baiona A Real se rela-
cionen e coñezan o pasado que lles une. 
Trala firma de irmandamento no pasado, (1975, Palos
de la Frontera e Baiona A Real; 1982, Santa Fe de
Granada e Palos de la Frontera, e 1994 entre Baiona A
Real e Santa Fe de la Vega de Granada) no seculo XX os
tres concellos forman o triángulo que contribuiu á
transformación da humanidade, propiciando o encuen-
tro entre duas civilizacións, a europea e a americana. 
Exemplo deste bon entendimento son os intercambios
de carácter social e cultural entre asociacións das tres
cidades. Un Torneo de Fútbol anual reúne á mocidade
de Baiona, Palos e Santa Fe propiciando o intercambio
e coñecemento dos seus costumes e culturas. Este
intercambio tamén se escenifica a nivel político e
empresarial nas celebracións que se organizan en
Baiona para festexar a chegada da Carabela Pinta; en
Palos para recordar a chegada das carabelas Pinta e
Niña e en Santa Fe para conmemorar a firma das capi-
tulacións.

BAIONA, PALOS E SANTA FE,
POBOS COLOMBINOS.

8  cousas de val miñor
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OS PREMIOS NIGRÁN NACERON O

PASADO ANO COMO UN PROXECTO DO

GOBERNO MUNICIPAL, QUE VIU

NESTE EVENTO UNHA FORMA DE

RECOÑECER PUBLICAMENTE A 

HISTORIA, TRAXECTORIA E ACHEGA

QUE PARTICULARES, EMPRESAS

E/OU INSTITUCIÓNS REALIZARON A

NIGRÁN AO LONGO DA SÚA HISTORIA.

Os Premios Nigrán 2013 xa teñen nome e apelidos. Así, o
rexedor municipal avanzou hoxe os nomeados da segunda
edición destes premios, nun proceso no que se convidou a
participar a todos os colectivos sociais, culturais e deporti-
vos do municipio, así como a todos os membros da corpora-
ción municipal. 
O Racing de Vilariño é o candidato a recibir o Premio Nigrán
2013 ao mérito deportivo. Con máis de 50 anos de vida, o
maior éxito deste club consiste en que, ademais de formar
deportivamente a miles de nenos e nenas da comarca, incor-
pora ao seu quefacer diario unha educación social e huma-
na, un sentimento de pertenza a unha comunidade, a un
equipo, a unha forma de ser. 

PREMIO AO MERITO DEPORTIVO

GONDOMAR REPARTIU
83.650 EUROS ENTRE 53
COLECTIVOS NO 2012

As subvencións a colectivos sociais e culturais ao longo
do pasado exercicio con fin de garantir a cohesión
social entre as distintas entidades do concello ascen-
deu a 83.650 euros. As axudas adicadas a fins sociais
foron concedidas a 19 entidades, con un total de 23.050
euros. As culturais,22, percibiron 33.600 euros e por
último as deportivas se beneficiaron de un total de
27.000 euros. A suma total supera con creces os
49.3000 euros do ano 2011

NOVAS
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O Centro de Día e Residencial “Castro Navás”, foi
inaugurado no ano 1993, dando resposta ás nece-
sidades específicas das persoas con Trastornos do
Espectro do Autismo (en diante TEA) ao rematar a
súa etapa escolar. 

Financiado a través dun Contrato de Xestión de
Servizo Público coa Xunta de Galicia e as achegas
das familias conta, na actualidade, con 60 prazas
en Centro de Día e 41 en Residencia para dar aten-
ción a persoas maiores de 16 anos con TEA, en

réxime de media pensión, internado (con e sen fin
de semana), estadías temporais e estadías de
emerxencia social. O centro ten actividade ás 24
horas durante os 365 días do ano.

Castro Navás nace baixo o lema de que “a única
inclusión posible non pode ser outra que a través
do traballo". As actividades produtivas están orga-
nizadas a redor de diferentes obradoiros: o agrope-
cuario que abrangue a horta, animais e xardinería,
manualidades con velas e xabóns, papel reciclado

10 cousas de val miñor       

CASTRO NAVÁS

GALICIA SOLIDARIA
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e tear, conservas e marmeladas e lavandería
industrial. Estes se complementan con actividades
vinculadas á expresión artística (pintura, música e
teatro); atención socio sanitaria e promoción da
saúde (ximnasia, hidroterapia, psicomotricidade,
fisioterapia) e actividades de ocio e lecer.

Mais de 30 profesionais, desde dirección e coor-
dinación, persoal de atención directa e servizos de
limpeza e mantemento, traballan para potenciar o
desenvolvemento das capacidades persoais e favo-
recer a inclusión social e laboral das persoas adul-
tas con TEA, contribuíndo á mellora da súa
Calidade de Vida, misión da Fundación Menela.

