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EDITORIAL 
O deporte ten o poder de transcender as barreiras de sexo, raza, relixión e
nacionalidade. Promove a saúde e o benestar, mellora a autoestima e
ensina liderado, habilidades para traballar en equipo e perseveranza. As
mulleres no deporte desafían os estereotipos de xénero, convértense na
inspiración como modelos a seguir e mostran a homes e mulleres como
iguais. 
O deporte feminino é un dos “grandes esquecidos” en materia de
promoción e valoración da igualdade, sendo tratado constantemente nun
segundo plano. Unha realidade que se retroalimenta, influída non só pola
indiferenza, senón tamén pola propia asunción de valores desigualitarios
que deixan de lado a importancia do deporte como espazo de convivencia
e educación social, máis aló da estrita competición. 
Como moitos sectores recoñecen cada vez máis, as mulleres amplían as
perspectivas, achegan novas ideas e innovacións. Con todo, aínda hai un
longo camiño por percorrer antes de ver unha igualdade total no mundo do
deporte. As nenas e mulleres en todo o mundo obteñen menos
oportunidades, menor investimento, capacitación e seguridade cando
practican un deporte. Cando logran chegar a ser atletas profesionais,
atópanse, entre outras cousas, cunha brecha salarial importante. Fóra do
campo de xogo, as mulleres non contan con representación suficiente nas
esferas de liderado das organizacións deportivas, nas compañías de pezas
deportivas nin cos anunciantes. 
Neste número que o lector ten nas súas mans, hemos querido recoller en
parte, a iniciativa que tivo o Concello de Nigrán de levar adiante a
exposición "Nigrán, muller e deporte" xa que entendemos que as
experiencias das súas protagonistas nela recollidas poden ser
extrapolables a calquer outro municipio do noso pais, representando así ás
mulleres que valentes do que loitan ou loitaron con tesón para practicar
unha actividade deportiva.

Foto portada:
Monumento a Martín A. Pinzón,
Capitan de “La Pinta”. Doado
polo Ayto. de Palos de la
Frontera no ano 1977. ÍNDICE
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RÍAS BAIXAS
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O mítico petróglifo coñecido como labirinto de Mogor agocha catro milenios de historias. Simboliza as vidas, amores
e conflitos que fixeron da provincia de Pontevedra un lugar enchido de misterios e xoias patrimoniais. Castros, alde-
as e cidades que engaiolan a nativos e visitantes destas terras que como dicía don Ramón Otero Pedrayo, se fixeron
para peregrinar. Este gravado esculpido en territorios de Marín agora é o emblema da nova campaña “Somos histo-
rias”, que bota andar a Deputación de Pontevedra coa fin de consolidar a provincia como destino turístico nacional e
internacional en 2018.
O plan anual foi presentado na Gala de Turismo Rías Baixas, celebrada o 28 de febreiro no Auditorio Mar de Vigo coa
presenza de autoridades provincias e municipais, así como de representantes do sector privado do turismo. Nel, a
presidenta da Deputación, Carmela Silva,  destacou que “estamos no Ano Internacional do Patrimonio e nós quere-
mos apostar moi forte por promover os nosos tesouros fortificados, arqueolóxicos, paisaxísticos, inmateriais, litera-
rios, culturais, espirituais e naturais”.

A DEPUTACIÓN APOSTA A UN TURISMO DIVERSIFICADO PARA ATRAER VISITANTES TODO O ANO.
Durante a Gala de Turismo Rías Baixas, Carmela Silva tamén puxo en valor que o goberno provincial está a traballar
para desestacionalizar a demanda e internacionalizar o destino. Ao respecto da desestacionalización, Silva fixo finca-
pé nos atractivos que ten a provincia de Pontevedra dende os espazos naturais, ata os culturais, a gastronomía ou o
enoturismo que permiten que “Rías Baixas poida presumir da súa beleza desde xaneiro a decembro”. En canto á
internacionalización, a presidenta da Deputación amosou a vontade da institución provincial de traer a persoas visi-
tantes de todo o mundo xa que “cada vez estamos mellor conectadas e conectados, cun aeroporto que supera de novo
o millón de persoas pasaxeiras e nos une aos grandes mercados europeos”.

O 2017 FOI UN ANO RÉCORD PARA O TURISMO PROVINCIAL.
Salientou Silva os resultados acadados o ano pasado en canto ao número de visitantes. “Foi un ano récord”, destacou
a presidenta, e “dos cinco millón de turistas que chegaron a Galicia, nada menos que o 36% veu coñecer e gozar da
provincia de Pontevedra, un fantástico territorio que ofrece infinidade de atractivos na costa e no interior”.  

