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val miñor
CCOOUUSSAASS DDEE

EDITORIAL 
Tes nas tuas mans un número máis de Cousas de Val Miñor, o cuarto dende

a súa aparición e o primeiro deste 2014. Dende aquí, queremos transmitir o
noso agradecemento a todos aqueles que fan posible este ambicioso proxecto
e a todos os nosos seguidores. E para celebralo, temos preparada unha sor-
presa na páxina 13.
Neste número, imos coñecer un pouco mellor e nalgún caso descubrir,

algúns dos tesouros que se esconden cerca de nos e cos que compartimos o
noso día a día.
Entrevistamos a Iván Ferreiro (antes da súa viaxe a México) que co seu nuevo

disco quere conseguir que Val Miñor sexa algo máis cercano nesa conexión
con Madrid, non solo no xeográfico, tamén no sentimental.
Celebramos co C.F. Gondomar os seus 100 anos como clube, un dos 5 máis

antiguos de Galicia e do que nos conta moitas cousas o seu presidente Juan
Antonio.
A asociación Juan María que cumple 30 anos, ocupa nesta ocasión o

espazo que dedicamos a aqueles que dedican unha parte importante do seu
tempo a axudar a outras persoas. Ademáis nesta ocasión, é un equipo do seus
Reporteiros en Rede o que nos envía unha das reportaxes.
En RUTAS, imos recorrer e descubrir con todo detalle aspectos moi

interesantes dunha das xoias do patrimonio que posúe o Concello de Baiona,
Santa Liberata
Finalmente na nosa axenda, atoparás toda a programación cultural dos tres

concellos e de maneira destacada “ENTROIDO e A FESTA DA ARRIBADA”

OS EDITORES
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ENTREVISTA

‘‘VVaall  MMiiññoorr--  MMaaddrriidd,,  HHiissttoorriiaa  yy  CCrroonnoollooggííaa  ddeell
MMuunnddoo’’  éé  oo  ttííttuulloo  ddoo  sseexxttoo  áállbbuumm  ddee  IIvváánn
FFeerrrreeiirroo,,  uunnhhaa  aalluussiióónn  aa  eessee  lliibbrroo  ““ttaann  iinnttrraattaa--
bbllee””  ddee  IIssaaaacc  AAssiimmoovv  ee  uunn  rreeccoorrddoo  áá  ccoommaarrccaa
qquuee  llllee  ssuusscciittaa  eessaa  ““mmeellaannccoollííaa””  oommnniipprreesseennttee
nnaass  ssúúaass  ccaanncciióónnss..  NNoonn  éé  uunn  ttrraabbaalllloo  aaoo  uussoo,,  éé  aa
eexxpprreessiióónn  dduunn  mmuunnddoo  pprrooppiioo  ee  ccoommppaarrttiiddoo,,
ccoonnssttrruuííddoo  aa  ppaarrttiirr  ddoo  iimmaaxxiinnaarriioo  tteelleevviissiivvoo..  UUnn
xxooggoo  ddoo  qquuee  ppaarrttiicciippaann  ooss  ttííttuullooss  ddee  ccaaddaa  uunn  ddooss
tteemmaass  qquuee  iinnccllúúee  ((““CCóómmoo  CCoonnooccíí  aa  VVuueessttrraa
MMaaddrree””,,  ““TTwwiinn  PPeeaakkss””  oo  ““AAlliieenn  vvss  PPrreeddaattoorr””))..
UUnn  ddiissccoo  ppaarraa  eessccooiittaarr  ccoonn  aatteenncciióónn..

Silvia Camesella

Por que decidiu facer referencia á comarca no título do seu
novo álbum?
Vivo no Val Miñor dende hai moito tempo, esta é a miña
casa, aquí está a miña familia, é onde escribo, onde
gravo... E agora mesmo, esta comarca e Madrid son os
dous puntos máis importantes na miña vida, estou a caba-
lo entre un sitio e o outro, e parecíame importante meter o
Val Miñor no disco; non só a parte física ou xeográfica,
senón tamén a sentimental. Dalgunha maneira sabía que
non todo o mundo que escoitara o traballo sabería onde
estaba o Val Miñor e quería que representase a casa de
calquera, que dalgunha forma marcase ese punto periféri-
co que todos temos. 

Por que este novo disco é a expresión dun novo Iván
Ferreiro? 
Eu vou cambiando coa miña vida e a miña vida vai cam-
biando comigo. E dalgunha forma, este disco pedía que
fose máis positivo e vital. Non sei se é a expresión dun
novo Iván porque, en xeral, xa son vitalista e positivo pero
os discos de Iván van tinguidos de emocións. Quixemos
que este fora un disco que che alegrara o día, que contase
cousas bonitas, a pesar de ter algunha sombra. 

Como é ese mundo que plasma ou relata no traballo? 
Máis que un mundo para contar eu é un mundo para que
se meta o que queira escoitar o disco. Os discos son máis
un traxe que se pon o ouvinte que algo que teña que ver
con quen os fan. Eu espero que sexa un mundo sexy, con
esperanzas e ganas de facer cousas... Queriamos que
alguén que escoite o disco pense nas mellores cousas da
súa vida, non nas peores.

Iván Ferreiro:
“Val Miñor pode
ser a casa de
calquera, ese
punto periférico
que todos
temos”
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Levaba tres anos sen publicar novo álbum. As cousas
que se fan con calma saen mellor?
(Risas) A verdade é que durante ese tempo non houbo
moita calma na miña vida. Co recompilatorio
‘Confesiones de un artista de mierda’ (2011) estivemos
case dous anos e medio xirando e tamén aproveitamos
para tocar. O ideal é non separar unha cousa da outra.
Respecto á calma, penso que é necesaria para saber se
o material que tes é o adecuado.

Neste traballo rodeouse de múltiples amigos (Julieta
Venegas, Antonio Orozco, Leiva, etc.). Isto está en harmo-
nía con esa tranquilidade que esixe ás veces a creación?
É un disco de xente. Amaro (Ferreiro) é o 50 % do proxec-
to e creo que é un disco moi ‘colaborativo’, no que parti-
cipou moita xente do Val Miñor e de Madrid: Martiño,
Leiva, Luís Ferreira... Penso que canta máis xente parti-
cipe e aporte ideas ao traballo, mellor quedará.

“Nunca hai que forzar o crecemento” é unha das súas
máximas. Que balance fai do seu crecemento como pro-
fesional?
É un pregunta complicada porque non sei se fago dema-
siados balances sobre a miña vida profesional. A músi-
ca é un traballo estraño, dáche alegrías e desgustos,
flutúa e eu mantéñome aquí, no meu barquiño, coa
ondada. Tamén é difícil facer unha valoración tal e como
está o mundo, e non me refiro á música. Resúltame
complexo saber onde estou cando non sei realmente
onde estamos ningún de nós. 

De aí o positivismo que transmites no álbum?
Cando todo ía moito mellor faciamos cancións con
malas noticias e agora que todo está mal non queria-
mos que o noso disco fose o que che amargase a mañá,
senón o que utilizas para tirar para arriba. Hai unha
crise moi gorda e hai xente pasándoo moi mal e nós
pretendiamos facer un disco que falara das cousas que
pasan. As cousas poden cambiar ou non pero isto non
depende especialmente da economía. Creo que o
mundo é sentimental. E o disco é unha declaración de
amor que conta como se quere a alguén e onde queres

estar. Parecíame que era o adecuado para estes tem-
pos. Quería acordarme daquelas cousas boas que aínda
nos quedan.

Isto ten moito que ver coa emoción. É esta unha carac-
terística inherente á súa música?
Penso que a música que fai todo o mundo é dalgún xeito
emocionante porque busca emocións e invitar a bailar
tamén é unha emoción. Cando fago cancións, creo que
hai algo galego en min, algo do Val Miñor que ten que
ver cunha melancolía... Non sabería definilo exacta-
mente, e supoño que non poderei quitarmo nunca.

O disco preséntase en distintos formatos (vinilo e CD)
que inclúen un xogo cun taboleiro. En que consiste?
É un xeito de expresar que estamos a xogar co disco,
que estamos a pasalo ben e para que os ouvintes poidan
tocar, mirar e divertirse con el. 

A xira está a funcionar moi ben. Esperaba este recibi-
mento?
A verdade é que tivemos moita sorte estes últimos anos.
Tanto meu irmán Amaro coma min, cremos moito na
sorte e nós, temos a sorte de que a xente vén vernos, e
esa é a maior sorte que pode ter un músico. A xira arran-
cou moi ben e sempre que vai ben, é unha sorpresa.
Temos unha banda marabillosa e eu estou encantado coa
xira. Pero se está ben ou non, ten que valoralo o público.

Tamén cruzaredes o charco...
Si, marchamos para México o 16 de febreiro, temos
varias datas fixadas en distintas provincias. Xa temos as
entradas dun concerto esgotadas e estamos moi con-
tentos porque ata agora non puidemos ir nin a México
nin a Latinoamérica en xeral.

Pero antes, o 13 de febreiro, estades en Vigo...
Este concerto gústame especialmente porque toco na
casa. As últimas veces que toquei aquí foi con Leiva e nun
evento benéfico haberá un ano e pico pero quería presen-
tar o disco na cidade. É o concerto ‘feliz’ da xira porque
entre o público están a miña familia e os meus amigos. 
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NOVAS VAL MIÑOR

A Feira Internacional de Turismo, que se celebra anual-
mente en Madrid, tivo este ano unha sólida presencia da
oferta turística e gastronómica do Val Miñor, escrita cos
nomes propios de Descubre Nigrán, o festival
Portamérica e Turismo Mariñeiro de Baiona.
Era a primeira vez que Nigrán acudía a esta cita, cun
espazo propio dentro da programación de Turgalicia, e
unha dobre proposta, a campaña DDeessccuubbrree  NNiiggrráánn  ee  oo
ffeessttiivvaall  PPoorrttaamméérriiccaa, que foi presentada pola delegación
municipal, da que formaba parte o alcalde de Nigrán,
Alberto Valverde; a concelleira de Turismo, Cultura e
Deportes, Liliana Silva, e o director de PortAmérica,
Joaquín Martínez.

Praias, natureza, patrimonio histórico e cultural e gas-
tronomía foron os argumentos utilizados para interesar
a potenciais visitantes a través da campaña Descubre
Nigrán, creada para “por en valor en valor estes atribu-
tos innatos do noso municipio, que se ven complemen-
tados cunha ampla e variada oferta de esparcimento ao
longo de todo o ano, que ten o obxectivo de fortalecer a
oferta en actividade turística, hosteleira e comercial,
para que especialmente os nosos visitantes disfruten
dunha experiencia agradable e incomparable”, segundo
destacou no seu discurso o alcalde de Nigrán.
A toda esta riqueza, engádese PortAmérica, un evento
que aproveita o poder dinamizador da cultura para
conectar Europa con América, buscando novas fórmu-
las de progreso económico e social a ambos lados do
Atlántico, e de cuxo éxito falan os máis de 16.000 e
19.000 asistentes nas dúas primeiras edicións. 
PortAmérica parte da música como elemento de cone-
xión e combina tres elementos, a cultura, o ocio e a
innovación. Representa unha aposta polo valor real das
industrias culturais como factor dinamizador da econo-
mía, un novo modelo de festival que marca un punto de
partida para xerar sinerxias e proyectos colaborativos a
ambos lados do Atlántico.