No lugar de Navás, tamén esta abicado penden-
te de inauguración a Nova Residencia para perso-
as Maiores con Autismo e Dependencia que pre-
senta un marcado carácter innovador pola incor-
poración de Novas Tecnoloxías e Accesibilidade
Universal e Deseño para Todos. Coa súa constru-
ción a Fundación Menela completa a súa Rede de
Servizos de cara a Promover a Autonomía Persoal
das Persoas en Situación de Dependencia. O
Centro Castro Navás e a Lavandería de Castro

Navás S.L., contan có Certificado do Sistema de
Xestión de Calidade ISO 9001:2008.

DATOS DE CONTACTO:
Navás, 11. 36391 Priegue-Nigrán (Pontevedra)
Tel./fax: 986 365 558
E-mail: castronavas@menela.org

fundacion@menela.org            
Web: www.cnavas.com
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A Fundación Menela é una entidade sen
ánimo de lucro constituída en 1989 e declara-
da benéfico asistencial e de interese galego
pola Xunta de Galicia. A súa Rede de Centros
e Servizos atende ás necesidades das persoas
con TEA e as súas familias desde os primeiros
anos, Diagnóstico e Atención Temperá, aten-
ción educativa no Centro de Educación
Especial Menela, ata a idade adulta. Dentro da
súa rede inclúese a empresa Castro Navás S.L
e a Fundación Tutelar “Camiño do Miño”

UN CENTRO DE DÍA MÁIS CA NECESARIO

GALICIA SOLIDARIA
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MEDIO AMBIENTE

A auga é indispensable para toda a humanida-
de, así como para todos os seres vivos que
habitan o planeta Terra. Dela non só depende-
mos para vivir, senón que é esencial para un
desenvolvemento económico sustentable. Sen
auga é completamente imposible que se de
vida. Na Terra, onde a agua é un ben real, o
seu uso adecuado e sustentable permite o
desenvolvemento económico, e pola contra o
difícil acceso á auga potable provoca enfermi-
dades e condena a poboacións enteiras.

O volume de agua existente sobre o noso pla-
neta, que é de aproximadamente 1.400 millóns
de km³, permanece inalterado desde que se
iniciou a vida na Terra hai cinco mil millóns de
anos. Non obstante, unha gran parte desta
agua está salgada, como consecuencia do pro-
ceso de salinización sufrido ao infiltrarse entre
os minerais da coroza terrestre. Nun balance
xeral, dos 1.400 millóns de km³ de auga distri-
buídos polo mundo, só 33 millóns son de auga
doce. E desta cantidade habería que descontar
o 87,3% que está en forma de xeo nos casque-
tes polares e glaciares, e o 12,3% que consti-
túe a auga subterránea. Ao final, queda tan só
un 0,4% de auga utilizable, en volume 140.000
km³. Esta cantidade, a súa vez, está nun ince-
sante movemento de evaporación ou escorren-

tía, no fenómeno denominado ciclo
hidrolóxico ou ciclo da agua. Polo tanto,
a cantidade de auga realmente aprovei-
table é moi pequena, auga sometida
ademais a numerosas fontes de conta-
minación, polo que debe ser utilizada
racionalmente.

Á súa vez, o feito de que augas fecais ou sin-
xelamente auga evacuada circule polo
mesmo lugar por onde o fan as persoas supón
un elevado risco para a saúde destas, aumen-
tando o nivel de enfermidades e dificultando o
desenrolo da poboación afectada.

A inversión en infraestruturas, xa sexa alcan-
tarillado para encouzar as augas evacuadas
ou facilitando o acceso á auga potable á tota-
lidade da poboación do planeta, son aspectos
nos que se debe incidir para que a auga se
converta nun dereito e deixe de ser un privile-
xio. O simple feito de aforrar auga nas nosas
tarefas cotiás significa estar colaborando para
conservar un recurso indispensable para a
vida; pensemos que máis de mil millóns de
persoas non dispoñen de auga potable limpa e
máis de 2.000 millóns non posúen saneamen-
tos garantidos.

AUGA DE VIDA
A auga é un dos recursos máis importantes e imprescindibles para o desen-

volvemento da vida, motivo polo cal é fundamental protexer a súa utilización

e, polo tanto, o seu correcto uso. Non en balde, mentres que en determinadas

zonas do noso planeta hai seca e millóns de persoas morren por falta de

auga, no mundo occidental a disponibilidade de auga potable apenas se valo-

ra. Por todo iso, os nosos hábitos de consumo tan despreocupados como

irresponsables, o aumento da concentración da poboación mundial, a conta-

minación das fontes básicas de obtención e outros factores provocaron que

moitos expertos na materia sitúen o aforro no consumo da auga como un dos

principais focos de preocupación medio-ambiental. Ademais disto, e pensan-

do en termos exclusivamente económicos, poderemos aforrar uns euros

cada mes, ao tempo que protexeremos o medio ambiente.
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10 CONSELLOS 
PARA AFORRAR AUGA:

1. Pechar a billa mentres un se lava os dentes ou se
afeita, e poñer o tapón mentres se frega. Cada vez que se

pecha a billa mentres nos lavamos os dentes aforraremos
uns 20 litros ao mes. 