COA CAMPAÑA “SOMOS HISTORIAS” A
DEPUTACIÓN PRETENDE CONSOLIDAR O
TURISMO NAS RÍAS BAIXAS



RÍAS BAIXAS

CELEBRACIÓN DA GALA DE
TURISMO RÍAS BAIXAS 2018.
A Gala de Turismo Rías Baixas, que
contou coa actuación musical do
grupo Voodoo (gañador no 2017 do
Premio Martín Códax de música
galega na categoría de
blues/funk/soul) , tamén acolleu a
entrega dos distintivos de calidade
turística SICTED ás empresas que o
acadaron no ano 2017. En total,
foron 151 empresas e entidades que
recibiron os distintivos que acredi-
tan a súa calidade e que se suman
aos 263 establecementos que xa
acadaron o SICTED na provincia de
Pontevedra.
A presentación da gala correu a cargo de Limiar Teatro coa representación de Nemo e de Aronnax, que exerceron de
condutores do evento, dando a paso aos diferentes elementos de promoción turística que a Deputación de Pontevedra
impulsará ao longo do 2018 entre os que destacan os castelos medievais, os castros milenarios, os xardíns e paisa-
xes e natureza, a literatura, os mosteiros, as festas e tradicións, os museos, a gastronomía, as danzas ancestrais e
os festivais musicais. Deste xeito, amais da música de Voodoo, houbo unha actuación das “Madamas e Galáns” do
Entroido de Cobres, unha batalla dialéctica entre os “Xenerais da Ulla”. Tamén durante a gala tivo lugar unha mos-
tra de flores do Corpus de Ponteareas e distintas degustacións gastronómicas.
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PÁXINA SEIS

A Oliveira, o escultor dos cabalos, cando lle encargaron
unha estatua en lembranza do rei Afonso, o oitavo de
León e Galicia, ocorréuselle dobrar o pulso real  para que
o índice sinalase o lugar ao que o monarca impoñía “de
novo nomen Baionam”. Coido que foi a última obra
pública que realizou e encargóuselle por mor do
oitocentos aniversario daquel sete de maio de 1201 no
que o monarca rebautizou a vella Erizana.
Aínda que non temos o documento auténtico, si chegaron
ata nós copias, e interpretacións, do mesmo. Prudencio
de Sandoval, bispo de Tui entre 1608 e 1612, deixounos
unha paráfrase e un comentario, supoño que escrito ao
frescor dos carballos que abeiraban a casa de don Diego
Sarmiento de Acuña, onde acudía o ilustre historiador a
pasar os veráns afastándose do caloroso Tui, veraneos
que tanto enrabexaban os administradores do futuro
Conde de Gondomar, preocupados polos elevados custos
que a mantenza da testa mitrada supuñan para a facenda
de don Diego e así llelo facían saber nas cartas que lle
remitían a Valladolid,
asunto sobre o que don
Diego non deu mostras de
preocupación, supoño que
tamén porque nas súas
pretensións cortesás
nunca estaba mal ter un
bispo de quen botar man.
O historiador tudense
Francisco Ávila y la Cueva,
no século XIX, identificou o
lugar en que o rei asina a
carta foral, Faro, cunha das
illas Cíes e, con
posterioridade, toda a
literatura que menciona o
feito cae no mesmo erro.
Tras un demorado traballo
de investigación, o profesor
Navaza vén de demostrar que o Faro no que se asinou o
documento real non é a illa de Santo Estevo de Sías, como
se denominaba xa daquela, senón que se trata da actual
cidade da Coruña, chamada, na altura, Faro antes de que
o propio rei Afonso lle mudase o nome polo de Crunia.
Gonzalo Navaza achega documentación abonda e
capacidade analítica nos dous traballos aos que nos
referiamos no retallo de onte. Sabemos ademais que leva
tempo dándolle voltas a outro centrado só na
denominación de Baiona. Xa nos dous sinalados nos
achega resultados concretos.
Por exemplo, a Erizana que borrou o rei galaico-leonés,
procedería, agardando, segundo o noso amigo dos
topónimos, poder descartar unha orixe antroponímica,
dun derivado do substantivo “Ericium”. Trataríase pois

dun zootopónimo referido á abundancia de ourizos de
mar fenómeno que ben coñecen as xentes de mar de
entre Baiona e Silleiro. Navaza achéganos un documento
do mosteiro de Oia onde se pode ler: “...de Hiriçaa a que
hora dizen Bayona”.
A segunda achega de Navaza consiste en desbotar as
hipótese etimolóxicas que supuñan que o topónimo era
anterior ao renomeamento afonsino, quizais referido a
unha parte de Erizana, e que non se coñecía por falta de
documentación. Xustamente esta ausencia e a de que os
reis medievais non recorrían a topónimos locais para
escoller o novo nome das vilas reguengas é o que leva ao
investigador a desbotar calquera dúbida sobre que as
vilas así denominadas na península son ecos da cidade
que en francés se escribe Bayonne; en galego, vasco e
gascón, Baiona e en castelán Bayona.
Mais, cal é o motivo destes dous renomeamentos?
Parece evidente que na súa política de recolocación e
reasentamento poboacional, tras a escisión do condado

portucalense, emprendida
tanto por Fernando II como
polo seu fillo Afonso, está a
pretensión de converter as
vellas vilas de Faro e
Erizana nos grandes portos
do seu reino. Así sería
durante séculos. Baiona e A
Coruña foron os portos
atlánticos de referencia, ata
que o escaso calado do
protexido polo Monte Real
desprazou as embarcacións
cara ao de Vigo. Tal é así
que Lois Tobío chega a
especular nalgún dos seus
traballos sobre o Conde de
Gondomar coa posibilidade
de que este aprendese o

francés durante a súa estancia en Baiona, en 1603, en
contacto cos numerosos comerciantes e mariñeiros
franceses asentados na vila.
Estaría pois o rei Afonso, nos dous casos; tanto
expresando o desexo de contar con portos á altura do
situado no Golfo de Gascuña como dunha especial
atención á corrente cultural que circulaba polo camiño
de Compostela pero brotaba entre outras na corte de
Poitiers, no ducado de Aquitania, de onde procedía a súa
segunda esposa Berenguela, filla de Afonso VIII de
Castela e Leonor Plantagenet; neta, xa que logo, nada
máis e nada menos que de Leonor de Aquitania e
Henrique II de Inglaterra.
Como escribiamos onte, xirabamos arredor de Europa e
ela arredor de nós.

