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val miñor
CCOOUUSSAASS DDEE

EDITORIAL 
PERCEPCIÓNS, DESEXOS E REALIDADES

Estamos na época do ano na que todos expresamos os nosos mellores
propósitos e desexos, ás veces, sen tomar conciencia de que  temos nas
nosas mans a posibilidade de facer que as cousas cambien. Seguro que de
moitos é coñecida a frase de John Fitzgerald Kennedy  "Non vos pregunte-
des que pode facer o voso país por vós. Preguntádevos qué podedes facer vós
polo voso país".
Sen dúbida  que hai unha realidade,  todo se contaxia e parece que a nega-

tividade atopa  sempre o camiño máis doado.  Pero, a pesares dela, debemos
afrontar os nosos proxectos con ilusión.  Non como ilusos, pero sí cunha
actitude positiva.
Impulsar a actividade comercial e empresarial  é unha tarefa que implica

directamente non só ás personas que queren desenvolver o seu proxecto,
senon tamén ao movemento asociativo de empresarios e comerciantes,
dinamizando os diferentes sectores e propoñendo iniciativas atractivas e
innovadoras. Complementariamente, é imprescindible a implicación das
administracións, dando facilidades e axudas para favorecer o desenvolve-
mento das iniciativas  e programas de formación para mellorar a emprega-
bilidade da poboación.
Nos vindeiros días  van  convivir,  por un lado, algunhas desas percepcións

negativas que nos impregnaron a todos pouco a pouco e, por outro, os mello-
res propósitos que nos inspira o Nadal.  Pero sería desexable compartir tamén
o que son sólidas realidades, como a actividade dinamizadora que realizan as
distintas asociacións de empresarios e os organismos públicos, apoiando pro-
xectos que xeneran valor  e que, no caso da Mancomunidad do Val Miñor,
apostan decididamente pola formación  como camiño cara ao emprego. 
Todos somos intervintes no cambio. Todos somos, polo tanto, parte da

solución.
OS EDITORES

Valmin?or 3.qxp:Maquetación 1  29/11/13  11:46  Página 3



Baiona foi por méritos propios a capital algal de Galicia
durante os primeros días do pasado mes de novembro.
A través da proposta multidisciplinar “Descubre o
mundo das algas”, o Concello de Baiona ofreceu a
oportunidade de coñecer as inmensas posibilidades
culinarias que abren as coñecidas como verduras do
mar. 
O evento, celebrado do 1 ao 10 de novembro, estivo
estructurado en catro áreas de actividades, que incluí-
an visitas guiadas ao litoral ao carón do propio hábitat
das algas, tanto para escolares como para o público en
xeral; charlas divulgativas sobre o uso e propiedades
das algas; un campamento urbano para crianzas na
Alameda de Baiona con actividades de debuxo, pintura,
contacontos e xogos sobre as oucas; e un curso de coci-
ña. 
Pero o evento non tería sido o mesmo se non se com-
pletase cunhas xornadas de degustación do produto,
nas que participaron oito restaurantes da vila,  Baíña,
La Colegiata, O Gordo, Os da Ponte, O Parque, Paco
Durán, Parador de Baiona e Pazo Mendoza.
A iniciativa do concello ten como obxectivo avanzar na
consolidación de Baiona como gran referente algal de
Galicia, a través de acción divulgativas, de promoción e
de posta en valor do patrimonio do litoral baionés. 
As algas son un recurso natural aínda pouco explotado,
debido en parte ao descoñecemento dos consumidores
sobre o seu gran valor nutricional. Neste contexto, a
aposta por este recurso mariño obedece a que a súa
plena explotación será unha fonte de riqueza para a
localidade, implicando a diversos sectores económicos
do municipio, tanto ao sector extractivo, como ao turís-
tico e á hostalaría. 

PROPIEDADES
En augas do mar de Galicia prodúcense cerca de 600
tipos diferentes de algas, das que un cento son comer-
cializables e 25 teñen utilidade clara en gastronomía.
Delas, unha ducia están sendo xa comercializadas. Na
costa de Baiona viven aproximadamente 50 especies,
das que cinco son comestibles, como a Leituga do mar.
As algas son ricas en sales minerais, moi beneficiosas
para o organismo e ricas en iodo, ferro, magnesio, cal-
cio, fósforo e potasio. A Leituga do mar, por exemplo,
supera  ás lentellas e espinacas en contido en ferro.
Son diuréticas, facilitan o tránsito intestinal, son regu-
ladoras do colesterol e equilibran a tensión arterial.

44 cousas de val miñor
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ÉXITO DO PRIMEIRO CURSO DE COCIÑA CON ALGAS
O primeiro curso de cociña con algas, no marco do programa
“Descubre o mundo das algas”, desenvolveuse con gran éxito de
participación e un alto nivel de aprendizaxe. O cociñeiro encargado
de impartir este curso, do restaurante O Gordo, destacou a gran
motivación do alumnado entre os fogóns, valorando a oportunidade
de aprender trucos, recetas e consellos para o uso das algas na
cociña diaria. Todos quedaron sorprendidos ao descubrir as propie-
dades para a saúde deste produto natural, que permite elaborar
tanto platos sinxelos como máis elaborados, aínda resultando lixei-
ros e achegando gran cantidade de minerais e vitaminas. 

Antonio Garrido, titular da Concellaría de Pesca e
Marisqueo, e María Jesús Garbín,  concelleira de
Comercio, fixeron entrega de diplomas ás persoas
participantes no curso, que  agradeceron este tipo
de iniciativas municipais porque, amais de ofrecer
actividades á veciñanza, contribúen á creación dun
entorno activo e turístico.

REPOR
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NOVAS NIGRÁN

CATRO 
MULLERES 
DE NIGRÁN,
PROTAGONISTAS
DE SESIÓNS
MARIÑEIRAS 

Sesións Mariñeiras é un proxecto audiovisual com-
posto de catro pezas de seis minutos de duración
cada unha, que recompilan paisaxes da contorna
marítima pesqueiro de Nigrán, actuacións musicais
de grupos pop-rock e entrevistas documentais a
catro mulleres que traballan en distintas actividades
ligadas ao mar. A creación ten como obxectivo a pro-
moción e diversificación das actividades marítimo
pesqueiras, do turismo e da cultura e a posta  en
valor da igualdade de xéneros nun sector tradicional-
mente masculino, como é o marítimo-pesqueiro. 
Os nomes propios dos rostros do documental son os
de Eugenia Durán, mariñeira; Lucía Costas, marisca-
dora; Estrela Lijó, cociñeira; e Marta González,
dependente dunha tenda de surf e practicante de
paddle surf.

Pódese visualizar de forma completa ou fraccionada a
través da plataforma web www.sesionsmariñeiras.com
e das redes sociais Facebook, Twitter e Youtube. Desde
xeito, como valor engadido, o proxecto pretende situar
a Nigrán e ás súas actividades marítimo pesqueiras no
mundo dixital.
Trátase dunha iniciativa do Concello de Nigrán, en
colaboración co GAC-7 e Zinqin Audiovisual e finan-
ciada a través do Fondo Europeo da Pesca, presenta-
da o pasado mes de novembro, nun acto ao que asis-
tiron tres das protagonistas e, en representación do
Concello, as responsables  de Turismo, Cultura e
Deportes e de Igualdade, así como o presidente do
GAC-7, Juan Manuel Gregorio Barqueiro, e o director
de Zinqin Audiovisual, Alberto Baamonde.

O Concello de Nigrán conmemorou o Día Internacional para a erradicación da
Violencia de Xénero coa celebración das II Xornadas sobre Violencia de Xénero,
nas que seis persoas expertas en Psicoloxía, Dereito e Medicina forense abor-
daron a problemática dos abusos sexuais na infancia e na adolescencia ante un
auditorio de máis de 70 profesionais.
“O obxectivo das xornadas, en palabras do alcalde, pasa por dar maior visibili-
dade a un problema real da nosa sociedade no que, segundo recollen os últimos
estudos manexados polo CIM, o 85% dos agresores son homes, e as vítimas
nenas, en maior porcentaxe que os nenos”. 
Esta realidade levou ao CIM de Nigrán a centrar o acto nos abusos de carácter
sexual na infancia e na adolescencia, “unha das violencias máis invisibles e difí-
ciles de detectar”, segundo sinalou na súa intervención a concelleira de
Igualdade. 
A inauguración das xornadas, presidida polo alcalde de Nigrán, Alberto
Valverde, contou coa presenza da secretaria xeral da Igualdade, Susana López
Abella, a concelleira de Mocidade e Igualdade, María José Piñeiro Fernández,  e
a directora do Centro de Información á Muller (CIM) de Nigrán, Yolanda Cobos.