2. Ducharse en vez de bañarse. Reducir o tempo en que a billa per-
manece aberto nos permitirá aforrar ata 90 litros en 5 minutos. 

3. Reparar as billas ou a cisterna que gotean. 
4. Colocar difusores nas billas permitirá un aforro do 50% de auga e do
40% de enerxía. Convén lembrar que os sistemas mono-mando son os máis
eficientes. 
5. Tirar da cadea do inodoro cando sexa necesario. Colocando unha botella
chea de area o auga na cisterna aforraremos 1 litro de auga cada vez. 
6. Utilizar a lavadora ou o lava-vaixelas cando estean cheos, para consu-
mir 100 litros no primeiro caso e 50 no segundo, cada vez. 

7. Evitar as fugas de auga, xa que unha gota por segundo son 30 litros
ó día. 

8. Ao mercar un electrodoméstico deberemos asegurarnos de
que sexa de baixo consumo. 

9. Esixir ao Concello que se reguen os Parques
Públicos e limpeza das rúas con auga reciclada. 

10. Non lavar o coche por sistema. 
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RUTAS
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RUTAS
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O 29 de abril de 2003 inaugurouse o Centro Comercial
Ramallosa Siglo XXI. Sen dubida a súa situación confi-
relle un valor estratéxico de primeiro orde o atoparse no
epicentro do Val Miñor, en pleno centro urbán, próximo
aos Concellos máis importantes da comarca, Bayona,
Nigrán e Gondomar e con unha área poboacional que
no seu conxunto supera os 50.000 habitantes, excep-
tuando a época estival, xa que por ser un destino turís-
tico de grande influencia nas Rías Baixas, a sua pobla-
ción pode chegar a alcanzar os 250.000 habitantes,
según datos facilitados pola Secretaría de Turismo.
Ademáis cada ano danse cita miles de aficionados aos

deportes náuticos para disfrutar das numerosas rega-
tas que se celebran nas nosas costas, entre as que cabe
destacar a do “Príncipe de Asturias”, que contou en
numerosas ocasións coa presencia da familia real.

Para a construcción utilizáronse os sistemas tecnoló-
gicamente máis avanzados para garantizar en todo
momento a calidade ambiental dos seus espacios, donde
teñen cabida máis de 50 establecementos comerciales,
repartidos entre a súas dúas plantas. O deseño e o mon-
taxe dos mismos desenrolouse en todo momento co
asesoramiento de profesionais de recoñecido prestixio.

Ata a construcción do Centro Comercial a oferta
comercial da comarca  era moi pequena, o comercio
local apenas cambiara nos últimos anos mentras que a
poboación crecera de maneira exponencial.

A apertura do Centro, supuxo para a comarca do Val
Miñor un antes e un despois, debido por un lado, a que
supuxo a creación de 150 postos de traballo directos e
por outro lado, un lugar de encontro para realizar com-
pras, así coma un lugar de reunión, ocio e diversión.

Nos 8.324 metros cadrados deste multicentro onde
se atopan máis de 50 locales, o público poderá atopar
todo o que busca en locales especializados, dende
moda nacional e internacional, xoyería, telefonía, calza-
do, óptica, parafarmacia, herboristería, peluquería e
estética, decoración e hogar, tintorería, fotografía, pue-
ricultura, xoguetería, axencia de viaxes, mercería, per-
fumería, supermercado … ademáis de dúas salas de
cine onde se poden disfrutar das últimas estreas, loca-

16 cousas de val miñor       

DE ANIVERSARIO
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les de restauración, terraza e sala de fiestas onde se
dan cita os sábados pola noite a xente máis marchosa.

Este Centro Comercial, ben comunicado e de fácil
acceso, ten horario continuado, ademáis da comodida-
de dun aparcamiento subterráneo de 240 prazas, onde
a primeira hora e gratuita.

Debido a que Ramallosa convertíuse, coa chegada do
Centro Comercial e pola sua proximidade á ciudade de
Vigo (18 km de distancia) en zona de residencia de pare-
xas xóvenes, entre as actividades realizadas polo Centro
Comercial para os seus clientes, e obxetivo prioritario
as actividades  dirixidas aos nenos entre 4 e 12 anos,
coma son os talleres infantiles, concursos de disfraces,
contacontos, shows de maxia, malabares e un largo
etc., ao longo de todo o ano.

En definitiva o C. C. Ramallosa contribuiu o enriqueci-
miento da ciudade de Nigran e a mellorar a calidade de
todolos miñoranos que atopan aquí, a mesma oferta
comercial e de servicios que en calquera grande cidade.

