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val miñor
CCOOUUSSAASS DDEE

EDITORIAL 
AA  aauuggaa  ee  aa  vviiddaa  --  DDííaa  MMuunnddiiaall  ddooss  HHuummiiddaaiiss

Os ríos levan a vida con cada pinga que arrastra a súa corrente e dispérsana
desde o seu nacemento até a súa desembocadura noutra canle fluvial ou directa-
mente ao mar. Os ríos transpórtano todo, o bo e o malo, como o sangue do orga-
nismo humano. Son as auténticas arterias da terra, que prolongan a vida e cando
enferman transportan morte e destrución. No seu incesante fluír e cos seus cam-
bios de caudal transforman e modelan lentamente o territorio que cruzan exer-
cendo de arquitectos da paisaxe.

Os cursos dos ríos adoitan estar flanqueados por un tipo de vexetación distinto
ao das terras que atravesan, con bosques que adoitan ser exuberantes e posuido-
res dunha rica diversidade floral.

A biodiversidade do río Miñor sufriu importantes perdas nas últimas décadas,
pero aínda é posible frear a súa deterioración. Así o cren os biólogos Rajó e
Fernández, autores do proxecto para a recuperación da principal canle da comar-
ca e os seus ecosistemas húmidos asociados e cos que puidemos coñecer de pri-
meira man moito desa riqueza nun percorrido didáctico de catro quilómetros de
longo cara ás marismas da Ramallosa, un enclave elixido polos organizadores ao
tratarse da zona máis interesante debido á variedade biolóxica existente.

Desde aquí e con motivo da celebración do Día Mundial dos Humidais queremos
reivindicar un dos espazos naturais máis valiosos e representativos de Val Miñor.

OS EDITORES
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NOVAS VAL MIÑOR

A Deputación de Pontevedra  vén de aprobar un plan de empre-
go para concellos do que se beneficiarán desempregados dos
tres concellos. Así pois  dos 6,1 millóns de euros contempla-
dos para un total de 60 municipios, Nigrán Baiona e Gondomar
recibirán en torno aos 375.000 euros destinados a empregar  a
un total de 90 persoas. A iniciativa bautizada como Plan de
Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais
2015 ten como obxectivo que os propios concellos realicen os
procesos de selección para levar a cabo   contratacións a
tempo parcial  e de non máis de 6 meses de duración. Así pois
os contratados desenvolverán tareas municipais.

337755..000000  EEUURROOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAARR
AA  9900  VVEECCIIÑÑOOSS  MMIIÑÑOORRAANNOOSS

Os centros de saúde de Nigrán Baiona e
Gondomar contan dende o pasado mes de xanei-
ro co servizo de hospitalización a domicilio HADO.
Dende o centro hospitalario Povisa, que funciona
como complexo de referencia no Val Miñor,  man-
tiveron que se trata dun importante avance na
calidade asistencial dos pacientes sobre todo no
caso daqueles que necesitan “coidados exclusiva-
mente paliativos ou nos que teñen grandes difi-
cultades, por razón da súa idade, a súa situación
familiar ou a súa enfermidade, para desprazarse
ao hospital ou ao seu centro de saúde”. A presen-
tación do mesmo foise realizando nos diferentes
centros de xeito paulatino.

VECIÑOS DO VAL MIÑOR XA PODEN FACER USO DO SERVIZO HADO

Un total de 23 mozos participan desde setembro de 2014 nunha nova edición
do taller de hostelería Terras do Miñor. Unha iniciativa da que forman parte
os tres municipios da comarca e que conta co financiamento da Xunta de
Galicia, de en torno aos 220.000 euros. Así pois o alumnado  leva seis meses
recibindo clases teóricas e prácticas nas vertentes de operacións básicas de
cociña e servizos de restauración, que unha vez finalizadas contarán con
certificacións oficiais. Ademais da formación os alumnos puxeron en prácti-
ca a súa pericia aos fogóns e na sala con iniciativas como o comedor social,
almorzos saudables dirixidos  a 150 escolares da comarca e tamén á tercei-
ra idade, xornadas formativas sobre cata de aguardientes, cócteles  e quei-
xos con denominación galega, así como a xornada de portas abertas que
terá lugar o 10 de marzo e que servirá como colofón á iniciativa.   

TTEERRRRAASS  DDOO  MMIIÑÑOORR
SSAACCAA  OO  MMEELLLLOORR
DDAA  CCAANNTTEEIIRRAA
MMIIÑÑOORRAANNAA

44 cousas de val miñor
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66 cousas de val miñor

NOVAS NIGRÁN

A pouca demanda de abastecemento
no parque empresarial de Porto do
Molle provocou que desde o Concello
vísense na obrigación de realizar des-
cargas de auga puntuales. Ditas actua-
cións tiveron como consecuencia un
aumento dos controis rutineiros por
parte da empresa concesionaria
Aqualia. Mentres tanto a Consellería de
Sanidade  atópase traballando para
atopar unha solución definitiva ao pro-
blema e que non leve consigo perdas de
auga. O problema radica en que a sec-
ción das tuberías está deseñada para
fornecer o recurso cando o complexo
atópese ao 100% da súa ocupación.

A comunidade de Montes de Priegue  levou a cabo unha repoblación
arbórea nunha extensión de terreo de máis de 2000 metros cadrados na
Mamoa. Unha actividade que ata este punto pode ser considerada habi-
tual nalgunhas destas agrupacións pero si entre as especies figuran
olivos ou castiñeiros, e que ademais o chan onde descansan facía as
funcións de antigo vertedero a cousa cambia. E é que os comuneros da
parroquia nigranesa xunto ao seu presidente, Antonio Castro González,
chegaron a un acordo cunha empresa constructora para permitirlles
depositar a terra procedente dunha cimentación nos seus montes cam-
bio de que a firma comprometésese a allanarlo para plantar neles un
centenar de especies. En concreto  30 oulivos, 57 castiñeiros, 15 noga-
les, catro abeleiras e unha pala escavadora, todo por conta da compa-
ñía privada. Así pois 14 membros da comunidade e dous técnicos da
Xunta de Galicia, que participaron voluntariamente, traballaron sen
descanso durante máis de catro horas para dar unha segunda oportu-
nidade a un chan que ata fai poucos meses estaba inservible, sen vida.
Como recompensa, unha suculenta comida para repoñer forzas e idear
novas iniciativas. 

DESCARGAS DE AUGA PUNTUAIS
EN PORTO DO MOLLE

NIGRÁN ADHÍRESE Á 
PLATAFORMA FACE

A ESTACIÓN 
POTABILIZADORA DE
NIGRÁN ESTARÁ 
OPTIMIZADA EN DOUS
MESES 

Unha milla urbana en Nigrán
para dar a coñecer a anemia de
Fanconi

PRIEGUE E NIGRÁN 
ESTARÁN UNIDOS POR
UNHA SENDA DE 700
METROS DE LONXITUDE

PPRRIIEEGGUUEE  CCOO  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

A Administración local de Nigrán adáp-
tase aos novos tempos, nesta ocasión
veñen de adherirse da plataforma elec-
trónica FACE para posibilitar que todos
os proveedores do concello poidan pre-
sentar as súas facturas e gestionarlas
de xeito electrónico. Trátase dunha
ferramenta da Secretaría de Estado
das Administracións Públicas que se
suma a outras que permiten abaratar e
facilitar as tramitaciones entre diferen-
tes administracións por exemplo  a
xestión do DNI en dependencias muni-
cipais, a habilitación do portelo único
ou a posibilidade de tramitar o cambio
de domicilio nos permisos de circula-
ción e condución.

Nigrán gozará dunha estación
de tratamento de auga potable
completamente optimizada e
100% operativa nun prazo de
dous meses. Así pois a Xunta de
Galicia está levando a cabo unha
serie de melloras na mesma por
valor de 1,1 millóns de euros que
solucionarán permanentemente
as deficiencias de filtración que
as instalaciones sofren en tem-
pada de poucas precipitacións. 

