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val miñor
COUSAS DE

EDITORIAL 
Chegou o verán a Val Miñor e con el unha oportunidade extraordinaria para coñe-

cer o seu patrimonio, percorrendo as suas vilas e parroquias.

Val Miñor sempre sorprende; sempre atopamos algo novo que descubrir, unha
paisaxe, un monumento,... Lugares incríbles ocultos entre os seus montes e praias,
fragas e ríos; pero tamén persoas, que traballan cada día para facer desta terra un
lugar mellor e especial no que vivir.

En portada podemos apreciar a obra de Soledad Peralta situada na praia de Santa
Marta e que se mostra coma un símbolo da excelencia e da calidade medioambien-
tal desta costa tan extraordinaria.

Na nosa proposta para este número da revista esperanlle contidos tan interesan-
tes coma a ruta polo sorprendente e cercano Templo Votivo do Mar; en Galicia
Solidaria coñeceremos un pouco máis a unha asociación que ten entre os seus
obxectivos potenciar a integración das persoas con enfermidades mentais; en
Deportes esta adicado o rei da comarca, a bicicleta, coñeceremos algo máis de aque-
les que o practican, sen olvidar que por aquí discorrerán as primeiras etapas da
Volta. Ocio suxirenos música e lectura para este verano; e para rematar, ademáis de
recoller algunhas das novas máis destacadas, incluímos varias propostas culturais
para as semanas vindeiras.

Desexamos sinceramente que este segundo número de Cousas de Val Miñor sexa
do voso agrado e comezamos a preparar, con ilusión, o seguinte número. Ata entón
recordamosvos que nos podedes seguir na nosa páxina de Facebook na que atopa-
redes información actualizada do que ocorre na vosa comarca.

OS EDITORES
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NIGRÁN SUMA TRES BANDEIRAS AZUIS NOS
SEUS AREAIS
Nigrán suma aos seus xa tradicionais bandeiras de Praia América e Patos
a Area Fofa, un areal situado na fachada sur de Monteferro que este ano
estrea o máximo distintivo de calidade medio ambiental de todo o territo-
rio nacional. 
O goberno municipal iniciou o pasado ano as xestións necesarias para
lograr esta terceira bandeira azul para a cala de Monteferro, “unha praia
paradisíaca e especialmente cálida pola súa orientación, quedando prote-
xida do vento norte”, observou o rexedor municipal. “A consecución deste
novo distintivo supón un paso máis na promoción e dinamización da activi-
dade turística de Nigrán, un dos sectores máis fortes para a economía do
municipio”, agregou. Valverde avanzou tamén que o goberno municipal
seguirá traballando para alcanzar un fito histórico para o 2014, sumar
catro distintivos de ADEAC, coa recuperación da bandeira na praia de
Panxón. 
A delegada da Xunta de Galicia en Vigo, María José Bravo Bosch, acompa-
ñou ao alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, e á concelleira de Turismo,
Cultura e Deporte, Liliana Silva, no acto oficial de izado das tres bandeiras
azuis que ondean nas praias do municipio este verán.

4 cousas de val miñor

COSTA DE BANDEIRA

PRAIS DE BANDEIRA
AZUL EN BAIONA
As praias da Barbeira, Frades, Concheira
e Santa Marta contan un ano máis na tem-
pada estival coa bandeira azul.
O 1 de xullo o Alcalde, acompañado do
Concelleiro de Medio Ambiente e a
Concelleira de Turismo e Deportes, izou a
bandeira azul na praia da Barbeira. O acto
contou tamén coa presenza dun grupo de
integrantes do Servizo de Socorrismo que
estará dispoñible ata o 15 de setembro, co
fin de velar pola seguridade dos veranean-
tes. Neste acto, o Alcalde fixo fincapé e
pediu a concienciación para manter as praias limpas entre todos, facendo un uso apropiado das papeleiras nas praias e
paseos marítimos; ademais recomendou “facer caso aos membros de Socorrismo ou Policía Local cando nos dan un
consello, porque o fan por noso ben e pola nosa seguridade”.
A Bandeira Azul é un distintivo que outorga anualmente ADEAC, para premiar os esforzos dos concellos e portos depor-
tivos, para ofertar a maior calidade sanitaria e ambiental, coidado do ámbito, accesibilidade, servizos e calidade da auga.

BAIONA RECIBE O PREMIO QUALITY COAST
GOLD AWARD 2013 
Baiona recibe o premio Quality Coast Gold Award 2013, premio internacio-
nal que distingue a calidade ambiental costeira para un turismo sostible
e que xunto a Fuerteventura son o únicos de toda España en gozar deste
galardón. O acto, que tivo lugar na Capitanía Marítima, sitúa ao concello
de Baiona entre os líderes europeos do turismo sostible. 
O responsable de EUCC, Albert Salman, explicou que “dos 1.000 candida-
tos, unicamente doce tiveron éxito tras a avaliación, entre eles Baiona”.
Pola súa banda, o alcalde, Jesús Vázquez Almuiña destacou que “esta dis-
tinción é tamén o recoñecemento ao traballo de moitas xeracións de baio-
neses, que dende mediados do século XIX comezaron a recibir visitantes
na praia da Concheira”.
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NOVAS

43 GRUPO DE FORZAS AÉREAS
DO EXÉRCITO DO AIRE, III
GALARDÓN XENERAL DO AIRE
SANTOS PERALBA
A principios do mes de xuño, a vila de Baiona entregou
o premio ao 43 Grupo en recoñecemento ao seu labor
na loita contra os lumes ao longo de máis de 40 anos. O
xefe do 43 Grupo, coronel José Pedro Perales Prieto,
recolleu o premio nun acto que se desenvolveu no salón
de plenos do concello, e no que o alcalde, Jesús
Vázquez Almuiña, aproveitou para agradecer o impor-
tantísimo traballo desta unidade do Exército do Aire,
suliñando que "a súa intervención no só salva vidas,
senon que o noso contorno natural estarían en perigo
sen a súa existencia".
Ao acto institucional acudiron, ademais dos máximos
representantes da vila, unha representación do Exército
do Aire encabezada polo xefe do Mando Aéreo xeral,
tenente xeneral Miguel Romero López, e os tenentes
xenerais Gonzalo Ramos Jácome e Fernando Lens
Astray.
Este tercer Galardón, instituido polo concello en 2008,
outórgase a entidades ou colectivos que contribúen ao
coñecemento e desenrolo da aviación ou que prestan
servizos relevantes á sociedade a traveso da mesma. É
a primeira vez que se outorga a unha unidade, sendo os
anteriores galardonados os ex-xefes do Estado Maior do
Aire, xenerais Fernández de la Vega e Jiménez Ruiz.
Para o 43 Grupo o galardón supón unha grande honra
tanto polo recoñecemento ao seu labor como pola súa
estreita relación con Galicia.
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El Monte Real Club de Yates, en su  hoja de ruta de des-
arrollo de vela adaptada y mejora de la accesibilidad 2012 –
2014, incluye diversas iniciativas como la reforma de insta-
laciones, la adquisición de embarcaciones adaptadas, la rea-
lización de bautismos de mar con centros ocupacionales del
Val Miñor, y la organización de regatas de vela adaptada.

La primera de estas regatas de vela adaptada ha sido
la Regata Vitaldent, Campeonato ibérico de la clase
paralímpica 2.4mR. Una cita deportiva organizada por
el Monte Real Club de Yates y la Fundación Alex, y que
contó con la colaboración de la Concellería de
Mobilidade del ayuntamiento baionés.

La regata contó con una veintena de participantes,
entre los cuales destacó Paco Llobet del C. N. Arenys
de mar que se llevó el trofeo tras la disputa de seis
mangas en la Bahía de Baiona. 

La  regata ha sido un claro ejemplo del esfuerzo que
estas instituciones están realizando en la promoción de la
vela, deporte extremadamente integrador en especial, en
los aspectos social y deportivo, para las personas que
sufren algún tipo de discapacidad.

El 2.4 mR, un velero adaptado para deportistas que
padecen algún tipo de discapacidad física, es un excelente
recurso para la práctica del deporte de la vela, siendo una
embarcación segura y deportiva, en la que todos los parti-
cipantes, con discapacidad o no, compiten en igualdad de
condiciones.