Se necesitan máis información sobre o Centro
Comercial Ramallosa poden visitala sua páxina web:
centrocomercialramallosa.com 
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Venta anticipada de hasta 
16% de descuento

DE ANIVERSARIO
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OLLOS 
QUE NON
VEN...
Un de cada tres galegos padece un

problema visual sen corrixir ou defi-

cientemente corrixido, pese a que é

susceptible de ser resolto. Segundo

diferentes investigacións o 32% dos

cidadáns é miope, o 60% ten astig-

matismo, o 10% é hipermétrope, o

75% sofre alteracións visuais e o 10

% ten defectos cromáticos, e pódese

afirmar que o número de problemas

relacionados coa visión vai medrar

co paso dos anos.

18 cousas de val miñor       

Os tres erros refractivos máis habituais son: a miopía
(visión curta), a hiperopía (hipermetropía) e o astigma-
tismo. Estas imperfeccións pódense corrixir cirúrxica-
mente con LASIK, LASIK personalizado, PRK e outros
procedementos de corrección da visión. A presbicia, un
trastorno refractivo que aparece coa idade, pódese tra-
tar mediante a monovisión con LASIK e a colocación de
lentes implantables e a queratoplastia condutiva.

Que é un erro refractivo?
O termo erro refractivo refírese a un trastorno no que o
ollo ten unha forma irregular que fai que a luz non se
concentre na zona correcta da retina. Os erros refracti-
vos ocasionan diversos graos de visión borrosa, pero se
poden tratar con anteollos, lentes de contacto e cirurxía
refractiva. Os tipos máis habituais de erros refractivos
son a miopía, a hiperopía e o astigmatismo.

A miopía, ou visión curta, maniféstase como consecuen-
cia dunha forma irregular da córnea. Esta forma estra-
ña fai que os raios de luz se centren diante da retina, en
lugar de facelo directamente na retina. Os pacientes
miopes teñen unha visión clara dos obxectos próximos,
pero os obxectos distantes poden ser confusos.

A hiperopía, ou hipermetropía, prodúcese debido á
forma irregular da córnea, que fai que a luz se centre
detrás da retina, en lugar de facelo directamente nela.
As persoas hipermétropes teñen inconvenientes en ver
obxectos de preto, pero distinguen os obxectos lonxa-
nos con total claridade.

O astigmatismo é o trastorno ocular máis frecuente.
Nel, a forma do ollo parécese máis a un balón de fútbol
americana que a un de baloncesto. Esta forma estraña
fai que la luz se centre en dous puntos da retina, en
lugar dun.

A miúdo, o astigmatismo está acompañado por miopía
ou hipermetropía. Se este é o caso, ámbolos dous erros
refractivos pódense tratar de forma simultánea.

A presbicia, pola súa parte, é un trastorno ocular que
aparece coa idade e dificulta a capacidade do ollo para
enfocar obxectos próximos. Xeralmente, comeza a
afectar aos pacientes entre os corenta e os cincuenta
anos. Na actualidade, a presbicia pode tratarse de dife-
rentes maneiras.

SAÚDE
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Presbicia
A presbicia é unha patoloxía visual na que a lente do
cristalino do ollo comeza a endurecerse e a perder fle-
xibilidade, o que fai máis difícil poder enfocar os obxec-
tos próximos. A presbicia soe manifestarse arredor ou
despois dos 40 anos, motivo polo cal en ocasións é
coñecida como hipermetropía relacionada coa idade.

Se vostede sofre de presbicia, verá as verbas borrosas
cando esté lendo, e é posible que necesite máis luz, ou
luz máis brillante, para poder ver claramente de noite.
As persoas con presbicia comezan a experimentar difi-
cultades para ler xornais, libros, menús e demais obxec-
tos a curtas distancias, aínda cando gozaran dunha
visión perfecta toda a vida. Moitos pacientes tamén
poden experimentar dor, fatiga e dor de cabeza como
resultado do esforzo adicional ao que someten os ollos.

As persoas con presbicia leve en ocasións optan por
non utilizar lentes correctivas, pero os que presentan
presbicia de moderada a grave necesitarán buscar
algún tratamento para poder ler e desempeñar outras
actividades diarias.

A presbicia é parte do proceso de envellecemento natu-
ral e non se pode previr. Sen embargo, é posible que as
persoas que pasan moito tempo fronte ao monitor
dunha computadora ou realizan tarefas que requiren
esforzo visual a curta distancia teñan síntomas máis
graves máis rapidamente. Se vostede realiza tarefas
que requiren esforzo visual a curta distancia, debe
tomar descansos frecuentes para concentrar os ollos
en obxectos lonxanos. Isto pode servir como axuda para
evitar a aparición de presbicia de forma prematura.