DENDE A CORUÑA A BAIONA
Carlos Méixome – Blog “Pé do Galiñeiro”





A Federación Española de Vela escolleu este ano ao Monte Real Club de Yates para organizar o Campionato de España
da clase J80, que se celebrará en Baiona do 27 de abril ao 1 de maio. A competición estará enmarcada no Trofeo
Repsol, a tradicional regata de primavera que o club baionés organiza desde fai xa máis de 40 anos.
Coa colaboración da Federación Galega de Vela e a
Asociación de Propietarios de J80 de España, o Monte Real
celebrará un campionato no que se espera a participación
dun gran número de monotipos chegados de toda a penín-
sula, incluídos os J80 que na actualidade existen en
Galicia, a maioría deles do propio club baionés e do Real
Club Náutico da Coruña.
Aínda que a competición está aberta tamén a tripulacións
estranxeiras, só poderán optar ao título de Campión de
España aquelas cuxos integrantes teñan, na súa totalida-
de, a nacionalidade española ou residencia legal en
España. 
Tras unha xornada previa, o venres 27 de abril, reservada
para o rexistro e pesada das tripulacións, e medición e
control de velas; as probas programadas, un total de 11,
comezarán a disputarse o sábado 28 de abril a partir das 3
da tarde.Terán como escenario a baía de Baiona, polo que
serán visibles desde os arredores da localidade galega. 
As mangas do domingo 29, o luns 30 e do festivo do 1 de
maio empezarán xa pola mañá, a partir das 11. E o último
día, pola tarde, o Monte Real Club de Yates acollerá a
entrega de premios aos gañadores, coincidindo tamén co
final do Trofeo Repsol e a entrega de galardóns do mesmo. 
O prazo de inscrición para participar no Campionato de
España de J80 permanecerá aberto ata o 12 de abril, e toda
a información sobre a competición está dispoñible na web
do Monte Real, www.mrcyb.es

NOVAS VAL MIÑOR
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BAIONA PREPÁRASE
PARA O CAMPIONATO
DE ESPAÑA DE J80

A Federación Española de Vela
escolleu este ano ao Monte Real
Club de Yates para organizar o
nacional de monotipos que se dis-
putará do 27 de abril ao 1 de maio 

O Campionato de España de J80
celebrarase no marco do Trofeo
Repsol, a tradicional regata de pri-
mavera que o club baionés organi-
za desde hai máis de 40 anos

Toda a frota de J80 do Monte Real
participará nunha competición na
que se espera a chegada de tripu-
lacións de diferentes puntos de
España

Los campeones españoles
de J80 se deciden este año

en Baiona.
Foto Lalo R Villar

Toda la flota de J80 del
Monte Real participará en

el campeonato.
Foto Lalo R Villar



DO VAL
MIÑOR

SABORES VAL MIÑOR
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NOVAS NIGRÁN

“GUARDESIÑA” E “LUIMUX” RECUPERADOS POLA
CEMMA PREPÁRANSE PARA VOLVER AO MAR
Os dous exemplares de lobos mariños apareceron vara-
dos nas costas galegas a principios de ano. A
Guardesiña (fémia) foi achada por un mariñeiro no pei-
rao da Guarda. Luimux (macho) foi rescatado en Muxía.
Ambos os dous posteriormente trasladados para recu-
peración no Centro da Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos mariños (CEMMA) de Nigrán. 
O estado de Guardesiña no momento do ingreso era moi
reservado, sendo diagnosticada e tratada polo equipo
veterinario dunha afección pulmonar grave e desnutri-
ción. A evolución foi lenta pero efetiva. Esperan os técni-
cos da CEMMA que en poucas semanas poda comezar
oseu preceso de adaptación en psicinas de mar previa á
liberación.
Pola súa banda, Luimux xa está esperando á Guardesiña
nas piscinas do Instituto Galego de Formación en
Acuicultura (IGAFA), na Illa de Arousa. “Os rescatistas
querían chamarlle Luisa”, contan entre risas os técni-
cos da CEMMA. “Atopamos que era macho, entón deci-
dimos deixar o Lui e máis o Mux por Muxía”. 
Cando a Guradesiña estea co peso necesario, será tras-
ladada á Illa de Arousa, onde completará a sua recupe-
ración. Luimux canda ela, emprenderán logo unha viaxe
nunha embarcación que os deixará en augas internacio-
nais, ao sur de Irlanda.