Nigrán saíu á rúa para dar a coñecer a
anemia de Fanconi, trátase dunha
enfermidade rara na que existen diag-
nosticados 200 casos en todas España e
dos cales cinco están relacionados con
familias do Val Miñor. Así pois múltiples
deportistas reuníronse o pasado 28 de
febreiro para participar nunha carreira
bautizada como a milla solidaria de
Fanconi que tivo como obxectivo reunir
fondos para a Asociación Española da
enfermidade que posteriormente desti-
naranse a investigación. 

Operarios da empresa Covsa ató-
panse traballando na construción
dunha senda peatonal de 700
metros de longo que discorrerá
pola PO-552 entre As Rexas,
Priegue, ata a altura da antiga
discoteca Vanitas, e que benefi-
ciará a algo máis de 18.000 veci-
ños. Os traballos, financiados
pola Xunta, contan cun orzamento
que rolda os 140.000 euros e esta-
rán rematados no menor tempo
posible.
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VIVE NIGRÁN¡
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A Cruz da Santísima Trinidade de
Baiona  é un conxunto formado
por un mosaico de ordes arqui-
tectónicas. Trátase dun cruceiro
Gótico policromado e coroado
cun baldaquino piramidal de
pedra, un elemento que o fai
único en todo o territorio galego
xunto ao que se atopa no municipio coruñes de Noia . A cruz data do
século XIV, a súa cuberta levantouse no  XVI e é de orde renacentista,
mentres que os cilindros exteriores poderían corresponder ao XVIII ou
o que é o mesmo, catrocentos anos ás súas costas ata a súa aparencia
actual e que fan do conxunto “unha xoia arquitectónica única”. 
Recientemente o concello realizou unha restauración integral da peza,
e na primeira toma de contacto os restauradores sospeitaron que as
pinturas existentes poderían ser contemporáneas ás existentes no pór-
tico da gloria da catedral de Santiago, aínda que finalmente leváronse
a cabo  a mediados do XIX. Os motivos da confusión responden á pouca
documentación existente, que foi ampliada tralos traballos de investi-
gación realizados durante o proceso, pero tamén a un tratamento de
ceras á que foi sometida cen anos despois tanto na cruz como na cúpu-
la e que danaron considerablemente as policromías. Moitas incógnitas
viran en torno a ela por exemplo o porqué da súa ubicación, ao atopar-
se fóra dun contexto litúrxico. Algúns historiadores sosteñen que foi
erigida nun momento de peste e que se utilizaba para dicir misa aos
barcos que entraban na bahía pero non se posúe documentación res-
pecto diso que o corrobore. Por outra banda denomínase Cruz da
Santísima Trinidade, con todo esta figura non se contempla en ningun-
ha das tallas existentes na pedra.    

RREEOORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDOO  
PPOORRTTOO  DDEE  BBAAIIOONNAA
A redistribución do Porto de Baiona
está a poucos días de finalizarse e con
ela gañaranse en torno a un centenar
de prazas de amarre que satisfarán a
espera existente de 60 embarcacións
de sétima lista. Para gañar espazo no
recinto procedeuse á recolocación do
museo flotante baionés, 27 metros
cara ao sur, e no seu lugar instalouse
un novo pantalán que permitirá o atra-
que de barcos con maior manga e
eslora. Mentres tanto a Carabela agar-
dou nas instalacións do Monte Real
Club de Yates, onde foron obxecto de
tarefas de mantemento para que luza
no seu novo emprazamento con todo o
seu esplendor, coincidindo coa Festa
da Arribada que este ano se celebra os
días 7 e 8 de marzo.

FFRRAANNCCIISSCCOO  CCOONNDDEE  
NNAA  PPRRAAZZAA  DDEE  AABBAASSTTOOSS  
DDEE  BBAAIIOONNAA
O conselleiro  de Economía e Industria,
Francisco Conde, visitou a revitalizada
praza de abastos de Baiona  e cuxos
traballos comezaron en decembro de
2013. Tras cinco meses de remodela-
cións, as instalacións do municipio
contan cunha imaxe actual e dinami-
zada para o que foi necesario actuar
nos interiores e fachada ademais de
160.000 euros de investimento e máis
de cinco meses de obras.

88 cousas de val miñor

NOVAS BAIONA

CRUCEIRO DA
SANTÍSIMA
TRINIDADE, 
UNHA XOIA 
ARQUITECTÓNICA
FORA DE 
CONTEXTO

110011  AANNOOSS  
DDEE  MMEEMMOORRIIAA  
EE  SSAAÚÚDDEE  
EENNVVIIDDIIAABBLLEESS

Superar os 100 anos de idade cunha memoria e saúde envidiables está
ao alcance duns poucos. É o caso de Julia Martínez Conde, veciña de
Sabarís  que acaba de cumprir os 101  rodeada dos seus familiares e ami-
gos. Así pois membros do goberno local baionés achegáronse á vivenda
de Julia para regalarlle un ramo de flores e unha tarxeta de felicitación. 

Valmin?or 7.qxp:Maquetación 1  2/3/15  13:27  Página 8



VIVE BAIONA¡

cousas de val miñor    99

Valmin?or 7.qxp:Maquetación 1  2/3/15  13:27  Página 9



1100 cousas de val miñor

NOVAS GONDOMAR

CATRO QUILÓMETROS
PARA POR EN VALOR 
OO  MMIIÑÑOORR
Gondomar foi o escenario elixido por Estelas Logística y
Proyectos para realizar un percorrido didáctico pola canle
do Miñor con motivo do Día Mundial dos Humedais. Así
pois, preto dunha treintena de veciños reuníronse o pasa-
do sábado 7 de febreiro ás 10 horas na Praza do Concello
para participar nunha ruta de senderismo guiada polo río
miñorano adherido á Rede Natura 2000. O biólogo titulado
e director técnico da empresa organizadora, Anxo Rajoi,
explicou que trátase da cuarta edición da actividade que
se celebra para conmemorar o convenio dos humedales
asinado en Ramsar , Irán, no ano 1971 e polo que se
defenden os intereses de espazos naturais por exemplo en
turbeiras , pantanos, marismas, lagos, ríos, estuarios ou
deltas, entre outros.
Durante a xornada que abarcou unha extensión de 4 qui-
lómetros, os participantes recibiron explicacións achega
da importancia dos bosques de ribeira , as súas virtudes,
así como das especies que habitan o ecosistema acuático
por exemplo sáibaos o ou lampreas. 

EECCOOFFOORREESSTT
A biomasa é unha modalidade
energética  que día tras día vai
gañando adeptos por rendemento e
consumos. Un principio que a
empresa Ecoforest situada no polí-
gono gondomareño da Pasaxe
soubo explotar desde os seus ini-
cios converténdose na empresa
pionera na fabricación de calderas
de pellets e que actualmente é un
referente europeo no sector. Por
iso recibiu a visita do conselleiro de
Economía e Industria, Francisco
Conde, que eloxiou a traxectoria
profesional da firma. 
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NOVAS GONDOMAR

VIVE 
GONDOMAR
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NOVAS GONDOMAR

CCEEIIPP  SSEERRRRAA  DDEE  VVIINNCCIIOOSS
IINNCCUULLCCAA  EELL  VVAALLOORR  DDEE  LLAA
SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE..
A concelleira de Benestar Social de
Gondomar, Patricia Durán, recolleu
acompañada de operarios municipais
máis de 700 kilogramos de alimentos
recaudados polo CEIP Serra de Vincios
trala celebración dunha yincana solida-
ria. Unha iniciativa realizada por perso-
al docente do centro que contou coa
participación de 161 nenos e 16 profe-
sores. Durán pola súa banda agrade-
ceu o xesto realizado polo centro edu-
cativo polo que se lle ensina aos máis
pequenos o valor da solidariedade.

CCOONNTTRRAATTOO  CCEENNTTRROO  DDEE  SSAAÚÚDDEE
GGOONNDDOOMMAARR  
A directora xeral de recursos económicos do Servizo
Galego de Saúde, Lourdes Vilachán, e o representante da
empresa Corsán-Corviam, Luís Picos, procederon á firma
do contrato para iniciar a construción do centro de saúde
de Gondomar, cofinanciado ao 80% polo programa opera-
tivo Feder 2007-2013, por un importe de 2,4 millóns de
euros e un plazo de ejecución de 12 meses. As novas ins-
talacións sanitarias, de 1.600 metros cadrados de exten-
sión, contarán con 12 consultas especializadas e darán
cobertura a 10.400 veciños.