TRATAMENTOS CON LÁSER

O método LASIK é o máis firme aliado de quen
desexe dicir adeus ás gafas. O LASIK (Laser In
Situ Keratomileusis) é unha técnica cirúrxica
que consiste na utilización de láser para molde-
ar a córnea de forma definitiva, e así corrixir os
defectos de refracción máis comúns (miopía,
hipermetropía e astigmatismo).

A fiabilidade deste tratamento e a significativa
rebaixa no seu prezo, converteuno nunha das
opcións máis demandadas para solucionar os
problemas de visión. De feito, en España existen
xa máis de medio millón de persoas operadas, e
tan só no último ano, realizáronse 242.000 trata-
mentos no noso país. O LASIK ofrece múltiples
vantaxes desde o punto de vista do paciente, xa
que é indolora (realízanse con anestesia local
con gotas), cómoda (en poucos minutos e sen
hospitalización) e de rápida recuperación (o
paciente pode volver á súa actividade cotiá ao día
seguinte da intervención). 

Sen embargo, non todas as persoas son aptas
para someterse a esta cirurxía. Os pacientes
ideais son aqueles que nos últimos anos non
sufriron un aumento do problema visual, posúen
unha boa saúde ocular, teñen un axeitado grosor
corneal, e non teñen unhas dioptrías moi eleva-
das. O límite de dioptrías está en 12 para os mio-
pes e 6 para hipermétropes e astigmáticas.

Ademais da primeira consulta, hai outros dous
factores adicionais para o éxito da operación: a
tecnoloxía e equipos utilizados tanto no diagnós-
tico como na intervención, e por suposto a expe-
riencia específica do oftalmólogo na técnica
LASIK.

SAÚDE
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A SANTA COMPAÑA
Conta a tradición que a Santa Compaña é unha proce-

sión de mortos ou ánimas en pena que percorren os
camiños dunha parroquia, pero a crenza na Santa
Compaña, en opinión de  Vicente Risco, está rexistrada
por fontes vencellada a tradicións europeas de raigame
diferente ao cristianismo e anteriores no tempo.

Segundo o Dicionario dos seres míticos galegos, os
termos Santa Compaña e Santa Compañía son nomes
erróneos por contaminación culta, aínda que poidan
usuarse de xeito eufemísticos nalgures, dado que a
Compaña non é santa. A expresión vén do  "sanctam
cum pania", que pode asemellarse a "santa compaña".
Non obstante, unha tradución máis literal sería "que
comen do mesmo pan", refiríndose ao convite funeral
no cal as ánimas levan os vivos para a procesión, sendo
necesario finxir comer os manxares propostos e
comendo un alimento propio aínda que sexa pan que se
leve no bolsillo para librarse. A vixencia diste mito de
relación dos vivos e dos mortos na sociedade galega
recoñécese polos testemuños de fontes escritas ao
longo da historia e polas hipóteses de estudos. Na súa
función de mito, a disgregación da crenza ilustra a des-
estruturación e a desintegración das partes constituín-
tes da antiga sociedade galega, é dicir, a desaparición

dun estilo de vida tradicional anterior que se cons-
trúe dende a urbanización e a industrialización

modernas. Polo tanto a cultura popular de
finais do século XX e comezos do XXI con-

sidera a Santa Compaña como unha
das lendas da mitoloxía popular gale-
ga máis arraigada no medio rural.

A súa vixencia queda constatada
por diversos documentos da

Inquisición no

século XVI e comezos do XVII, mencionando xa a cren-
za, en Galicia, de ánimas errantes que non foron nin
ao paraíso, nin ao inferno, nin ao purgatorio.

Risco considerou que o aspecto máxico da Compaña
é só unha manifestación de relixiosidade fóra das nor-
mas e regras da relixión vixente, na que se atopan
dunha banda o mundo da realidade, os lugares da
parroquia, xente do pobo viva ou morta, e doutra
banda referentes do imaxinario colectivo de códigos e
símbolos culturais que vinculan a visión ao concep-
tual.

A procesión adoita ir encabezada pola persoa viva
que porta entre as súas mans unha cruz e mais un
caldeiro con auga bendita; tras el, varias ánimas con
cirios acesos, non sempre visibles, sígueno. A súa
presenza faise notoria no cheiro a cera queimada e no
vento que se ergue ao seu paso.

A persoa viva que precede esta procesión pode ser
un home ou unha muller, dependendo de se o patrón
da parroquia é santo ou santa. Ademais, o portador da
cruz non pode en ningún momento volver a cabeza nin
renunciar aos seus cargos precedendo á Santa
Compaña. Só será ceibado cando atope a outra persoa
polo camiño a quen lle entregar a cruz e mailo caldei-
ro, momento no que estoutro pasará a substituílo.

Para zafarse desta obriga de substitución, a persoa
que vexa pasar á Santa Compaña debe trazar un cír-
culo no chan e deitarse boca abaixo sen mirarlle á
cara a ningún espírito. Mentres tanto, a persoa que
leva a cruz e o balde vólvese máis branco e vai aldel-
gazando a cada paso que dá, ata que consegue darlle
o caldeiro a outro.