Tanto el Monte Real Club de Yates como la Concellería de
Mobilidade de Baiona confían en poder recabar los apoyos
necesarios para continuar acercando el deporte de la vela
a las personas con discapacidad.

NOVAS

REGATA VITALDENT DE VELA ADAPTADA EN MRCYB
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NOVAS

CAMPUS DEPORTIVOS
2013 EN BAIONA

Coa presenza de representantes dos distin-
tos clubs deportivos, o Salón de Plenos do Concello de
Baiona presentou os CAMPUS DEPORTIVOS 2013.

O alcalde, Jesús Vázquez, puxo de manifesto o seu
agradecemento a todas as entidades públicas e priva-
das que fan posible os campus 2013, e en representa-
ción de La Caixa, entidade patrocinadora, interveu Celso
Mijón, quen resaltou o compromiso da entidade por
seguir patrocinando estes campus e o seu popósito
facerse cargo do custo de matrículas daqueles nenos
que querendo inscribirse, non o poidan facer por falta
de recursos.

IV TRAVESIA A NADO
CONCELLO DE BAIONA

O pasado 13 de xullo tivo lugar a IV Travesía a Nado
Concello de Baiona Gran Premio Serviocio, organizada
conxuntamente polo concello de Baiona e a Piscina
Mancomunda do Val Miñor, co obxectivo reforzar e
fomentar a práctica deportiva, ofertando unha alternati-
va máis de lecer e diversión.
Para participar requeríronse dous requisitos: saber nadar
e ter alomenos 12 anos. O participante  de máis idade foi
José Luis Estévez e Marta Fernández a máis nova.
Os gañadores na categoría adultos foron Pablo Roi Balsa
e Mónica Incera; na sub 16, Juan González e Paula Pazos;
e na sub 12, Eduardo Valverde e Laura Cabaco.

GONDOMAR CUBERTO DE FLORES PARA CELEBRAR O CORPUS
A realización dos tapices florais en Gondomar conta cunha tradición de antigüidade semellante a doutros concellos
do contorno; sen embargo, o Corpus Christi da vila condal, presenta unha particularidade que a diferenza: trátase da
alfombra da escalinata de San Bieito, un tapiz floral que cobre cada un dos 40 banzos que a compoñen, tanto na súa
parte horizontal como na vertical, adherindo nesta pétalos e follas, que fan que a súa confección sexa moito máis
complexa. En total foron 700 os metros cadrados cubertos por estes mantos florais, nos que predominaron os moti-
vos xeométricos, florais, infantís (elaborados polos propios rapaces e rapazas) e os relixiosos (coma o escudo do
Vaticano.
Durante un mes, aproximadamente, os distintos grupos de traballo reuníronse na carpa situada na Alameda do con-
cello e nos distintos centros culturais das parroquias co obxectivo de coordinar os traballos de elaboración destas
tradicionais alfombras. Como novidade este ano, aos grupos de traballo de Gondomar sumáronse as parroquias de
Chaín, Vincios, Mañufe e Peitieiros, que volveron participar nesta tradición, xunto co Grupo de Gaitas Novos Aires de
Couso. A escaseza de flores, por mor das abundantes choivas desta primavera, levou a que moitos veciños manifes-
tasen a súa preocupación, xa que, as flores constitúen o elemento fundamental nas composicións destas alfombras.
Neste senso, a colaboración cidadá foi de vital importancia. Veciños de toda a comarca do Val Miñor volcáronse con
esta tradición e doaron centos de flores para que Gondomar se enchese de cor un ano máis.

Valmin?or OK.qxp:Maquetación 1  16/7/13  16:30  Página 8



cousas de val miñor    9

NOVAS

GONDOMAR INAUGURA O SERVIZO DE CONSULTAS
AMBIENTAIS LÍNEA VERDE
A partir de agora e grazas a este servizo gratuíto, veciños e empresas poderán solucionar todas as
súas dúbidas relacionadas co medio ambiente, ademais de notificar as incidencias que detecten no
seu concello. Poderán facelo a través da páxina web www.lineaverdegondomar.com; ou a través da
aplicación gratuíta para móbiles Línea Verde. En menos de 24 horas, as preguntas serán atentidas e
xestionaranse as incidencias formuladas. Asemade, Línea Verde Gondomar pon a disposición dos
usuarios información moi útil en material ambiental como ordenanzas, regulamentos, actualidade,
preguntas frecuentes, eventos de interese, etc.
A presentación contou coa presenza do alcalde, Fernando Guitián, o concelleiro de Medio Ambiente
e Servizos, Juan Carlos González e a responsable técnica de Línea Verde, Raquel Segovia.

ENTREGA DE PREMIOS DO XI CERTAME LITERARIO CONDE
DE GONDOMAR
Nun acto presidido polo alcalde do munici-
pio, Fernando Guitián fíxose entrega dos premios
económicos e do libro no que figuran as obras
gañadoras deste XI Conde de Gondomar.

Na modalidade de Poesía os premios do 3º ciclo de Educación
Primaria foron para Kevin Alonso e Uxía Chamorro grazas a “O Cabalo”
e “Mentiras”, respectivamente. “Un paseo por Gondomar” de Alma
Alonso conseguiu o Accésit. O primeiro premio de 1º, 2º e 3º de ESO foi
para Anahí Barros con “Na noite”. En canto ao Relato, Nerea Fernández
con “A Forza da Amizade” e Nuria Comesaña con “As Familias veciñas”
conseguiron o primeiro premio e o Accésit respectivamente, en nivel I. O
nivel II tivo como gañador a Rafael Areses con “Atardecer”, mentres que
Víctor Villadóniga conseguiu o Accésit con “A Cova Dourada”.
Finalmente, no nivel III (4º de ESO e Bacharelato), Antía Iglesias alcan-
zou o primeiro premio con “Na lente do Telescopio”.
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NOVAS

O C.E.I.P. DE MALLÓN PON EN
MARCHA UNHA HORTA ECOLÓXICA
A horta ecolóxica do C.E.I.P. de Mallón xa é unha realida-
de. Trátase dunha iniciativa conxunta de alumnos e pro-
fesores do centro, que contou coa colaboración dunha
nai de dous nenos do colexio. Con esta iniciativa, enmar-
cada dentro do proxecto VozNatura, cada curso do cen-
tro ocúpase dun bancal, no que plantan leitugas, patacas
allos, cebolas, xudías, etc.
Paralelamente, o escolares desenvolveron un pequeno
ecosistema con estanque, plantas acuáticas, ras, e rea-
lizaron diferentes traballos de investigación sobre os ali-
mentos plantados na horta mailas súas propiedades
nutricionais, xunto a talleres nos que prepararon menús
a partir dos produtos plantados na horta.

NIGRAN OFERTA OITO CAMPUS
DEPORTIVOS

En colaboración cós clubs deportivos do municipio, Coca
Cola, Gadis e BNova, o Concello de Nigrán está a desen-
volver a segunda edición dos campus de fútbol, tenis,
piragüismo, surf, baloncesto e BTT, aos que se suma este
ano o pádel, que se impartirá nas novas pistas situadas
nas instalacións deportivas Dunas de Gaifar, en Panxón. 
O concello oferta 490 prazas para nenos de entre 4 e 18
anos, repartidas en oito campus deportivos, que se cele-
brarán ata o 16 de agosto de forma ininterrompida. Os
prezos dos mesmos oscilan entre os 40 e os 75 euros;
recibindo todos os asistentes equipamento deportivo e
unha merenda para repor forzas.
Para máis información, os interesados deberán dirixirse á
Oficina de Turismo Dunas de Gaifar, ao teléfono 986 368 734
ou ao correo electrónico oficinaturismo@nigran.org.