MMÁÁIISS  DDEE  7700  PPRROOFFEESSIIOONNAAIISS  NNAASS  XXOORRNNAADDAASS  SSOOBBRREE
MMAALLOOSS  TTRRAATTOOSS  EE  AABBUUSSOO  NNAA  IINNFFAANNCCIIAA
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BBAAIIOONNAA,,  EENNGGAALLAANNAADDAA  
EE  PPRREEMMIIAADDAA  
AAOO  PPAASSOO  DDAA  VVOOLLTTAA  CCIICCLLIISSTTAA

Baiona alzouse co premio do concurso "Pola miña vila
pasa a volta", convocado pola Deputación de Pontevedra
para incentivar o embelecemento dos municipios, poten-
ciar o seu atractivo turístico e comercial e o seu carácter
tradicional, coincidindo co paso pola provincia da Volta
Ciclista a España 2013 e empregando como elemento prin-
cipal motivos deportivos relacionados co ciclismo.
Este premio, dotado con 4.000 euros, distingue a Baiona
como a vila máis engalanada ao paso da Volta Ciclista e pon
en valor o traballo dos comerciantes e hostaleiros para
atraer á clientela utilizando a imaxinación e a orixinalidade. 
O galardón foi entregado pola deputada de Deportes
Begoña Estévez ao presidente da Asociación de
Comerciantes e Empresarios de Baiona, ACEBA, Marcos
Comesaña, nun acto no que estiveron representadas as
diferentes asociacións que contribuíron a facer posible
este merecemento, tales como a Asociación de
Comerciantes e Empresarios, a Asociación de Amas de
Casa, a Asociación de Viúvas ou os grupos de voluntariado.

MANUEL BARREIRO, FILLO PREDILECTO DA VILA

Manuel Barreiro Álvarez (Baiona, 1880-1940),  pioneiro da aviación militar españo-
la, foi distinguido a título póstumo como fillo predilecto de Baiona, nun acto cele-
brado o pasado 15 de novembro, en cumprimento da decisión adoptada pola
Corporación municipal o pasado 6 de xuño.
O seu sobrino, Guillermo Barreiro del Barrio, recolleu en nome da familia o diplo-
ma acreditativo, ante un numeroso público reunido  no hotel Pinzón, o inmoble no
que o piloto naceu e que agora luce unha placa en memoria do ilustre veciño. 
Durante o acto, Cecilio Yusta Viñas, membro de número do Instituto de Historia e
Cultura Aeronáuticas do Exército do Aire, ofreceu unha conferencia na que amo-
sou descoñecidas e espectaculares imaxes de Barreiro nunha misión en Marrocos
e curiosidades, como a súa folla de servizo. Suliñou o valor del baionés, que xunto
ao piloto Ríos, deu á aviación española o seu "bautismo de sangue", cando os dous
foron feridos de bala no Monte Cónico de Marrocos, polo que foron distinguidos
coa Cruz de Primeira Clase de María Cristina e coa Cruz Laureada de San
Fernando en 1922. 
Barreiro ingresou na Academia Militar de Enxeñeiros de Guadalajara na que se formou ata 1905, data na que come-
zou a súa carreira militar rematada coa graduación de xeneral de brigada.
Contan que amáis da súa valía como militar, destacaba pola súa "bonhomía e decencia", segundo relatou no acto
Guillermo Barreiro del Barrio. Cando regresou a Baiona tras recuperarse das súas feridas de guerra, foi recibido
cunha comitiva oficial e música de banda.

NOVAS BAIONA
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NOVAS BAIONA

CCAARRTTAASS  DDEE  AAMMOORR  EENN  BBAAIIOONNAA
A comunidade escolar do colexio Covaterreña tivo a oportunidade de contemplar as pezas gráficas da expo-
sición  Cartas de Amor, composta por dibuxos de artistas como Miguel Calatayud, Patricia Castelao, Fausto
Isorna, Pirusca, José Luís Méndez, Jack Mircala ou Javier Olivares. Esta selección de obras, instalada no
centro escolar o pasado mes de novembro, pretende motivar a reflexión sobre paralelismo entre o mundo
romántico das primeiras relacións de parella e a crueldade que, ás veces, vai asociada a elas, ante o incre-
mento que se está detectando en casos de violencia verbal ou física nas relacións de parella entre adoles-
centes.
Amáis, o alumnado de quinto e sexto de primaria deste centro participou na campaña Camisetas compro-
metidas, promovida polo Concello de Baiona, na que realizaron dinámicas grupais, videofórum e un obradoi-
ro práctico no que crearon distintos slogans relacionados coa temática da igualdade entre homes e mulle-
res. 
Estas actividades enmárcanse na programación do Concello de Baiona en conmemoración do 25 de novem-
bro, Día Internacional para eliminar a violencia de xénero e no III Plan municipal de Igualdade de
Oportunidades entre mulleres e homes.
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NOVAS GONDOMAR

MÁIS DE 250 
ESCOLARES
DE GONDOMAR 
PARTICIPAN EN
FFAAIITTEE  VVEERR

O 25 de novembro deu comezo
a III Campaña de Educación
Vial  Faite Ver, co obxectivo de
concienciar a ciclistas e peóns
de que tamén son parte da cir-
culación e, polo tanto, deben
observar unha serie de nor-
mas. Para esto se lles informa
dunha serie de coñecementos,
destrezas e actitudes necesa-
rias para circular correcta-
mente pola vía, amáis de
advertir do uso dos elementos
reflectantes para facerse ver,
en situacións adversas.
Na terceira edición da campa-
ña participan 255 alumnos/as
dos centros de Educación
Primaria e Secundaria do
Concello de Gondomar. Dende
a súa posta en marcha en
2001, un total de 900 escolares
participaron na iniciativa, pro-
movida pola Concellaría de
Xuventude do Concello de
Gondomar en colaboración coa
de Tráfico e Seguridade
Cidadana. Coa finalidade de
facilitar a aprendizaxe necesa-
ria para evitar situacións de
risco e accidentes de tráfico a
ciclistas e peóns.
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GONDOMAR
ESTREA NOVA 
PÁXINA WWEEBB

O Concello de Gondomar ten
unha nova páxina web,
www.concellodegondomar.com
. un espazo que quere ser máis
participativo, dinámico e visual
e, especialmente, de grande
utilidade para os veciños e
veciñas e a mellor carta de
presentación do municipio. 
Conta cun menú superior, visi-
ble dende calquera parte da
web, coas principais seccións.
Numerosas subseccións
estruturadas dentro de sete
bloques: inicio, Concello, con-
cellarías, Gondomar,
Administración, instalacións,
asociacións, de utilidade e con-
tacto. Ademais na marxe
esquerda destácanse aquelas
subseccións que poden resul-
tar de maior utilidade para os
usuarios. O espazo central
resérvase para a sección de
noticias actualizadas e xeradas
periodicamente pola casa do
concello. Na parte dereita,
sitúase unha sección de even-
tos, twitter e un espazo reser-
vado ao tempo.

NOVAS GONDOMAR

AA  AAGGRRUUPPAACCIIÓÓNN  VVIINNCCIIOOSS  DDEE  TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA,,
CCAATTRROO  PPOODDIIOOSS  NNOO  TTOORRNNEEOO  ZZOONNAALL  NNOORRTTEE  
Os tenistas da Agrupación Deportiva de Vincios obtiveron un brillante
palmarés no Torneo Zonal Norte, clasificatorio para os Campionatos
de España 2014 e celebrado en Lalín o pasado mes de novembro.
Martín Pintos da Agrupación Deportiva Vincios erixíuse campión xuve-
nil masculino ao vencer na final ao pontevedrés Santiago Prieto e
anteriormente en semifinais ao xogador ferrolán, Rubén García. En
categoría infantil masculina e feminina, o segundo posto ocupárono
outros dous xogadores da Agrupación. Natalia Fernández e Anxo
Iglesias disputaron as súas finais ante Belén Calvo (Arteal) e o burga-
lés Rafa Sáez respectivamente, todo un triunfo dada a esixencia do
torneo. E por último en categoría benxamín feminina, Luisa Pintos
tamén logrou clasificarse en segundo lugar disputando a final ante a
cántabra Andrea Chaves. Andrés Torres é o quinto xogador da
Agrupación que conseguiu clasificarse para o Estatal que terá lugar
en Valladolid no mes de febreiro. Antes, na localidade de
Alcobendas (Madrid) terán outra oportunidade para conseguilo xoga-
dores como Jorge Larrondo, Lucía Graña e Simón Casal, que co nove-
no posto no zonal quedaron ás portas.

cousas de val miñor    1111

Valmin?or 3.qxp:Maquetación 1  29/11/13  11:48  Página 11



1122 cousas de val miñor       

RUTAS

O PAZO DE 
GONDOMAR, 
A FORTALEZA 
DESCOÑECIDA

A CONCELLARÍA
DE TURISMO DE

GONDOMAR ORGANIZA
VISITAS ESTIVAIS A ESTA

HISTÓRICA CASA DENDE 2012
PARA IMPULSAR A FIGURA DE

DON DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA.