O que si é comunmente aceptado é que a Compaña
produce medo, xa que é considerada como sinal de
morte. Pode ser porque a Compaña visita todas aque-
las casas nas que axiña haberá un pasamento. Pode
ser porque a Compaña necesita dun vivo que leve a
cruz e anda ás portas pedindo compañía.

Malia que na maioría das historias a Santa
Compaña realiza a súas aparicións de noite, hai
tamén casos citados nos que se fala de saídas diúr-
nas. A frecuencia pode ser de todas as noitas á
mesma hora como non. Cada visión é unha recreación
e en cada localidade vai evolucionar segundo as nece-
sidades socio-culturaís do grupo onde está vixente.

LENDAS
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MÚSICA

ROSALIA DE CASTRO, de AMANCIO PRADA
Tras a súa presentación na capital francesa xunto a
Georges Brassens, durante o mes de decembro de 1973,
as actuacións de Amancio Prada sucedense tanto na
radio e televisión coma en distintas universidades fran-
cesas. Alí graba o seú primeiro disco e, o seu regreso a
España (en 1975) graba este, adicado a Rosalía de
Castro. Amancio concebiu o disco "Coma un reflexo da
personalidade poética rosaliana, pretendendo que fora
unha obra con unidade e coherencia".

PEDRAMOURA, de OS
TERRIBLES DE
DONAS 

Os Terribles de Donas
regresan á actualidad
emusical co seu segundo
álbum “Pedramoura” un
traballo que recolle o seu

legado musical e presenta novas composicións. 
Grabado nos estudios de Casa de Tolos (Gondomar) e
editado por Pai Música, supón o segundo disco desta
formación que cada día esforzase por recuperar o
seu pasado, disfrutar do presente e arar un novo
futuro. Unha formación na que as diferentes xenera-
cións danse a man.

SIN PALABRAS, de GUILLE CASTRO  

Guille Castro é informático de profesión e músico de
corazón. As letras das suas cancións ven a luz tras
estar moitos anos gardadas na sombra dun caixón.
Leva compoñendo dende os 13 anos ainda que asegura 

que “co paso dos anos, as
composicións, o igual que
un mesmo, van maduran-
do”.  Guille Castro sorpren-
deunos coa sua voz, pero
sobre todo coas suas com-
posicións. Letras cheas de
significado. Asegura que
“xamáis pensou que o seu
traballo puidera gostar a

ningen, pero que hoxe alegrome de tomala decisión.
Descubrín que hai moitas persoas que desexaban com-
partir este tipo de música”.

NA PONTE, de
PONTE…NAS ONDAS!

Cando está a piques de
cumprir o seu vinte aniver-
sario, Ponte…nas ondas!
decide lanzar unha recom-
pilación da súa historia: NA
PONTE. Este traballo que
pretende inmortalizar todo
o significado desta expe-
riencia recóllese en catro
soportes (CD, libro, DVD e
unha páxina web). 

Neste proxecto conflúen alumnos, profesores, profesio-
nais dos medios de comunicación, antropólogos, artis-
tas, deseñadores e diferentes persoas e entidades que
colaboran con Ponte…nas ondas! 

O AÑO PITAÑO, de
ANXO REI

“O Año Pitaño” é un libro
disco que une os textos de
poetas galegos contempo-
ráneos coas composicións
e a interpretación de Anxo
Rei, acompañado por músi-
cos de recoñecido prestixio
e gravado nos estudios de
Casa de Tolos, sito en
Gondomar. "A idea é dedi-
carlle aos máis cativos un
traballo no que estiveran
presentes os nosos poetas,

para achegar aos pequenos a nosa literatura, a nosa lin-
gua e, ao mesmo tempo, a miña música”, comenta o
propio Anxo Rei.
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LITERATURA
MIÑA CASIÑA, MEU LAR
Autor: Rosalia de Castro

140 págs 

Editorial Tambre

Tapa dura

ISBN: 9788415165736

Ano edición: 2012

Antoloxía poética de Rosalía.

FOLLAS NOVAS
Autor: 

Rosalia de Castro

416 págs 

Akal

Tapa blanda

ISBN: 9788446030744

Ano edición: 2009

Segundo e definitivo libro da poesía
galega de Rosalía, Follas novas é un

texto que asegura un renacemiento, o da literatura galega, e
unha tendencia, a do romanticismo no seu definitivo esplen-
dor. Obra esencial no reverdecer da nosa lírica, xunto aos
poemas de Bécquer, presentase aquí por vez primeira en ver-
sión íntegra e bilingüe, galega e castelan, seguindose os textos
da edición primitiva. Completan o corpus do presente volu-
men os poemas de Rosalía non publicados no libro, baixo o
epígrafe de Poemas Soltos, así como as Traducciós poéticas
ao gallego realizadas pola autora.