GGOONNDDOOMMAARR  IIMMPPUULLSSAARRÁÁ  ÓÓSS  SSEEUUSS  XXÓÓVVEENNEESS
AARRTTIISSTTAASS  CCUUNN  BBOOLLEETTÍÍNN  TTRRIIMMEESSTTRRAALL

Poñer en valor o talento dos novos artistas gondo-
mareños mediante entrevistas, inquietudes, logros
ou comezos das súas traxectorias. Este é o obxecti-
vo do boletín Emerxe, creado pola concellería de
Cultura de Gondomar dirixida por Ignacio Troncoso.
Será de carácter trimestral e co fin de garantir a
súa difusión utilizaranse as plataformas dixitais,
como a web municipal, pero tamén as tradicionais.
Para iso o folleto distribuirase desde todos os edifi-
cios públicos do municipio. Así pois o primeiro
número estará dedicado ao grupo Ameva Dúo, com-
posto pola vocalista Eva Correa e o guitarrista Diego
Bea Bicada. 
Troncoso mostrouse moi convencido da utilidade da
nova iniciativa manifestando que “poder axudar a
divulgar o talento dos mozos do noso concello é un
obxectivo que nos marcamos e polo que non imos
deixar de esforzarnos”.

Valmin?or 7.qxp:Maquetación 1  2/3/15  13:27  Página 12



EDUCACIÓN

cousas de val miñor    1133

Valmin?or 7.qxp:Maquetación 1  2/3/15  13:27  Página 13



TTeexxttoo::  PPaabblloo  FFeerrnnáánnddeezz  EEssttéévveezz

PPAASSAADDOO::

A escasos quilómetros de Baiona encóntrase o que no pasado serviu como un dos bastións defensivos da Ría de
Vigo dende o sur. Trátase dunha extensión de terreo de 70.000 metros cadrados situados na parroquia de Baredo,
sobre a que pesan múltiples historias dende que nos anos 40 o goberno franquista se asentou na zona para
configurar o que hoxe en día se coñece como as baterías de Silleiro J-4 e onde operou o seu Rexemento de Costa
durante 30 anos, ademais de formar os mozos da época na Instrución Premilitar Superior (milicias universitarias) e
soldados de substitución.

A imaxe actual das ruínas que reinan na superficie do recinto non fan xustiza cunha das infraestruturas militares
que no pasado, xunto coa de San Vicente (J-1), Cabo Udra (J-2) e Monteferro (J-3) blindaban a entrada por mar da
Rías Baixas. Pero o potencial deste enclave estratéxico escóndese baixo a superficie e é que en Silleiro existe unha
rede de túneles de máis de 200 metros de lonxitude, repartidos entre catro niveis diferentes e que ao mesmo tempo
comunicaban os catro canóns "Vickers" e a torre de telemetría entre si, pezas indispensables do conxunto. A finais
dos 70 o corpo emprazado no conxunto disolveuse para pasar a converterse en cuartel e onde miles de mozos
realizaron o servizo militar obrigatorio.

1144 cousas de val miñor       

RUTAS

AA  XXOOIIAA  DDEE  SSIILLLLEEIIRROO::
CCOOMMPPLLEEXXOO  DDAA  BBAATTEERRÍÍAA  JJ44

Valmin?or 7.qxp:Maquetación 1  2/3/15  13:27  Página 14



cousas de val miñor    1155

RUTAS

PPRREESSEENNTTEE::

Teitos derruídos, entullo, socabones e grafitis deixan constancia do maltrato que estas instalacións sufriron dende
que o Ministerio de Defensa, actual titular, as declarou en estado de abandono cara a 1998. Malia todo, o interese
que espertou entre os veciños e visitantes provocou que a miúdo e entre as ruínas, os máis curiosos se internen nun
dos anacos da historia militar recente da nosa costa. Frecuentemente e coincidindo coas tardes soleadas a vida
regresa ao lugar, os cascotes do que un día foi os edificios de barracóns, a cantina, cortes ou comedores comparten
o seu espazo cos vehículos que fan da zona un aparcadoiro, mentres os seus propietarios gozan nas inmediacións
coma se dun parque temático improvisado se tratase.

O pouco mantemento que o antigo recinto miliar recibe, é o daqueles que de xeito desinteresado se reúnen para
realizar tarefas de limpeza a través de diferentes redes sociais, como é o caso do grupo de baterías de costa das
rías baixas creado en Facebook polo veciño de Nigrán Juan Álvaro Iglesias, e presidente da Asociación Defensa e
Memoria do Patrimonio Histórico Militar Abandonado. Actualmente o concello de Baiona mostrou interese en
recuperar o enclave para convertelo en atractivo turístico e mesmo chegouse a realizar un proxecto.
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RUTAS

HHIISSTTOORRIIAASS  DDAA  MMIILLII::  
FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  AANNDDRRAADDEE

En outubro de 2014 un grupo de artilleiros que realizaron o servizo
militar en 1974 organizaron un encontro para avivar os seus recordos en
torno a Silleiro. 

É o caso de Francisco Javier Andrade, un veciño da cidade veciña de Vigo
que fixo as prácticas da Instrución Premilitar Superior dende o 9 de xuño
ata o 9 de outubro de 1974 nas baterías de costa J-4. 

Por aquel entón para os mozos que cursaban estudos universitarios o
servizo cumpríase durante os veráns e a miúdo non chegaba aos 9
meses de duración e este foi o seu caso. 

É asombrosa a claridade coa que Javier recorda 40 anos despois a
distribución das instalacións, mesmo dun xerador de corrente do
tamaño dun cuarto que desapareceu tras o peche.
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RUTAS

""OO  cclliimmaa  ddee  ttrraabbaalllloo  eerraa  mmooii  ffaammiilliiaarr""

“O clima de traballo era moi familiar e sen presións,
agás cando se achegaba a data das prácticas de tiro”,
explicaba o artilleiro. Entre risas recordaba como os fins
de semana, cando quedaban cos soldados de garda,
Javier e os seus compañeiros baixaban ás rochas a
coller percebes para tomar como aperitivo. As
actividades que se desenvolvían principalmente estaban
relacionadas cos canóns, munición e o seu
mantemento, pero tamén se realizaba instrución. Así
pois Francisco participou activamente na descarga de
proxectís chegando a baleirar un total de 64, xa que as
prácticas se realizaban con munición sen explosivo. O
proceso era sinxelo, previamente retirábase a trilita do
interior das balas e no seu lugar enchíanse de cemento
e chumbo para taralas a un peso exacto. Deste xeito
aseguraban un comportamento idéntico ás cargadas no
momento do disparo.

""CCaa  ddeessccaarrggaa  ddooss  ccaannóónnss  ddeesspprreennddííaannssee
aannaaccooss  ddee  cceemmeennttoo  ddoo  tteeiittoo""

Javier explicou a esta revista que as prácticas se
realizaban sobre brancos móbiles de 4 x 4 metros a 10
quilómetros de distancia, remolcados por un barco
mediante un cable dun quilómetro de lonxitude, aínda
que matizou que poderían superar os 20 de alcance e
destacou a exactitude coa que se daba ao obxectivo. "No
momento do tiro cortábase o tráfico marítimo, ademais
se tivesen un rango de movemento apropiado, as balas
poderían chegar ata a desembocadura do Miño",
mantivo. Pero o máis impactante para el era o momento
da descarga, un estrondo inmenso envolvía o habitáculo
onde se encontraban, momento en que máis dun
soldado "caía redondo da impresión". A vibración era tal
que se chegaban a desprender anacos de cemento do
teito, e o do chan desfacíase converténdose en area.
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TTeexxttoo::  PPaabblloo  FFeerrnnáánnddeezz  EEssttéévveezz

Medio século cargado de historias, vitorias, anécdo-
tas, competicións que traspasaron as nosas frontei-
ras ou a visita de múltiples personalidades son frag-
mentos dunha pequena parte do que o Monte Real
Club de Yates de Baiona (en diante MRCYB) leva ás
súas costas desde a súa fundación no ano 1964. Por
aquel entón comezou a súa andadura bautizado
como o Erizana Club Internacional aínda que un ano
máis tarde pasou a denominarse Monte Real Club
Internacional de Yachting Bayona La Real. A partir
de aquí o seu despegue foi exponencial para conver-
terse nun referente a nivel mundial da práctica da
vela e dos deportes náuticos. Se atopa ao abrigo da
fortaleza de Monterreal, matriz do que hoxe coñece-
mos como a vila mariñeira de Baiona. En concreto
na parte máis protexida e orientada ao sur, coñeci-
da como a Batería do Cangrexo. Pese a todo  o
MRCYB soubo reinventarse co paso do tempo, adap-
tarse pero mantendo a súa esencia intacta baixo
dúas premisas: o fomento do turismo náutico inter-
nacional e a organización de regatas. Así mesmo
dende o principio apostaron pola formación de futu-
ros navegantes e regatistas.