TTEERRCCEEIIRRAA  EEDDIICCIIÓÓNN  --  PPOORRTT  AAMMÉÉRRIICCAA
A terceira edición do festival será os días 17,18 e 19 de
xullo en Porto do Molle, Nigrán, cunha coidada selec-
ción de artistas de primeiro nivel de España, Europa e
América. Entre outroas actuacións, xa están confirma-
das as de El Columpio Asesino, Eme Dj, Full, Kostrok,
León Benavente, Meneo (Guatemala), Nada Surf (USA),
Najwa, Nikki Hill (USA), Niños Mutantes, Sidonie,
Systema Solar (Colombia), The Sonics (USA) e Triángulo
de Amor Bizarro.
Música con acampada ao lado da praia, en plena natu-
reza. Sol, amigos, deportes e excelente gastronomía,
asegurada coa participación de Estrellas Michelin como
Pepe Solla, Xosé Cannas, Beatriz Sotelo, Javier Olleros,
Alberto González ou Yayo Daporta, que ofrecen un show-
cooking en directo no festival. Pinchos de autor, marida-
dos con viños da D.O. Rías Baixas.

A OFERTA TURÍSTICA
DE VALMIÑOR, EN FITUR

TURISMO MARIÑEIRO 
DE BAIONA
Pola súa banda, o Concello de Baiona presentou en
Fitur o proxecto Turismo Mariñeiro, que busca
poñer en valor o rico patrimonio mariñeiro como
recurso turístico diferenciado, nun acto ao que
asistíu a concelleira de Turismo da localidade.
Este proxecto ten como principal obxectivo aprovei-
tar as potencialidades turísticas que ofrecen as
actividades tradicionais da pesca, o marisqueo, a
acuicultura e a industria conserveira, así como as
relacionadas con outros colectivos do mar., divul-
gando as tradicións e os oficios e profesións do mar.
A presentación desta oferta completouse cunha
degustación de produtos típicos de Baiona, entre os
que o paté de percebes, exclusivo da vila, tivo unha
gran aceptación.
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AXENDAS POLA IGUALDADE PARA ESCOLARES

O alumnado de 4º de primaria dos catro CEIP do concello recibiron as Axendas pola Igualdade, nun acto celebrado
o pasado mes de xaneiro ao que asistiron o alcalde de Gondomar, Fernando Guitián, e a concelleira de Igualdade,
Patricia Durán.
Esta iniciativa implicou a 111 rapaces e rapazas na resolución das desigualdades de xénero, de xeito que estes asu-
miron o protagonismo e actuaron como axentes dinamizadores do cambio na sociedade.
Despois dun proceso de sensibilización e documentación, este grupo de rapaces foi capaz de deseñar e realizar unha
Axenda Escolar de uso persoal que terán presente durante todo o ano cun contido comprometido coa igualdade
entre mulleres e homes e contra a violencia de xénero.
Axendas pola Igualdade é un proxecto enmarcado dentro do VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes
do Concello de Gondomar 2012-2015, eixe 2: Cambio de valores e modelos para a igualdade e cofinanciado con fon-
dos da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da Igualdade e do Fondo Social Europeo.

cousas de val miñor    77

NOVAS GONDOMAR

Valmin?or 4 ok.qxp:Maquetación 1  21/2/14  11:09  Página 7



88 cousas de val miñor

ÉÉXXIITTOO  DDEE  MMAARRTTÍÍNN  PPIINNTTOOSS  EE  
AANNXXOO  IIGGLLEESSIIAASS  NNOO  OOPPEENN  DDEE  TTEENNIISS  
DDEE  MMEESSAA  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL

Os xogadores da  A.D. Vincios de tenis de mesa, Martín Pintos
e Anxo Iglesias, participaron no vixésimo Open de Portugal
infantil e cadete que se celebrou a finais de decembro en Vila
Nova de Gaia, formando parte da selección de España.
A pesares de ser a primeira experiencia internacional de alto
nivel dos dous xogadores da A.D. Vincios, ambos realizaron un
excelente papel na competición. Martín Pintos, e a súa parella
na proba de equipos, o vigués Pedro Fernández, estiveron a
piques de clasificarse para disputar os postos de honra do tor-
neo. Anxo Iglesias, que formou equipo co madrileño Gonzalo
Herranz, tamén tivo unha boa actuación.
Nas probas individuais, Martín Pintos quedou primeiro do seu
grupo e accedeu aos oitavos de final, onde perdeu contra o
holandés Roel Bogie. Anxo Iglesias disputou o Open B onde
caeu diante do portugués David Bessa por un axustado 3-2.
Amáis de España, participaron no Open as seleccións de
Francia, Inglaterra, Luxemburgo, Holanda e Portugal.
Tanto o Concello de Gondomar como a A.D. Vincios desexan
que esta sexa a primeira de moitas participacións tanto para
estes dous deportistas da vila como para o resto de compañei-
ros e compañeiras do club.

NOVAS GONDOMAR

AS OBRAS DO AUDITORIO, A BO RITMO
As obras de mellora e accesibilidade das instala-
cións do Auditorio Lois Tobío evolucionan a bo ritmo,
tal e como comprobou  o conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, Xesús
Vázquez Abad, na súe recente visita a Gondomar do
pasado mes de xaneiro.
A actuación, cun orzamento de 250.000 euros, ten
por obxecto adecuar os espazos do edificio para
mellorar os servizos aos seus usuarios, con inter-
vencións para facilitar o acceso ao escenario ás per-
soas con mobilidade reducida ou con problemas de
visión, a  adecuación da platea para outros usos, a
habilitación dunha nova entrada que non interrumpa
o desenvolvemento dos espectáculos, a creación
dunha zona de vestiarios e a adecuación do vestíbu-
lo e dos aseos.
O conselleiro, que  estivo acompañado na súa visita polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo e polo alcalde de
Gondomar, Fernando Guitián, explicou que esta actuación “enmárcase na aposta da Consellería de Cultura para
acondicionar e equipar as infraestruturas de carácter sociocultural que non se atopan en condicións óptimas para
o seu uso e así conseguir que os distintos concellos de Galicia poidan ofrecer á poboación unha oferta sociocultu-
ral diversa e de calidade”. 
O alcalde declarou que “estas obras convertirán ao Lois Tobío nun auditorio acorde á programación cultural que
alberga, ademais de mellorar a calidade dos servizos que aquí se ofrecen aos nosos veciños e veciñas”.
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As familias do alumnado do CPI de Panxón xa poden
consultar desde o seu dispositivo móbil as cualifica-
cións dos exames, consultar e xustificar as faltas de
asistencia, as faltas de conduta, os horarios e as mate-
rias, así como os avisos ou notificacións por parte do
profesorado ou do centro educativo.
Deste xeito, poden seguir a actividade educativa dos
seus fillos e fillas dende calquera lugar, dunha forma
rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móviles,
por ser o O CPI de Panxón un dos once centros de toda
Galicia onde a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria puxo en marcha a primeira fase do
Proxecto AbalarMóbil, coa colaboración da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).  
AbalarMobil traslada ás tablets e aos smartphones os
servizos que as familias teñen no espazoAbalar. A nova
ferramenta simplifica o acceso a estas funcionalidades,
xa que o único requisito para acceder á información é
descargar a aplicación. 
A delegada territorial da Xunta en Vigo, María José
Bravo Bosch, e o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde,
visitaron o pasado 31 de xaneiro este centro educativo,
que dende o pasado mes de novembro conta coa aplica-
ción AbalarMóbil. Trátase dunha iniciativa que, ademais
de garantir a dotación e o mantemento da infraestrutu-
ra TIC en todos os centros educativos, busca a partici-
pación de toda a comunidade educativa, facilitando ao
profesorado, as familias e ao resto da comunidade edu-
cativa contidos e recursos educativos dixitais.

MELLORAS NO CENTRO EDUCATIVO
Durante a visita, a delegada comprobou o estado das
obras realizadas no centro educativo consistentes na
reparación da sala de caldeiras e na reforma da instala-
ción eléctrica, cun investimento total de case 104.000
euros.
Pola súa banda, o rexedor municipal adiantou o com-
promiso da administración autonómica parareparar o
baixo cuberta do Carlos Casares, unha actuación que
calificou de “ imprescindible”.
Neste curso 2013/2014 o CPI de Panxón forma parte do
programa do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
(Plambe) e, ademais, ten asinado un contrato-programa
para unha actuación de reforzo, orientación e apoio.

AA  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDOO  CCPPII  DDEE  PPAANNXXÓÓNN  
OOPPTTIIMMIIZZAA  OO  EESSPPAAZZOO  AABBAALLAARR

1100 cousas de val miñor

NOVAS NIGRÁN
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O pasado 15
de Febrero
de 2014 no
Auditorio V
Centenario,
celebróuse a
III Edición da
Gala do
deporte de
Baiona,
facéndose
entrega dos
premios do
Deporte de
Baiona 2013.