EN LAS ORILLAS 

DEL SAR 
Autor: Rosalia de Castro

288 págs | Espasa

Tapa blanda

ISBN: 9788467036633

Ano edición: 1997

Esta edición de "En las orillas del
Sar" sigue fielmente a primeira e
axustase á disposición orixinal dos

poemas. A introducción e o apéndice documental axudan á
perfecta comprensión do mundo rosaliano. 

LA FLOR; A MI MADRE 
Autor: Rosalia de Castro

108 págs | El Patito Editorial

ISBN: 9788493883263

Ano edición: 2011

Con este volumen, El Patito Editorial
pon en marcha unha novedosa colec-
ción que ten como finalidade engala-
nar as creacións dunha figura tan uni-
versal como Rosalía de Castro coas
ilustracións realizadas ex profeso por

reputados artistas. Nesta primeira entrega da serie, os versos de
La flor e A mi madre, que supuxeron o comezo da traxectoria
literaria de Rosalía, dialogan coas suxerentes imaxes de Fausto
Isorna capaz de conectar co particular mundo poético, intimis-
ta e trascendental polo que transita a padronesa nestas obras. 
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Do 15 ao 29 de abril o Salón de Actos do Concello de
Nigrán acollerá a exposición "O noso mundo, o noso
futuro, a nosa opción" que incide sobre a problemática

do cambio climático.

Esta mostra, realizada pola Consellería de Medio Ambiente
da Xunta de Galicia, pretende dar a coñecer aos visitantes o

problema ambiental do cambio climático, informando sobre as
súas causas e consecuencias a nivel global e tamén en Galicia.

Ademais, tenta estimular a participación e reflexión dos visitantes
propoñendo novos comportamentos comprometidos e accións positivas co

clima, que loiten contra o cambio climático e fomenten un desenrolo máis equili-
brado, social e ambientalmente. A exposición consta de diversos paneis relativos a cuestións coma o cambio
climático, os impactos na natureza, o tempo e o clima, a atmosfera, o efecto invernadoiro, a protección do
clima, a política internacional sobre o cambio climático ou as emisións en Galicia, entroutros. A mostra tamén
inclúe a proxección do documento audiovisual 'Cambio climático: ti tamén decides'. E ademais, ofrece cader-
nos de traballo para escolares e a posibilidade de que estes participen a través de diferentes módulos.

O Monte Real Club de Iates de Baiona, a través da súa
Escola de Vela, e o Concello de Baiona organizarán
en maio un Meeting Internacional de Vela Infantil. A
cita conta ca colaboración da Federación Galega de
Vela, a Fundación Deporte da Xunta de Galicia e a
Deputación de Pontevedra.
Durante os días 10, 11 y 12 de maio preto de 200
rapaces tomarán a praia da Ribeira, na entrada á for-
taleza do Parador. Será a base operativa do encontro
europeo, con tripulacións chegadas desde Francia, a
través do irmanamento Baiona-Pornic, e do veciño
país de Portugal.
Regata clasificatoria para a formación da selección
galega da clase optimist, garantízase a presenza de
toda a frota galega. Crearanse tres grupos principais,
premiando os distintos niveis de competitividade.
O Meeting Internacional é designado como evento
promocional da candidatura á Unesco dos concellos
de Santa Fe de Granada, Palos de la Frontera e
Baiona, a Patrimonio da Humanidade.

MEETING INTERNACIONAL DE VELA INFANTIL

"O NOSO MUNDO, O NOSO
FUTURO, A NOSA OPCIÓN"

CHEGA A NIGRÁN

AXENDA
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AXENDA

Por segundo ano consecutivo a Concellaría de Turismo do Concello de Baiona e a
Asociación de Comerciantes e Empresarios (Aceba) organizan o II concurso
“BaideTapas” por Baiona, que se celebrará entre o 18 de abril e o18 de maio.

En la primera edición participaron 19 establecimientos de hostelería que despacharon
algo más de 20.000 tapas.

O éxito colleitano na primeira edición, na que se despacharon más de 20.000 tapas, leva
aos organizadores a repetir a experiencia co obxectivo de poñer en valor a gastronomía de
Baiona a través da cultura da tapa, elaborando un roteiro no que ao mesmo tempo que se
incentive a degustación de tapas se motive aos hostaleiros na súa elaboración.