MMOONNTTEE  
RREEAALL  CCLLUUBB  
DDEE  YYAATTEESS  
DDEE  BBAAIIOONNAA,,
5500  AANNOOSS  
PPOOTTEENNCCIIAANNDDOO  
AA  VVEELLAA  EE  
OOSS  VVAALLOORREESS  
DDOO  DDEEPPOORRTTEE
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A finais dos anos 60 e comezos dos 70 iniciou-
se a actividade da Escola de Vela do MRCYB, na
que se impartían clases de Optimist e 420. Foi
precisamente coas primeiras, coas que a enti-
dade empezou a despegar. En 2012 dá un paso
máis na súa concepción e crea a escola de vela
adaptada coa finalidade de achegalo a todos
por igual. Desde a súa posta en marcha conta
coa participación de usuarios da Asociación
Encaixamos do Val Miñor; o Centro Juan María
de Nigrán; a agrupación Avelaíña de Gondomar
e a asociación Vontade de Tomiño. Conta con
dous tipos de embarcacións, seis veleiros
Figaro Beneteau para persoas con discapaci-
dades psíquicas e intelectuais e varios Gos 16
para aqueles con limitacións físicas. En 2013 e
2014  organizou o Campionato Ibérico de clase
2.4mR – Regata Vitaldent de vela adaptada, cita
que se volverá a celebrar no presente ano.

cousas de val miñor    1199

DEPORTES

UUNN  CCLLUUBB  MMEERREECCEEDDOORR  DDEE  
NNUUMMEERROOSSAASS  DDIISSTTIINNCCIIÓÓNNSS
O concello de Baiona concedeulle
ao club a Medalla de Ouro da Real
Vila, e o seu presidente dende hai 40
anos, Don Rafael Olmedo (falecido
recentemente), fué nomeado fillo
adoptivo do municipio.
Coidadosa co medio ambiente e cos
seus usuarios, o MRCYB loce desde
fai doce anos e de xeito continuado
a bandeira azul nun dos seus más-
tiles, en recoñecemento do coidado
que esta institución ten pola súa
contorna. 

OO  aannoo  ppaassaaddoo,,  oo  MMRRCCYYBB  ccoonnvveerrtteeuussee,,  aaddeemmaaiiss,,  nnoo  úúnniiccoo  cclluubb  nnááuuttii--
ccoo  ddee  EEssppaaññaa  eenn  sseerr  ddiissttiinngguuiiddoo  ppoollaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn
AAmmbbiieennttaall  ee  ddoo  CCoonnssuummiiddoorr  ((AADDEEAACC))  ppoolloo  sseeuu  ttrraabbaalllloo  nnaa  eelliimmiinnaa--
cciióónn  ddee  bbaarrrreeiirraass  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  ee  aa  ssúúaa  aatteenncciióónn  ááss  ppeerrssooaass  ccoonn
mmiinnuussvvaalliiddeezz..

AA  EESSCCOOLLAA  DDEE  VVEELLAA  EE  OO  CCLLUUBB,,  
DDAA  MMAANN  DDEESSDDEE  AA  SSÚÚAA  CCRREEAACCIIÓÓNN..  
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CCOORREENNTTAA  AANNOOSS  DDEE  
RREEGGAATTAA  CCOONNDDEE  DDEE
GGOONNDDOOMMAARR::
OO  TTrrooffeeoo  CCoonnddee  ddee  GGoonnddoommaarr  éé
uunnhhaa  ddaass  rreeggaattaass  mmááiiss  ccaarriissmmááttii--
ccaass  ddoo  MMRRCCYYBB..  CCrreeoouussee  eenn  11997766    ee
ddeessddee  aass  ssúúaass  oorriixxeess  mmaannttéénn  oo
mmeessmmoo  eessqquueemmaa,,  qquuee  iinnccllúúee  ddúúaass
eettaappaass  ddee  ttrraavveessííaa  ee  uunnhhaa  pprroobbaa
ttééccnniiccaa..  EEnn  22001155    oo  TTrrooffeeoo  CCoonnddee  ddee
GGoonnddoommaarr  ccuummpprree  4400  aannooss  ddee  vviiddaa..
AA  ccoommppeettiicciióónn  cceelleebbrraarraassee  nnoo  mmeess
ddee  xxuulllloo,,  ooss  ddííaass  2233,,  2244,,  2255  ee  2266..

2266  AANNOOSS  DDEENNDDEE  AA  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDOO  DDEESSAAFFÍÍOO
CCOOPPAA  AAMMÉÉRRIICCAA  EENN  BBAAIIOONNAA
NNoo  aannoo  11998899  oo  MMRRCCYYBB    ttoommaa  uunnhhaa
ddeecciissiióónn  sseenn  pprreecceeddeenntteess  nnoo
mmuunnddoo  ddaa  vveellaa  ee  pprreesseennttaa  uunn
DDeessaaffííoo  áá  CCooppaa  AAmméérriiccaa..
PPoosstteerriioorrmmeennttee  ppaarrttiicciippaa  nnaa  vviixxééssii--
mmoo  ooiittaavvaa  eeddiicciióónn  ddaa  CCooppaa
AAmméérriiccaa,,  cceelleebbrraaddaa  eennttrree  oo  99  ee  oo  1166
ddee  aabbrriill  11999922  eenn  SSaann  DDiieeggoo  ((EEEEUUUU))
ccoo  bbaarrccoo  ““EEssppaaññaa  9922  QQuuiinnttoo
CCeenntteennaarriioo””  lliiddeerraaddoo  ppoorr  PPeeddrroo
CCaammppooss  qquuee  llooggrroouu  oo  qquuiinnttoo  ppoossttoo..
EEnn  11999955  ,,  oo  MMRRCCYYBB  ee  oo  RReeaall  CClluubb
NNááuuttiiccoo  ddee  VVaalleenncciiaa  ffoorrmmaann  eeqquuiippoo
ccoo  mmeessmmoo  ppaattrróónn  qquuee  nnaa  aanntteerriioorr
eeddiicciióónn  ppaarraa  ccoommppeettiirr  nnoo  ““CCooppaa
AAmméérriiccaa  9955  DDeessaaffííoo  EEssppaaññooll””..  PPoorr
tteerrcceeiirraa  vveezz  ccoonnsseeccuuttiivvaa,,  ee  ccooaa
mmeessmmaa  ccoonnffiigguurraacciióónn,,  EEssppaaññaa
pprreesséénnttaassee  nnoo  aannoo  22000000  áá  ssúúaa  ttrrii--
xxééssiimmaa  eeddiicciióónn  cceelleebbrraaddaa  eenn
AAuucckkllaanndd  ((NNoovvaa  ZZeellaannddaa))..    