NAS SÚAS DÚAS EDICIÓNS, UN MILLAR
DE PERSOAS TIVERON A OPORTUNIDADE
DE ADENTRARSE NESTA CONSTRUCIÓN

CASTRENSE.

SSiillvviiaa  CCaammeesseellllaa

Podería catalogarse como a ggrraannddee  xxooiiaa  hhiissttóórriiccoo--aarrqquuiitteeccttóónniiccaa  ddoo  mmuunniicciippiioo
ddee  GGoonnddoommaarr, porén, é a ggrraannddee  ddeessccooññeecciiddaa  entre os habitantes da comarca

miñorana. Este foi o principal motivo polo que a Concellaría de Turismo e Comercio
da vila decidiu pór en marcha dende 2012 un pprrooggrraammaa  eessttiivvaall  ddee  vviissiittaass  ao Pazo de

Gondomar cunha gguuííaa  ddee  eexxcceeppcciióónn,,  aa  ccoonnddeessaa  MMeerrcceeddeess  OOrrddeeiigg  yy  ddee  OOllaazzáábbaall. 

«A actividade tivo lugar nnoo  mmeess  ddee  aaggoossttoo coincidindo coa presenza dos condes na localidade e
foi moi ben recibida por veciños e turistas», afirma a responsable da área de Turismo Paula

Bouzós. Tanto é así, que en ámbalas edicións e en só dezaseis días -as visitas realizábanse os mar-
tes e xoves- ao redor de 11..000000  ppeerrssooaass puideron contemplar a beleza desta construción por un custo sim-

bólico, 3 euros, que tiñan como único destino contribuír ao seu mantemento. 

Esta iniciativa pretende iimmppuullssaarr  aa  ffiigguurraa  ddee  ddoonn  DDiieeggoo  SSaarrmmiieennttoo  ddee  AAccuuññaa, primeiro conde de Gondomar, e
darlle o recoñecemento que merece entre a poboación. «Despois de vir ao pazo, a xente vaise cunha idea bastan-

te clara do que pasou nnooss  ssééccuullooss  XXVVII  ee  XXVVIIII  no Val Miñor. Aínda que estaba na esquina do mundo, ggrraacciiaass  aa  ddoonn  DDiieeggoo,,
eessttaa  ccoommaarrccaa  ffooii  uunnhhaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttííssiimmaa  ddee  EEssppaaññaa», declara o XIII conde de Gondomar, Gonzalo Fernández de
Córdoba Narváez. 

DDOONN  DDIIEEGGOO,,  OO  IILLUUSSTTRREE  DDIIPPLLOOMMÁÁTTIICCOO

Dúas horas, o que dura o percorrido pola súa fortaleza, bastan para tomar conciencia da iimmppoorrttaanncciiaa  ddoo  pprriimmeeiirroo
ccoonnddee  ddee  GGoonnddoommaarr, don Diego Sarmiento de Acuña (1567- 1626), no Val Miñor, da súa aammppllaa  iinnfflluueenncciiaa no territorio
español e de como oo  sseeuu  ppooddeerr ssee  eexxtteennddeeuu  aattaa  cchheeggaarr  ááss  aallttaass  eessffeerraass  eeuurrooppeeaass. Pero, quen era en realidade don
Diego? O seu descendente directo, Gonzalo Fernández de Córdoba Narváez, conde de Gondomar dende 2010, debu-
xa a súa personalidade a través dunha particular viaxe aos Séculos de Ouro. 
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O propio Narváez defíneo como ««oo  ppeerrssoonnaaxxee  ddoo  VVaall
MMiiññoorr;;  nnoonn  hhoouubboo  nniinn  hhaaii  oouuttrroo  iigguuaall  nnaa  ccoommaarrccaa»».
DDeesscceennddeennttee  ddee Pedro Álvarez de Soutomaior, coñecido
como PPeeddrroo  MMaaddrruuggaa, despois de exercer como nnoottaabbllee
mmiilliittaarr chegou a poseer unha ttrriinntteennaa  ddee  ccaarrggooss  ee  ttííttuu--
llooss, entre eles, o de correxidor de Toro, gobernador per-
petuo de Baiona, rexidor  perpetuo de Valladolid, maior-
domo maior de Felipe IV e embaixador extraordinario en
Francia e Bruselas.

««Para o expresidente Fraga Iribarne era “oo  ppeerrssoonnaaxxee
hhiissttóórriiccoo  ggaalleeggoo  mmááiiss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ddeeuu  eessttaa  tteerrrraa””»,
destaca Gonzalo. A súa admiración polo conde era tal
que escribiu a tese doutoral en torno á súa persoa e
suxeriu o nome “Conde de Condomar” para o parador
de Baiona. 

Os ingleses dicían que era ««oo  eemmbbaaiixxaaddoorr  ddee  EEssppaaññaa
ppoorr  eexxcceelleenncciiaa  ee  oo  MMaaqquuiiaavveelloo  eessppaaññooll»»  que coa súa soa
vontade era capaz de parar unha guerra (entre España
e Inglaterra) e agudizar un conflito (entre a Cámara dos
Comúns e a Coroa inglesa). ««Fíxose íntimo do rei
Xacobe I ata o punto de convencelo de que o seu fillo, o
príncipe de Gales, viaxase a España a coñecer á súa
futura esposa, a infanta María, algo inconcibible nunha
época na que o contacto previo entre a futura parella
limitábase ao intercambio de retratos. Por diversas
cuestións e para disgusto do conde, non se levou a cabo.
Senón, ao mellor estariamos a falar dunha Historia
totalmente distinta»», comenta Fernández de Córdoba. 

A súa eellooccuueenncciiaa  eessppeerrttaabbaa  aa  eennvveexxaa de algúns coetá-
neos que o vían coma “un perigoso competidor”, entre
eles, o duque de Lerma, valido e favorito do rei Felipe III
e promotor do seu nomeamento como eemmbbaaiixxaaddoorr  ddee
IInnggllaatteerrrraa,,  ““uunn  rreeggaalloo  eennvveenneennaaddoo”” para “removelo do

sitio”, e que o seu fillo ocupase o cargo de correxidor de
Valladolid no canto de don Diego, obxectivo que logrou
co cesamento fulminante do conde de Gondomar.

UUnn  iilluussttrree  ddiipplloommááttiiccoo  ee  ggrraann  oorraaddoorr  qquuee  ssee  ggaaññoouu  aa
ccoonnffiiaannzzaa  ddoo  rreeii  XXaaccoobbee  II.. Escribía o filósofo Martin
Hume: «Comprendeu a Xacobe mellor que ningún dos
seus ministros  […]. Durante moito tempo a ninguén
escoitou o rei […]; ssóó  ttiiññaa  ooííddooss  ppaarraa  oo  eemmbbaaiixxaaddoorr  ddee
EEssppaaññaa». A frase ««ssoommooss  ddoouuss  DDiieeggooss  qquuee  bbeebbeemmooss  ddaa
mmeessmmaa  bbootteellllaa»», pronunciada polo rei Xacobe I de
Inglaterra e Irlanda, dá conta da relación de plena con-
fianza que existía entre o monarca e don Diego, nunha
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época na que os reis, prudentes polo que puidera acon-
tecer, gardaban a “exclusividade” da súa botella. ««DDoonn
DDiieeggoo  ffaaccííaa  lleevvaarr  ooss  vviiññooss  ee  aa  aauuggaarrddeennttee  ggaalleeggaa  aalláá
ppoorrqquuee  aaoo  rreeii  eennccaannttáábbaallllee»»

Porén, o seu primeiro encontro non foi moi afortunado.
Cando chegou a Portsmouth para asumir o cargo de
embaixador en Inglaterra, don Diego desafiou a autori-
dade de Xacobe I ao nneeggaarrssee  aa  aarrrriiaarr  ooss  eessttaannddaarrtteess  ddoo
rreeii  ddee  EEssppaaññaa.

UUNN  AAMMAANNTTEE  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  EE  AA  EESSCCRRIITTUURRAA..  