11..  MMeelllloorr  ddeeppoorrttiissttaa  ddee  BBaaiioonnaa  22001133: o ciclista
AAddrriiáánn  VVaallvveerrddee e a xugadora de baloncesto MMaarrttaa
CCaanneellllaa, foron elexidos como mellores deportistas
masculino e feminino, respectivamente.
22..  MMeelllloorr  eennttiiddaaddee  ddeeppoorrttiivvaa  22001133: o BBaaiiññaa  ffúúttbbooll--
ssaallaa  como mellor presidente/xunta directiva
33..  MMeelllloorr  ddeeppoorrttiissttaa  ddee  BBaassee  22001133 (masculino y
feminino ata 16 años): o loitador OOmmaarr  RRooddrríígguueezz e
a axedrecista MMiirreeyyaa  RReepprreessaa..
44..  MMeelllloorr  ppaattrroocciinnaaddoorr  ddeeppoorrttiivvoo  BBaaiioonnaa  22001133: a
empresa AAgguuaa  SSaannttaa.
55..  MMeelllloorr  eennttiiddaaddee  ppuubblliiccaa  ppoolloo  sseeuu  aappooiioo  aaoo  ddeeppoorr--
ttee  ddee  BBaaiioonnaa  22001133:: recaeu no CCoonncceelllloo  ddee  BBaaiioonnaa..
66..  MMeelllloorr  eevveennttoo  ddeeppoorrttiivvoo  BBaaiioonnaa  22001133: o TTrraaiill
SSeerrrraa  ddaa  GGrroobbaa. 
Esta iniciativa que acada a súa terceira edición
naceu  co fin de premiar a deportistas e entidades
que participan activamente no ámbito local. 
Como nas edicións anteriores, fixéronse tres men-
cións especiais á traxectoria de persoas e colectivos
que traballaron polo ben da vila, este ano recaeron
en JJuuaann  LLáázzaarroo, médico do Servicio Galego de
Saúde, pola súa integración e axuda social no con-
cello, o atleta olímpico CCaarrllooss  PPéérreezz, colaborador
nas actividades deportivas de Baiona e un dos crea-
dores da carreira “Andar y Correr”; e por último ao
CClluubbee  ddee  BBoollooss  MMeeddiiaallddeeaa, unha das agrupacións
deportivas más antiguas de Baiona e promotora na
conservación dos xogos populares e tradicionais
como son os bolos celtas.
Como padriños do evento acudiron, o gañador do
Tour de Francia 2006, ÓÓssccaarr  PPeerreeiirroo,,  ee  JJoorrggee  OOtteerroo,
ex futbolista profesional. Para animar o evento poi-
demos disfrutar das actuacións do mago Rey Midas
e de Galicia en Danza, escola de danza afincada en
Baiona.
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NOVAS BAIONA

Reporteros en red/Centro Juan María 
Miguel Pazo, Carlos Martínez e Daniel Lores

BBAAIIOONNAA  AAPPOOSSTTAA  PPOOLLAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADDEE
Dende o 30 de xaneiro o Concello de Baiona conta con
paneis informativos adaptados. Cinco paneis informati-
vos en braille e audioguías que axudan a personas con
discapacidade visual a descubrir Baiona. 
Cada panel ten: un plano en relevo de puntos turísticos
importantes, información e sinalización en braille e un
Código QR para descargar audioguías en varios idiomas.
Con esta acción, o Concello de Baiona e o seu alcalde,
Jesús Vázquez Almuiña, rompen barreiras e facilitan o
acceso á información dos seus veciños e visitantes. 
Esta iniciativa representa un paso moi importante cara
a inclusión e a mellora da accesibilidade das persoas
con discapacidade visual.
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RUTAS

SSaannttaa  LLiibbeerraattaa,,  
ddaa  ccrruuzz  áá  rreelliiqquuiiaa

SSiillvviiaa  CCaammeesseellllaa..

“Santa Liberata e as súas irmás xemelgas
Xenebra, Victoria, Eumelia, Xermana, Xena,
Marciana, Basilisa, Quiteria e a súa nodriza
Sila. Virxes e mártires, fillas de Baiona,
sufriron mmaarrttiirriioo durante a ppeerrsseeccuucciióónn do
emperador Adriano ccoonnttrraa  ooss  ccrriissttiiáánnss no s. II.
SSaannttaa  LLiibbeerraattaa  ffooii  aa  pprriimmeeiirraa  mmuulllleerr  ccrriissttiiáá  qquuee
mmoorrrreeuu  nnaa  ccrruuzz”. 

Estas palabras corresponden á iinnssccrriicciióónn sita
na entrada da capela de Santa Liberata de
Baiona, construída na praza homónima para
vveenneerraarr  aa  eessttaa  mmáárrttiirr crucificada no ano 113399 en
Cattaleucos (Alentejo, Portugal) ao ddeessooíírr  aass
oorrddeess  ddoo  sseeuu  ppaaii, o maxistrado en Braga Lucio
Catelio, ddee  aabbaannddoonnaarr  aa  ffee  ddee  CCrriissttoo.

A placa lembra así a oorriixxee deste santuario que
abriga ppeezzaass  ddee  ggrraann  vvaalloorr  aarrttííssttiiccoo datadas do
século XXVVIIIIII: o rreettaabblloo que preside a nave, os
lleennzzooss  ddooss  aallttaarreess  llaatteerraaiiss, a ppoorrttaa que protexe
a entrada e a rreelliiqquuiiaa da santa. 

VVIIDDAA  TTRRÁÁXXIICCAA  EE  GGLLOORRIIOOSSAA

O rreettaabblloo ddoo  aallttaarr  mmaaiioorr  débese ao eessccuullttoorr
rreeddoonnddeelláánn  AAnnttoonniioo  ddeell  VViillllaarr, artífice á súa vez
da maxistral obra barroca da catedral de Tui: o
marco de veneración da VViirrxxee  ddaa  EExxppeeccttaacciióónn
(1722-1728). Este conxunto serviralle de
rreeffeerreennttee para a realización do rreettaabblloo  ddee
SSaannttaa  LLiibbeerraattaa. O ddeesseeññoo acometeuno o
maxistral da catedral de Tui, XXooáánn  HHeerrmmiiddaa  ee
PPuuggaa e a súa construción concluíu en 1739.

A obra representa a gglloorriioossaa  ee  ttrrááxxiiccaa hhiissttoorriiaa
das nove fillas de Lucio Catelio. Villar outorga
un gran protagonismo á bbaannddaa  cceennttrraall do
retablo, en cuxo centro presenta a ccrruucciiffiixxiióónn  ddaa
mmáárrttiirr coas súas iirrmmááss a ambos lados e a ama
de cría, SSiillaa, á sombra da ppeeccuulliiaarr  áárrbboorree na
que se sosteñen as virxes.

Nas bbaannddaass  llaatteerraaiiss, reducidas á mínima
expresión, pódense ver sseennllllooss  mmeeddaallllóónnss con
eesscceennaass  ddaa  vviiddaa das mártires e, sobre os
relevos, sitúanse SSaann  PPeeddrroo e SSaann  PPaabblloo no
primeiro corpo e SSaannttaa  BBáárrbbaarraa  e SSaannttaa
AAppoolloonniiaa no segundo. 

FFiillllaa  ddee  BBaaiioonnaa,,  ffaalleecceeuu  nnaa
ccrruuzz  ppoorr  sseegguuiirr  aa  ffee  ccrriissttiiáá
ccoonnttrraa  aa  vvoonnttaaddee  ddoo  sseeuu  ppaaii

AA  vviillaa  ccoonnssaaggrroouu  uunnhhaa  ccaappeellaa nnaa
ssúúaa  hhoonnrraa qquuee  ppoossúúee  uunn  rreettaabblloo
ccoonn  rreeffeerreenncciiaass áá  VViirrxxee  ddaa
EExxppeeccttaacciióónn ddaa  ccaatteeddrraall  ddee  TTuuii,,
ddoouuss  lleennzzooss  úúnniiccooss  ee  uunnhhaa
mmoossttrraa  ddaa  pprrooppiiaa  mmáárrttiirr
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Sobre a mesa do altar
disponse a ppoorrttaa  ddoo
ssaaggrraarriioo, na que se
observa unha ccuussttooddiiaa
co viril en forma de sol.
No ááttiiccoo apréciase unha
gran figura de SSaannttiiaaggoo
MMaattaammoouurrooss loitando
contra tres infieis. E na
clave do arco que pecha
o retablo, aséntase o
eessccuuddoo  ddee  aarrmmaass da vila. 

1188  AANNOOSS  DDAA  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN

Conta don DDoommiinnggoo  CCaammeesseellllee, autor do libro ‘Capilla de
Santa Liberata. Bayona la Real’, e reafirma don MMaannuueell
SSaallcciiddooss, sacerdote da parroquia de Santa María de
Baiona, que a NNaaii MMaarrííaa  AAnnttoonniiaa  ddee  XXeessúúss, rezaba todos
os días ante o lleennzzoo  ddaa  VViirrxxee  ddoo  CCaarrmmee situado no
santuario, dende 1714 ata 1730, época na que residiu na
vila. “Os primeiros hábitos tomounos ante este cadro”,
subraia don Manuel. Posteriormente, María Antonia
deixaría Baiona para dedicar a súa vida a Deus e en 1748
ffuunnddaarrííaa oo  pprriimmeeiirroo  CCaarrmmeelloo  ddee  CCoommppoosstteellaa. 

Esta historia é especialmente relevante porque nos
permite situar no tempo tanto este lenzo como o de SSaann
FFrraanncciissccoo  XXaavviieerr. “Probablemente se traten de ttrraabbaallllooss
ddee  ttaalllleerr ffeeiittooss  ppoorr  eennccaarrggoo e naquela época nnoonn  ssee
aaddooiittaabbaann  ffiirrmmaarr  eessttee  ttiippoo  ddee  oobbrraass”, sinala MMaarrttaa
TToosseettee, responsable da rreessttaauurraacciióónn  dos lenzos levada
a cabo 1188  aannooss  aattrrááss. A experta considera que o cadro
da Virxe do Carme ten unha “tteemmááttiiccaa  úúnniiccaa”” porque
tamén representa á VViirrxxee  ddaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa, co seu manto
protector estendido sobre homes e mulleres carmelitas. 

No caso de SSaann  FFrraanncciissccoo  XXaavviieerr, faise alusión á
pprreeddiiccaacciióónn no Extremo Oriente xa que, segundo recolle

o volume ‘Artistas Galegos Escultores’, “eenn  11772266  BBaaiioonnaa
eerraa  oo  pprriimmeeiirroo  ppoorrttoo  eeuurrooppeeoo  eenn  ccooññeecceerr  aa  nnoottiicciiaa  ddoo
ddeessccuubbrriimmeennttoo  ddaass  IInnddiiaass”.

Dos ttrreess  mmeesseess que se prolongou a restauración, Tosete
recorda as ddoobbrreecceess que atopou ao limpar o lenzo da
Virxe do Carme. “Parecía que estivera bastante tempo
dobrado coma un mantel. Supoño que sería dduurraannttee  aa
GGuueerrrraa  CCiivviill  eessppaaññoollaa”. De San Francisco Xavier destaca
unha qquueeiimmaadduurraa  “xusto no centro do lenzo que debeu
facerse cun cciirriioo” e a ddiiffiiccuullttaaddee que supuxo a súa
rreeiinntteeggrraacciióónn.  
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RUTAS

Bautizo de Santa Liberata e as
súas irmás.

A nodriza Sila é incapaz de 
cumprir a orde de Calsia, 
a nai das xemelgas, de arroxalas
ao río Miñor.

Lucio Catelio solicita ás súas
fillas que abandonen 
o cristianismo.