PREMIOS NIGRAN 2013
O Centro Castro Navas, Escolas Proval, a Sociedade Cultural
e Deportiva Bolos da Carrasca, o Racing Vilariño, a zapataría
La Rápida e Marine Instruments, veñen de recibir os seus
galardóns na segunda edición dos premios, nun acto no que
tamén se recoñeceu o importante labor realizado polos
voluntarios de Nigrán.
A entrega de premios congregou a máis de 250 veciños e
veciñas e autoridades, entre as que destacou a presenza do
Conselleiro de Medio, Territorio e Infraestruturas, Agustín
Hernández, o presidente da Deputación de Pontevedra,
Rafael Louzán, a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, María
José Bravo Bosch, e a delegada da Zona Franca en Vigo,
Teresa Pedrosa, ademais do equipo de goberno e outros
membros da corporación municipal.
Na súa intervención, o rexedor municipal, Alberto Valverde,
subliñou o valor deste acto, un recoñecemento á historia, tra-
xectoria e achega de particulares, colectivos, empresas e
institucións a Nigrán: "Os Premios Nigrán son un recoñece-
mento a moitos veciños deste municipio, ao seu esforzo, o
seu traballo e a súa perseveranza, pero deben ser tamén
fonte de inspiración para saír adiante e crecer, especialmen-
te nos tempos que estamos vivindo".

Valmin?or OK.qxp:Maquetación 1  16/7/13  16:32  Página 10



Valmin?or OK.qxp:Maquetación 1  16/7/13  16:34  Página 11



É unha das improntas arquitectónicas máis destacadas
do porriñés Antonio Palacios (1876- 1945) no Val Miñor. De
carácter rexionalista, o templo Votivo do Mar, ubicado en
Panxón “baixo advocación da Virxe do Carme”, eríxese
imponente nesta parroquia mariñeira que noutrora ía for-
mar parte do plan comarcal do proxecto de urbanismo de
Vigo, deseñado polo propio Palacios nos albores da década
de 1930. Foi precisamente este traballo o que deu a coñe-
cer ao arquitecto a obra que ficaba alí dende o século XII, a
capela de San Xoán -da que hoxe só resta o arco visigótico
sobre o que se construíu- e que debido ao seu grave esta-
do de deterioro, requería a construción dunha nova igrexa. 

Máis de oitenta anos despois daquel primeiro contacto de
Palacios, Mary, unha turista procedente de Nova Zelanda,
observa con admiración a fachada do templo. “¡É impresio-
nante!”, exclama. Leva uns días na comarca, tras arribar
aquí logo dunha longa travesía en bicicleta polas costas
europeas. Non é a primeira vez que visita o santuario, pero
gústalle tanto que quere volver a velo antes de emprender
de novo a súa viaxe. “O máis bonito é a combinación da
pedra coas cerámicas de cores”, engade en referencia á
decoración interior da construción. Este comentario podería
non ter maior importancia se non fora porque este era un
dos obxectivos estéticos de Antonio Palacios. Buscaba que
as escenas marianas e as representacións en alusión a San
Xoán Bautista e San Telmo dos mosaicos, aportasen un
xogo cromático que non deixase indiferente ao visitante.

Ademais de Palacios, dous nomes foron clave para lograr
este resultado: o párroco de Panxón naquela época, Jesús
Espinosa, e José Mogimes, o contratista da obra. Dado que
a residencia do porriñés estaba fixada en Madrid, cada
detalle do templo quedaba reflectido nas misivas que se
intercambiaron Palacios e Espinosa entre 1932 a 1937,
período no que se executou o templo Votivo do Mar. 

“O sacerdote tomou o relevo do seu antecesor, Florencio
Fajo, para levar a cabo o santuario a través dunha subscri-
ción popular. Palacios entrou en contacto con esta comisión
e a única condición que estableceu para redactar o proxec-
to, foi que se respectase o arco triunfal que todavía se con-
serva nas proximidades do santuario”, afirma José Ramón
Veiga, historiador mosense experto en arquitectura rexiona-
lista. 

Así comezou a xestarse un proxecto que condensa impor-
tantes elementos característicos da obra de Palacios. “O
templo é un exemplo de arquitectura  moi primitiva, inspira-

12 cousas de val miñor       

O TEMPLO
VOTIVO DO MAR
UN COLLAGE ARQUITECTÓNICO
POR  SILVIA CAMESELLA

RUTA
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da nas igrexas románicas do rural e case xeolóxica porque a
pedra non está traballada”, sinala Veiga. Como ocorre na
Virxe da Rocha -tamén autoría de Palacios- a arribada da
carabela Pinta a Baiona está presente nesta construción,
concretamente na ábside, nun intento de ligar a arquitectu-
ra coa simboloxía vernácula. Son diversos os mosaicos que
enchen de beleza o interior do templo e é José Mogimes
quen, seguindo as directrices explícitas nas cartas de
Palacios a Espinosa, intervén na súa plasmación. “Cando
comezou a Guerra Civil Española, o arquitecto quedou illa-
do na capital e Mogimes deulle continuidade á obra até a
súa conclusión: decorou as bóvedas, fixo o campanario…”.  

Ao igual que Gaudí, Palacios define o trencadís como
a técnica idónea para realizar os mosaicos. Esta deci-
sión, sumada ao o uso de mármore e granito no pavi-
mento, “fai do santuario unha obra de collage, que
denota unha liberdade artística inspirada no creador
catalán”, puntualiza o experto, quen agrega: “Palacios
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RUTA

Bosquexo do alzado lateral do templo Votivo do Mar, 1932
(Faro de Vigo)
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incluso deseñou todo o mobiliario interior”. Celoso dos
seus proxectos (amosábase inflexible ante calquera
modificación das súas instrucións), o desexo último do
porriñés era deixar unha obra monumental. Un feito
que superou con creces en todo o territorio español e
do que o Val Miñor pode presumir de conservar varios
exemplos, non só o templo Votivo do Mar, tamén a
Virxe da Rocha e dúas vivendas residenciais sitas en
Praia América.

REHABILITACIÓN
Unha técnica construtiva que non funcionou como

podería esperar Palacios foron as vidreiras do templo.
“Moitas delas atópanse actualmente en mal estado
porque están tomadas con cemento, un material que
non permite as dilatacións e contraccións que experi-
menta o vidro ante cambios de temperatura ou com-
presións. Isto está a provocar problemas de humidade
que se agravan coa chuvia, sobre todo, nun ano como
o que estamos a vivir”, explica Francisco Castro, o
arquitecto que elaborou o proxecto de rehabilitación
do santuario. 

Despois de catro anos da súa conclusión, Castro
alédase de poder afirmar que proximamente comeza-
rá a primeira fase de restauración do templo coa colo-
cación dunha pequena vidreira experimental no batis-
terio composta por un panel de vidro flotante sobre un
bastidor metálico. “Se esta alternativa funciona, pre-
vense restaurar do mesmo xeito as vidreiras restan-
tes, así coma o cilindro e o campanario, que presen-
tan algunhas fisuras debido aos embates do vento”,
adianta Castro.

14 cousas de val miñor       

RUTA

Antonio Palacios deseñou o mobiliario interior do templo, un
exemplo disto son os confesionarios (Arquvi Estela Maris)
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SOCIAL

O colexio de Nigrán Ángel de La Guarda recibiu o
recoñecemento da organización non gobernamental
Save the Children, polo labor realizado desde este cen-
tro ao longo dos últimos dez anos a favor dos nenos
máis desfavorecidos. Representantes desta ONG de
axuda á infancia entregaron hoxe á directiva do centro,
en presenza de alumnos, profesores e representantes
do Concello, un placa conmemorativa como recoñece-
mento á colaboracion deste centro. No acto asinouse
un acordo de colaboración renovando o compromiso
do colexio de Nigrán cos valores e iniciativas desta
ONG de axuda á infancia.  Desde fai xa dez anos, o

Ángel de La Guarda colabora con esta asociación a
través da celebración da carreira solidaria, que se
celebra anualmente coincidindo co Día da Paz, o 31 de
xaneiro, na que recadan unha media anual superior
aos 1.200 euros.Así mesmo, a directiva do centro e
Save the Children aproveitaron o encontro para ratifi-
car o seu compromiso mutuo, coa firma dun acordo no
que o colexio e o seu alumnado asume a promoción e
difusión dos valores desta ONG, cuxa visión é un
mundo no que todos os nenos e nenas teñan asegura-
do o dereito á supervivencia, a protección, o desenvol-
vemento e a participación.