A ROCKESTRA PROVAL
TOCA “CO QUE HAI” E FAINO
DE MARABILLA
É unha das bandas máis promete-
doras da mocidade da bisbarra.
Abraiou na súa presentación no
“Luar” da TVG. Ten feitos concer-
tos en diversas salas e sempre
cunha pegada enorme na audien-
cia. A súa particularidade: é unha
banda de cole, son 36 integrantes
é sacrifican os recreos e vacacións
para ir ensaiar. A ROCKestra é un
proxecto artístico e pedagóxico do
Departamento de Música de Escolas Proval dirixido pola profesora Paula Carreras Silva. Nel procura dar unha
oportunidade de expresión artística aos alumnos, á vez que fomenta destrezas académicas e persoais como a
atención, concentración, memoria ou a aprendizaxe cooperativa.
O repertorio abrangue cancións actuais e míticas da historia da música pop e rock, e pezas de percusión con
material reciclado. Unha opción de estilo e instrumentos que ten “enganchados” aos novos músicos (moitos deles
sen formación previa), e que agradece o público pola súa autenticidade e frescura. “O obxectivo do proxecto é a
participación da orquestra en concertos en diferentes escenarios tanto na vila como noutros concellos, así como
conseguir que esta agrupación sexa un referente de modelo educativo a través da música”, comenta Paula
Carreras.
Salienta que nunha orquestra “todos e todas somos importantes, responsables, cómplices, necesarios, iguais e
únicos á vez. Formar parte dela prepáranos para sermos ‘músicos’ da Orquestra da vida". 



ROMPER OBSTÁCULOS SOCIAIS A TRAVÉS DO DEPORTE E RECADAR
FONDOS PARA OU CENTRO JUAN MARÍA, OBXETIVO DO “ BASKET SEN
BARREIRAS” DE 2018  

O Club Baloncesto Nigrán e a Federación Galega de Baloncesto organiza-
ron a cuarta edición do Torneo Basket sen Barreiras que se celebrou os
días 26 e 27 de marzo no Pavillón do Colexio de Panxón cun dobre obxec-
tivo: romper obstáculos sociais a través do deporte e recadar fondos para
entregar ao Centro Juan María co fin de colaborar na oferta de servizos e
novos proxectos para as persoas con discapacidade intelectual. 
As xornadas de mañá serviron especialmente para visualizar e promo-
ver a integración social de persoas con algún tipo de discapacidade.
Para iso contaron co Club AMFIV e o Centro Juan María, que disputaron
diferentes partidos cos xogadores e xogadoras das diferentes categorí-
as do CB Nigrán e do CB Caselas como club invitado. Para as xornadas
de tarde habilitaron 3 pistas nas que xogaron os equipos dos diferentes
clubs participantes nas categorías alevín, benjamín e baby. Estas dúas últimas o luns de tarde e a categoría ale-
vín pechando o torneo o martes de tarde. 
O torneo contou coa participación dos seguintes clubs: O Porriño B. B., Obradoiro de Santiago, Divino Salvador,
Mariano, Club Baloncesto Nigrán, C B Concado Pontareas, CAB Pontevedra, Cluny, Miralba e Seis do Nadal.
Os diferentes encontros foron arbitrados por colexiados da Federación Galega de Baloncesto a través do seu
comité de árbitros que participaron no evento de forma totalmente altruísta. Cada xogador/a participante reali-
zou un donativo para colaborar co centro Juan María que era depositado na urna solidaria que se atopaba no
Pavillón durante os dous días de torneo. Todas as familias de xogadores así como o resto de persoas asistentes
tamén puideron colaborar con este fin solidario achegando o seu donativo na devandita urna. 
Ao peche desta edición non temos os datos finais do recadado, pero estamos convencidos de que será un éxito,
con ven sendo nas pasadas edicións.Ao peche desta edición non temos os datos finais do recadado, pero esta-
mos convencidos de que será un éxito, con ven sendo nas pasadas edicións.

NOVAS NIGRÁN
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NOVAS NIGRÁN

A corporación de Nigrán acordou
por unanimidade aos cinco galar-
doados cos Premios Nigrán 2018,
cuxa gala se celebrará o 14 de abril
ás 20.00 horas no Auditorio
Municipal.  A selección, feita de
xeito transparente entre tódolos
representantes políticos, foi reali-
zada grazas ás propostas realiza-
das previamente polos diferentes
partidos, colectivos sociais, cultu-
rais e veciñais do municipio, a quen
o goberno local agradece a súa
colaboración. 
O xa consolidado acto institucional
pretende ser un recoñecemento
público de todo o pobo de Nigrán á
traxectoria dos premiados.

OS PREMIADOS
CULTURAL: 
CORAL STELLA MARIS
EDUCATIVO: 
CEE PANXÓN
SOCIAL: 
VECIÑOS DE CAMOS E
CHANDEBRITO
EMPRESARIAL: 
GRUPO JOSMAR
DEPORTIVO: 
CLUB BALONCESTO
NIGRÁN

'PREMIOS NIGRÁN 2018
OS PROTAGONISTAS DA SÉTIMA EDICIÓN DOS PREMIOS NIGRÁN SERÁN OS VECINOS DE CAMOS Y
CHANDEBRITO, QUE SERÁN GALARDOADOS NO APARTADO SOCIAL. O RESTO DE GALARDÓNS SERÁ PARA A
CORAL STELLA MARIS DE PRIEGUE, NO ÁMBITO CULTURAL; NO EDUCATIVO O CEE DE PANXÓN; NO EMPRE-
SARIAL TALLERES JOSMAR; NO DEPORTIVO O CLUB BALONCESTO NIGRÁN



VIVE NIGRÁN!