Ante a negativa das virxes a
renunciar á súa fe, Catelio 
ordena o seu apresamento e
martirio.
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PPRROOTTEECCTTOORREESS  DDAA  IIGGRREEXXAA

Outra das pezas salientables de Santa Liberata é a porta ddee  aacccceessoo (s.
XVIII). Dous aarrccaannxxooss custodian a entrada á igrexa: á dereita, SSaann  RRaaffaaeell
-ao que lle falta o seu inseparable bastón- e á esquerda, SSaann  MMiigguueell,
cunha balanza, emblema de eeqquuiilliibbrriioo e xxuussttiizzaa. “O nome de San Rafael
significa ‘MMeeddiicciinnaa  ddee  DDeeuuss’ e o de San Miguel ‘QQuueenn  ccoommoo  DDeeuuss’. O
primeiro representa o ben, e aos seus pés está o demo, símbolo do mal”,
comenta don Manuel. A presenza dos arcanxos responde á ddeevvoocciióónn pola
súa misión e á pprrootteecccciióónn  ddaa  IIggrreexxaa. As restantes figuras que forman
parte da porta responden a ppeerrssoonnaaxxeess  bbííbblliiccooss.

DDiimmeennssiióónnss  aattííppiiccaass

A rreelliiqquuiiaa da mártir tamén é un
elemento fundamental. Trátase dun
óóssoo  ddoo  bbrraazzoo  ddaa  pprrooppiiaa  SSaannttaa
LLiibbeerraattaa traído dende a ccaatteeddrraall  ddee
SSiiggüüeennzzaa (Guadalaxara), onde se
ccoonnsseerrvvaa  oo  sseeuu  ccoorrppoo.. O párroco
don Manuel Salcidos subraia o
valor da mostra atendendo ao seu
gran tamaño: ““NNoonn  éé  ccoommúúnn  qquuee
tteeññaa  eessttaass  ddiimmeennssiióónnss..  Polo xeral,
as reliquias ssooeenn  sseerr  eesstteellaass moi
pequenas”, apunta.

O óso consérvase nun rreelliiccaarriioo  ddee
pprraattaa  ccoonn  ffoorrmmaa  ddee  bbrraazzoo e só se
pode ver cando sae en procesión
coa imaxe da virxe o día 2200  ddee  xxuulllloo,,
data na que se honra a Santa
Liberata. 
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RUTAS

AA  rreelliiqquuiiaa  ddoo
ssaannttuuaarriioo  éé  uunnhhaa
ppeezzaa  ddee  óóssoo
ppeerrtteenncceennttee  áá  vviirrxxee
ee  qquuee  pprroocceeddee  ddee
SSiiggüüeennzzaa,,  oonnddee  ssee
ccoonnsseerrvvaa  oo  sseeuu
ccoorrppoo
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RUTAS

AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  EE  PPEEDDRRAA

O ccuullttoo  aa  SSaannttaa  LLiibbeerraattaa  iniciouse na diocese de Tui en 1564,
ppooppuullaarriizzáánnddoossee  eenn  BBaaiioonnaa  nnaa  ééppooccaa  bbaarrrrooccaa. En 1688 o concello ssoolliicciittoouu
uunnhhaa  rreelliiqquuiiaa da catedral de Sigüenza e en 11669955  concedéuselle a lliicceennzzaa
ppaarraa  ccoonnssttrruuíírr “unha capela santuario dedicado á gloriosa virxe e mártir
Santa Liberata”, natural e paisana da vila de Baiona. A obra, realizada por
ssuubbssccrriicciióónn  ppooppuullaarr, erixiuse baixo a dirección de José Domínguez
Bugarín e Marcial González e finalizou en 11770011. 

Na aarrqquuiitteeccttuurraa do
templo domina un eessttiilloo
iittaalliiaannoo  bbaassttaarrddoo,
reminiscencia do
toscano, con mestura do
plateresco. A fachada
principal está
flanqueada por ddúúaass
ttoorrrreess de base
cuadrangular. No
frontispicio, sobre o
lintel da porta, hai unha
fornela que acolle a
iimmaaxxee  eenn  ppeeddrraa  ddee  SSaannttaa
LLiibbeerraattaa  nnaa  ccrruuzz. A
ambos lados, sitúanse
dous escudos: o de
CCaasstteellaa  ee  LLeeóónn e o de
BBaaiioonnaa, uunn  ddooss  mmááiiss
aannttiiggooss da vila dos que
se ten referencia.

OOss  aarrccaannxxooss  SSaann
RRaaffaaeell  ee  SSaann  MMiigguueell
pprrootteexxeenn  aa  ppoorrttaa  ddee
aacccceessoo  aaoo  tteemmpplloo
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CCAAMMIIÑÑOO  ÁÁ  IINNDDEEPPEENNDDEENNZZAA PPLLEENNAA

OOss  CCeennttrrooss  JJuuaann  MMaarrííaa  ooffrreecceenn  rreeccuurrssooss
eedduuccaattiivvooss,,  ffoorrmmaattiivvooss  ee  ddee  oocciioo  ppaarraa  
llooggrraarr  aa  iinntteeggrraacciióónn  ttoottaall  ddooss  sseeuuss  
uussuuaarriiooss  nnaa  ssoocciieeddaaddee

SSiillvviiaa  CCaammeesseellllaa..

A asociación Centro Juan
María ccuummpprree  3300  aannooss cun
balance máis que positivo
e mmuullttiittuuddee  ddee  pprrooxxeeccttooss
na súa axenda á espera de
ver a luz proximamente. “A
nosa máxima é mmeelllloorraarr  aa
ccaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa das perso-
as con discapacidade intelectual que forman parte da entidade, así como
das súas familias, e acadar a súa iinncclluussiióónn  ssoocciioo--llaabboorraall”, destaca María
José Santos Comesaña, directora dos centros ocupacional e de día. 

Con este obxectivo, o presente ano queren incidir nas aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oocciioo
e en todas aquelas cuestións que permitan ddeesseennvvoollvveerr  aa  pprrooppiiaa  aauuttoonnoo--
mmííaa dos seus usuarios para concluír nunha vviiddaa  iinnddeeppeennddeennttee. “O
problema é que non hai este paso final. Gustarianos que tivesen unha
oportunidade neste sentido. Encantaríanos que nos cceeddeesseenn  ppiissooss
ttuutteellaaddooss para dispor dun espazo onde se culmine a iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall
ccoommpplleettaa”, sinala Santos.

Encamiñado a esta finalidade, en 2012 levouse a cabo o proxecto “VViivviirr
ccoommoo  ttúú” nunha casa de Donas (Gondomar) a través da Obra Social de La
Caixa, “pero aa  eexxppeerriieenncciiaa  ssóó  ssee  lleevvaabbaa  aa  ccaabboo  aa  ffiinn  ddee  sseemmaannaa”, apunta. 

TTRREESS  EESSPPAAZZOOSS,,  CCEENN  UUSSUUAARRIIOOSS

A AAssoocciiaacciióónn  BBeennééffiiccoo  SSoocciiaall  LLaa  EEssppeerraannzzaa  ddeell  VVaallllee  MMiiññoorr, fundada en
1984 por sor RRoossaarriioo  FFeerrnnáánnddeezz,, é a encargada da coordinación dos cen-
tros. Está integrada polos proxenitores dos propios usuarios e o seu
actual presidente é José Santoro. A entidade foi ddeeccllaarraaddaa  ddee  UUttiilliiddaaddee
PPúúbblliiccaa  nnoo  aannoo  11998866 e dende entón susténtase con aportacións económi-
cas de institucións e particulares.

Consta de ttrreess  eessppaazzooss  ddiiffeerreenncciiaaddooss ubicados en Parada (As Agullas,
12), os Centros Juan María, que ofrecen distintos servizos a máis dun
cceenntteennaarr  de persoas con discapacidades psíquicas e físicas: un de eedduu--
ccaacciióónn  eessppeecciiaall (de 3 a 21 anos), outro ooccuuppaacciioonnaall e o último en fundar-
se, un cceennttrroo  ddee  ddííaa, estes dous últimos dirixidos a mmaaiioorreess  ddee  1188  aannooss.
Un eeqquuiippoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr, conformado por ao redor de 4400 pprrooffeessiioonnaaiiss,
compón a engranaxe destes espazos.
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““GGuussttaarriiaannooss  qquuee  ooss  uussuuaa--
rriiooss  ttiivveesseenn  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee
ddee  tteerr  uunnhhaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddeenn--
ttee  aa  ttrraavvééss  ddee  ppiissooss  ttuutteellaa--
ddooss””

““EEssttee  aannoo  ccrreeaarreemmooss  uunn
cceennttrroo  eessppeecciiaall  ddee  lliimmppeezzaa
ppaarraa  ooffrreecceerr  eemmpprreeggoo  aaooss
uussuuaarriiooss””

““OO  pprrooggrraammaa  ddee  iinnsseerrcciióónn
llaabboorraall  ppeerrmmiittiiuu  qquuee  oo  1155%%
ddoo  aalluummnnaaddoo  ffoorraa  ccoonnttrraattaaddoo
ee  oo  5500%%  rreeaalliizzaassee  pprrááccttiiccaass””

En materia de eedduuccaacciióónn  eessppeecciiaall dispoñen de seis aulas con aaddaappttaa--
cciióónnss  ccuurrrriiccuullaarreess, sseerrvviizzooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss de fisioterapia, logopedia
e psicoloxía, aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaeessccoollaarreess  e de aappooiioo ááss  ffaammiilliiaass (xestión de
recursos e prestacións, acción formativas, etc.). O cceennttrroo  ddee  ddííaa fomenta
a aaddooppcciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiaarriiaass,, como o autocuidado físico, entre
outras moitas cuestións. 

O centro ooccuuppaacciioonnaall
inclúe multitude de
prestacións, entre as
que destacan a ffoorrmmaa--
cciióónn ooccuuppaacciioonnaall, na
que participan en obra-
doiros de manualida-
des, carpintería e nun
ecotaller; a pprrááccttiiccoo--
llaabboorraall, que consiste en
desempeñar funcións
de xxaarrddiinneerrííaa na zona

grazas a un convenio firmado co Concello de Nigrán e, por último, a
iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall, isto é, realizar pprrááccttiiccaass  eenn  eemmpprreessaass da comarca. 

IINNSSEERRCCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL

Dende que se puxo en marcha o programa de inserción laboral, oo  1155%%  ddoo
aalluummnnaaddoo  ffooii  ccoonnttrraattaaddoo  ee  oo  5500%%  rreeaalliizzoouu  pprrááccttiiccaass en empresas e ou
institucións. “Queremos impulsar este punto para que haxa unha mmaaiioorr
ppaarrttiicciippaacciióónn  dos usuarios nnoo  eennttoorrnnoo e incrementar ao mesmo tempo aa
ttoommaa  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ssoocciiaall”, precisa a directora, quen insta a que “as
empresas da comarca abran as súas portas aos alumnos formados para
que poidan facer prácticas”. Nesta liña, entre as novidades para este
2014 está a de ccrreeaarr  uunn  cceennttrroo  eessppeecciiaall  ddee  lliimmppeezzaa  ddee  ggrraannddeess  ssuuppeerrffii--
cciieess  ppaarraa  ooffrreecceerr  eemmpprreeggoo  eessttaabbllee aos usuarios.