RECOÑOCEMENTO DE SAVE THE CHILDREN
A COLEXIO ANGEL DE LA GUARDA
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GALICIA SOLIDARIA

Principios
Coa ambiciosa misión de potenciar a inclusión das per-
soas con enfermidade mental da zona do Baixo Miño e
de Val Miñor e a de mellora da súa calidade de vida e a
dos seus familiares, a Asociación de Saúde Mental
Avelaíña iniciou a súa andaina en 1997.
Co obxectivo de atender a este colectivo e paliar a
carencia de recursos en relación á atención de persoas
con enfermidade mental (PEM), a asociación non tardou
en poñer en funcionamento o Centro de Rehabilitación
Psicosocial e Laboral (CRPL) no Baixo Miño, así como
os primeiros programas de Atención Domiciliaria,
Escola de Familias ou Respiro Familiar. Desde aquel
momento a súa actividade, a súa área de actuación e os
seus asociados non teñen deixado de medrar.

Traxectoria
Desde a creación desta Asociación, ata a actualidade,
produciuse un rápido proceso de evolución e crecemen-
to, en número de persoas asociadas (actualmente 550) e
no número de profesionais, colaboradores e voluntarios.
Por iso, o equipo humano da entidade representa unha
ferramenta fundamental para a mellora da calidade de
vida das persoas con enfermidade mental e as súas
familias, nas comarcas de Baixo Miño e Val Miñor.
Na actualidade, os usuarios da Asociación teñen ao seu
dispor servizos de rehabilitación domiciliaria, piso pro-
texido e escola de familias. Os familiares dos usuarios
poden acudir á escola de familias e ó servizo de respiro
familiar, e ademais desde a entidade préstanse servi-
zos de orientación á comunidade e se desenrolan cam-
pañas de sensibilización social.

AVELAÍÑA, 
MENTE E CORAZÓN
Avelaíña é unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de Utilidade Pública, integrada por persoas
con enfermidade mental (PEM), familiares, coidadores e persoas sensibilizadas diante deste proble-
ma de saúde.

Usuarios de Avelaíña realizando unha
Actividade de Ocio e Tempo Libre
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GALICIA SOLIDARIA

Instalacións insuficientes
Debido á gran demanda que existe actualmente no Val Miñor, Avelaíña ven
de ampliar o número de técnicos profesionais e con iso, mellorado e
ampliado os servizos que reciben os usuarios. 

O equipo técnico está integrado por unha directo-
ra técnica, unha psicóloga, unha traballadora

social, un terapeuta ocupacional, unha
educadora social, monitores de taller,

unha técnica de comunicación e unha
administrativa, xunto a todas as perso-
as que colaboran de forma altruísta e
desinteresada con Avelaíña.
Este aumento e mellora no persoal e
na calidade das actividades que des-
enrolan non foi acompañado polo

momento dunha mellora nas súas ins-
talacións xa que, desde 2010 continúan

situados nun pequeno local en Gondomar
polo que a Asociación paga mensualmente

un elevado aluguer que non cumpren os requisi-
tos para o normal funcionamento do Centro.
“Lograr un local que substitúa ao actual é un obxectivo primordial. En 90
m2 realizamos 892 atencións de media anual, entre usuarios, familiares e
poboación en xeral”, explicou o xerente Rafael Álvarez
a Cousas de Val de Miñor.
“O problema é que somos unha entidade sen
ánimo de lucro sen fondos suficientes para
manter este local. Sobrevivimos coas aporta-
cións de socios e as subvencións e axudas de
particulares.” Así o manifestou Álvarez, que
realiza un chamamento, unha vez máis, aos
Concellos miñoranos para que se impliquen
nas necesidades dos seus cidadáns que padecen
enfermidades mentais.

En

España, estíma-

se que o 9% da poboa-

ción ten na actualidade un

trastorno mental. A ansieda-

de, a depresión, a anorexia ou

a esquizofrenia poden afectar a

un irmán, a unha nai, a un

amigo, a un compañeiro de tra-

ballo... E sen embargo, falar

de enfermidade mental

segue a considerarse un

tabú.

EnEspaña,unha de cada
catro persoas pade-

cerá algunha enfer-
midade mental ao

longo da súavida.

O alcalde D. Fernando Guitián e a concelleira de Benestar Social,
Muller e Igualdade, Patricia Durán Pérez visitan o Centro de
Rehabilitación Psicosocial que Avelaíña ten ubicado en Gondomar

Usuario de Avelaíña en Vivenda Tutelada

Usuarios de Avelaíña na actividade de Ciclismo

Usuario de Avelaíña cunha terapeuta ocupacional no Taller de
Cerámica

Marcha saudable realizada pola Avelaíña en “O día Mundial da
Saúde Mental”, desde a Alameda de Ramallosa á plaza do
Concello de Baiona

ando unha
mpo Libre
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DEPORTES

A deputada, Begoña Estévez, presentou a segunda
edición da iniciativa  Pola Miña Vila pasa a Volta, unha
actividade a través da cal a Deputación pretende impli-
car a todos os municipios para ofrecer a mellor imaxe
da provincia co gallo da celebración da 68 edición da
Volta Ciclista a España que se  24 ó 27 de agosto, con
saída oficial dende as Rías Baixas e o seu paso en catro
etapas por 35 concellos desta circunscrición.

O obxectivo do concurso será incentivar a beleza e o
coidado das nosas vilas, potenciar o seu atractivo turís-
tico e comercial e mais o seu carácter tradicional utili-
zando como elemento principal os motivos deportivos
relacionados co ciclismo e coa Volta Ciclista a España.

Premiarase o esforzo e o traballo que realizan os
comerciantes e hostaleiros para atraeren os clientes
empregando a imaxinación e a orixinalidade na deco-
ración das súas vilas, o que implica un gran pulo para
a dinamización do turismo e do comercio como sec-
tores estratéxicos na economía das Rías Baixas. Para
isto, estableceranse premios económicos de 4.000
euros para o primeiro finalista e de 3.000 euros para
o segundo. 

A entidade gañadora o ano pasado foi a Asociación de
Comerciantes de Vilagarcía pero Estévez recordou
outros proxectos moi orixinais como os que se levaron a
cabo en Baiona onde todas as vivendas e locais estaban
decorados con globos vermellos e sabas brancas ou en
Cambados que tamén se volcou coa Volta cunha bicicle-
ta de boias xigante sobre o mar; etc.

PARTICIPANTES
Poderán presentarse as asociacións de comerciantes,

empresarios e hostaleiros sen ánimo de lucro que teñan
a súa sede social nalgún dos 35 concellos da provincia

de Pontevedra polos que pasará a 68º edición
Volta Ciclista a España (Vilanova de Arousa,
Cambados, Meaño, Sanxenxo, Pontevedra,
Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán,
Gondomar, Mos, O Porriño, Ponteareas,
Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Tui,
Tomiño, O Rosal, Oia, A Guarda, Baiona,
Moaña, Cangas, Bueu, Marín, Poio, O Grove,
Ribadumia, Meis, A Illa de Arousa, Vilagarcía
de Arousa, Lalín, Silleda e A Estrada), con
excepción das asociacións e federacións de
comerciantes, empresarios, hostaleiros e
turísticas de ámbito supramunicipal.

CARACTERÍSTICAS DA ORNAMENTACIÓN E 
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os elementos decorativos colocaranse en
comercios, establecementos hostaleiros e
de servizos, nas rúas, parques e espazos
públicos, nas fachadas das casas e edificios,

ocos das fiestras, balcóns, terrazas, xardíns, monu-
mentos ou fontes sempre sen ocupar as beirarrúas
nin as estradas. 

Segundo recollen as bases do concurso, terase
especialmente en conta na valoración das candidatu-
ras a imaxe de conxunto que ofreza cada unha das
vilas participantes e se valorarán os seguintes aspec-
tos nas propostas que concorran ó concurso: as can-
didaturas conxuntas que fomenten a cooperación e o
traballo en equipo entre os diferentes colectivos do
concello, proxectando a imaxe de unidade dunha vila
arredor  dun obxectivo común; o aspecto deportivo,
turístico e comercial das actuacións; a orixinalidade e
imaxinación na decoración; a ornamentación dos
espazos públicos e privados; e o apoio e implicación
veciñal no concurso .

Compre explicar que se aceptará unha única solici-
tude de participación por concello. No caso das vilas
en que coexista máis dunha asociación de comer-
ciantes, empresarios e hostaleiros, as candidaturas
deberán presentarse de forma conxunta e asinadas
polos representantes legais de cada unha delas.