NIGRÁN
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THALASSA
O Thalassa chegou ao porto de Vigo procedente
de Stavanger (Noruega) o 24 de decembro de
1948. Atracou no Club Náutico de Vigo e pasou
alí o nadal. A súa tripulación, composta por
quince persoas, viaxaba rumbo ás Galápagos co
fin de establecerse alí no negocio da salgadura
iniciado por unhas compatriotas. O 31 de
decembro decidiron renovar a súa viaxe, pero o
mal tempo fíxolles cambiar de idea ao chegar a
Cabo Silleiro. O Thalassa acabou chocando con-
tra a roca coñecida como A Punta do Lobo, e
partiuse en dous. Morreron todos os membros
da tripulación, excepto unha nena de dez anos,
Arnhild Karlsen.

14 cousas de val miñor

NOVAS BAIONA

Arnhild Utheim ten aínda nítidos os recordos daquela traxedia a pesar de transcorrer sete décadas desde o 31 de
decembro de 1948. «Teño gravada a imaxe de cando me levantei na praia pola mañá. Había dous soldados e leváron-
me a un hospital, non lembro moito máis». Só un día antes, o iate Thalassa, no que navegaba cos seus pais, os seus
dous irmáns e outras dez persoas, partira desde Vigo rumbo ás Illas Galápagos, onde o seu pai ía traballar. Ante a
marusía que empeoraba, o capitán decidiu regresar. Pero xa non foi posible. Un terrible golpe de mar partiu en dous
a embarcación e Arnhild foi a única sobrevivente
Durante a homenaxe Arnhild asegurou que”despois de vivir a ciclogénesis estes días, agora entendo porque a xente
aquí debe considerar a miña supervivencia como un milagre”. “É a primeira vez que estando en Galicia vivo un tempo
similar a aquel 31 de decembro de 1948”, engadiu. Arnhild Utheim (Arnild Karlsen, cando ocorreu a traxedia), asegu-
rou que o laborioso traballo de documentación realizado polo acto conmemorativo de hoxe, axudoulle para “comple-
tar o puzzle da miña vida”. Arnhild agradeceu a todos os promotores da homenaxe, Concello de Baiona e Talaso
Atlántico, e encomiou o agarimo que sempre recibiu de Baiona e dos seus habitantes, especialmente da familia que
durante anos ocupouse de coidar as tumbas da súa familia. “Para min Baiona é o meu segundo fogar e estou moi
feliz ter aquí unha irmá pequena, Arnilda”, en alusión a Arnilda Estévezz, filla dun dos mariñeiros que axudou no res-
cate dos restos do Thalasssa e decidiu chamar así á súa filla, nacida uns meses despois da traxedia.
A directora do Talaso Atlántico, Rosana Canda, explicou que a homenaxe naceu hai anos, cando algúns clientes pre-
guntábanlles se o nome do hotel tiña que ver co barco afundido. “E de aí xurdiu a necesidade de renderlle homena-
xe a esta familia e pensamos que estabamos en débeda coas vítimas e quixemos poñer o noso granito de area”, agre-
gou Canda.

O CONCELLO DE BAIONA E
TALASO ATLÁNTICO RENDERON
HOMENAXE ÁS VÍTIMAS DO
THALASSA E Á SÚA ÚNICA
SOBREVIVENTE, ARNHILD
UTHEIM, SETENTA ANOS DES-
POIS DA TRAXEDIA.
O naufraxio que conmocionou
Baiona ocorreu a noite do 31 de
decembro de 1948 en Cabo Silleiro,
a escasos metros do lugar onde
hoxe levántase o Talaso Atlántico.
Unha maqueta elaborada por José
Rodríguez Fernández tras un ano
de intenso traballo, mostra no
hotel Talaso Atlántico como era
aquel cruceiro.



O acto conmemorativo continuou cunha ofrenda floral onde descansa os restos mortais dos pais e irmáns de Arnhild,
no cemiterio de Baiona. A continuación, o alcalde de Baiona, Angel Rodal, acompañado da directora do Talaso
Atlántico, Rosana Canda, descubriron unha placa conmemorativa na rotonda de Cabo Silleiro, lugar que a partir de
hoxe pasará a chamarse Miradoiro do Thalassa.
O alcalde de Baiona, Angel Rodal, subliñou o vínculo que Arnhild ten con Baiona e os baioneses ”Este lugar non foi
elixido o azar. Está situado entre a zona na que tivo lugar o tráxico naufraxio e a praia “sen area” na que espertou a
pequena Arnhild de tan só 10 anos axudada por dous soldados que a levaron ao hospital, devolvéndolle esperanza”
Rodal engadiu que “a partir de hoxe, con esta placa, o seu recordo permanecerá aínda máis ancorado por sempre
entre nós”.
Unha maqueta elaborada por José Rodríguez Fernández tras un ano de intenso traballo, mostra   no hotel Talaso
Atlántico como era aquel cruceiro
A homenaxe pechouse coa presentación da maqueta do barco que está exposta permanentemente no hotel e cuxa
construción supuxo un laborioso traballo de documentación xa que apenas existían imaxes do cruceiro. Segundo
explicou Francisco Alonso do Río, do Talaso Atlántico, “atopámonos con moitos clientes e amigos que nos pregunta-
ban pola historia do barco. Esa similitude fonética entre o noso nome e o do barco empuxounos a investigar na his-
toria. Logo coñecemos a Arnhild e empezamos a investigar sobre o barco”, segundo do Río a investigación durou
varios anos froito da dificultade de atopar documentos sobre o barco ata que finalmente puideron conseguir os pla-
nos e algunhas imaxes.