Na súa biblioteca da Casa do Sol de Valladolid contabi-
lízanse máis de 1155..000000  vvoolluummeess de valor incalculable e
chegou a escribir 115500..000000  ccaarrttaass. Era aammiiggoo dos gran-
des literatos da época, LLooppee  ddee  VVeeggaa,,  CCeerrvvaanntteess,,
GGóónnggoorraa  e QQuueevveeddoo. Todos farán referencia á súa figura
ou a feitos nos que interviu directamente nalgunha das
súas obras, como en “El Coloquio de los Perros” de
Cervantes.

Don Diego afirmaba que quería ««mmoorriirr  eenn  GGaalliicciiaa  ccoommoo
ffiiddaallggoo  ggaalllleeggoo»»,,  desexo que non viu cumprido. FFaalleecceeuu
eenn  11662266  aaooss  5588  aannooss  eenn  VVaallllaaddoolliidd. É aquí, na que fora a
súa segunda residencia, onde descansan actualmente
os seus restos.

TTRREESS  PPIIAARREESS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS::  BBOOTTÁÁNNIICCAA,,  AARRQQUUII--
TTEECCTTUURRAA  EE  HHIISSTTOORRIIAA  

O relato da condesa Mercedes Ordeig y de Olazábal
comeza con «tres piares fundamentais: a botánica, a
arquitectura e a historia», sobre os que descansa a visi-
ta ao pazo condal, «unha ccoonnssttrruucciióónn  ccaassttrreennssee  úúnniiccaa  ddoo
ssééccuulloo  XXIIIIII» á que don Diego lle tiña un profundo cariño.

CCAATTEEDDRRAALL  AARRBBÓÓRREEAA

Un paso separa a estrada do acceso principal ao pazo.
Un paso é a medida que hai entre o asfalto e a nature-
za. Un paso adiante e uunnhhaa  ccaatteeddrraall  aarrbbóórreeaa  iinnvvííttaannooss  aa
eerrgguueerr  aa  vviissttaa  ppaarraa  aaddmmiirraarr  oo  tteecciiddoo  ddee  rraammaass  qquuee
ssuubbssttiittúúee  aaoo  mmaannttoo  aazzuull  ddoo  cceeoo. Non se trata dunha
selva virxe, non, “é un xxaarrddíínn  eexxóóttiiccoo  ccoonn  eessppeecciieess  mmooii
iimmppoorrttaanntteess procedentes, sobre todo, de Australia”,
apunta Fernández de Córdoba. 

Imponentes sequoias conviven con elegantes caloce-
drus na mesma superficie de terreo na que atopamos
cunninghamias lanceolatas ou tilos e castaños de Indias
que se alternan entre unha colcha de setos de aligus-
tres. E as xxooiiaass  ddaa  ccoorrooaa? SSeettee  mmaaggnnoolliiooss  aammeerriiccaannooss,
un cciipprrééss  ddee  LLaawwssoonn, un SSuugguuii  xxaappoonnééss e un olmo coñe-
cido como ““OO  PPaannttaallóónnss””.
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RREELLAATTOOSS,,  RREELLIIQQUUIIAASS  EE
RREECCUUNNCCHHOOSS

A primeira parada do per-
corrido lévanos á ppaarrttee
mmááiiss  aannttiiggaa  ddaa  ffoorrttaalleezzaa, aa
ccaappeellaa que garda un
carácter «moi sentimental
para a familia» ao acoller
todas as súas celebracións
eclesiásticas. O altar está
flanqueado por ddúúaass  uurrnnaass
nnaass  qquuee  rreeppoouussaann  ooss  rreess--
ttooss  ddooss  ffrraaiilleess  TThhoommaass
MMaaxxffiieelldd  ee  JJoohhnn  FFoorrrreesstt -
confesor da primeira
muller de Enrique VIII,
Catalina de Aragón-, axus-
ticiados pola súa condición de católicos, coincidindo coa
primeira embaixada londinense de don Diego (1613-
1618) e o reinado de Xacobe I de Inglaterra e Irlanda.

Esta pequena igrexa tamén foi pprroottaaggoonniissttaa  nnaa  GGuueerrrraa
CCiivviill  eessppaaññoollaa, cando a ameaza das profanacións de
santuarios empuxou ao XI conde de Gondomar a aaggoo--
cchhaarr  nnoo  bboossqquuee que rodea á fortaleza aass  ffiigguurraass  rreelliixxiioo--
ssaass que alí se atopaban. «NNuunnccaa  ssee  vvoollvveerroonn  bbuussccaarr  pero
supoñemos que xa non quedará nada delas porque eran
de madeira», sostén Mercedes. Nesta mesma época, o
ppoobboo  ggoonnddoommaarreeññoo demostrou o aprecio que lle profesa-
ba ao conde facendo ttuurrnnooss  ddee  vviixxiiaanncciiaa  aaoo  rreeddoorr  ddoo  ppaazzoo
nnuunn  iinntteennttoo  ddee  pprrootteexxeelloo  dduunnhhaa  ppoossiibbllee  iirrrruuppcciióónn.
«Naqueles anos, calquera persoa do pobo que tivera
fame podía entrar e comer o prato que se servía na
mesa», asegura Ordeig xustificando este afecto. 

GGAARRIITTAA  DDEE  CCEENNTTIINNEELLAA  AA  CCAABBAALLOO

«Unha marabilla única» que esconde a casa é unha gari-
ta de centinela a cabalo que permitía observar o val aannttee
aa  pprrooxxiimmiiddaaddee  ddaa  ffrroonntteeiirraa  ppoorrttuugguueessaa  ee  aa  ccoossttaa, pola
que transitaban non poucas veces galeóns inimigos.

O ppaattiioo  ddee  aarrmmaass, no que se atopa o corpo principal da
casa, é actualmente o corazón da fortaleza, «onde se fai
a vida», puntualiza Mercedes. A area foi substituída por
céspede e tres fermosas fontes dan testemuña da exis-
tencia da lleevvaaddaa  ddoo  ccoonnddee procedente do río das Rasas,
unha corrente que xxaa  nnoonn  ddiissccoorrrree  ppoolloo  ddeesscceennssoo  ddoo
nniivveell  ffrreeááttiiccoo. Durante o século XIX, por este mesmo
terreo e entre as oito columnas esculpidas nunha soa
peza, conversaban franciscanos aos que se lles cedeu o
pazo daquela coñecido como “CCoonnvveennttoo  ddee  JJoohhnn
FFoorrrreesstt”.

Ao franquear a porta do
patio que desemboca nos
viñedos, atopamos a cara
dun demo gravada nunha
pedra. «Sempre que se
recolle unha colleita, bóta-
selle un pouquiño de viño
para que este saia bo»,
sinala a condesa. 

A visita conclúe na que ata
medio século atrás fora a
porta principal do pazo, a
denominada PPoorrttaa  ddoo  SSooll
en referencia a un reloxo
destas características
situado na almena central
do acceso, ««ppoollaa  qquuee  ppoossii--
bblleemmeennttee  aacccceeddííaann  ddoonn
DDiieeggoo  ee  ooss  sseeuuss  ccaabbaalleeii--
rrooss»». 
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AA  aassoocciiaacciióónn  ccuullttuurraall  
OO  VVíínnccuulloo  rreeúúnnee  aa
cceennttooss  ddee  ppeerrssooaass  oo  ddííaa
ddaa  ssúúaa  pprreesseennttaacciióónn
nnuunnhhaa  xxoorrnnaaddaa  eenn
ttoorrnnoo  áá  aarrtteessaannííaa  ttééxxttiill
UUbbiiccaaddaa  eenn  BBoorrrreeiirrooss,,  aa
eennttiiddaaddee  sseerrvviirráá  ddee  eessppaazzoo
ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  eevveennttooss  ee
hhoorrttaa  eeccoollóóxxiiccaa

SSiillvviiaa  CCaammeesseellllaa

O pasado sábado 26 de outubro presentouse
no Val Miñor unha nova entidade cultural: O
VÍNCULO. Sita no lugar homónimo da parro-
quia gondomarense de Borreiros (nº 6), a aso-
ciación organizou para o día da súa estrea
unha xornada en torno á artesanía textil,
“Canta Tela, da tradición á contemporaneida-
de”. Ao acto asistiron centos de persoas que
non quixeron perderse os distintos talleres que
se impartiron e os postos de interesantes cre-
adores, artesáns e facedores miñoranos, nos
que se podía admirar a súa obra e técnicas, así
coma adquirir algunhas das súas pezas.