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  PPRROOLLÍÍFFIICCAA

As alternativas de ocio e aprendizaxe nos Centros Juan María son moitas
e variadas e a súa presenza na rede, moi prolífica. É por isto que ccaaddaa
aannoo  rreecciibbeenn  mmuullttiittuuddee  ddee  pprreemmiiooss  qquuee  rreeccooññeecceenn  aa  ssúúaa  iimmpplliiccaacciióónn  ee
mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  pprrooxxeeccttooss  iinnnnoovvaaddoorreess, como os blog de cociña Juan
María, no que recollen diferentes receitas, ““RReeppoorrtteeiirrooss  eenn  rreeddee””, con
entrevistas en vídeo, ““UUnn  bblloogg  ppaarraa  ttooddooss””, con noticias de prensa adap-
tadas, ou a obra de teatro musical ““OOss  mmúússiiccooss  ddoo  VVaall  MMiiññoorr””, interpre-
tada conxuntamente por alumnos do CEIP Umberto Juanes e do centro
de especial Juan María, que obtivo o galardón CreArte 2011, outorgado
polo Ministerio de Cultura. 

GALICIA SOLIDARIA
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CCeennttrroo  JJuuaann  MMaarrííaa  nnaa  RReeddee::
@CentroJuanMaría
www.facebook.com/centro.juanmaria
blogdecocinajuanmaria.blogspot.com.es
blogs.prensaescuela.es/ceejuanmariaunblogparatodos
centrojuanmaria.wix.com/reporterosenred
www.youtube.com/user/CentroJuanMaria
plus.google.com/104649116601233340419/posts

Valmin?or 4 ok.qxp:Maquetación 1  21/2/14  11:11  Página 19



SSiillvviiaa  CCaammeesseellllaa

Un século atrás fundábase uunn  ddooss  cciinnccoo  eeqquuiippooss
mmááiiss  aannttiiggooss  ddee  GGaalliicciiaa: o CClluubb  ddee  FFúúttbbooll  ddee
GGoonnddoommaarr. Con motivo do seu centenario (1914-
2014), a directiva do club, presidida por JJuuaann
AAnnttoonniioo  GGoonnzzáálleezz, está a organizar un pprrooggrraammaa  ddee
aaccttiivviiddaaddeess ata final de temporada dirixido a perso-
as vinculadas ao propio Gondomar CF e ao público
en xeral. 
“Con estas accións queremos aacceerrccaarr  aa  hhiissttoorriiaa  ddoo
eeqquuiippoo aaoo  ppoobboo, que os veciños o coñezan un pouco
máis e ppaarrttiicciippeenn  ddaa  cceelleebbrraacciióónn  ddoo  cceenntteennaarriioo”,
declara o presidente. Entre as citas estrela da
axenda está un ppaarrttiiddoo  ccoonnttrraa  oo  CCeellttaa  ddee  VViiggoo con-
firmado para o mes de xuño e unha serie de cchhaarr--
llaass  ddeeppoorrttiivvaass para todas as persoas interesadas,
nas que se barallan nomes como o de JJuulleenn
GGuueerrrreerroo ou JJoohhaann  CCrruuyyffff.

O aaccttoo  cceennttrraall do cen aniversario é unha eexxppoossii--
cciióónn  (Manuel Alonso, 2) de carácter gratuíto que
recolle a historia do Gondomar C.F. a través de
ffoottooggrraaffííaass  aannttiiggaass relacionadas co equipo, ttrrooffeeooss
conseguidos ao longo destes anos, ffiicchhaass de xoga-
dores, ccaammiisseettaass e diverso mmaatteerriiaall  ccoonnmmeemmoorraattii--
vvoo creado especificamente con motivo do centena-
rio, como botellas de distintos licores, escudos ou
recordos. 
“Un dos atractivos da mostra é o eessccuuddoo  ddoo  BBaarrççaa
ffiirrmmaaddoo  ppoorr  NNeeyymmaarr,,  MMeessssii  oouu  JJoorrddii  AAllbbaa”, desta-
ca Juan Antonio González. Este obsequio súmase a
outros cedidos por equipos de Primeira e Segunda
división, así como de Segunda B, para felicitar ao
club. “Hai incluso unha ccaammiisseettaa  ddoo  SSeevviillllaa  FF..CC..
ffiirrmmaaddaa  ppoorr  PPuueerrttaa”, engade. 

2200 cousas de val miñor       

DEPORTES

CLUB DE FÚTBOL DE GONDOMAR,
CAMPIÓN HISTÓRICO

UUnnhhaa  eexxppoossiicciióónn  rreemmeemmoorraa  ooss  sseeuuss  cceenn
aannooss  ddee  vviiddaa,,  qquuee  ssee  ppllaassmmaarráánn  nnuunn  lliibbrroo
eellaabboorraaddoo  ppoolloo  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEssttuuddooss  
MMiiññoorraannooss

OO  eeqquuiippoo  cceelleebbrraa  oo  sseeuu  cceenntteennaarriioo  ccoonn
mmuullttiittuuddee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  aattaa  ffiinnaall  ddee
tteemmppoorraaddaa  ddiirriixxiiddaass  aa  ssoocciiooss  ee  ppúúbblliiccoo
eenn  xxeerraall
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DEPORTES

Este traballo recompilatorio no que están a partici-
par os veciños de Gondomar de forma desinteresa-
da, estase a realizar para a súa posterior ppllaassmmaa--
cciióónn  nnuunn  lliibbrroo  patrocinado pola DDeeppuuttaacciióónn  ddee
PPoonntteevveeddrraa, o CCoonncceelllloo  ddee  GGoonnddoommaarr baixo a coor-
dinación do IInnssttiittuuttoo  ddee  EEssttuuddooss  MMiiññoorraannooss (IEM).
“Esperamos que saia no sseegguunnddoo  sseemmeessttrree  ddoo
aannoo”, afirma o presidente.

EN TERCEIRA
Un dos feitos máis destacados da traxectoria do
Club de Fútbol de Gondomar foi o seu ascenso a
TTeerrcceeiirraa  ddiivviissiióónn na década dos 80. Outro, foi a pprree--
sseennzzaa  nnoo  cclluubbee de xogadores da talla de Manuel
Copena, ‘NNoolleettee’’,, e Manuel Hermida, ‘‘HHeerrmmiiddiittaa’’, o
máximo goleador do Celta na Liga, na turbulenta
época dos 30 do século pasado. 
Unha anécdota que da conta das duras condicións
naqueles tempos, relata Juan Antonio, foi a mmoorrttee
dduunn  bbooii  aa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddaass  eessggoottaaddoorraass  ttaarreeffaass de
acondicionamento do primeiro campo do
Gondomar C.F., o das Cercas. O actual, o das
GGaannddaallllaass,,  iinnaauugguurroouussee  eenn  ttoorrnnoo  aa  11996600 e é de cés-
pede natural, aínda que o presidente revela que a
intención, nun futuro próximo, é poñelo artificial
como o das Cercas “porque esta chuvia non nos
permite xogar”.
Foi precisamente a cceessiióónn  ddeessttee  ccaammppoo das Cercas
por parte do avó do actual ccoonnddee  ddee  GGoonnddoommaarr,
González Fernández de Córdoba, o xxeerrmmoolloo  qquuee
mmoottiivvoouu  aa  ccrreeaacciióónn  ddoo  cclluubb. Ese impulso inicial per-
dura ata hoxe: “Estamos na Preferente Autonómica
Galicia Sur e esperamos ascender, o que ssuuppóónn  uunn
ggrraann  eessffoorrzzoo. Temos 6600..000000  eeuurrooss de presuposto e
coa crise, ddaa  mmooiittoo  ttrraabbaalllloo  rreeuunniillooss, pero segui-
mos cara adiante”, confesa o presidente.

O EQUIPO EN CIFRAS
A ddiirreeccttiivvaa do Club de Fútbol Gondomar está for-
mada por 1155  ppeerrssooaass e esta temporada ccoonnccllúúee  oo
sseeuu  mmaannddaattoo  á fronte do equipo, integrado por 2233
xxooggaaddoorreess con idades comprendidas entre os 1188  ee
ooss  3366  aannooss. O filial do club é o GGoonnddoommaarr  FFúúttbbooll
BBaassee, con categorías dende Benxamín a Cadetes e
ao redor de 220000 xxooggaaddoorreess. O número de socios
ascende a 338800, unha cifra que dista dos 660000 que
chegou a ter o club na súa mellor época.

ESCUDO
O escudo do club
rreefflliiccttee  aa  ssúúaa  vvoonnttaaddee
ffuunnddaacciioonnaall  a través
da simboloxía que
contén. Na parte
superior apréciase a
mitra de San Bieito;
debaixo, a ponte da
Ramallosa sobre o
mar. E en conxunto,
fan referencia á pre-
tensión inicial de ser-
vir de eeqquuiippoo  iinnssiiggnnee
ddoo  VVaall  MMiiññoorr.

Un partido amigable contra o Celta de
Vigo e disertacións de importantes per-
soeiros do mundo do deporte, constitúen
as principais citas

PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS GONDOMAR C.F. (1914-2014):
» Inauguración oficial dos actos no campo das Gándaras cos rapaces das categorías inferiores (data pen-
dente de confirmar a expensas da mellora das condicións climáticas).
» 2211  ffeebbrreeiirroo.. Misa polo centenario na Igrexa de San Benito de Gondomar ás 20.00 horas.
» Lectura do Pregón do Entroido de Gondomar.
» 2200  aabbrriill.. Homenaxe aos maiores de 85 anos no campo das Gandallas. Celebrarase un partido de fútbol
e os asistentes recibirán un detalle pola súa presenza.
» 1188  mmaaiioo.. Homenaxe aos socios do club no campo das Gandallas. Aos máis antigos entregaráselle un detalle.
» 2244  mmaaiioo.. Sorteo dun BMW para a papeleta cuxo número coincida co primeiro premio do sorteo da Lotería Nacional.
» XXuuññoo.. Club de Fútbol de Gondomar- Celta de Vigo.