CALENDARIO
O concurso terá lugar entre as 10:00 h do sábado 24

de agosto e a mesma hora do día 28, tempo durante o
cal as vilas deben permanecer ornamentadas. O prazo
para a presentación das candidaturas estará aberto ata
o 5 de agosto.

O modelo de solicitude e as bases da convocatoria
poden consultarse na páxina web da Deputación de
Pontevedra (http://www.depo.es) trala publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

POLA MIÑA VILA PASA A VOLTA
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DEPORTES

CONCURSO DEBUXO DA SUBIDA 
CICLOTURISTA A GROBA

Con motivo de promocionar o final de etapa da Volta
Ciclista a España en Baiona, a cal terá a sua chegada a
meta no alto da Groba o día 25 de Agosto do 2013, o
Concello de Baiona está organizando a proba ciclotu-
rista: Baiona Únete á Volta, subida cicloturista A Groba.

Dende o Concello querese contaxiar a paixón
polo ciclismo e facer partícipes tamén aos máis
pequenos, os alumnos de 5º e 6º de primaria dos
centros educativos teñen un gran protagonismo xa
que foron os encargados de elaborar o cartel da
Subida cicloturista A Groba participanto nun con-
curso de debuxo.

O primeiro premio foi para María Méndez Lorenzo
(5º) Colexio Fontes Baiña, o seu debuxo representa
a imaxe da proba cicloturista, ademáis de poder
estar na zona vip na final de etapa da Volta ciclista
en Baiona o día 25 de Agosto.

O segundo premio foi para Cecilia Barreiro Pinto
(6º ) Colegio Sabarís.

A terceira premiada foi Paula Novoa González (5º)
Colegio Belesar.

Ademais o colecio de Fontes de Baiña coma cen-
tro da alumna gañadora recibiu un cuadro coa
imaxe do debuxo gañador.

Os tres  premiados recibiron obsequios relaciona-
dos co ciclismo e os restantes concursantes tamen
participaron nun sorteo de regalos. 

BAIONA ÚNETE Á VOLTA, SUBIDA
CICLOTURISTA A GROBA

E seguindo coa proba cicloturista: "Baiona unete á Volta,
subida cicloturista A Groba" tivo lugar a presentación no
Salón de Plenos do Concello de Baiona. Nela estiveron pre-
sentes, entre outros, a Deputada Provincial de deportes
Dña. Begoña Estévez e o Delegado de deportes Daniel
Benavides Alonso A apertura do acto correu a cargo do
Alcalde Jesús Vázquez; que comezou a súa intervención
sinalando a oportunidade para Baiona de presentarse ao
mundo, como lugar de ocio. Falaron da importante reper-
cusión que vai ter para as Rías Baixas, xa que 170 países
van estar a seguir a proba. Destacaron o inédito da etapa co
final no alto da Groba. Para rematar, a Deputada Provincial
de deportes informou, que se vai editar un calendario de
peto con todas as actividades que se van realizar, tanto
deportivas coma culturais.

ÚNETE Á VOLTA

A Festa da Bicicleta celebra o seu 25 aniversario coa recu-
peración da data habitual de celebración, o 17 de maio, Día
das Letras Galegas. O evento chega ao Val Miñor por segun-
do ano consecutivo da man da Deputación de Pontevedra, a
través da campaña Únete á volta, en colaboración cos con-
cellos de Nigrán, Baiona e Gondomar. Nesta edición, Nigrán
será o centro neurálxico do evento, que partirá ás 10.45
horas da chaira de Praia América. Desde alí, os participan-
tes iniciarán un percorrido de ida e volta a Baiona, pasando
pola Ramallosa, cunha duración estimada de 45 minutos
por traxecto. Ao longo deste percorrido, veciños
de Baiona e Gondomar iranse incorporando
ao pelotón. Ao finalizar o percorrido todos
os participantes congregaranse na chai-
ra de Praia América, onde se realizará o
sorteo de premios, no que se repartirán
tres bicicletas –unha por municipio-, un
lote de roupa deportiva, mochilas,
maletas, camisetas, entradas para
acompañar nun corche o percorrido da
Volta Ciclista, lotes de camisetas e gorras,
así como camisolas e bidóns de auga. 

cousas de val miñor    19

Valmin?or OK.qxp:Maquetación 1  16/7/13  16:36  Página 19



20 cousas de val miñor       

DEPORTES

No ano 1991 un grupo de amigos, afeccioados á bici, con
moita enerxía e sobre todo con moita ilusión decidiron
organizar A Marcha a Torreciudad, e é ahí onde xurdíu a
idea de formar o Clube Ciclista Rías Baixas.

Co paso do tempo os incondicionais continuaron cos
seus programas de entrenamento os fins de semana,
comidas perceptivas, os seus viaxes a Torreciudad, Os
Lagos, O camiño de Santiago, Serra da Estrela, A
Covatilla,... Calquer rincón no que se puidese disfrutar do
ciclismo e a familia. Foi no ano 2010 cando se decidiu dr
unha nova amplitude ao clube, insuflando savia nova coa
incorporación de novas figuras e entrar na competición.
Non nos podemos esquecer doutro gran proxecto do
Clube: os mais pequenos e futuros corredores; os alum-
nos da Escola de Ciclismo. Na actualidade o Clube ten
máis de 150 corredores repartidos entre Escolas, Xuvenis
e sub23 (categorías con un gran crecemento), Máster,
Élite e Cicloturistas.

Na actualidade o Clube Ciclista Rías Baixas ten un acor-
do cos concellos de Nigrán e Baiona para levar a cabo
Escolas de Ciclismo e de Duathlón.

O entorno é ideal para a práctica do ciclismo, o Concello
de Baiona facilitalles o uso dunha estrada cortada ao tráfico
para realizar carreiras, gymkanas,... ademáis dispoñen das
dunas e un campo de herba para realizar todo tipo de exer-
cicios. As escolas están formadas tanto polos corredores
máis xovenes do Clube, como par aqueles nenos e nenas
que dan os seus primeiros pasos acercándose ao deporte.

O Clube Ciclista Rías Baixas enfrentase á tempada 2013
cunha grande ilusión. O soño de ter un equipo na catego-
ría de élite convertese en realidade e a súa constitución,
puidendo haber algunha incorporacion mais, vai tomando
forma: Rubén Goce, Adrián Valverde, Gustavo Rodríguez,
Diego Álvarez, Rubén Expósito, Adrián Fariñas, Hector
Dueñas, Brais Canosa, Javier García Piñeiro, Cristian
Escudero e o portugués Pedro Martins.
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As flores, as invitacións, a música, o fotógrafo, o ves-
tido, a decoración, os zapatos, a liga... Son tantos os
detalles a coidar nunha boda, que cando a noiva deci-
de poñerse en marcha e comezar a facer o listado
parece quedarse algo sempre no tinteiro... De ahí que
hoxe en día contemos con innumerables profesionais
que nos axudarán non só a que non se nos escape nin
un só detalle senon tamen poder disfrutar do noso
gran día sen pensar cando teremos que lanzar o ramo
ou onde nos temos que sentar no altar... Nomes ata
agora tan descoñecidos como “wedding planner” (ase-
sor de bodas) ou “personal shopper” (asesor de imaxe
e compras) forman parte xa do vocabulario de calque-
ra casamenteira que se precie. Actualmente incluso é
un servizo que se ofrece gratuitamente aos noivos no
propio lugar onde celebramos o banquete e/ou a cere-
monia.

Ainda que non cabe duda que trantándose sobre todo
das bodas en Galicia (lugar gastronómico por excelen-
cia en España), o aspecto máis importante, despois do
vestido da noiva, é o banquete...Non esquezamos que
nos atopamos nun lugar onde os banquetes de boda,
máis que unha xantar ou unha cea, son unha “xuntan-
za” de familiares e amigos onde as expectativas dos
invitados serán do máis exquisitas.

Hoxe adentrarémonos no Talaso Atlántico, maravi-
lloso paraíso, situado no Concello de Oia, a 5 km de
Baiona, lugar de celebración de eventos e Bodas por
excelencia onde han contado con invitados como
Alaska ou Raphael.