A iniciativa nace do espírito inquedo de tres
veciños da comarca, Cristina Grande, Josafat
Puente  e César Cedeira, que coa súa soa von-
tade e no seu tempo libre adican os seus
esforzos a cavilar novos obradoiros, saídas
gastroculturais ou xornadas temáticas que
sexan do interese dos veciños do Val Miñor e
alén das súas fronteiras. “O noso obxectivo,
como ben expresa o propio nome da entidade,
‘O Vínculo’, é constituír un lazo de unión entre
diferentes persoas e colectivos de cara a des-
envolver proxectos comúns”, afirman os pro-
motores. 

ssooccii@@ss  ffuunnddaaddoorr@@ss::  CCrriissttiinnaa  GGrraannddee,,  
JJoossaaffaatt  PPuueennttee,, CCééssaarr  CCeeddeeiirraa..
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No transfondo da asociación reside a idea de “voltar a vista
cara o rural” e levar a cabo acción de acordo con esta pre-
misa “na procura do ben común e unha convivencia
sustentable co entorno”, puntualizan, e engaden: “En
definitiva, a nosa intención pasa por contribuír ao
desenvolvemento sostible, ao fomento da cultura e da
produción ecolóxica e artesanal deseñando,
implementando  e xestionando toda clase de accións neste
sentido”.

Estas actividades teñen lugar no que Cristina, Josafat e
César denominan o seu “centro de accións”, o lugar do
Vínculo de Borreiros. Ademais, dispoñen doutro
emprazamento localizado en Baiona, aínda que a súa
pretensión é poder facer as súas iniciativas “en espazos
públicos e/ou privados, segundo a súa natureza”.

GALICIA SOLIDARIA
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MMááiiss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  OO  VVíínnccuulloo::
FFaacceebbooookk  ((hhttttpp::////oonn..ffbb..mmee//11bbFFrrkkqq55)),,  
vviinnccuullooaassoocciiaacciioonn@@ggmmaaiill..ccoomm
oouu  tteellééffoonnoo  669988112211008833 ((JJoossaaffaatt))..

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN

Na súa axenda teñen varias
citas programadas, entre
elas, a organización dunha
xornada micolóxica o
domingo 15 de decembro
pola zona de Borreiros-
Donas na procura de fungos
e cogomelos e na que se
fará unha demostración da
preparación e conservación
do produto colleitado, unha
degustación do mesmo e
charlas teórico-prácticas a
cargo de micólogos
profesionais. De cara ao
Nadal e dirixido ás familias,
o lugar do Vínculo acollerá
un taller de marionetas a fin
de semana do 28 e 29 de
decembro, no que  non
faltará unha representación
de títeres. E coa chegada do
novo ano, o día 7 de xaneiro
haberá un curso de
introdución á animación , no
que se abordarán  técnicas
como o stop motion. 
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EMPRENDEDORES

Todo comezou con Samaín’s Party.  Era o título
do traballo de graduación de Vince Pedreira ao
finalizar os seus estudos na Escola Galega de
Cine. Na rodaxe, coincidíu con tres colegas, Rosa
Chapela, Sofía Ruocco e Alberto González, e tal
foi a complicidade e tan apaixoante a experiencia
que decidiron crear unha produtora audiovisual. 

O nome da pequena empresa, Samaín
Producións, rinde merecido recordo a aquel pri-
meiro traballo que realizaron xuntos e que agar-
dan que lles abra as portas do mercado audiovi-
sual de Galicia. Os socios teñen en común a súa
condición de valmiñoranos, amáis da súa forma-
ción en diferentes áreas da producción audiovi-
sual, como dirección, guión, realización e foto-
grafía.

Agora están inmersos en diversos proxectos de
colaboración coa Radio Galega e a producción de
reportaxes sobre festivais galegos como Berra!,
Dolores Rock, O Son das Mámoas ou Castañazo
rock. Samaín Producións recibirá o 2014 traba-
llando na grabación dun videoclip e na rodaxe
dunha curtametraxe de ficción que pretenden
estrear en marzo. 

Se queres saber máis das súas andainas, podes atopalos no seu facebook
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ssaammaaiinnpprroodduucciioonnss??ffrreeff==ttss

SAMAIN 
PRODUCIÓNS
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EMPREGO

PPRROOGGRRAAMMAA  CCLLAARRAA,,  
PPOOLLAA  EEMMPPRREEGGAABBIILLIIDDAADDEE  
DDAASS  MMUULLLLEERREESS

A Mancomunidade do Val Miñor, a través do
Programa Clara do Instituto da Muller,
desenvolve unha iniciativa na que partici-
pan 25 mulleres da comarca, sete de
Baiona, nove de Gondomar e nove de
Nigrán, que se benefician dun  itinerario
formativo estruturado en dúas fases. A pri-
meira abarca o ámbito máis persoal,
expectativas e demandas, motivación ou
autoestima; e a segunda, entre xaneiro e
xuño de 2014, estará centrada nos aspec-
tos profesionais para favorecer a inserción
laboral tanto por conta allea como por
conta propia, adaptada aos nichos de mer-
cado da comarca. 

O Programa Clara ten o obxectivo de mellorar a empregabilidade e a participación social das mulleres, espe-
cialmente aquelas en risco de exclusión social e laboral.

VAL MIÑOR POLO EMPREGO
O Obradoiro de emprego Terras do Miñor
ou o Programa Clara para a empregabi-
lidade da poboación feminina son algúns
dos nomes propios das diversas expe-
riencias que se levan a cabo no Val Miñor
ao obxecto de dinamizar o mercado labo-
ral, todas elas co denominador común
dun alto contido formativo.

A formación remunerada é precisamente
a razón de ser da segunda edición do
Obradoiro de emprego Terras do Miñor,
no que participa un grupo de 23 persoas
da comarca. Trátase dunha iniciativa
mixta de formación e emprego, á que o
Goberno galego destina máis de 200.000
euros. 

A iniciativa ofrece formación de calidade
e un posto de traballo a un total de 23
personas desempregadas residentes nos municipios de Nigrán, Baiona e Gondomar, que traballan durante
seis meses en operacións básicas de cociña (10 persoas) e servizos de restauración (13 persoas).
Complementariamente, reciben formación en inglés, informática, prevención de riscos e sensibilización
medioambiental e en igualdade de xénero.
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MMÁÁIISS  DDEE  330000  
PPEERRSSOOAASS  
NNOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  
FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE
NNIIGGRRÁÁNN

Dentro da programación anual
de formación para a veciñanza
do municipio, o Concello ofertou
durante este ano un total de 13
cursos nos que participaron 321
persoas. Os dous últimos son
un curso de ofimática, con 15
prazas, dirixido principalmente
para persoas en situación de
desemprego empadroadas en
Nigrán e  un curso de hixiene e
atención sanitaria domiciliaria,
con 20 prazas, que se imparten
no centro Antena.

CCUURRSSOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  EE
AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  BBAAIIOONNAA

O pasado mes de outubro impartíuse un curso gratuito de infor-
mática básica no Centro Antena "A Foz do Miñor" de Baiona, con
12 prazas ofertadas. Por outra banda, ese mesmo mes deu come-
zo o curso de alfabetización para adultos no Centro Cultural de
Baredo, promovido pola Concello de Baiona, ao que asistiron 15
alumnas da parroquia de Baredo e Baiona. 
Esta iniciativa cumpre doce anos en Baiona, consolidada como un
referente de participación e moi valorada polas súas achegas en
competencias que melloran  a autoestima das persoas participan-
tes, máis aló do valor intrínseco da aprendizaxe formativa a nivel
escolar que tamén acadan. As persoas usuarias valoran especial-
mente os beneficios do curso en termos de socialización. 

GGOONNDDOOMMAARR  EEMMPPRREEGGAA
Entre as actividades do segundo semestre deste ano destacan catro clu-
bes de emprego nos que participaron un total de 30 persoas en busca de
emprego intensa, activa e guiada por unha orientadora que facilita o iti-
nerario da busca. Delas, cinco xa acadaron a súa inserción laboral e hai
algunhas outras persoas en proceso de facelo. Os asistentes ao club de
emprego reciben tamén apoio 2.0 en tarefas de uso das novas tecnoloxí-
as relacionadas co emprego, en redes sociais, vídeo CV ou ofertas online.
A área de asesoramento para o autoemprego ofrece información sobre
formas xurídicas, trámites ou axudas para a posta en marcha dos proxec-
tos coas mellores garantías de éxito e viabilidade. Dispón de sementeiro
de empresas onde as persoas emprendedoras poden solicitar un espazo
gratuito para desenvolver os primeiros pasos da súa empresa.
Cursos de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais e de
auxiliar de enfermaría en xeriatría, nos que participaron 30 persoas, e
cursos de carretilleiro, de atención telefónica e de factura plus, con 60
alumnos no seu conxunto, pechan a programación formativa deste ano. 