HHoorraarriioo  ddaa  eexxppoossiicciióónn::  SSáábbaaddooss  ddee  1111..3300  aa  1133..3300  ee  ddee  1166..3300  aa  1199..0000..  DDoommiinnggooss  ddee  1111..3300  aa  1133..3300..
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OCIO - VIDEOXOGOS

Xogador Xogador 
Casual Hardcore

1. Quero Móbil Android/ IOS PSVita
algo portátil Nintendo 3DS Sony PSP

Nintendo Dsi Nintendo 3DS

2. Quero estar Nintendo Wii U Ps4
á última Xbox One
no meu salón PC

3. Quero un Nintendo Wii Xbox 360
bo prezo Nintendo 2DS Ps3

Sony PSP

4. Quero un Nintendo Wii Xbox 360
bo catálogo Sony PSP Ps3
disponible Movil Android/ IOS Sony PSP

Nintendo DSi

O DATO
Tennis for two, é considerado o primeiro videoxogo da
historia. Foi creado por William Higinbotham usando un
osciloscopio como monitor e conectado a unha compu-
tadora analóxica.
O xogo deseñado para dous xogadores, consistia na
vista lateral dunha pista de tenis na que a pesares do
primitivo do deseño, podíase escoller o lado da pista
dende o que servir, a altura da rede e mesmo a lonxitu-
de da pista.

CCOONN  QQUUEE  XXOOGGOO??

KARLOS A. GARCÍA
Dende hai xa máis de media século, os videoxogos
forman parte do noso día a día, ata convertirse na últi-
ma década nun negocio multimillonario, con recauda-
cións de títulos como Call of Duty o Gta IV , moi por
riba da media da industria do cine. Un mundo de
entretemento que non para de medrar. Hoxe  en día
podemos atopar videoxogos en case calquera disposi-
tivo: televisores, mp3, teléfonos móbiles, mesmo en
reloxos. Grazas á  accesibilidade dos videoxogos,
nacen diferentes formas de xogar, de enfocar a indus-
tria e con elo, de xogadores.

Actualmente  englobasenos en dúas categorías maio-
res, os xogadores "casual" e os xogadores "hardcore",
qué é isto? Moi sinxelo, o "casual" ou xogador pouco
habitual, é aquel que utiliza os videoxogos como
entretemento en curtos períodos de tempo, mentres
viaxa en autobús, agarda no médico... o que utiliza os
videoxogos somente como entretemento en grupo,
reemprazando aos xogos de mesa. Normalmente
buscan experiencias sinxelas, que non necesiten
moita aprendizase polo medio, xogos non moi difíci-
les, ou que non necesiten unha adicación diaria para
poder disfrutalo. Por outra banda temos ao xogador
"hardcore" ou xogador habitual, para él os videoxogos
poden disfrutarse de calquera xeito, non necesita que
sexa só en períodos curtos, gústalle disfrutar da expe-
riencia, e normalmente canto máis inmersiva e com-
plexa máis a gusto se atopa. 

Pero e estes xogadores , con que xogan? Pois aprovei-
tamos que xa está aquí a "Next Gen" de videoconsolas 

de sobremesa, para confeccionar un cuadro para
recomendar o dispositivo de xogo que mellor se adap-
te a ti, tanto se queres empezar no mundo do ocio
electrónico como se xa estás metido nel, xa que a
variedade cada vez é maior:
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OCIO - LITERATURA

BILLIE 
Anna Gavalda. Ed. Seix Barral

Esta novela conta unha inmensa
historia de amor entre dous patiños
feos que, a forza de obrigarse
mutuamente a levantar a cabeza,
rematan por converterse en dous
grandes e maxestuosos cisnes. Billie
fálanos da amizade como a verda-
deira familia, do valor de saber ser
diferente fronte aos convencionalis-
mos e da capacidade transformado-
ra do amor absoluto.

EL REGRESO DE TITMUSS
John Mortimer. Ed. Libros del Asteroide

O apracible pobo inglés de Rapstone
Fanner está ameazado por un salvaxe
plan urbanístico que pon en perigo o

seu encanto e tamén o do idílico val que
o rodea. Unha formidable sátira sobre
as maquinacións políticas e os cambios

que o desenvolvemento económico pro-
duciu na sociedade inglesa a finais do

século XX.

SONÁMBULOS. CÓMO EUROPA
FUE A LA GUERRA EN 1914 .
Christopher Clark. 
Ed. Galaxia Gutenberg

Sonámbulos revela con todo detalle
como se desatou a crise que condu-
ciu á primeira guerra mundial.
Baseado nunha meticulosa investiga-
ción e brillantemente escrito, este
libro é unha análise maxistral dun
dos dramas máis importantes dos
tempos modernos. Ofrece unha nova

visión da primeira guerra mundial na que non se priman as
batallas e as atrocidades da propia contenda, senón os com-
plexos acontecementos e relacións que levaron a un grupo de
líderes benintencionados a un conflito brutal e sanguento.

LAS TRES BODAS DE MANOLITA 
Almudena Grandes. Ed. Tusquets

Las tres bodas de Manolita é unha emo-
tiva historia coral sobre os anos de
pobreza e desolación na inmediata pos-
guerra, e un tapiz inesquecible de vidas
e destinos, de personaxes reais e imaxi-
nados. Unha novela memorable sobre a
rede de solidariedade que tecen moitas
persoas, dende os artistas dun tablao fla-
menco ata as mulleres que fan cola no

cárcere para visitar os presos, ou os antigos amigos de colexio
do seu irmán, para protexer unha moza con coraxe.

O EDIFICIO YACOUBIAN 
Alaa Al Aswany. Ed. Rinoceronte. 

En pleno corazón do cairo, tras os
muros do esplendoroso e decadente

edificio Yacoubian, crúzanse a diario
todo tipo de personaxes, coas súas

debilidades e soños. A través destes
personaxes, Al Aswany ilustra a socie-

dade exipcia actual e a marca que a
historia recente foi deixando nela, ao
tempo que aborda, cun ton despoxa-

do de xuízos, asuntos tabú como a
corrupción política, o auxe do fundamentalismo relixioso, as

desigualdades sociais ou a ausencia de liberdade sexual. 

LOS SURCOS DEL AZAR 
Comic. Paco Roca. Ed. Astiberri

Os republicanos españois que libera-
ron París dos nazis.
A través dos recordos de Miguel Ruiz,
republicano español exiliado en
Francia, Paco Roca reconstrúe a histo-
ria de La Nueve, unha compañía ás
ordes do capitán Dronne integrada na
segunda división blindada do xeneral

Leclerc, e formada maioritariamente por republicanos espa-
ñois. Unha historia apaixoante e esquecida sobre a contri-
bución española na segunda guerra mundial.
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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
GONDOMAR PREPÁRASE PARA 
O ENTROIDO CUNHA PROGRAMACIÓN
PARA GRANDES E PEQUENOS

22  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001144..--  GGrraann  DDeessffiillee  ddee  CCoommppaarrssaass..
Abrirá a xornada a lectura do pregón, a cargo do

Gondomar C.F., co motivo da celebración do seu cente-
nario. O trío Azar será o encargado de presentar o des-
file que dará comezo a partir das 16.00 horas e no que
participarán comparsas vidas de Nigrán, Tui, Tomiño, A
Guarda, Vigo e Gondomar. Logo de pasar polas rúas
Eduardo Iglesias e Ángel Urzaiz, realizarase unha
pequena parada na praza do Concello, onde o trío Azar
amenizará a festa.

44  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001144..--  VVeerrvveennaa  mmuussiiccaall..
A festa continúa o martes 4 de marzo coa verbena

musical de Entroido que, desde as 22.00 horas, estará
amenizada pola orquestra ‘Yucatán’. 
A partir das 0000..0000  hhoorraass daranse a coñecer as com-

parsas e carroza gañadoras e realizarase a eennttrreeggaa  ddee
pprreemmiiooss..
Para as comparsas máis orixinais haberá premios:
• 700 euros  1º clasificada
• 600 euros  2º clasificada
• 500 euros  3º clasificada
• 400 euros 12 axudas para as restantes comparsas

participantes
Haberá tamén un premio especial para a mellor

carroza das comparsas presentadas cun importe de
300 euros. 
55  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001144..--  EEnntteerrrroo  ddaa  SSaarrddiiññaa..
O mércores, 5 de marzo, celebrarase o tradicional

Enterro da Sardiña. Ás 19.30 horas terá lugar o velorio
de Dona Sardiña e ás 20.30 horas comezará a proce-
sión, a lectura do testamento e o propio enterro de
Dona Sardiña.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  OOSS  MMÁÁIISS  PPEEQQUUEENNOOSS

2288  ddee  ffeebbrreeiirroo..  GGrraann  CCaarrrreeiirraa  ppeeddeessttrree  ddaa  ccoommppaarrssaa
eessccoollaarr,,  ‘‘CCoorrrree  ccooaa  ttúúaa  mmáássccaarraa!!’’..
Os máis pequenos tamén gozarán deste Entroido

2014. A Concellaría de Cultura e Festexos organiza para
o vindeiro 28 de febreiro a Gran Carreira pedestre da
comparsa escolar, ‘Corre coa túa máscara!’.
O éxito acadado nos pasado anos, fai que o Concello

aposte de novo por este, xa tradicional evento, no que
participarán mozos e mozas dos sete centros educati-
vos do municipio. Desde a Concellaría de Cultura e
Festexos estímase que serán preto de 1.300 os partici-
pantes que acudirán este ano ao desfile.
A carreira sairá ás 11.00 horas desde o Pavillón de

Deportes e percorrerá as principais rúas do casco de
Gondomar  durante unha hora aproximadamente. A
chegada será ás 12.00 horas voltando ao Pavillón de
Deportes.

33  ddee  mmaarrzzoo..  FFeessttaa  IInnffaannttiill..  
Desde as 16.30 horas, na Praza da Alameda os máis

pequenos poderán participar nun obradoiro de circo,
xogar nos inchables e sorprenderse coa maxia con
Animar-T e o Mago Román.

44  ddee  mmaarrzzoo,,  DDeessffiillee  IInnffaannttiill..
A partir do 16.30 horas, celebrarase o Desfile Infantil

na Praza da Alameda onde tamén haberá música e
baile con Aminar-T.
En caso de chuvia, estas actividades trasladaranse ao

Pavillón.

AXENDA CULTURAL

2244 cousas de val miñor       

ENTROIDO
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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

AXENDA VAL MIÑOR
IV CAMPEONATO ESCOLAR DE
NATACIÓN DO VAL MIÑOR 2014

O vindeiro Domingo día 9 de Marzo a partir das 10.00 h.
ata as 13.15 h. na Piscina Mancomunada do Val Miñor,
a Concellalía de deportes do Concello de Baiona, en
colaboración cá Secretaría Xeral para o deporte da
Xunta de Galicia, organizan o IV CAMPEONATO ESCO-
LAR DE NATACIÓN DO VAL MIÑOR 2014 para todos los
nen@s que queran participar.

As categorías participantes son:
--PPrreebbeennxxaammíínn  MMiixxttoo  ((0066--0077))..  PPrrooggrraammaa  DDeeppoorrttee
EEssccoollaarr  ddee  BBaaiioonnaa..
--BBeennxxaammiinn  MMiixxttoo  ((0055--0044))..  PPrrooggrraammaa  XXooggaaddee  XXuunnttaa
GGaalliicciiaa..
--AAlleevvíínn  MMiixxttoo  ((0033--0022))..  PPrrooggrraammaa  XXooggaaddee  XXuunnttaa  ddee
GGaalliicciiaa..
--IInnffaannttiill  MMiixxttoo  ((0011--0000))..  PPrrooggrraammaa  DDeeppoorrttee  EEssccoollaarr  ddee
BBaaiioonnaa..