Recíbenos María Pérez, wedding planner no Talaso
Atlántico:

¿Que tipo de cliente se casa no Talaso Atlántico?

Pois a verdade é que o abanico e moi aplio porque
ainda que coma comentábamos, hai unha base funda-

mental que é a calidade e a cantidade do banquete en
si, os nosos clientes tamén veñen buscando entorno,
bo servizo e tranquilidade polo que realizamos dende
bodas tradicionais, pasando por bodas temáticas e
incluso bodas relixiosas cristianas e non cristianas.

¿Cal é o menú que ten máis demanda?

Non cabe duda de onde estamos, polo que sexa
como sexa o menú, o mar sempre será o protagonista,
non só está nas vistas ou nos tratamentos do noso
centro de talasoterapia senon que tamén é a estrela
dos nosos pratos. Podemos dicir queun menú bastan-
te demandado constaría dalgún marisco frío como
pode ser a centola, camaróns e cigalas, un marisco
quente coma o bogavante a prancha, un peixe que sole
ser rape ou merluza, unha carne e o postre.

¿Cando nos casamos en Galicia?

Cada vez máis, as bodas de primaveira e outono
están máis de moda desbancando os meses máis clá-
sicos coma xullo ou agosto.

A BODA DA TÚA VIDA

PUBLIREPORTAXE
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AXENDA GONDOMAR

12ª TEMPADA DAS XEIRAS DO IEM
Do 10 de xullo ao 28 de agosto 
Local do IEM: Aula de Cultura Ponte de Rosas.
Avda. da Feira 10, baixo. Gondomar

A 12ª tempada consecutiva das tradicionais Xeiras do
IEM trata dunha serie de visitas guiadas a distintos
lugares de interes histórico, artístico, natural e paisa-
xístico do Val de miñor e a súa contorna. Pequenos per-
corridos a realizar polas tardes ou ao anoitecer dirixi-
dos por especialistas no tema da visita. 

Este ano, coma novidade, presentan unha ruta que
percorre a Serra da Groba, seguindo as minas de ouro
explotadas durante a ocupación romana. 

As rutas serán as seguintes:

- 19/7, venres. 21:30 h. Os petróglifos de Monte Tetón.
- 31/7, mércores. 21 h. Percorrido por Peitieiros.
- 7/8, mércores. 21 h. Noite de estrelas e lobos.
- 9/8, venres. 21:30 h. Os petróglifos de Monte Tetón.
- 14/8, mércores. 18 h. Ruta por Monteferro.
- 21/8, mércores. 18 h. O Pazo de Barreiro e a súa contorna.
- 28/8, mércores. 18 h. A Colexiata de Baiona.

CAMPUS DE VERÁN DE FÚTBOL MANOLO
SANCHÍS  EN GONDOMAR 

O Campus de fútbol Toyota de Manolo Sanchís xa está
en marcha. O ex futbolista internacional presentou en
Gondomar esta iniciativa de formación e ocio que permi-
tirá aos pequenos perfeccionarse no seu deporte favorito.

Durante a presentación deste campus, Manolo Sanchís
recoñeceu que aínda que foron varios os lugares baralla-
dos para levar a cabo o campus, finalmente Gondomar
“foi o lugar idóneo dado á gran disposición que se amo-
sou por parte do Concello para poñer en marcha o cam-
pus”.

O campus, que terá lugar durante o mes de xullo nas ins-
talacións deportivas do campo de fútbol municipal de As
Cercas e se realizará en dúas quendas de cinco días cada
unha, nun primeiro turno desde o 8 ao 12 de xullo e un
segundo do 15 ao 19, en horario de 10.00 a 14.00 horas. 

A actividade está dirixida a nenos e nenas de 8 a16
anos, aínda que como recoñece Salgueiro “dada a gran-
de acollida que esta tendo a actividade tamén temos
solicitudes de nenos de 7 anos. Non haberá problema
para que eles tamén teñan o seu grupo no Campus”.

No desenvolvemento do Campus os nenos e nenas
realizarán adestramentos de fútbol, cada día, baixo a
supervisión do mesmo Manolo Sanchís e de todo un
equipo de profesionais, entre os que se atopará o ex
xogador do Deportivo, Iván Pérez. 

Os nenos/as serán divididos por ano escolar, asegu-
rando deste modo, que as características físicas e moto-
ras sexan o máis parellas posibles e poder adaptar as
actividades.

Todas as actividades se realizarán dende un enfoque
recreativo, lúdico e deportivo, aínda que tamén se des-
envolverán tarefas para a mellora da técnica individual
de cada participante.
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VISITAS GUIADAS AO PAZO FORTALEZA DO
CONDE DE GONDOMAR

Sen dúbida, un dos acontecementos culturais do verán
son as visitas guiadas ao Pazo do Conde de Gondomar.
Para realizalas é necesario consultar no concello os días
e horarios das visitas.

É moi probable que fose D. García Sarmiento quen ini-
ciase a construción do actual pazo a partir de 1555. Non
obstante será D. Diego, a través do mellor mestre cantei-
ro que naquel tempo había no Val Miñor, Juan Coello,

quen ennobreza e fortifique o Pazo. Ao mestre
Coello e as súas cuadrillas de axudantes
débense as arquitecturas da torre de vixilancia
que, emprazada na parte mais alta do bosque,
permitía controlar o porto de Baiona; as mura-
llas, duns 2000 metros de lonxitude, que cer-
can a propiedade, coas súas garitas defensivas
-perdeuse, non se sabe cando, a que existía na
esquina Sueste, sobre o camiño de Gondomar
a Feira da Doce-; as portas e torreóns de Sol e
de Pousada; e a d´A Paradela, emprazada nos
terreos que actualmente ocupa o Concello,
hoxe desaparecida. Tamén a garita de vixilan-
cia a cabalo, coa súa explanada ameada domi-
nando o camiño de Pousada. Todas estas
obras de fortificación foron construídas entre
1602 e 1609 por expreso desexo de D. Diego
Sarmiento que decidiu engrandecer e, sobre

todo, fortalecer o Pazo. 
De todas estas reformas e cambios posteriores, as de

máis impacto para a imaxe actual do Pazo son as efec-
tuadas por D. Gonzalo Fernández de Córdoba Álvarez, X
Conde de Gondomar, a partir de 1866. Proxectounas, diri-
xiunas e construíunas o mestre canteiro e aparellador
Bentura Cabanelas cunha cuadrilla de doce oficiais can-
teiros ao longo de sete meses e afectaron, principalmen-
te, a fachada norte do Pazo e as galerías laterais do
soportal do patio de armas.

Valmin?or OK.qxp:Maquetación 1  16/7/13  16:37  Página 23



24 cousas de val miñor       

AXENDA BAIONA
ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LECER

AGOSTO
2 ao 4.- Festa da Anunciada. 
2.- Actuación de Peter Punk, Alameda.
2.- Concerto Pignoise. Parque da Palma. 23:00 h.
3.- Concerto Danza Invisible. Parque da Palma. 00:30 h.
4.- Gala Musical: Pitingo, David de María, Soraya, Lys

Pardo. Parque da Palma. 23:00 h.
5.- Cine na rúa. “Ice Age 4”. Praza do Concello. 23:00 h.
6.- Feira das Artes Prásticas. (12 a 14 e de 18 a 22 h.)
6.- Presentación da novela “Efectos Secundarios” de

Almudena Solana. Casa Carbajal. 20:30 h.
6.- Baiona con humor polo monologuista Nano López.

Praza do Concello. 23:00 h.
7.- Concerto de Balcagia “Lembranzas”. Praza do

Concello. 23:00 h.
8.- Concerto grupo Jazz “Lagniappe Brass Band”. Praza

do Concello. 23:00 h.
9 ao 11.- Festas de San Lorenzo de Belesar.
9 ao 10.- Festival Diversóns. Praza do Concello. 23:00 h.
10.- Día da xuventude. Paseo Ribeira. 17 a 21 h.
11.- Concerto “Son D’Cuatro” Praza do Concello. 23:00 h.
12.- Cine na rúa. “Tentación en Manhattan” Praza do

Concello. 23:00 h.
13.- Presentación da novela “La Danza de los Malditos”

de Miguel Abollado na Casa Carbajal. 20:30 h.
13.- Baiona con humor polo monologuista Dani

Fontecha. Praza do Concello. 23:00 h.
14.- Actuación da Escola de Danza Vila de Baiona. Praza

do Concello. 23:00 h.
15.- Festas de Santa Marta.
15.- Concerto Il Bello Canto. Praza do Concello. 23:00 h.
16.- Actuación Mariachi Tapatio. Praza do Concello.