OO  RREEII  DDOONN  FFEELLIIPPEE  DDEE  BBOORRBBÓÓNN  EE  AA  SSÚÚAA
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOO  CCLLUUBB::  
AA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDAA  RREEGGAATTAA  PPRRÍÍNNCCIIPPEE  DDEE
AASSTTUURRIIAASS  EE  OO  SSEEUU  3300  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO
O Trofeo Príncipe de Asturias comeza a celebrarse no ano 1986, coincidin-
do coa presenza de Don Felipe de Borbón (daquela herdeiro ao trono) na
Escola Naval Militar de Marín, onde acode para completar a súa formación
castrense. A competición adquire moita forza e na súa primeira edición
logra bater o récord de participación dunha regata nacional, con máis de
70 embarcacións na liña de saída. Don Felipe de Borbón, Rei de España,
participou como regatista nas edicións de 1986, 1987, 1988, 1991, 1998 e
2005. En 2015  cumpre a súa edición número 30. A regata celebrarase os
días 4, 5 e 6 de setembro e incluirá a cerimonia de entrega dos Premios
Nacionais de Vela Terras Gauda. 
Curiosidade: No salón principal do Monte Real Club de Yates hai un cadro
de honor da regata, no que aparecen inscritos os nomes de todos os bar-
cos e patróns que resultaron ganadores da regata desde os seus comezos.

DEPORTES
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PPoollaa  nnoossaa  bbaannddaa,,  aallgguunnhhaass  rreeccoommeennddaacciióónnss::

--AAtteenncciióónn  aaooss  ttrraattaammeennttooss  qquuee  ssee  ooffeerrttaann  ccoonn  pprreezzooss
eennggaannoossooss..  OOlllloo  ccooss  aannuunncciiooss  qquuee  iinnccllúúaann  aasstteerriissccooss
oouu  vvaaiiaann  pprreecceeddiiddooss  ddaa  pprreeppoossiicciióónn??  ddeessddee??..

--EEssiixxiirr  qquuee  sseexxaa  uunn  OOddoonnttóóllooggoo  ee  nnoonn  uunn  ccoommeerrcciiaall  oo
eennccaarrggaaddoo  ddee  eexxpplliiccaarr  oo  ppllaann  ddee  ttrraattaammeennttoo  ccoommpplleettoo..

--DDeessccoonnffiiaarr  ddooss  ttrraattaammeennttooss  ggrraattuuííttooss  aaddiicciioonnaaiiss  qquuee
ssee  ooffrreezzaann..

--DDeessccoonnffiiaarr  ddooss  ttrraattaammeennttooss  ggaarraannttiiddooss  ppaarraa  sseemmpprree..

--AAsseegguurraarrssee  ddee  qquuee  oo  pprrooffeessiioonnaall  qquuee  nnooss  aatteennddee  eessttáá
ccoolleexxiiaaddoo..  AA  ccoolleeggiiaacciióónn  éé  oobbrriiggaattoorriiaa..
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SAÚDE

OOss  iimmppllaanntteess  ddeennttaaiiss::  QQuuee  ssoonn

Os implantes dentais son un tipo de prótese fixa desti-
nados a repor unha ou varias pezas dentarias perdidas,
devolvendo desta forma a funcionalidade e estética oral.

Divídense en dous partes: o implante, funciona como
unha raíz dental e  vai inserido a nivel óseo sendo xeral-
mente de titanio; e a coroa, que se ancora ao implante
de maneira atornillada ou cementada e adoita ter unha
parte interna metálica e un recubrimiento cerámico.

CCaannddoo  eessttáánn  iinnddiiccaaddooss  

En pacientes que perderon unha, varias ou a totalidade
das súas pezas dentarias e queren recuperalas de
maneira fixa sen ter que recorrer a unha prótese facil-
mente substituíble ou a unha prótese ancorada sobre
pezas dentarias que habería que tallar previamente. 

Os implantes van integrados a nivel do óso  maxilar ó
mandibular, polo que é moi importante preservalo tras
unha extracción dental. O ideal é que a colocación do
implante se realice no mesmo momento da exodoncia,
ou nos 3-6 meses seguintes a esta. Se pasa máis
tempo, aumenta a reabsorción de óso e por tanto dimi-
núe o leito óseo onde irán ancorados os implantes, polo
que serán necesarias técnicas de aumento, recheo ó
enxerto de tecido duro. Así mesmo tamén se produce
unha perda de tecido gingival, o cal pode comprometer
a estética dos implantes sobre todo a nivel de incisivos
e cairos. Por todos estes motivos, é esencial que non
pase demasiado tempo entre a caída ou extracción dun
dente e a súa reposición mediante un implante.

Facendo referencia ao óso onde se situarán os implan-
tes, é importante que o paciente informe ao seu odon-
tólogo da medicación que está a tomar e de enfermida-
des que padeza, xa que estas poden afectar o éxito dos
implantes ou mesmo desaconsellar a súa colocación.

CCooiiddaaddooss  

Para asegurar o éxito dos implantes a longo prazo é pri-
mordial unha boa hixiene oral. Actualmente existen
varios aparellos de limpeza bucal que son complemen-
tarios coa técnica básica de cepillado: cepillos interden-
tales, seda dental e seda para pónticos, irrigadores?

Igualmente é aconsellable realizar revisións periódicas
xeralmente cada 6 meses. Nelas o odontólogo aconse-
llaralle se é necesario facer limpeza dental, faranse
radiografías que verifiquen o estado dos implantes e se
chequeará a oclusión. Todo isto é vital para garantir o bo
estado da súa prótese e atallar posibles desaxustes.

Outro factor a ter en conta é o tabaco. Está demostrado
que en fumadores hai un maior risco de infeccións e de
periimplantitis. 

CCoommoo  éé  aa  cciirruurrxxííaa

Xeralmente a cirurxía implantológica realízase con
anestesia local e nun gabinete acondicionado para
cirurxías orais. Non adoita ser necesaria nin anestesia
xeral nin sedación. Existen diferentes métodos que bus-
can a tranquilidade do paciente, por exemplo lentes con
diferentes vídeos de relaxación. 

FFaaccttoorreess  aa  tteerr  eenn  ccoonnttaa

Os implantes convertéronse hoxe en día nunha dos tra-
tamentos odontológicos máis solicitados.
Paralelamente conviven no mercado múltiples marcas e
casas comerciais, ofrecendo distintos implantes e sobre
todo diferentes calidades. O material e deseño do
implante (o cal varía dunha marca a outra) determina o
éxito e duración deste, polo que é importante confiar en
marcas con gran experiencia e con estudos a curto e
longo prazo que avalen o futuro do implante.

SSAAÚÚDDEE  BBUUCCOO  DDEENNTTAALL
ANTE A GRAN PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS OFERTANDO  IMPLANTES DENTAIS
E NOS QUE Á HORA DE COIDAR A BOCA PARECE QUE O MENOS IMPORTANTE É A
CAPACIDADE E COMPETENCIA DE QUEN O FAGA, PEDÍMOSLLE Á ODONTÓLOGA
FRANCISCA FERNÁNDEZ  QUE NOS EXPLIQUE  TODO O QUE DEBEMOS SABER
SOBRE UN DOS TRATAMENTOS CON MÁIS INTERESE ESTÁ A ESPERTAR.

Francisca Fernández. Odontóloga. Máster en Medicamento Oral, Cirurxía Oral e Implantología.
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O PASADO DÍA 12 DE FEFREIRO TIVO LUGAR NAS
INSTALACIÓNS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO
MIÑOR III A PRESENTACIÓN EN PRENSA DUNHA XORNADA
DE PORTAS ABERTAS QUE TERÁ LUGAR NA RESIDENCIA DE
TEMPO LIBRE DE PATOS O PRÓXIMO 10 DE MARZO.

A presentación foi realizada por D. Fernando Guitián Guitián, Alcalde de Gondomar e Presidente da Mancomunidade
de Concellos do Val Miñor, entidade Promotora do Obradoiro de Emprego, José Ángel González Goce Vicepresidente
de la Asociación de Empresarios OVALMI, Alberto Valverde Pérez Alcalde de Nigrán, María Jesús Garbín Domínguez
concelleira de Educación e Comercio en representación do Concello de Baiona. e José Luis Abraira Arias Director del
Obradoiro de Emprego Terras do Miñor III.

Nesta Xornada participarán 7 empresas (Pernod Ricard,
Finest-Call, Duni, Trisk-Ale, Unilevel, Artemar e GIN SEXA) as
cales dispoñerán dun posto onde poderán dar a coñecer os
seus produtos, xunto cun dos alumnos do Obradoiro de
Emprego Terras do Miñor III que resulte gañador dun concur-
so de Coctelería que se celebrará previamente a esta Xornada.