PREMIOS NIGRÁN 2013

CONVOCADO O XI PREMIO
LITERARIO CONDE DE

GONDOMAR

XA ESTÁ EN MARCHA ''BAIDETAPAS" 2013

Os mozos e mozas de Gondomar de entre 10 e 20 anos
xa poden presentar os seus traballos ao XI Premio
Literario Conde de Gondomar, convocado pola
Concellaría de Educación de Gondomar. Nesta edición
Establecense dúas modalidades: poesía e relato curto,
limitándose a participación por concursante a unha soa
obra por cada modalidade e deberán dirixila antes do
día 13 de abril ao rexistro municipal. As bases poden
consultarse no enderezo web:

www.concellodegondomar.com

O Salón de Actos do Concello de Nigrán acollerá o vindeiro día 10 de maio a entrega de premios Nigrán 2013.
Os Premios Nigrán naceron o pasado ano como un proxecto do goberno municipal, que viu neste evento unha
forma de recoñecer públicamente a historia, traxectoria e achega que particulares, empresas e/ou institucións
realizaron a Nigrán ao longo da súa historia. 
Nesta segunda edición, o premio ao mérito social será para a Fundación Menela, polo labor que desde hai 20
anos realiza o seu centro Castro Navas (Priegue), dando resposta activa e efectiva ás necesidades específicas
das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA). O mérito cultural recaerá este ano na Sociedade
Cultural e Deportiva Birlos da Carrasca, pola súa achega á actividade cultural do municipio. Os máis de 100
anos de historia, así como a súa achega na formación de miles de persoas da comarca, fan das Escolas Proval
o candidato máis válido para recibir o Premio Nigrán 2013 ao mérito educativo. O Premio Nigrán 2013 ao méri-
to deportivo correspóndelle ao Racing de Vilariño mentres que o mérito empresarial recaerá nesta segunda
edición dos Premios na Zapatería A Rápida. E, por último, Marine Instruments, primeiro fabricante de bollas
satélite a nivel internacional, recibirá o Premio Nigrán 2013 á innovación.
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QUEN E QUEN
NO RUEIRO

Rúa de...

Rosalía de Castro
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de

febreiro de 1837 - Padrón, 15 de xullo de 1885), a nosa
máis grande poetisa que escribiu tanto en lingua galega
como en castelán. 

Considerada na actualidade coma un ente indispensa-
ble no panorama literario do século XIX, representa xunto
con Pondal e Curros Enríquez unha das figuras emblemá-
ticas do Rexurdimento galego, non só pola súa aportación
literaria en xeral e polo feito de que os seus Cantares
Galegos sexan entendidos coma a primeira gran obra da
literatura galega contemporánea, senon polo proceso de
sacralización o que foi sometida e que acabou por conver-
tila en encarnación e símbolo do pobo galego. Rosalía de
Castro é considerada, xunto con Gustavo Adolfo Bécquer,
como a precursora da poesía española moderna.

Escribir en galego no século XIX, non resultaba nada
doado por numerosas razóns, a maior parte delas ligadas
ao pensamento e estructura da sociedade do momento. A
língua galega quedara reducida a un mero dialecto, tan
desprezado como desprestixiado, amosándose cada vez
máis distante aquela época na que fora o idioma vehicu-
lar da creación da lírica galaicoportuguesa. Perdida a tra-
dición escrita, facíase necesario comezar dende cero
rompendo co sentimento de desprestixio social, nun
ambiente no que o castelán como lingua da clase minori-
taria dominante era a lingua da cultura.

Rosalia de Castro rompeu a cantar, volvéndolle o prestixio
merecido ao galego, usándoo coma vehículo da súa obra
Cantares Galegos, afianzando así o renacer cultural da lingua.

Aínda que foi unha asídua cultivadora da prosa, onde
Rosalía sobresalíu foi no campo da poesía, a través da
creación das que poden considerarse as súas tres obras
clave: Cantares Galegos, Follas Novas e En las orillas del
Sar. A primeira delas representa un canto colectivo, artís-
ticamente logrado, que servíu de espello dignificante para
a comunidade galega, ao empregarse a lingua desta, así
cmo tamen foi util para proseguir coa tendencia tímida-
mente iniciada polo pontevedrés Xoán Manuel Pintos coa
sua obra titulada A Gaita Galega (1853). Na segunda, a
escritora deu lugar a unha poética de grande profundida-
de, que emprega o símbolo coma método para expresar o
inefable e que revela a plurisignificación propia da máis
elevada poesía; xunto coas obras Aires da miña terra
(Curros Enríquez), Saudades Galegas (Valentín Lamas
Carvajal) e Maxina ou a filla espúrea (Marcial Valladares)
completa o conxunto de obras publicadas na década de
1880 que fixeron destos anos unha etapa clave no desen-
rolo da literatura galega, se ben a obra de Rosalía sempre
mantivo unha posición predominante con respecto ao
resto. Finalmente, en En las orillas del Sar, manifestase
un tono tráxico que encaixa coas duras circunstancias que
rodearon os derradeiros anos da vida de Rosalía. Escrito
en castelán, a obra afonda no lirismo subxetivo propio de
Follas Novas ao mesmo tempo que se consolidan as for-
mas métricas que alí apuntaban. Inicialmente calificado
de precursor e obviado pola critica do seu tempo, hoxe
existen diferentes estudos que o consideran coma a
principal creación poética de todo o século XIX.
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