23:00 h.
17.- Festival de Verán coa actua-

ción do Coro de Homes Voces
Baionescas e a rondalla Virgen de
la Roca. Praza do Concello. 23 h.

18.- Carreira Pedrestre Popular.
18.- Concerto do Vasco (Blues,

Bossanova,...) Praza do
Concello. 23:00 h.

19.- Cine na rúa. “Os Vingadores”.
Praza do Concello. 23 h.

20.- Concerto Coral de Baredo.
Praza do Concello. 23:00 h.

21.- Concerto Black Stones.
Praza do Concello. 23:00 h.

22.- Baiona con humor polo mono-
loguista Pedro Reyes. Praza do
Concello. 23:00 h.

23.- Día do Turista. coa actuación
de Maika. Praza do Concello. 23:00
h.

24.- Concerto de Verán da Banda Municipal de Baiona.
Praza do Concello. 23:00 h.

25.- Concerto de fado coa cantante Cuca Roseta. Praza
do Concello. 23:00 h.

26.- Cine na rúa. “Battleship”. Praza do Concello. 23 h.
27.- Concerto de Irmandiños. Praza do Concello. 23:00 h.
28.- Concerto de La Mafia. Praza do Concello. 23:00 h.
29.- Argentina canta y baila. Praza do Concello. 23:00 h.
30.- Concerto de Uxia Senlle. Praza do Concello. 23:00 h.
31.- Actuación da escola Galicia en Danza de Baiona.

Praza do Concello. 23:00 h.

SEPTEMBRO
1.- Romería Virxe da Roca. Parque Mercedes de la

Escalera.
1.- Baiona con humor polo monologuista Rober

Bodegas. Praza do Concello. 22:00 h.
2.- Cine na rua. “As aventuras de Tadeo Jones”. Praza do

Concello. 22:00 h.
3.- Actuación das Cantareiras Aires do Barbanza, e do

grupo de baile Aires do Dorna de Ribeira. Praza do
Concello. 22:00 h.

4.- Concerto de Flamenco. Chamizo e Pacheco. Praza do
Concello. 22:00 h.

5.- Teatro “Turandot”. Praza do Concello. 22:00 h.
6. Actuación da Escola de Danza “Marcando Pasos”.

Praza do Concello. 22:00 h.
7. Festival Folclórico Baiña 2013. Praza do Concello. 22 h.
25 e 26.- Romería de San Cosme e San Damián. Santa

Liberata. Todo o día.
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AXENDA NIGRÁN
O GRUPO DE ROCK ASTAROT SUMASE AO
CARTEL DOS CONCERTOS DE VERÁN 

O grupo de rock do Morrazo Astarot sumase ao cartel
dos Concertos de Verán, que se celebrarán os días 23 e
24 de agosto na explanada de Praia América, e que con-
tan con artistas da talla de Seguridad Social e David
Civera. Astarot, que actuará o día 23 xunto a Seguridad
Social, acumula xa trinta anos versionando temas
Heavys e de Rock&Roll en múltiples locais emblemáti-
cos da comarca. 

Na súa traxectoria destacan os seus cinco discos
publicados e ser un dos seis finalistas do concurso
Pop-Rock Gordons no ano 1990, organizado pola cadea
40 Principales celebrado na Discoteca Oh (Madrid),
onde se presentaron un total de setecentos grupos. Na
actualidad, o grupo está integrado por Carlos Rodal
(baixo), Carlos Gandón (guitarra), Tebi (batería), Tony
(teclados) e Wes (voz). 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LECER

1.- Festas de San Fiz (programa nas oficinas de turismo).
1 ao 31.- Feria Multicultural de Praia América. Paseo

de Praia América. Aberto todo o día.
2.- Cine ao aire libre.  "Blancanieves e a lenda do

cazador“. Campos das Redes, 22.30 h.
4.- Romaría da Virxe da Saúde.(programa nas of. de turismo). 
6 de agosto ao 9 de setembro.- Circo Wonderland. Explanada

de Monte Lourido (horarios nas oficinas de turismo). 
6 ao 9.- XX Semana Cultural C.C. e D. Bolos da Carrasca
6.- Actuacións do Grupo de Acordeóns Mascarenhas

de A Guarda e o Coro Ecos do Castelo, 22.00 h.
7.- Actuacións do Grupo de Gaitas Aires de Santes, do

Grupo de Baile Froles do Galiñeiro e do Grupo de
Pandereteiras Froleada, da A.VV. Galiñeiro de Vincios, 22  h.

8.- Actuacións do Grupo de Gaitas e Percusión
Xangal, da A.VV. de Cabral, e do grupo de baile moder-
no Marcando Pasos, de Nigrán, 22.00 h. 

9.- III Festa do Ovo frito con Chourizo e actuacións do
grupo de pandereteiras Airiños do Sobreiro e o grupo de
gaitas Cores do Sobreiro, da A.VV. de Borreiros. 

10.- VII Festival Nigrán Jazz, Estuario de A Foz, 21 h.
10.- Concerto de Rock. C.R.C. O Torreiro de Priegue. 
11.- Espectáculo de animación musical polo XXXVII

Aniversario da Asociación Cultural Bregán Valle Miñor.
Salón de Actos municipal, a partir das 16.30 h. 

13.- Animación infantil Animarte. Parque infantil de
Praia América, 20.30 h.

14.- Actuación infantil. Títeres "Os Narigudos", a
cargo de Tanxarina. Campo das Redes, 22.30 h.

15.- Actuación da Banda de Música de Candeán.
Alameda de San Campio, A Ramallosa, 13.00 h.

15.- Actividade infantil “Xogos tradicionais galegos“, de
Troula Animación. Praia América, Rúa Vista ó mar, 20 h.

15.- Xornada gastronómica “!Pulpo Angustias".
Torreiro de Festas de As Angustias, todo o día. 

16.- Día de San Roque, Camos (programa nas oficinas
de turismo). 

16.- Parranda de San Pedro e charanga. Vilariño, todo o día. 
16 ao 19.- Festas en honra á Virxe das Angustias,

Nigrán (consultar programación nas oficinas de turismo).
16 ao 18.- III Festival Novo Circo
16.- A Familia Romanesku, de La Finestra Nou Circ.

Paseo de Panxón, 20.00 h.
17.- El Chou, de Ek Cirquito Producciones. Parque

infantil de Praia América, 20.00 h.
17.- Gran Gala Novo Circo, Campo das Redes, 23.00 h.
18.- Cair. Paseo de Panxón, 20.30 h.
20.- Animación infantil "Codio e Miola", de Troula

Animación. Parque infantil de Praia América, 20.30 h.
21.- Actuación infantil. “!Popín Palomero show máxi-

co, do paiaso “!Popín“. Praia de Patos, 20.30 horas. 
22.- Actuación infantil. Títeres "Os contaloucos", de

Tanxarina. Campo das Redes, 22.30 h. 
22 ao 25.- Festas de Camos en honra a San Roque

(programación nas oficinas de turismo). 
23 e 24.- Concertos de verán, explanada de Praia América. 
23.- Seguridad Social e Astarot, a partir das 23.00 h. 
24.- Gran Gala Musical con Manolo Escobar, David

Civera, Natalia, espectáculos musicales de Broadway e
un grupo de versións dos anos 80, a partir das 23.00 h.

27.- Animación infantil. "Xan nas ondas", de
Barafunda Animación. Parque infantil de Praia
América, 20.30 h.