AAXXEENNDDAA  

O día 1111  ddee  ddeecceemmbbrroo  ááss  1199..0000hh.. terá lugar no Centro Neural unha
sesión de nneettwwoorrkkiinngg que porá en contacto a empregadores e
demandantes de traballo para intercambiar información e facilitar
o coñecemento das condicións do actual mercado laboral na zona. 
Este contacto das partes, concebido como informal e meramente
de intercambio de ideas e non tanto como unha entrevista de tra-
ballo, será o colofón do programa Gondomar emprega.
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ATLETISMO
VAL MIÑOR

DEPORTES

OO  eeqquuiippoo  jjuunniioorr  ffeemmiinniinnoo  ddaa  SSoocciieeddaadd
AAttllééttiiccaa  VVaall  MMiiññoorr  eessttrrééaassee  nnaa  CCooppaa  ddee
EEuurrooppaa  ddee  CCaammppoo  aa  TTrraavvééss  ppoorr  cclluubbeess
ccoommoo  úúnniiccoo  rreepprreesseennttaannttee  nnaacciioonnaall  ddaa
ssúúaa  ccaatteeggoorrííaa..
AA  pprroobbaa  cceelleebbrraarraassee  oo  22  ddee  ffeebbrreeiirroo  nnaa  cciiddaaddee  lluussaa  ddee

AAllbbuuffeeiirraa

Silvia Camesella

É a primeira vez que se clasifican para unha proba a
nivel europeo e estréanse como únicos representantes
nacionais da súa categoría. O equipo junior feminino da
Sociedad Atlética Val Miñor logrou meterse na Copa de
Europa de Clubes de Campo a Través, que terá lugar o
próximo 2 de febreiro en Albufeira (Portugal), logo dunha
impecable actuación no Campionato de España celebrado
en Oropesa. A experiencia destas atletas no podio vén de
atrás; no ano 2008 venceron no Campionato de España na
categoría cadetes e en 2007 fixéronse coa cuarta posición.
Estas rapazas son parte do centenar de atletas que con-

forman a Sociedad Atlética Val Miñor, fundada no ano
1984 e asentada en Gondomar. Os seus logros son se
cadra máis loables se se ten en conta que os adestramen-
tos, a cargo de Pablo Lacaci e Ismael, teñen lugar na pista
de terra situada ao redor do campo de fútbol da vila. “A
iluminación é moi escasa e, ao estar ao aire libre, as con-
dicións son duras, hai moita humidade, fai frío, se chove
non podemos resgardarnos… Somos un clube moi
modesto pero pese a todo, os rapaces están moi implica-
dos, están ilusionados con este deporte. Fan un grande
esforzo e teñen unha disciplina admirable, de ahí que
moitos despunten”, sinala Ana María Martín, secretaria

da Sociedade. 
Cando o tempo apre-

ma e as choivas non per-
miten desenvolver os
adestramentos, o clube
emprega unhas instala-
cións do antigo colexio
de Gondomar, cedidas
pola Concellería de
Deportes do municipio.
Os membros da direc-
tiva amosan o seu
agradecemento á súa

representante, Natalia Salgueiro, pola
súa implicación co clube, non só na cesión das instala-
cións, tamén polo apoio prestado nas carreiras que orga-
nizan, como o Memorial Manuel Barros, o Cross Bernardo
Almuiña ou o Nigrán Area.

atletismovalmiñor.com
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NOMES 
PROPIOS QUE 
DESPUNTAN

Entre os cen
deportistas da enti-
dade sobresaen
algúns nomes que
non deixan de acu-
mular trofeos nas
súas vitrinas. Polas
súas boas marcas,
resonan o de Rocío
Rodríguez, Brais
Gómez ou Marco Rosende. Eva Cid é outra das atletas que
destaca nas competicións. “Sempre é prefinalista.
Clasificarse para un campionato de España é moi difícil e
ela sempre está entre as finalistas”, afirma a secretaria.
Para mostra, as súas marcas durante a pasada tempada:
campiona galega en 1.500 metros, 4º lugar da categoría
junior no campionato de España de 1.500 metros lisos
(pista cuberta) e 4º posición no campionato de España de
1.500 metros ao aire libre. 
Pero, sen dúbida, a peza clave do clube é Jenny

Fernández. A pasada temporada foi campiona de España
en 3.000 metros lisos (pista cuberta) e 3.000 obstáculos e
bateu o récord galego da categoría junior en 3.000 metros
obstáculos, situándose como a terceira marca nacional do
ano na súa categoría. Os seus logros valéronlle entrar a
formar parte da selección española, sendo a primeira
atleta do clube en acadar esta honra.

PRIORIDADE: FOMENTAR A PRÁCTICA DEPORTIVA

Ao tratarse dun clube de base, a súa prioridade é
fomentar a práctica deportiva entre os nenos e entre
os adultos, dende os seis anos até os máis de seten-
ta que ten o maior dos veteranos, aínda que inciden
sobre todo na inculcación do deporte nos máis
pequenos. “O atletismo é duro, o que queremos é
que os rapaces adquiran bos hábitos e boa técnica.
Que lles guste o que fan para afrontar da mellor
forma posible unha competición”, subraia Ana
María. O entusiasmo dos atletas e socios, unido ao
da directiva, fan da Sociedad Atlética Val Miñor un
clube referente non só na comarca, senón tamén

en Galicia e pouco a pouco en España.
Outro dos seus principais obxectivos pasa por conseguir

clasificar ao maior número de equipos en campionatos a
nivel autonómico e nacional. Para a tempada que acaba
de comezar, aspiran a manterse na liña dos últimos anos
e mellorar as metas acadadas. “Gustaríanos que se clasi-
ficasen cinco equipos no campionato de España, a cinco
atletas na proba nacional individual e que cheguen á
selección española o maior número de atletas”, revela a
secretaria.

cousas de val miñor    2233

DEPORTES
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DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL

OCIO - LITERATURA

LEGADO EN LOS HUESOS
Ediciones Destino

LEGADO NOS ÓSOS
Edicións Xerais

Dolores Redondo

Máis emoción, máis tensión, máis revelacións, todo é máis
na esperada segunda parte da Triloxía do Baztán, coa ins-
pectora Amaia Salazar como protagonista.

LA VUELTA AL MUNDO CON LA TÍA MAME

Patrick Dennis

Hai un par de anos a Editorial
Acantilado descubriunos os encan-
tos desta indescritible muller en La
tía Mame. Agora regresa con novos
bríos para facernos pasar uns
momentos inmellorables frente a un
libro divertido que esperta sorrisos e
risas a partes iguais.

ARDALÉN 
EL patito editorial (Galego),
Editorial Norma (castelán).

PREMIO NACIONAL DE
COMIC  2013

Miguelanxo Prado

Despóis de tres anos adicado a Ardalén, Miguelanxo Prado
ofrécenos a súa obra máis extensa e ambiciosa ata o
momento. Un relato fascinante sobre os recordos e a memo-
ria, con personaxes inesquecibles e a mestría dun dos mello-
res autores de banda deseñada do noso país.

A MEMORIA DA CHOIVA
Edicións Xerais

Pedro Feijoo Barreiro

Logo do éxito recibido pola súa primeira novela, Os fillos do
mar, regresa Pedro Feijoo cunha nova aventura, desta volta
chea de versos, de sangue, de amor e de odio, pero manten-
do intacta a súa máxima por bandeira: ante todo, o entrete-
mento e o pracer de lectores e lectoras.
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DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA CULTURAL