Inscricións:
A data límite de inscrición é para o día 6 de MARZO, e
obrigatorio cumprir os plazos xa que debemos tener
dados de alta no seguro os cativos participantes. Para
formalizala inscricion pódese;
a)Cubrindo o boletín de incrición que se os achega e
facendoa chegar o pavillon municipal de Baiona vía
email; deportes@baiona.org.
b) Chamando o 986.356.558 e deixando teus datos.
c) Que algún responsable do centro educativo recolla
todalas peticións dos interesados e nos remita as mes-
mas (e necesario como mínimo nome completo, data de
nacemento, colexio ó que pertence, teléfono de contac-
to e probas nas que participa).
Importante; o número de prazas para participar será
limitado, sendo por riguroso orden de inscrición.

Bases da Competición:
Realizaranse tandas clasificatorias en cada unha das
probas ata obter os mellores 6 tempos de todas elas,
para a posteriori realizar a final en dita proba.
As probas son de carácter mixto.
As saidas a cada unha das probas realizarase dende o
interior do vaso (non salto).
Concejalía de Deportes
T: 986.356.558 – F: 986.358.078
deportes@baiona.org

As probas son;
--2255  mmeettrrooss  CCrroollll  ee  2255  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ppaarraa
PPrreebbeennxxaammiinnss..
--2255  mmeettrrooss  CCrroollll  ee  2255  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ppaarraa
BBeennxxaammiinnss..
--5500  mmeettrrooss  CCrroollll  ee  5500  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ppaarraa  AAlleevviinnss..
--5500  mmeettrrooss  CCrroollll  ee  5500  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ppaarraa  IInnffaannttiiss..

Os rapaces so poderan participar na sua correspon-
dente categoría. 

AXENDA CULTURAL

cousas de val miñor    2255

1166  ddee  mmaarrzzoo..  IIIIII  CCrroossss  BBeerrnnaarrddoo  AAllmmuuiiññaa
Lugar: Monteferro - Desde ás 11.00 horas. 

2222  mmaarrzzoo..  IIIIII  EEnnccoonnttrroo  CCaannttaarreess  ddoo  MMiiññoorr  
Coas actuacións dos coros Aimil Xinzo de Limia e
Cantares do Brión
Lugar: Salón de Actos municipal - 20.30 horas. 

2299  ddee  mmaarrzzoo..  ""LLaa  ccoommeeddiiaa  ddee  llaass  eeqquuiivvooccaacciioonneess""  
Do grupo de teatro do CPI de Panxón "Teatro do Ar"
Lugar: Salón de Actos municipal

1122  ddee  aabbrriill
AAccttuuaacciióónn  ddaa  CCoorraall  SStteellllaa  MMaarriiss  ddee  PPrriieegguuee
Lugar: Salón de Actos municipal

2211  ddee  xxuuññoo..  TTeeaattrroo  ""TTrreess  ssoommbbrreerrooss  ddee  ccooppaa""  --  
Do grupo de teatro do CPI de Panxón "Teatro do Ar"
Lugar: Salón de Actos municipal 
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AXENDA BAIONA
FFEESSTTAA  DDAA  AARRRRIIBBAADDAA
SSÁÁBBAADDOO,,  11  DDEE  MMAARRZZOO::

1100..0000hh OOss  ccaannóónnss  ddaa  FFoorrttaalleezzaa  aannuunncciiaann  oo  ccoommeezzoo  ddaa
AArrrriibbaaddaa:: Asentamento de artesáns, mesteres e mer-
caderes vidos de tódolos cantos do reino.

1111..4455hh  CCaassaall  ddoo  RReexxeemmeennttoo  ((CCaassaa  ddoo  CCoonncceelllloo))::
Recepción de autoridades e convidados ao 521 Aniversario
da Arribada da Carabela Pinta ao Porto de Baiona.

1122..0000hh??MMoonnuummeennttoo  aa  MMaarrttíínn  AAlloonnssoo  PPiinnzzóónn..
Homenaxe ao capitán da Carabela Pinta: Intervencións
das autoridades. Ofrenda de Coroas. Interpretación de
Himnos. Disparos de salvas polos canóns da Fortaleza.

1122..0055hh??NNoo  PPaasseeoo  RRiibbeeiirraa:: Apertura da Granxa “El
Palomar Medieval” e da Parada das “Aves Cetreiras”.

1122..1100hh??NNoo  PPaarrqquuee  ddaa  PPaallmmaa:: “Bautismo Hípico
Medieval”, a cargo do club Ponysvigo: primeiro contac-
to co cabalo, teoría, ensilado, cepillado, limpeza de
cascos, paseos en pony.

1122..1155hh  ee  1166..0000hh  NNooss  xxaarrddíínnss  ddaa  CCaassaa  ddaa  NNaavveeggaacciióónn,,
Olimpíadas Medievais:
- Contenda de esgrima, duelo e combates históricos.
- Tiro con Arco: Demostración de puntería.
- A arte da cetraría.

1122..2200hh  ee  1177..1155hh  NNoo  AAttrriioo  ddoo  HHoossppiittaall  SSaannccttii  SSppiirriittuuss
((BBiibblliiootteeccaa))::  Escriptorium: obradoiro de escrituras
góticas na época de Pinzón polo escribano “Placed”.

1122..2255hh,,  1133..2200hh,,  1177..0000hh  ee  1188..3300hh  ??NNooss  XXaarrddíínnss  ddoo
HHoossppiittaall  SSaannccttii  SSppiirriittuuss  ((BBiibblliiootteeccaa)):: Teatro de
Sombras: “A Derradeira aventura de Pinzón”.

1122..3300hh??NNaa  PPrraazzaa  ddoo  RReexxeemmeennttoo  ((CCoonncceelllloo))  ee  1199..0000hh??
nnaa  AAllaammeeddaa  CCaarraabbeellaa  PPiinnttaa::  

O Mago “Rey Midas”
cos seus trucos e
enganos levaranos
ao reino da maxia
máis feiticeira. 

1122..4455hh??AAllaammeeddaa
CCaarraabbeellaa  PPiinnttaa  ee
1188..0000hh  ??nnaa  PPrraazzaa
ddoo  BBoo  XXaannttaarr
((SSaannttaa  LLiibbeerraattaa))::
Os Quinquilláns
representan
“Feirantes”.

1133..0000hh  
NNaa  PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa::
Gran Espectáculo
de Cetraría
Montada

1133..1100hh??NNaa  pprraazzaa  ddee  SSaannttaa  LLiibbeerraattaa  ee  1177..2200hh??nnaa  PPrraazzaa
ddoo  RReexxeemmeennttoo  ((CCoonncceelllloo))
“A Zíngara” Laidy Maharet, chega de Transilvania.

1166..3300hh??PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa.. Demostración de Tiro con Arco.

1177..3300hh  NNaa  PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa::  Torneo de xusta, Tiro de
venablos e Derriba de estafermo.

2200..0000hh  NNaa  pprraaiiaa  RRiibbeeiirraa:: Representación teatral
“Arribada del Descubrimiento”. Dramaturxia: Avelino
Sierra. Dirección: Mónica Sueiro. 

2233..0000hh??TTrreess  ddiissppaarrooss  ddee  lloommbbaarrddaa  aannuunncciiaann  oo  rreemmaattee
ddoo  RReeaall  MMeerrccaaddoo..

DDOOMMIINNGGOO,,  22  DDEE  MMAARRZZOO

1100..0000hh  OOss  ccaannóónnss  ddaa  FFoorrttaalleezzaa  aannuunncciiaann  oo  ccoommeezzoo  ddoo
RReeaall  MMeerrccaaddoo.. Asentamento de artesáns, mesteres e
mercaderes vidos de tódolos cantos do Reino.  

1111..0000hh  ee  1166..0000hh  NNooss  XXaarrddíínnss  ddaa  CCaassaa  ddaa  NNaavveeggaacciióónn::
-Olimpiadas Medievais.
-Contenda de esgrima, duelo e combates históricos.
-Tiro con Arco: Demostración de puntería.
-A arte da cetraría. 

1111..1155hh??NNoo  PPaarrqquuee  ddaa  PPaallmmaa:: “Bautismo Hípico
Medieval”, a cargo do club Ponysvigo: primeiro contac-
to co cabalo, teoría, ensilado, cepillado, limpeza de
cascos, paseos en pony.

1111..3300hh??NNoo  PPaasseeoo  RRiibbeeiirraa:: Apertura da Granxa “El
Palomar Medieval” e da Parada das “Aves Cetreiras”.

1122..0000hh  EEnnttrraaddaa  PPaarraaddoorr  ddee  BBaaiioonnaa:: Desfile Medieval
polo Real Mercado da Arribada.

1122..1100hh  ee  1177..1155hh??AAttrriioo  ddoo  HHoossppiittaall  SSaannccttii  SSppiirriittuuss
((BBiibblliiootteeccaa)):: Escriptorium: obradoiro de escrituras
góticas na época de Pinzón polo escribano “Placed”.

1122..1155hh??PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa:: Demostración de Tiro con Arco.

1122..2200hh,,  1133..2200hh  ee  1166..4455hh  ??NNooss  XXaarrddíínnss  ddoo  HHoossppiittaall
SSaannccttii  SSppiirriittuuss  ((BBiibblliiootteeccaa)):: Teatro de Sombras: “A
Derradeira aventura de Pinzón”.

1122..3300hh??NNaa  PPrraazzaa  ddoo  BBoo  XXaannttaarr  ((SSaannttaa  LLiibbeerraattaa))  ee
1188::1155hh??nnaa  PPrraazzaa  ddoo  RReexxeemmeennttoo  ((CCoonncceelllloo))::  
O Mago “Rey Midas” cos seus trucos e enganos leva-
ranos ao reino da maxia máis feiticeira.

1133..0000hh NNaa  AAllaammeeddaa  CCaarraabbeellaa  PPiinnttaa  ee  1177..3300hh nnaa  PPrraazzaa
ddoo  BBoo  XXaannttaarr  ((SSaannttaa  LLiibbeerraattaa))
Os Quinquilláns representan “Feirantes”.

1133..1100hh PPrraazzaa  ddoo  RReexxeemmeennttoo  ((CCoonncceelllloo))::
1177..1100hh  NNaa  AAllaammeeddaa  CCaarraabbeellaa  PPiinnttaa::
“A Zíngara” Laidy Maharet, chega de Transilvania.

1133..1155hh  NNaa  PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa::  Gran Espectáculo de
Cetraría Montada.