28 ao 29.- Actuación infantil
30.- Cine ao aire libre “!Brave“. Campo das Redes,

22.30 h.
30 agosto ao 2 do setembro.- Festas na honra a San

Mamede, Priegue (programa nas oficinas de turismo).
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OCIO

LITERATURA
A CHAMADA DE CTHULHU
Autor: H.P. Lovecraft

208 páxs 

Editorial Urco

Tapa blanda

ISBN: 978-84-938558-0-2

Ano edición: 2013

O primeiro título da Biblioteca
Lovecraft vén de ver a luz. Trátase

de A chamada de Cthulhu e contén seis relatos da primeira
etapa deste autor que marcaron as pautas do mito que viría
despois. Esperamos que gustedes deste primeiro volume tanto
como nós.

Toda mitoloxía ten uns alicerces e toda épica ten uns ini-
cios, e o chamado «Ciclo de Cthulhu», polifonía estridente e
impía que desafía toda cordura, non podía ser menos. Neste
volume preséntanse as primeiras obras de H.P. Lovecraft nas
que se perfila este inmenso e complexo cosmos estarrecedor
poboado das máis aberrantes entidades. Dos poboadores pre-
humanos e extraterrestres de «A maldición que caeu sobre
Sarnath» ás areas de Arabia que sepultan a esquecida
«Cidade sen nome», dos saqueadores de tumbas de «O sabu-
xo» aos escuros segredos de Nova Inglaterra que relata «O
festival», dos adoradores de Nyarlatothep de «Os soños da
casa da bruxa» a, como non, os sanguinarios cultistas de «A
chamada de Cthulhu», estas páxinas revélannos o nacemen-
to dunha das mitoloxías máis importantes do século XX..

A XANELA INSÓLITA
Autor: 

Jorge Emilio Bóveda

211 páxs 

Editorial Urco

Tapa blanda

ISBN: 978-84-15699-25-5

Ano edición: 2013

Velaquí a segunda xanela, a insóli-
ta, que se abre ante nós para podermos albiscar os piares da
ficción científica; o xénero das preguntas sen resposta, o xéne-
ro activador do mecanismo do pensamento, o xénero dos
xéneros…

Acompañádenos neste breve e intenso paseo entre a época
dos precursores da idea do futuro e as portas do novo milenio.
Cunha parada nun capítulo exclusivo adicado á ficción cien-
tífica na Galiza.

Faremos un percorrido entre libros, anécdotas, autores,
enfoques, tempos e espazos, que deixará claro ao lector curio-
so que a literatura non é máis que un xogo entre distintas rea-
lidades converxentes, diverxentes, superpostas ou xustapostas
atravesadas pola desacougante liña do tempo.
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O sector inmobiliario da comarca achega luz ao mar de
incerteza que rodea ao mundo da compravenda de inmobles
no actual contexto económico

Dende hai uns anos, a poboación almorza día tras día con
noticias sobre o sector inmobiliario, o que a priori podería
implicar un coñecemento na materia. Non obstante, cando
unha persoa de a pé se ve inmersa neste vasto campo -un
feito máis habitual do que se pensa-, é común que descoñe-
za ou dubide cara onde dirixirse. O primeiro que hai que ter en
conta é que a compravenda de inmobles non é tan complexa
como semella, simplemente é preciso estar ben informado. 

PUNTOS FUNDAMENTAIS
Se se ten unha propiedade en venda é preciso ter en conta

tres puntos fundamentais que non só contribuirán a esclare-
cer as posibles dúbidas do vendedor, senón que tamén lle
axudarán a transitar polo camiño correcto. En primeiro lugar,
sempre hai que analizar en que situación económica persoal
se encontra o vendedor en cuestión. Se posee unha carga
hipotecaria e é insostible neste momento, se non ten hipote-
ca pero a vivenda xa non se adecúa ás súas necesidades ou
se disfruta dunha estabilidade económica e gustaríalle inves-
tir eses cartos -a longo ou a curto prazo- nun produto que lle
xere maior rendibilidade. En segundo termo, é necesario
saber cales son as cifras iniciais de compra da vivenda para
logo poder calcular os custos que suporá a venda do inmoble.
E por último, pero non por iso menos importante, é indispen-
sable ter claro o destino desa ganancia.

“O momento actual é idóneo para decidirse a vender unha
vivenda, xa que, pese ao contexto económico, o Val Miñor
mantén intacto o seu valor como comarca privilexiada”,
sosteñen os profesionais do sector. Inmersa nunha bisbarra
dotada de múltiples servizos, a comarca recibe cada ano
multitude de turistas que, atraídos pola súa beleza e tran-
quilidade, deixan gran riqueza na zona. Estes factores son

clave para reafirmar a idea de que realizar un investimento
en calquera dos tres municipios que conforman o Val Miñor,
sexa Nigrán, Baiona ou Gondomar, é unha decisión acerta-
da. Porén, dende o sector inmobiliario subraian que o ven-
dedor ten que ser consciente de que non sempre vai obter
beneficios en termos económicos. Pola contra, pode que
esa persoa gañe en cuestións máis significativas, como en
sosiego, librándose das preocupacións derivadas desa hipo-
teca que hoxe é o centro de todos os seus problemas, qui-
zais só obteña máis espazo habitable ou é posible que a
venda sexa a orixe dun cambio que a medio prazo revirta
positivamente noutros aspectos fundamentais para incre-
mentar a calidade de vida do vendedor.

Os expertos inmobiliarios advirten que aqueles que quei-
ran comprar deben saber que o produto do Val Miñor “é moi
bo pero moi escaso”. “Nesta comarca, a expresión de
‘subirse ao tren cando pase’ é totalmente aplicable, porque
as transaccións inmobiliarias teñen unha vida moi curta e
se non se colle o tren no momento apropiado, pode que
outra persoa tome o noso asento”. 

É conveniente deixar a un lado o medo xerado dende dis-
tintos ámbitos da sociedade e comezar a observar con dete-
mento a realidade que nos rodea, é dicir, as posibilidades e
as ofertas, amais de valorar as situacións particulares de
cada persoa. “As oportunidades existen, o momento é o axei-
tado e nós podemos axudarvos a conseguir o que necesita-
des. A cuestión está en buscar os mellores medios e porlle
toda a enerxía positiva que poidamos para conseguir un
resultado exitoso”, declaran dende a inmobiliaria Tierra
Mayor, ubicada en Baiona. Dende esta empresa engaden
que ao igual que no resto de España, os prezos rexistrados
no Val Miñor estabilizáronse e aqueles que todavía non o fixe-
ron, é porque os vendedores están á espera dunha boa ofer-
ta que abra as portas a unha posible negociación. “¿Queres
ser ti quen abra esa porta?”, alentan dende Tierra Mayor.

NEGOCIOS

É UNHA TOLEMIA COMPRAR OU 
VENDER HOXE EN DÍA NO VAL MIÑOR? 
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QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúa de...

Ventura Misa
e Bertemati

Non era este home dado á política, vivindo sempre no
marxe dela, pero sí un gran experto en operacións merca-
tis e un gran entendido na industria do viño. De bastante
xove foise para Jerez de la Frontera, onde conseguiría que
os viños das súas acreditadísimas bodegas alcanzaran
gran renome universal, apoiado polo bo facer do seu
irmán, o Marqués, para poder alcanzalo. No ano 1863
Baiona inauguraría o servizo de alumeado público no
casco urbán da vila e él non só sería o que costeara todas
as farolas, senon que tamén o pimeiro ano correría con
todos os gastos de entretemento e abastecemento do

mesmo. Anos antes costearía as obras de acondiciona-
mento do Parque da Palma e tamén cooperaría co seu
irmán no levantamento das fontes da vila.

O seu amigo, Melitón Suárez Puga, preocuparíase de
perpetuar a súa memoria, pouco tempo despois, erixíndo-
lle un obelisco no centro dese paseo, coma proba da
admiración e agradecemento do pobo de Baiona. Este
obelisco, é o que agora se atopa na antesala do Parque da
Palma e no que se pode leer unha dedicatoria grabada
nas catro partes da súa base.
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www.pazodaescola.com

Celebra os teus eventos especiáis
nunha paraxe inolvidable

Vodas e eventos familiares
Reunións de Empresa
Xantar e Ceas de Nadal 
para empresas e Grupos

Estancias e xornadas gastronómicas:
-“ Entre pinchos e flautas”: degustación de 
pinchos con música tradicional( domingos 
na primavera e venres no verán)
- “Outono gastronómico”
- “Xornadas dos cogumelos”
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