O presidente da Mancomunidade, Fernando Guitián, destaca
"o traballo que se realiza no Obradoiro como clave de forma-
ción directa para o emprego", recalca "a importancia deste
tipo de Xornadas onde "se presenta a formación e ao mesmo
tempo permite achegar as persoas que se están a formar aos
empresarios".

Na presentación Fernando Guitián destacou " a grande impor-
tancia que teñen os medios de comunicación que son os que
permitirán dar a coñecer as actividades do Obradoiro de
Emprego, o que permitirá facilitar enormemente a posterior
inserción laboral dos nosos alumnos-traballadores,".

Tamén aproveitou o Presidente da Mancomunidade para
comunicar que "na Xunta de Goberno de onte se aprobou a
solicitude á Consellería de Traballo dunha nova edición do
Obradoiro de Emprego " Terras do Miñor IV", coas mesmas
especialidades de Operacións Básicas de Cociña e Servizos de
Restaurante, estimándose o seu inicio para o próximo mes de
setembro".

AA  MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADDEE
DDOO  VVAALL  MMIIÑÑOORR  
PPRREESSEENNTTAA  UUNNHHAA
XXOORRNNAADDAA  DDEE  PPOORRTTAASS
AABBEERRTTAASS  DDOO  OO..EE..
TTEERRRRAASS  DDOO  MMIIÑÑOORR  IIIIII

FORMACIÓN E EMPREGO
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SITUADO NA PARROQUIA GONDOMAREÑA DE
VINCIOS E A MENOS DE 15 QUILÓMETROS DA
CIDADE VECIÑA DE VIGO, SE ERIXEN 500.000 M.
CADRADOS DE TERREO QUE COMPLETAN O
COÑECIDO COMO POLÍGONO INDUSTRIAL DA
PASAXE. TRÁTASE DUN ENCLAVE QUE COMEZOU
A SÚA TRAXECTORIA NA DÉCADA DOS 70 CUNHA
MARCADA PERSPECTIVA DE CRECEMENTO
ESTRUCTURAL ASÍ COMO EMPRESARIAL. NA
ACTUALIDADE 102 INDUSTRIAS COMPARTEN O
CHAN DE GONDOMAR XERANDO UN TOTAL DE
405 MILLÓNS DE EUROS ANUAIS ADEMAIS DE
3150 EMPREGOS DIRECTOS, O QUE A CONVERTE
SI DUBIDA NO PRINCIPAL MOTOR INDUSTRIAL E
ECONÓMICO DO MUNICIPIO.

AA  VVOOZZ  DDOO  CCOONNXXUUNNTTOO  CCAANNAALLIIZZAADDAA  PPOOLLAA
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS
A súa situación e proximidade dos diferentes núcleos
augúranlle un futuro prometedor pero debido ao marco
administrativo e burocrático no que se atopa, a súa
prospección atópase a expensas de diferentes resolu-
cións administrativas. É neste punto onde a Asociación
de Empresarios da Pasaxe fai a súa aparición funcio-
nando como a voz dos que desenvolven a súa actividade
no recinto, pero tamén enfocando as súas actuacións
cara ao conxunto do polígono en si. Para iso consideran
imprescindible os conceptos formación e emprego
como eixos vertebradores da competitividade e a dina-
mización económica de cara ao exterior. Así pois desde
fai seis anos o grupo xestionou preto dun centenar
empregos no complexo, tanto de promoción interna
como a veciños do municipio (34) e ata se realizou un
programa de inserción para inmigrantes retornados cun
total de 40 postos de duración semestral. Pero ademais
desenvolveron un total de 26 temáticas diferentes sobre
cursos específicos, en función das actividades que se
realizan dentro do parque empresarial, e que se foron
repetindo en diferentes edicións desde 2009.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  6600  VVEECCIIÑÑOOSS  DDOO  VVAALL  MMIIÑÑOORR::
Na actualidade estase impartindo unha iniciativa de for-
mación laboral na que participan 60 veciños da comar-
ca miñorana e onde reciben nocións de procura de
emprego, orientación laboral, procesos para afrontar
unha entrevista de traballo ou formación específica que
favoreza a súa inclusión no mercado laboral tanto en
empresas do parque como da área metropolitana. Así
mesmo os alumnos están participando en diferentes
cursos tales como manipulador de alimentos, carreti-
llero, xestión administrativa do pequeno comercio, cai-
xeiro grandes superficies, atención ao cliente, xestión
contable e financeira, informática básica ou de preven-
ción de riscos laborais, entre outros.

O Programa Integrado de Emprego está cofinanciado pola
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNNSS  CCOONNCCEEDDIIDDAASS  PPOOLLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDEESSDDEE  22000099::
Outro dos puntos fortes da agrupación é que sendo
conscientes dos gastos de mantemento da entidade,
estes realícense a través de subvencións concedidas
pola Administración autonómica, que tamén participa
activamente co mosaico empresarial aglutinado en
Vincios mediante programas de formación, estándares
de calidade ou axudas a empresas, entre outras.

Así pois entre as principais accións conxuntas levadas a
cabo destacan: Concesión axudas da Consellería de
Traballo para financiar o soldo dos empregados da agru-
pación, implantación gratuíta en 10 empresas das ISO
9000 e ISO 14000 a través dunha subvención do IGAPE,
axudas da mesma entidade para outras 10 firmas no
deseño de imaxe corporativa e creación de tendas vir-
tuais, cursos desde a Secretaría Xeral relacionados con
novas tecnoloxías, axudas formativas para inmigrantes
retornados, proxectos de mobilidade para traballadores
do parque e accións formativas desde o Ministerio de
Industria para empresas asociadas co sector naval.

PPOOLLÍÍGGOONNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL
DDAA  PPAASSAAXXEE,,  GGOONNDDOOMMAARR,,
MMÁÁIISS  DDEE  440000  MMIILLLLÓÓNNSS  DDEE  RRAAZZÓÓNNSS  

FORMACIÓN E EMPREGO
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LA BANDA DE LOS
SACCO
Andrea Camilleri 
Ed. Destino

Un western mafioso de sangue e
vinganza da man do mestre da novela
negra italiana: Andrea Camilleri. 
A historia real dunha inxustiza
cometida sobre a familia Sacco por
parte do sistema mafioso. Raffadali,
Sicilia, anos vinte. Os irmáns Sacco
son homes libres, de ideas socialistas
aos que o seu pai inculcou a cultura do
traballo e o respecto aos demais. A
vida cambia de súpeto cando o maior
deles recibe unha carta anónima.

SER AMIGO MÍO
ES FUNESTO.
Correspondencia
(1927-1938) 
Joseph Roth &
Stefan Zweig  
Ed. Alcantilado

“Alemaña está morta. Para nós, está
morta... foi un sono. Véxao dunha vez,
por favor!”. Deste xeito diríxese Joseph
Roth ao seu grande amigo Stefan
Zweig. Esta colección de cartas non é
só a crónica dun tempo turbulento en
que se impuxo a barbarie, senón o
testemuño do compromiso de dous
grandes escritores europeos do século
pasado coa razón e os valores do
humanismo.

EL BALCÓN EN
INVIERNO
Luis Landero
Ed. Tusquets

Este libro narra unha infancia nunha
familia de labradores e unha
adolescencia no madrileño barrio da
Prosperidade. É tamén o relato, ás
veces dunha implacable sinceridade,
outras chusco e humorístico, de por
que escuros designios do azar un
rapaz dunha familia onde apenas
había un libro logra encontrarse coa
literatura e ser escritor. Un divertido e
inesgotable caudal de historias e
anécdotas no que se recoñece a
historia recente.

NOVA GRAMATICA
FINESA 
Diego Morani 
Edicións
Rinoceronte

Trieste, 1943. Un soldado da Segunda
Guerra Mundial aparece ferido e
inconsciente. Sen documentación que
o identifique, o home non lembra
sequera o seu idioma. O doutor que o
asiste deduce que é finés, coma el, e
dedícase a aprenderlle de novo a súa
lingua. Comeza así a reconstrución da
identidade de Sampo Karjalainen, un
proceso que o levará de volta a
Finlandia na procura da súa
identidade.