1166..3300hh  NNaa  PPrraaiiaa  RRiibbeeiirraa:: Torneo de xusta, Tiro de
venablos e Derriba de estafermo

AGENDA  CANGAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE

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

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

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

CONCERTOS

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

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

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA CULTURAL
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1177..0000hh  NNaa  CCaappeellaa  ddoo  CCoonnvveennttoo  ((PPrraazzaa  PPaaddrree
FFeerrnnaannddoo))  ee 1199..0000hh??nnaa  CCaappeellaa  ddaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa::
Concerto de Música Medieval a cargo do grupo de
música antiga “Martín Códax”, con cantigas de Santa
María de Afonso X O Sabio, e cantigas da lírica trova-
doresca galego-portuguesa.

1188..0000hh  NNaa  pprraaiiaa  RRiibbeeiirraa:: Representación teatral
“Arribada del Descubrimiento”. Dramaturxia: Avelino
Sierra. Dirección: Mónica Sueiro.

2222..0000hh  TTrreess  ddiissppaarrooss  ddee  lloommbbaarrddaa  aannuunncciiaann  oo  rreemmaattee
ddoo  RReeaall  MMeerrccaaddoo..

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNNSS,,  MMOOSSTTRRAASS  EE  PPAARRAADDAASS  TTOODDOO  OO  DDÍÍAA..

CCaassaall  ddoo  RReexxeemmeennttoo::  ((CCaassaa  ddoo  CCoonncceelllloo))
““AAss  aarrtteess  ddoo  GGrreemmiioo  ddooss  MMaarreeaanntteess””polos mestres
Remigio Leyenda, Ubaldo Cedeira, Jésus Cedeira,
José Denis Goce e Carlos Vilar.

NNaa  CCaappiittaannííaa  MMaarrííttiimmaa,,  ((EElldduuaayyeenn,,  2200))
““BBaaiioonnaa  nnooss  mmaappaass  aannttiiggooss”” mostra do proceso da
elaboración dos manuscritos medievais.

NNaa  CCaassaa  ddaa  NNaavveeggaacciióónn,,  ((VVeennttuurraa  MMiissaa,,  1177))??
““AAss  ppeeggaaddaass  iinnddííxxeennaass  ddee  AAmméérriiccaa”” un percorrido
polas diferentes étnias indíxenas que existiron e exis-
ten actualmente no continente americano.

““AAss  llaabboorreess  ddee  ccaallcceettaa””:: mostra realizada polo grupo
de mulleres de calceta de Baiona.

““OOss  eennccaaiixxeess  ddee  BBoolliillllooss””:: mostra realizada polo grupo
de mulleres palilleiras de Baiona.

IIII  CCIICCLLOO  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDOOSS  PPOOBBOOSS
CCOOLLOOMMBBIINNOOSS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA..  

Capitanía Marítima (Elduayen, 20).

Mércores 26 de febreiro: 

2200..3300hh  ““BBaaiioonnaa  yy  ssuu  ppuueerrttoo  eennttrree  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  yy  XXVVIIIIII””..
Impartida polo Dr. D. Roberto J. López López, Profesor
Titular de Historia Moderna da Uniersidade de
Santiago de Compostela.

Xoves, 27 de febreiro: 

1199..3300hh  ““SSaannttaa  FFee  llaa  RReeaall..  DDeell  ssiigglloo  XXVV  aall  XXVVIIIIII””..
Impartida polo Dr. D. Domingo Antonio Ramos Prieto,
catedrático de Geografía e Historia do Instituto
Jiménez de Quesada de Granada.

2200..3300hh  ““LLooss  ppuueerrttooss  CCoolloommbbiinnooss  yy  ssuuss  mmaarriinnooss  eenn  eell
ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  AAmméérriiccaa””.. Impartida polo Dr. D.
David González Cruz, Catedrático de Historia da
Universidade de Huelva.

cousas de val miñor    2277

AGENDA  CANGAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE

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

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

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

CONCERTOS

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

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

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA CULTURAL
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QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúa de... Gondomar

Paseo 
Carlos Casares

Non se pode comprender a cultura galega de finais
do século XX sen a presenza de Carlos Casares.

Nacido en Ourense en 1941, vive nun ambiente entre
aldeán e vilego, en permanente contacto cunha extensa
familia espallada pola comarca. Os eternos veráns ao
aire libre, xunto co recollemento invernal arredor do
lume e das historias de familiares, deixarían unha
impronta vivísima na literatura de Casares.

Aínda que home de ideas liberais e temple escépti-
co, estuda no Seminario de Ourense (1952), onde o seu
destino literario comeza a
manifestarse, publicando
un periódico chamado El
Averno. 

Os anos 60 comezan
coa marcha a
Compostela, onde entra
en contacto co grupo de
estudantes galeguistas
nucleados en torno a
Ramón Piñeiro.  

Estes anos ven a apa-
rición do Casares escri-
tor; Vento ferido, A galiña
azul ou Cambio en tres; e
o Casares xornalista
dende as páxinas de La
Región de Ourense.

Nos 70 se afianza como escritor, publicando títulos
como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas,
Xoguetes para un tempo prohibido ou Os escuros soños
de Clío, a tradución ao galego de O principiño e a edición
crítica da obra completa de Curros Enríquez. Inicia a
súa longa colaboración coa prensa, desde as páxinas de
La Región de Ourense e a partir de 1975 en La Voz de
Galicia. 

Casares é xa unha referencia importante para a polí-
tica e a cultura de oposición en Galicia, sempre dende
as filas do galeguismo autonomista e apartidario lidera-
do por Ramón Piñeiro e nucleado en torno a editorial
Galaxia. Daquela vive e traballa en Cangas do Morrazo,
aínda que non tardará en establecerse definitivamente
en Vilariño da Ramallosa, no concello de Nigrán. En
1976 recibe o Premio da Crítica Española por Xoguetes

para un tempo prohibido, e en 1977 ingresa na Real
Academia Galega. Remata a década publicando o seu
ensaio biográfico sobre Curros Enríquez e Ilustrísima,
que chegará a ser a súa novela máis coñecida e popu-
lar.

No ano 1982, Casares sae elixido deputado ao
Parlamento de Galicia como "galeguista independente"
nas listas do PSdeG-PSOE. Desta primeira cámara saiu
a Lei de Normalización Lingüística, na que Casares tivo
un papel importante. No ano 1985 é nomeado director

de Editorial Galaxia. A
actividade política e edi-
torial condicionaron
innegablemente a dedi-
cación literaria de
Casares: as biografías de
Vicente Risco e Otero
Pedrayo, libro de conver-
sas con Ánxel Fole, e xa
no ano 1987 Os mortos
daquel verán.

Nos 90 Casares publi-
ca diariamente en La Voz
de Galicia  a columna Á
marxe, un éxito sorpren-
dente que o converte
nunha figura popular e
querida. Tamén publica

as biografías de Ramón Piñeiro, Ánxel Fole e Martín
Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos
rapaces, pero céntrase sobre todo en dúas novelas de
gran ambición literaria, Deus sentado nun sillón azul
(1996) e O sol do verán (2002), suficientes para conside-
ralo como un dos grandes da historia das letras gale-
gas.

Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, preside o
PEN Clube de Galicia e o Consello da Cultura Galega,
forma parte do Padroado da Fundación Caixa Galicia,
dirixe os cursos de verán da Fundación Camilo José
Cela, e participa activamente na vida da Real Academia
Galega.

Información extraida de
www.fundacioncarloscasares.org�
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1- O concello de Gondomar, para contribuír a potenciar
a creatividade literaria da mocidade en lingua galega, con-
voca con carácter anual o Premio Literario Don Diego
Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar.
2- Establécense dúas modalidades, Poesía e Relato

Curto.
3- Poderán concorrer todos os autores de 3º Ciclo de

Educación Primaria, ESO e Bacharelato que residan no Val
Miñor e non superen os 20 anos.
4- Os e as participantes poderán presentar, individual-

mente, unha única obra, por cada unha das modalidades,
de tema libre. Os traballos literarios deberán ser orixinais
e inéditos e atenderán á seguinte extensión:
a. Poesía: mínimo 14 versos, máximo 50
b. Relato Curto: máximo 15 folios DIN A4
5- Os traballos presentaranse mecanografados a dobre

espazo, por unha soa cara, coa tipoloxía do carácter cou-
rier ou similar e corpo de letra 12.
Na medida do posible, os participantes presentarán os

traballos, asinados só con pseudónimo, en soporte infor-
mático (cd).
6- Os cds enviaranse nun sobre pechado en cuxo exte-

rior figurará o título da obra, o pseudónimo e o nivel polo
que participa. Este sobre conterá, ademais da obra pre-
sentada, unha plica.
7- A plica consistirá nun sobre pechado que conterá a

ficha que acompaña ás bases, debidamente cuberta. No
exterior figurarán de novo o título da obra, o pseudónimo e
o nivel polo que participa.

8- As obras enviaranse facendo constar no sobre XII
Certame Literario Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde
de Gondomar, antes do día 23 de abril do 2014, ao
seguiente enderezo:
Oficinas Concello de Gondomar (Rexistro)
Praza Doutor Latino Salgueiro s/n
36380 Gondomar
Poderán entregarse directamente no Rexistro do

Concello de Gondomar.
9- A efectos da adxudicación dos premios o xurado valo-

rará, ademais da calidade dos traballos, a calidade da lin-
gua empregada atendendo tanto á ortografía como á sin-
taxe e ao léxico.
10- Concederanse dous premios por cada nivel, un por

poesía e outro por relato curto:
I. Nivel 1: Terceiro ciclo de educación primaria. Dous

premios por valor de 150 euros.
II. Nivel 2. Primeiro, segundo e terceiro da ESO. Dous

premios por valor de 200 euros.
III. Nivel 3: Cuarto da ESO e Bacharelato. Dous premios

por valor de 300 euros.
Un premio por valor de 250 euros para o centro educativo

con maior participación e calidade. Ademais, o xurado pode-
rá entregar os accésit que considere oportunos, declarar
deserto algún deles ou repartilo exaequo entre dous autores.
11- Haberá dous xurados (de tres membros cada un), un

para cada modalidade, que serán elixidos pola Concellaría
de Educación. A decisión do xurado será inapelable.
12- Todos os participantes que asistan ao acto de entre-

ga de premios o 21 de xuño recibirán un agasallo.
13- Os autores premiados ceden os seus dereitos exclu-

sivamente para a 1ª edición do XII Certame Literario Don
Diego Sarmiento de Acuña, que correrá por conta do
Concello de Gondomar.
14- A interpretación destas bases correspóndelle unica-

mente ao xurado. O feito de participar no certame supón a
súa aceptación.

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  bbaasseess::  wwwwww..ccoonncceellllooddeeggoonnddoommaarr..iinnffoo

BASES 
DO CERTAME
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