AXENDA BAIONA NNAADDAALL  22001133
DDEECCEEMMBBRROO

44  mméérrccoorreess. MMaannuuaalliillaannddiiaa::  OObbrraaddooiirroo  ““OO  iinnvveerrnnoo””
17.30-19.00 h. Biblioteca Municipal
55  xxoovveess EEssppeeccttááccuulloo  ddee  ccaanncciióónnss  iinnffaannttííss::  ““EEnn  CCaabbáárrcceennoo
ssee  ooyyee  ccaannttaarr”” de Susa Herrera. 18.00-19.00 h. Biblioteca
Municipal
77  ssáábbaaddoo AAccttuuaacciióónn  ddee  SSeevviillllaannaass;;  ““CCaassaa  ddee  TTrriiaannaa””
19.00 h. Auditorio V Centenario
1100  mmaarrtteess CChhaarrllaa--CCoonnffeerreenncciiaa  ssoobbrree  NNeeuurroollooxxííaa..
Ponente: Dr.Pato. 19.30 h. Capitanía Marítima.
1111  mméérrccoorreess MMaannuuaalliillaannddiiaa::  OObbrraaddooiirroo::  ““DDeeccoorraacciióónn  ddee
NNaaddaall”” 17.30-19.00 h. Biblioteca Municipal
1122  xxoovveess CCoonnttaaccoonnttooss  ddee  NNaaddaall::““EEll  ÁÁrrbbooll””  ddee  HHaannss
CChhrriissttiiaann  AAnnddeerrsseenn.. 18.00-19.00 h. Biblioteca Municipal
1133  vveennrreess ““GGaallaa  ddoo  NNaaddaall””  aaccttuuaacciióónn  ddaa  EEssccoollaa  ddee  BBaaiillee::
““MMaarrccaannddoo  PPaassooss””.. 20.30 h. Auditorio V Centenario
1144  ssáábbaaddoo
EEnnttrreeggaa  ddaa  DDiissttiinncciióónn  HHoonnoorrííffiiccaa  ddoo  ““LLaazzoo  ddee  HHoonnrraa””  áá
““CCoorraall  PPoolliiffóónniiccaa  SSaann  LLoorreennzzoo  ddee  BBeelleessaarr””
12.00 h. Salón de Plenos do Concello de Baiona
AAccttuuaacciióónn  ddaa  EEssccoollaa  ddee  DDaannzzaa  ““VViillaa  ddee  BBaaiioonnaa..””
20.00 h. Auditorio V Centenario 
1155  ddoommiinnggoo GGaallaa  SSoolliiddaarriiaa  ““AAvveellaaiiññaa”” 19.00 h. Auditorio V
Centenario
1188  mméérrccoorreess MMaannuuaalliillaannddiiaa::  OObbrraaddooiirroo::  ““OO  NNaaddaall””
17:30-19.00 h. Biblioteca
1199  xxoovveess CCoonnttaaccoonnttooss  ddee  NNaaddaall  ““OO  qquueebbrraannoocceess”” de María
Canosa; baseado nun conto orixinal de Ernest Theodor
Amadeus Hoffmann. 18.00-19.00 h. Biblioteca Municipal
2211  ssáábbaaddoo
““GGaallaa  ddee  NNaavviiddaadd””  ddaa  EEssccoollaa  ““GGaalliicciiaa  eenn  DDaannzzaa”” de
Baiona. 16.00-20.00 h. Auditorio V Centenario
““XXXXVV  FFeessttiivvaall  ddee  PPaannxxoolliiññaass””  CCoorraall  PPoolliiffóónniiccaa  ““BBaaiioonnaa  aa
RReeaall”” 20.00 h. Excolexiata Santa María 
PPaassaarrrrúúaass  ppoolloo  ggrruuppoo  ““BBllooqquuiinnhhoo  ddee  SSaammbbaa  AAppeerrttaa””
20.30 h., Casco Vello 
2222  ddoommiinnggoo ““XXIIIIII  FFeessttiivvaall  ddoo  NNaaddaall””  ddoo  CCoorroo  ddee  HHoommeess
““VVoocceess  BBaaiioonneessaass  ee  ddoo  GGrruuppoo  ddee  CCoorrddaass  ““VViirrggeenn  ddee  llaa
RRooccaa”” 20.30 h. Auditorio V Centenario

2233  lluunnss
““XXooggootteeccaa  ddee  NNaaddaall””
11.00-13.00 h.Centro
Multiusos Ángel Bedriñana-
Carabela Pinta
““IInncchhaabblleess  ee  oobbrraaddooiirrooss
ppaarraa  nneennooss”” 15.30-19.30 h.
Alameda Carabela Pinta. 
2266  xxoovveess  CCiinnee  ddee  NNaaddaall::““EEll  oorrii--
ggeenn  ddee  llooss  GGuuaarrddiiaanneess”” 18.00 h.
Centro Multiusos Ángel Bedriñana-Carabela Pinta.
2277  vveennrreess
““XXooggootteeccaa  ddee  NNaaddaall”” 11.00-13.00.h.Centro Multiusos
Ángel Bedriñana-Carabela Pinta.
CCoonncceerrttoo  ddoo  ccaannttaauuttoorr  ““MMaarrccooss  RRooddrríígguueezz”” 21.00 h.
Auditorio V Centenario.
2288  ssáábbaaddoo CCoonncciieerrttoo  ddee  FFiinn  ddee  AAnnoo  ““BBaannddaa  ddee  MMúússiiccaa
MMuunniicciippaall  ddee  BBaaiioonnaa”” 20.30 h. Auditorio V Centenario
2299  ddoommiinnggoo ““FFeessttiivvaall  ddee  NNaaddaall””  LLooss  CCaatteess  yy  llooss  PPeeqquueess..
16.30 h. Auditorio V Centenario
3300  lluunnss CCiinnee  ddee  NNaaddaall::  ““CCaammppaanniillllaa::  EEll  SSeeccrreettoo  ddee  llaass
HHaaddaass””18.00 h. Centro Multiusos Ángel Bedriñana,-
Carabela Pinta. 

XXAANNEEIIRROO

22  xxoovveess
““XXooggootteeccaa  ddee  NNaaddaall”” 11.00-13.00 h.Centro Multiusos
Ángel Bedriñana-Carabela Pinta
RReepprreesseennttaacciióónn  tteeaattrraall..  NNoonn  ssii??  TTeeaattrroo..  OObbrraa::
““TTuurraannddoott””.. 20.00 h. Auditorio V Centenario
33  vveennrreess
““XXooggootteeccaa  ddee  NNaaddaall”” 11.00-13.00 h.Centro Multiusos
Ángel Bedriñana-Carabela Pinta
““IInncchhaabblleess  ee  OObbrraaddooiirrooss  ppaarraa  nneennooss””..PPaaxxee  RReeaall
15.30-19.30 h. Alameda Carabela Pinta. 
44  ssáábbaaddoo ““IInncchhaabblleess  ee  OObbrraaddooiirrooss  ppaarraa  nneennooss””..PPaaxxee
RReeaall. 15.30-19.30 h. Praza Victoria Cadaval. 
55  ddoommiinnggoo CCaabbaallggaattaa  ddee  RReeiiss  MMaaggooss. Saída Ponte Romano
ás 17.00 h. e saída dende Sta. Marta ás 18.00 h.
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AGENDA  CANGAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE

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

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

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

CONCERTOS

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

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

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURALAXENDA GONDOMAR AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCUULLTTUURRAAIISS  EE  DDEE  LLEECCEERR
DDEECCEEMMBBRROO

ssáábbaaddoo  77.. NNoonn  ssii??  TTeeaattrroo  ““TTuurraannddoott””. Auditorio Lois
Tobío. 22,00h. Billeteira: 3,50 euros
ddoommiinnggoo  88.. MMaattrreesskkaa  ““OO  GGuuiissoo””. Auditorio Lois Tobío.
18,00h. Billeteira: 3,50 euros
ssáábbaaddoo  1144.. CCoorroo  ddaa  AAggrruuppaacciióónn  MMuussiiccaall  ddee  VViinncciiooss..
CCoorroo  ddee  HHoommeess  VVoocceess  BBaaiioonneessaass  ee  GGrruuppoo  ddee  CCoorrddaa
VViirrggeenn  ddee  llaa  RRooccaa. Auditorio Lois Tobío. 20,00h.
Entrada libre
ssáábbaaddoo  2211.. AAvveennttoo  PPrroodduucccciióónnss  ““LLaarraannxxuuss  77””.
Auditorio Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 3,50 euros

ddoommiinnggoo  2222.. TTíítteerreess  TTaannxxaarriinnaa
““TTiittiirriicciirrccuuss””. Auditorio Lois
Tobío. 18,00h. Billeteira: 2,50
euros
lluunnss  2233.. TTaallííaa  TTeeaattrroo
““PPeeqquueennaa””. Auditorio Lois Tobío.
18,00h. Billeteira: 2,50 euros
mmaarrtteess  2244.. AAnniimmaarr--TT  ““LLaaiiaa,,
aapprreennddiizzaa  ddee  mmaaggaa””. Auditorio
Lois Tobío. 18,00h. Billeteira:
2,50 euros

xxoovveess  2266.. AAnniimmaarr--TT  ““AA  ccaassiittaa  ddee  ccaarrttóónn””. Auditorio
Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 3,50 euros
vveennrreess  2277.. MMaarrííaa  LLaarrrraaiizz  UUrrrruussoollaa  ““OO  qquueebbrraannoocceess””.
Auditorio Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 2,50 euros
ssáábbaaddoo  2288.. BBaabbaalluuvvaa  ““LLuummee””. Auditorio Lois Tobío.
18,00h. Billeteira: 3,50 euros
ddoommiinnggoo  2299.. PPiinnggaa  TTeeaattrroo  ““OO  rreeccuunncchhoo  ddooss  ccoonnttooss””.
Auditorio Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 3,50 euros
lluunnss  3300.. PPiinnggaa  TTeeaattrroo  ““CCrrooaacc””. Auditorio Lois Tobío.
18,00h. Billeteira: 2,50 euros