Arnhild Utheim , acompañada de Ágel Rodal e Rosana Canda, descu-
briron unha placa conmemorativa na rotonda de Cabo Silleiro, lugar
que pasará a chamarse Miradoiro do Thalassa 

NOVAS GONDOMAR



O CONCELLO DE BAIONA APOIA OS ACTOS DO 525 ANIVERSARIO DA CONMEMORACIÓN DO
REGRESO AO PORTO DE PALOS DE LA FRONTERA DAS CARABELAS LA PINTA E LA NIÑA
O Concello de Baiona brindou o seu apoio aos actos do 525 aniversario da conmemoración do regreso ao Porto de
Palos de la Frontera das Carabelas La Pinta e La Niña, municipio co que se atopa hermanado polos seus lazos his-
tóricos desde 1975. 
A delegación baionesa enca-
bezada polo concelleiro de
Actividades Marítimas, Raúl
Costas Lafuente, tras o acci-
dente que impediu a presen-
za do rexedor baionés, des-
prazouse á localidade irmá
de Paus, onde se celebrou
durante o fin de semana a
XVIII Feira do Descubrimento
que conmemora a chegada o
15 de marzo de 1493 das
carabelas “La Niña”, tras
arribar a Lisboa dirixida por
Cristóbal Colón, e “La Pinta”,
que tras ser reparada en
Baiona desprazouse a locali-
dade andaluza de onde saíra
en 1492. 
Durante a súa intervención
Costas, reivindicou o lugar
na historia universal de
ambos os municipios: “Da man de Palos de la Frontera escribimos conxuntamente páxinas de gloria que supuxeron
o recoñecemento mundial ao noso protagonismo histórico. Diso dan boa fe, a dotación das réplicas das Naves do
Descubrimento que permanecen ancoradas nas nosas respectivas baías como símbolos permanentes da nosa his-
toria compartida”. 
Xunto ao concelleiro tamén viaxou á localidade irmá o Grupo de Gaitas A Seneira e a Escola de Danza Vila de Baiona
para participar nos actos festivos, deixando o seu sinal en terras andaluzas coas súas actuacións, levando ben alto e
con tremendo orgullo o nome de Baiona. 

ESCOLARES DE BAIONA FORMAN UNHA
COOPERATIVA CON FINES SOLIDARIOS. 

Unha ducia de estudantes de sexto grado
do CEIP Cova Terreña son os promotores da
cooperativa Artesáns&Kids. Esta empresa
é o ámbito onde eles aprenden diversas
habilidades na creación de produtos, á vez
que coas súas ventas colaboran con diver-
sos colectivos como a protectora Bai sen
Pulgas e a ONG Axuda ao mudo necesitado.
A cooperativa está enmarcada dentro do
programa “DepoEmprende na Escola”,
onde os rapaces, coa axuda de titores esco-
lares e as súas familias, fan as súas pri-
meiras actividades no mundo empresarial,
nun contacto directo coa poboación.
Artesáns&Kids tivo o seu bautizo na derra-
deira Arribada, cun posto de artesanías
situado a carón da Casa Consistorial. 
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VIVE 
BAIONA!

cousas de val miñor    17

BAIONA



UNHA REDE DE SINALIZACIÓN FACILITARÁ
A CHEGADA DE VISITANTES Á ESTACIÓN
DE ARTE RUPESTRE AUGA DA LAXE.
Considerada unha das estacións rupestres
máis singulares de Europa, Auga da Laxe
agocha catro rochas gravadas con máis
dunha trintena de armas de guerra e
ferramentas de hai catro milenios. A máis
coñecida delas é “A Pedra das Procesións”,
amosa espadas, puñais, escutiformes,
escudos e alabardas. Todas elas nunha
rocha case vertical de 10 x 5 metros, cun
claro mensaxe de advertencia a posibles
invasores. O problema para o visitante é
atopala nas terras da Comunidade de
Montes de Vincios, na Serra do Galiñeiro.
A tal fin, o Concello de Gondomar acadou
unha subvención de 14.520 euros da
Deputación de Pontevedra. Orzamento que
permitirá colocar sinalizacións nas estradas
e camiños principais do municipio, con
indicacións para achegarse ao xacemento. 
Ademais da sinalización, colocarase un
panel interpretativo deste patrimonio
cultural. Actividade que está sendo
desenvolvida en conxunto co Instituto de
Estudos Miñoráns, co obxectivo de ter a obra
finalizada para este verán.
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“A BARRENA” CUSTODIA A MEMORIA DOS RESCATISTAS NOS
INCENDIOS DO VAL MIÑOR
Unha escultura do artista David Leirós fica como homenaxe
gondomareño á heroicidade das persoas que combateron os lumes do
pasado 15 de outubro. A obra duns 6 metros de altura tallouse sobre
o antigo cedro caído que presidía a mítica praza do concello de
Gondomar. Feita por encargo municipal, “A Barrena”, así chámase a
escultura, “representa un momento de tolemia do ser humano
antinatureza”, en palabras do autor.
Inaugurada o pasado 25 de febreiro, o acto foi acompañado por moitos
veciños que acudiron en recoñecemento das mulleres e homes que
participaron nas labores de rescate naquela fatídica xornada.
Estiveron presentes axentes da policía local, servizos de emerxencias,
bombeiros, garda civil, así como autoridades municipais ademais de
Carmela Sivla, presidenta da Deputación de Pontevedra.