OCIO - LITERATURA

O BICHERO
I/II/III/IV
Davila 

Un xenio do humor cotián como é
Luis Davila, especialmente
coñecido polas súas tiras no Faro
de Vigo, ofrécenos agora todo o seu
talento creativo en formato
recompilatorio.
O Bichero chámase o invento e nel
encontraremos unha selección das
súas mellores tiras. Separadas por
temas, a crítica social, política e
deportiva ou o día a día reflíctense
cristalinamente en cada un dos
debuxos de Davila.

OKÚPALO-
TODO
Moose
Allain
Editorial
Cocobooks

Un orixinal libro repleto de ideas e
ilustracións complexas para
estimular e agudizar a
imaxinación. Cos seus alegres
debuxos e as súas sinxelas
propostas, Moose invita á xente
creativa de todas as idades non só
a colorear, senón tamén a expresar
ideas, imaxinar e completar os
seus intricados bosquexos: Escribe
reivindicacións nas pancartas;
Debuxa os mundos que okupan
outras persoas...
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GALICIA SOLIDARIA

28 cousas de val miñor

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
SSOOLLIIDDAARRIIAASS  QQUUEE

FFAANN  DDOO  VVAALL  MMIIÑÑOORR
UUNN  LLUUGGAARR  MMEELLLLOORR

PPAARRAA  CCOONNVVIIVVIIRR

No caso da bisbarra miñorana é admirable a
cantidade de iniciativas xurdidas case de
xeito simultáneo pero sen conexión entre as
diferentes administracións locais, e é que no
pasado nadal os tres Concellos recadaron a
nada desdeñable cifra de 3.500 quilos de ali-
mentos non perecedoiros ademais de xogue-
tes que se repartiron en colaboración con
ONGS e a través dos fondos de alimentos
municipais. O truco, animar á participación
cidadá en moitas actividades de carácter cul-
tural, social ou deportivas, nas que normal-
mente se cobra unha entrada pero esta vez
utilizando comida como moeda de cambio.
Pouco a pouco e de coma se un virus se tra-
tase todo o mundo uniuse e a modalidade
repetiuse en torneos de tenis, de fútbol ou
baloncesto, obras de teatro, actividades edu-
cativas, rutas en moto, concertos ou mesmo
na visita de Papá Noel, entre outras.

Dende Gondomar, e en vésperas de Nadal,
case un millar de moteiros da man da agru-
pación moteira "Os Rillasepas" tinguiron as
principais estradas de vermello durante
horas cunha densidade tal que o trasfego de
vehículos se alongou ata quince minutos.
Tras percorrer os tres municipios, finalizaron
na vila condal cun chocolate con churros ben
quente ademais 700 kg de alimentos no seu
haber. 

NNUUNN  MMAARRCCOO  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  NNOO  QQUUEE  AA
PPAALLAABBRRAA  CCRRIISSEE  NNOOSS  AACCOOMMPPAAÑÑAA  AASS  2244

HHOORRAASS  DDOO  DDÍÍAA,,  XXOORRDDEENN  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  QQUUEE
DDEEIIXXAANN  PPAATTEENNTTEE  QQUUEE  OO  SSEERR  HHUUMMAANNOO

PPOOSSÚÚEE  MMOOIITTAASS  VVIIRRTTUUDDEESS  CCOO  SSEEUU
SSEEMMEELLLLAANNTTEESS  EENN  MMOOMMEENNTTOOSS  DDEE

DDIIFFIICCUULLTTAADDEESS,,  EE  QQUUEE  DDAANN  VVAALLOORR  AAOOSS
TTEERRMMOOSS  AALLTTRRUUÍÍSSMMOO  OOUU  SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE

Texto: Pablo Fernández Estévez
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A acción solidaria "Elfos e calcetíns", creada por Lala Dóniz, conseguiu estenderse polas redes sociais e chegar así
ata a vila condal, onde 78 menores pertencentes a familias inscritas no programa de emerxencia social tiveron o seu
xoguete por Nadal, así como a gardaría A Galiña Azul que repartiu outro medio centenar. 

O club de tenis e o de patinaxe artística de Gondomar embolsáronse outros 1.200 quilos de comida mediante un tor-
neo e unha exhibición, respectivamente. Os grupos de teatro "A Xesta Vermella" de Borreiros, “Voltereta e Volvoreta”
e o centro veciñal de Mañufe tamén participaron mediante iniciativas que lograron superar os 200 quilos de alimen-
tos recadados. Patricia Durán, concelleira de Benestar Social, explicou que a comida se distribúe todos os martes a
través dun programa ao que as familias están inscritas.

GALICIA SOLIDARIA

cousas de val miñor 29

En Nigrán, as actividades desenvolvidas dende os centros educativos do municipio; foron o Papá Noel Solidario, que
recibiu a todos os nenos no pavillón de Panxón; o festival de corais celebrado no salón de actos do concello e o pri-
meiro Torneo do Panxón Nigrán Fútbol Sala, recolleron preto da tonelada de alimentos e máis de 150 xoguetes. Aquí
o departamento de Servizos Sociais fai entrega das solicitudes ás familias inscritas a través de citas puntuais facen-
do uso do seu fondo de alimentos de recente creación.

En Baiona, a metodoloxía utilizada é
diferente xa que traballan en colabora-
ción permanente coa ONG local Axuda
ao Mundo Necesitado coa que mante-
ñen, dende hai sete anos, un convenio
asinado polo que lle ceden un local
para desenvolver as súas actividades,
recollida e transporte de alimentos á
súa sede así como os gastos de recep-
ción dos provenientes doutras entida-
des. Así mesmo funciona como alma-
cén de alimentos froito das actividades
realizadas polas diferentes agrupa-
cións, deportivas, sociais ou culturais
en colaboración cos diferentes depar-
tamentos municipais. Cabe destacar o
primeiro Torneo Solidario de Fútbol
Sala organizado nun principio polo
C.F.S. Estelas, xunto a o Concello, e ao
que posteriormente se uniron o Club
Baloncesto Baiona e o Erizana Club de
Fútbol que nun fin de semana recada-
ron máis dunha tonelada de alimentos.
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UUNNHHAA  
PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN
MMEENNSSUUAALL
DDUURRAANNTTEE  OO  AANNOO
EENN  CCUURRSSOO
RREECCOOLLLLEERRÁÁ  OO
TTAALLEENNTTOO  DDOOSS
MMOOZZOOSS
DDEE  GGOONNDDOOMMAARR

EEssttee  nnoovvoo  pprrooxxeeccttoo  pprreesseennttaaddoo  ppoollaa  ccoonncceellllaarrííaa  ddee  XXuuvveennttuuddee  ddoo  ccoonncceelllloo
ddee  GGoonnddoommaarr,,  ddiirriixxiiddaa  ppoorr  JJoosséé  IIggnnaacciioo  TTrroonnccoossoo  QQuuiinnttaass,,  pprreetteennddee  rreevveellaarr
aa  vvaallííaa  ee  oo  ttrraabbaalllloo  áá  ssoocciieeddaaddee  ddaa  xxuuvveennttuuddee  eemmeerrxxeennttee  nnoo  ccoonncceelllloo,,  mmoozzooss
ccuunn  rreelleevvaannttee  ppeerrccoorrrriiddoo..  OO  ccoonncceelllleeiirroo  ddeeccllaarraa  qquuee  ""ppooddeerr  aaxxuuddaarr  aa  ddiivvuull--
ggaarr  oo  ttaalleennttoo  ddooss  mmoozzooss  ddoo  nnoossoo  ccoonncceelllloo  éé  uunn  oobbxxeeccttiivvoo  qquuee  nnooss  mmaarrccaammooss
ee  ppoolloo  qquuee  nnoonn  iimmooss  ddeeiixxaarr  ddee  eessffoorrzzaarrnnooss””..
OO  ccoonncceelllloo  ddee  GGoonnddoommaarr  ppuubblliiccaarráá  mmeennssuuaallmmeennttee  uunn  bboolleettíínn  ppooññeennddoo  eenn
vvaalloorr  oo  eessffoorrzzoo  ddeesstteess  xxeenniiooss,,  nnoo  qquuee  aappaarreecceerráá  rreefflleeccttiiddoo,,  eennttrreevviissttaass,,
iinnqquuiieettuuddeess,,  llooggrrooss  ee  ccoommeezzooss,,  eessttee  ffoolllleettoo  ddiivvuullggaarraassee  aa  ttrraavvééss  ddaa  WWeebb  ddee
ccoonncceelllloo  ee  eenn  ttooddooss  ooss  eeddiiffiicciiooss  ppúúbblliiccooss  pprreetteennddeennddoo  ddeessttee  mmooddoo  cchheeggaarr  áá
mmaaiioorr  ppaarrttee  ddaa  cciiddaaddaannííaa..
AAqquuíí  vvaaii  uunn  aaddiiaannttoo  ddooss  pprriimmeeiirrooss  nnúúmmeerrooss::