XXAANNEEIIRROO

xxoovveess  22.. FFUURRAABBOOLLOOSS  --  AA  XXaanneellaa  ddoo  MMaaxxíínn  ““CChhiinncchhaa,,
rraabbiinncchhaa””. Auditorio Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 3,50
euros.
vveennrreess  33.. FFUURRAABBOOLLOOSS  --  PPiinnggaa  TTeeaattrroo  ““UUmmiiaa,,  oo  rreeii  ddooss
mmaarreess””. Auditorio Lois Tobío. 18,00h. Billeteira: 3,50
euros.
ssáábbaaddoo  44.. FFUURRAABBOOLLOOSS  --  TTÍÍTTEERREESS  CCAACCHHIIRRUULLOO  
““AA  hhiissttoorriiaa  ddoo  aappaallppaaddoorr””. Auditorio Lois Tobío.
18,00h. Billeteira: 3,50 euros.
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AGENDA  CANGAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE

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

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

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

CONCERTOS

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

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

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURALAXENDA NIGRÁN AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNAADDAALL  22001133
DDEECCEEMMBBRROO

55  aaoo  1155.. EExxppoossiicciióónn  ddee
AArrttee  ee  DDeeccoorraacciióónn,,  aa
ccaarrggoo  ddee  AAuurroorraa  ddeell
CCaammppoo  ““IIttaa””..
Salón de Actos
municipal, de
18.00 a 20.00
horas.
66.. OObbrraaddooiirroo  ddee
NNaaddaall  ppaarraa
nneenn@@ss.. C.C.R.
Parada Miñor, de

11.00 a 13.00 h. 
88.. CCoonncceerrttoo  ddee  MMaarrccooss

RRooddrríígguueezz  ee  oouuttrrooss  ccaannttaann--
tteess  ddaa  ccoommaarrccaa.. C.C.R. Parada

Miñor. Entrada de balde.
1111  aaoo  1133.. RReeccoolllliiddaa  ddaa  CCaammppaaññaa  SSoolliiddaarriiaa  ddee
AAlliimmeennttooss  nnooss  cceennttrrooss  eessccoollaarreess  ddoo  
mmuunniicciippiioo..
1122.. EExxccuurrssiióónn  ááss  TTeerrmmaass  ddee  MMooccaaoo..  
1122.. CCaammppeeoonnaattoo  ddee  SSuurrff,,  Praia de Patos.
1144.. IIII  GGuuaatteeqquuee  AAnnooss  6600  ppaarraa  MMaaiioorreess  ddee  6600.. Salón de
Actos municipal, de 19.00 a 22.00 h.
1144  ee  1155.. RRoonnddaallllaass  SSaannttiiaaggoo  ddee  PPaarraaddaa,, do C.C.R.
Parada Miñor, pola parroquia de Parada.
1155.. CCoonncceerrttoo  ddee  CCoorraaiiss  ddoo  NNaaddaall, coas actuacións dos
coros Ecos do Castelo, Coral Polifónica de San Roque
e o Coro Mixto Stella Maris. C. C. O Torreiro de
Priegue, 19.30 h.
1188  ee  1199.. MMeerrccaaddiiññoo  SSoolliiddaarriioo E.E.I. As Dunas, Panxón.
De 8.45 á 13.45 horas. O xoves 19 tamén estará aberto
en horario de tarde, de 16.00 a 18.00 horas. A recada-
ción destinarase a Cáritas.

2211.. IIII  FFeessttiivvaall  SSoolliiddaarriioo  ddoo  NNaaddaall  ddee  CCoorraaiiss  CCoonncceelllloo
ddee  NNiiggrráánn.. Salón de Actos municipal, 19.30 h.
2222.. IIIIII  PPaappáá  NNooeell  SSoolliiddaarriioo.. Pavillón Municipal de
Deportes de Panxón, a partir das 17.00 horas, con
recollida de xoguetes e alimentos e sorteos de regalos
para os máis pequenos.
2222.. PPaappáá  NNooeeiiss  MMootteeiirrooss.. Dende ás 17.00 horas por
todas as parroquias do municipio.
2222.. IIIIII  FFeessttiivvaall  ddee  AAccoorrddeeóónnss.. Salón de Actos munici-
pal, a partir das 19.30 horas.
2233  aaoo  33  xxaanneeiirroo.. LLuuddootteeccaa no Salón de Actos munici-
pal, de 10.00 a 14.00 h.
2233.. TTeeaattrroo  iinnffaannttiill ““OO  rreeccuunncchhoo  ddooss  ccoonnttooss””, de Pinga
Teatro. Salón de Actos municipal, 18.00 h. Prezo da
entrada: 3 euros.
2266  aaoo  3300.. IIIIII  NNiiggrráánn  XXooggoollaannddiiaa.. Pavillón Municipal de
Deportes de Panxón, de 16.00 a 21.00 horas. Prezo das
entradas: adultos 1 euro
e nenos 2 euros. 
2288.. XXIIXX  TToorrnneeoo
ddee  XXaaddrreezz
LLaarrooccaa..

XXAANNEEIIRROO

44.. BBaaiillee
ssoocciiaall  ddee
RReeiiss do
C.C. O
Torreiro de
Priegue.
55.. CCaabbaallggaattaa  ddee
RReeiiss
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2288 cousas de val miñor
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cousas de val miñor 2299
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3300 cousas de val miñor       

QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúa de... Nigrán

Tomás 
Mirambell

Don Tomás Mirambell foi un xove piloto catalán da
Marina Mercante, nacido en Masnou (Barcelona) en 1862.
Chegóu a Vigo con cerca de vinte anos e se estableceu na
cidade para dedicarse á industria de efectos navais, coa
casa comercial Bertrán y Mirambell.

Unha das súas industrias máis arriscadas foi a
Cordelería Ibérica de Toralla, fábrica de redes que emple-
aba a unhas setenta persoas nos seus primeiros tempos.
A subida do precio das materias primas debido á pérdida
das colonias propicióu a desaparición da empresa.

Catalán de nacemento, foi nomeado fillo adoptivo de
Vigo polos seus esforzos en prol do desevolvemento eco-
nómico e comercial da cidade. Presidiu a Cámara de
Comercio, de 1924 a 1930, e convocóu ás forzas da cidade
a unha asamblea en 1927 para constituir a Unión de
Entidades Viguesas, precedente da actual Fundación
Provigo.

Tamén participóu nas iniciativas de creación do Banco
de Vigo, ou a Sociedade de Abastecemento de Augas. Foi
o fundador e presidente efímero do novo Círculo
Mercantil. Xunto con Martín Echegaray e Ceferino Maestú
formóu a primeira comisión encargada de iniciar o pro-
xecto do tranvía, ata chegar á vicepresidencia da socieda-
de tranviaria.

Unha da súas teimas era que Vigo se convertera no
porto máis importante do Atlántico. O seu interés pola
industria do mar queda patente cos reiterados intentos
por promover unha Exposición Internacional da Pesca.

Empeño que se materializou oitenta anos despois da
primera tentativa, coa celebración da World Fishing
Exhibition. Don Tomás tamén contribuiu cos seus fondos
á construcción do edificio do Clube Náutico. 

O seu polo mundo do mar tamén se reflexa no monu-
mento de Monteferro dedicado aos mariños de varios paí-
ses. Aínda que a iniciativa foi do cónsul de Gran Bretaña
en Vigo, Mr. Nightingale, tras finalizar a Primeira Guerra
Mundial, o monumento levantóuse gracias ao apoio
incondicional do séptimo presidente da Cámara.

Mirambell era un empresario preparado. Fundou a
Asociación General de Cultura, que loitou dende 1912 por
diferentes causas viguesas. Escribía en cabeceiras como
Faro de Vigo, El Pueblo Gallego o La Lucha. Na prensa
expresaba a súas ideas galeguistas e á vezvez federalis-
tas. 

Non sólo o porto ou a pesca, senón tamén a rede de
comunicacións por terra con Madrid e a defensa de Vigo
foron outras de suas teimas. Sin embargo, a pesares da
sua conciencia política, rexeitou en varias ocasións a res-
ponsabilidade de converterse en alcalde da cidade.

En 1931, despois dunha frutífera presidencia da
Cámara, Mirambell foi nomeado presidente de honor da
mesma.
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