VIVE GONDOMAR!
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ARRIBADA DA CARABELA LA PINTA
A BAIONA.
O RECORDO DAQUEL FEITO HISTÓRICO, PIAR
BÁSICO DUNHA IDENTIDADE 
PATRIMONIAL SINGULAR EN GALICIA

E # Anxo Rodríguez Lemos. Historiador e doutorando na Universidade de Santiago de Compostela.
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Unha carta perdida de Martín Alonso Pinzón.
En 1902, José de Santiago e Ulpiano Nogueira, na súa obra
Bayona: antigua y moderna presentaban a arribada a
Baiona como ‘otro título de su antigua nobleza’, outra gloria
para a súa historia ao chegar Pinzón antes que Colón a Lisboa.
Trátase do primeiro bosquexo histórico que resalta o feito a nivel local e asenta a crenza de que
unha vez ‘aferró el áncora se avistó con el corregidor de la villa y, por su medio, envío un mensaje
a los Reyes Católicos noticiándoles su arribada a las costas de Galicia’. Nunca máis se soubo daquela
suposta carta da que sairía a ‘nueva’ que, segundo Jerónimo de Zurita na súa Historia del Rey don Hernando
El Católico, fixo chegar ao rei de Portugal, por mandato dos Reis Católicos, o cabaleiro Lope de Herrera. Tamén se
lexitima o pouco aderezo do seu mastro de mesana e a entrada de auga polas costuras do casco. Houbo que
calafatear á Pinta antes de partir cara o seu porto de partida, Palos, a onde chegaría o 15 de marzo de 1493. Os 500
pesos de ouro que cobraron Pero Arroyo e os 4 pesos de Pero Enríquez, veciños de Palos, pagados polo contramestre
da Pinta, Juan Quintero, aseguran diversos autores proceden dos traballos de reparación da Pinta na ribeira
baionesa. A chegada daquela embarcación non pasaría desapercibida a ollos do arquitecto porriñés Antonio Palacios
que pousa simbolicamente na man dereita da Virxe da Roca (Nosa Señora de Baiona), o recordo daquela Pinta, a xeito
agora de mirador, xa proxectada en 1910 aínda que finalmente sen velame.

O Padre Sarmiento dicía que Galicia, grazas a súa
dilatada costa, limitaba co mundo enteiro. A ribeira da
Real Vila de Baiona estendíase dende O Cantiño ao Cais,
lugar de aceñas e, como indica o seu nome, antigo punto
de embarque e desembarque. Lugar ateigado de xentes
que ían e viñan, A Ribeira era Baiona. Por ela accedían os
baioneses á fortaleza e praza militar de Monte Boi,
península que dende tempo dos Reis Católicos pasaría a
chamarse Monte Real. Conectaba á vila co mundo grazas
ao seu bravo mar que rompía na Pedra do Gobernador e
era punto neurálxico. Centro da Vila Vella, na Ribeira
estaba a granxa do Mosteiro de Santa María de Oia que
recadaba foros e outras rendas das terras da vella
Erizana. Por aquel areal polo que chegou a Galicia en
1348 a Peste Negra, segundo documentación monacal de
Oia, 145 anos despois arribou, coa noticia da existencia
dun novo mundo, a maltreita carabela Pinta baixo a
capitanía do palermo Martín Alonso Pinzón e como piloto,
o miñorán Cristóbal García Sarmiento. Pero a historia
calou aqueles feitos que ratificaban a importancia de
Baiona de Galicia nas rutas do Atlántico cando menos ata
1892, ano en que a Real Vila, xunto ás sociedades
recreativas do distrito, Casino, Recreo de Marineros e
Casino de Santa Cristina da Ramallosa pretenderon
crear unha comisión, baixo a presidencia do primeiro
tenente de alcalde Don José Pérez Velasco, co fin de
festexar ‘el centenario del Grande Almirante Colón con
motivo de la arribada a este puerto de la carabela Pinta’.
Chegaron a tentar mudar o nome da Praza Vella por ‘a lo
sucesivo, el nombre de Plaza de Martín Alonso Pinzón’2

pero a idea non callou entre a poboación.