OO  BBOOLLEETTÍÍNN  NNºº11 presentounos á vocalista Eva Correa Fontán, veciña de
Peitieiros de 22 anos de idade, estudante de Publicidade e Relacións
Públicas. Eva forma parte do grupo ""AAmmeevvaa  DDúúoo"", onde interpreta co seu
amigo da infancia Diego Bea Besada á fronte da guitarra, versións dos seus
grupos favoritos, en varios locais de Gondomar ou de concellos próximos.

Ameva Dúo, valorando o difícil que
é empezar séntense moi orgullo-
sos do reto que lograron empren-
der. Este grupo para poder satisfa-
cer ao público puxo en marcha o
método que eles denominan
"Youbox", que consiste en deposi-
tar nun caixa a canción que o
público queira escoitar no seu pró-
ximo concerto, iso fai que se sintan
acollidos coas súas interpreta-
cións.

Os integrantes de Ameva Dúo manifestan que aínda que  non poden vivir da
súa gran paixón que é a música, se senten moi satisfeitos con este desafío,
ao que seguirán dedicando o seu tempo e no que pretenden ampliar a súa
formación.

OO  BBOOLLEETTÍÍNN  NNºº22, Xurxo Antúnez Gómez, veciño de Donas é un mozo de
25 anos que se adica a compor e interpretar musica tradicional. Apódase
""XXuurrxxoo  oo  TTeerrrriibbllee"" sobrenome herdado dos seus avós, eles eran os integran-
tes da primeira charanga murga do Val Miñor "Os Terribles de Donas".

Os seus inicios foron con "Airiños de Pedra
Moura" e a "Banda de Pontenova". Dende os
nove anos forma parte dunha asociación que
se chama "Gaiteiros de Xistra", primeira
asociación que se dispuxo a dar concertos
didácticos a escolares, con esta laboura pro-
mulgan e ensinan aos escolares dos centros
educativos de toda Galicia grande parte da
nosa cultura material e inmaterial mediante
concertos que se levan a cabo nos centros
da Fundación Abanca. O seu primeiro con-
certo tivo lugar no Teatro García Barbón.

Para crear as súas melodías inspírase en todo o que ten vivido e no que se
ten "enchoupado" musicalmente falando, on orgulloso que se sinte de ser
galego, cunha identidade musical e lingua propia, tentando aportar o seu
pouquiño para que esta cultura sega sendo única e de todos.

GONDOMAR EMERXE
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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

AXENDA CULTURAL

BBAAIIOONNAA

AARRRRIIBBAADDAA  DDEE  BBAAIIOONNAA  22001155  77  YY  88  DDEE  MMAARRZZOO
Un ano máis, Baiona prepárase  para celebrar a Festa da Arribada, evocando aquel 1º de marzo de 1493,
data na que a carabela Pinta arribou en Baiona, coa insólita noticia do descubrimento dun Novo Mundo.

DDoommiinnggoo  2266  ddee  AAbbrriill
Auditorio Lois Tobío  ás 18.00 hrs a Cía de teatro Infantil CCaarraammuuxxoo,
presenta GGLLUUBB,,  GGLLUUBB. Prezo da entrada 2.50 euros

GGOONNDDOOMMAARR

VVeennrreess  2244  ddee  AAbbrriill.
Auditorio Lois Tobío ás 22.00 hrs 
a Compañía de TTeeaattrroo  LLiimmiiaarr, 
presenta PPAANNGGEEIIAA en Gondomar. 
Prezo da entrada: 3.50 euros

VVIILLAAGGAARRCCÍÍAA  DDEE  AARROOUUSSAA

CCAAMMEELLIIAA..  LLII  CCOONNCCUURRSSOO--EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  22001155
14/15 marzo
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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
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QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúas de... 
Baiona e Gondomar
José Elduayen Gorriti 

Naceu o 22 de xuño de 1823 en Madrid. 
José Elduayen Gorriti, Marqués do Pazo da Mercé,  foi un home

adiantado ao seu tempo e apaixonado polo seu traballo. Enxeñeiro de
camiños e político, Elduayen codeouse coa élite estando íntimamente
relacionado co Rei Alfonso XII, do que foi o seu ministro de Estado e de
Ultramar; con María  Cristina de Habsburgo-Lorena, ocupando a direc-
ción do ministerio de Gobernación e de Estado durante a súa xerencia;
con Cánovas do Castelo ou con Francisco Serrano Domínguez, entre
outros. Á marxe dos seus triunfos en   os planos político e profesional,
Elduayen converteuse nun icono do progreso e da xestión a nivel galego
a partir de 1857, unha data crave na que ocupou un escano no congre-
so por Vigo dentro do partido conservador e que ocupou durante 30
anos. Desde este punto o compromiso que o político adquiriu coa coida-
de, levouno a participar activamente en tarefas de desenvolvemento da
cidade levando o ferrocarril á cidade olívica; a inauguración de peiraos;
o recheo do Malecón, actual Alameda e alrededores; así como a demo-
lición das antigas murallas e a apertura do ensanche con rúas como as
actuais Policarpo Sanz, Colón e García Barbón; a nova estrada cara a
Ourense; e o ascenso do porto de Vigo. 

115500  aannooss  ddee  rrúúaa  eenn  BBaaiioonnaa..  
Pero os logros que Elduyen realizou non se limi-

taron aquí, foi o impulsor da estrada Vigo a Garda,
autorizada polo estado en 1857, un feito que lle valeu
o recoñecemento na vila marinera de Baiona  e pola
que en 1865 o acceso principal do municipio pasou a
levar o seu nome. 

En 1877 Elduayen adquiriu nunha poxa pública a
leira de Monterreal , recinto amurallado que alberga
o actual parador Conde de Gondomar, e instalou a
súa residencia entre as murallas onde construíu un
palacio  en 1880 sobre a base do antigo convento
franciscano e a súa igrexa. En 1963 este foi derruido
baixo as ordes de Franco para levantar o actual com-
plexo hotelero.

GGoonnddoommaarr  ttaamméénn  lleevvaa  oo  sseeuu  nnoommee
O enxeñeiro interveu directamente no trazado

suscitado polo goberno central sobre a actual estra-
da Ramallosa Gondomar Tui, xa que a solución plan-
texada pola administración espertou a inquietude
dos grupos municipais ao pretender  conservar gran
parte do coñecido como Camiño Real. Neste punto o
político logrou que o novo percorrido empalmase coa
estrada de Porriño  Baiona, tal e como se atopa na
actualidade. En 1980 o último tramo do vial foi inau-
gurado mentres que o que une Ramallosa Gondomar
e Porriño abriuse ao tráfico poucos días despois.   

Fontes: Concello de Baiona, Antonio Soliño
(IEM) e Vigoempresa
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Polígono Industrial de A Pasaxe. 
Outeiro do Ferro, 61
36316 Vincios (Gondomar) | 
Telf.: 986 468 196 Fax: 986 469 035 
www.apasaxe.org

SERVICIOS

* Formación

* Ofertas y bolsas de empleo

* Oportunidades 
de negocio

* Convenios

* Asesoramiento 

* Legislación
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