Arcos da Ribeira, 1993

Mazo de calafatear

1 AHMB, LEG. 48-EXP.5, Libro de Actas de 1892, Sesión ordinaria de 6 de marzo de 1892, f.10v-11r.2 Arquivo Histórico Municipal de
Baiona (AHMB), LEG.35-EXP.11. 159[?], xuño, 21. Baiona.
3 AHMB, LEG.48-EXP.5, Libro de Actas de 1892, Sesión ordinaria supletoria de 29 de marzo de 1892, f.15r.



Os orixes da Festa da Arribada de Baiona.
Aquel acontecemento comezaría a difundirse dende 1928 pasando a
formar parte do imaxinario popular baionés. A  poboación implicaríase
aos poucos nas celebracións públicas da efeméride presente en distintos
monumentos instalados, gradualmente, con carácter conmemorativo,
como o Azulexo da Arribada (1963); o Monolito da Arribada (1965) outeiro
extraído dos montes de Baíña e esculpido polo escultor e canteiro
baionés Ángel Fernández González (Angelito Vernet) máis coñecido
popularmente como A Preñada en recordo da súa forma; estatua de
Martín Alonso Pinzón (1977) doada polo pobo de Palos de la Frontera e
esculpida polo onubense A. León Ortega; Encontro entre dous mundos
(1993) autoría de Magín Picallo ou a réplica da carabela construída nos
estaleiros Castro de Camposancos (A Guarda). Dentro deste discurso
conmemorativo sería necesario incluír tamén O Pozo da Aguada,
trasladado desde a súa posición orixinal, na finca de Brandón (próxima ao
Liceo Marítimo) ata o pé dos arcos da Ribeira, fósiles da antiga praza do
pescado.
A celebración da Arribada colle folgos desde a década de 1970 ao
celebrarse en 1972 a Regata del Descubrimiento e, en decembro de
1973, ao iniciarse o expediente para declarala festividade local tal e
como acontece en 1974. Aínda así, sería dende o 1º de marzo de 1980
cando se consolidaría a xa tradicional ofrenda ante a estatua de Pinzón,
a animación musical polas rúas e parque da Palma, exposicións na Casa
da Cultura, participación da Armada Española (1985), I-III Feria del
Descubrimiento (1984, 1985 e 1986), paradas militares, inauguracións, I
Ruta Cicloturista del Descubrimiento (1988), etc. Pese ao dito, habería
que esperar a finais da década de 1980 e inicios dos 90 para que o apoxeo
se consolidase coa celebración do V Centenario (1992-1993), a
instalación do primeiro mercado en 1996 da man dos alumnos do IES
Primeiro de Marzo na Praza da Fruita primeiro, ao ano seguinte na
Ribeira e, finalmente, ampliado ao casco vello da vila. En Baiona deixou
a Pinta, ademais do corpo do indio que conta a tradición foi aquí
soterrado, a posibilidade de irmandarse coas localidades colombinas de
Palos de la Frontera (1975) por ser o porto de preparación da expedición,
de partida e de chegada en marzo de 1493 e Santa Fe de Granada (1994),
localidade na que se firmaron as capitulacións entre Colón e os Reis
Católicos. Entre as distincións logradas neste curto pero intenso tempo,
A Festa da Arribada logrou en 1999 ser Festa de Interese Turístico
Galego, en 2010 o de Festa de Interese Turístico Nacional e, dende 2015,
o impulso definitivo coa declaración de Interese Turístico Internacional.

A Arribada da Carabela Pinta permitiu a Baiona, tal e como indica a investigadora Begoña Fernández Rodríguez,
contar cun piar básico para a creación, dende finais do século XIX e primeira metade do XX, dunha identidade
patrimonial e de certa singularidade no territorio galego.
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Vista da Baía

1º de Marzo de 1990

Zancudos na praza do Concello - 2013

Sábado 12 de outubro de 1963, inauguración
do Azulexo da Arribada



Sabías que?
Na obra de Herminio Ramos Crónicas históricas de la villa de Bayona:
recuerdos de antaño en que se seguían os primeiros apuntes feitos en
1902  se cualificaba a chegada da carabela como ‘fugaz aerolito’ na
historia galega. Anotaba a tradición que situaba o lugar da reparación da
carabela “en el sitio donde está construída la antigua casa de D. Pedro
Colmenero” e onde, naquel tempo, vivía o mestre nacional D. Juan de
Dios Torres. Fraguaba xa o cronista a instalación dunha lápida á que
esperanzaba contribuísen os emigrantes da vila
‘Que cuando un extranjero o forastero visitase nuestra pintoresca villa y
viese una lápida de bronce o mármol colocada en la fachada de una
casa, al contemplarla diría: He aquí el primer pueblo del mundo que
supo el descubrimiento de América’ (Ramos, 1925:178)
O 7 de agosto de 1928, con motivo da visita a Baiona do xeneral Primo de
Rivera, sendo alcalde José Rodríguez de Vicente (Joselín), inauguraríase
unha placa conmemorativa de bronce custeada polo indiano Antonio
González Ramos (O Volanteiro) baixo iniciativa do cronista.
A matriz da fundición, realizada nos talleres da bonaerense Broncería de
Martín & Freixas consérvase, aínda hoxe, no Centro Valle Miñor de Buenos
Aires. Na fachada do edificio nº 4 do Paseo de Elduayen pode lerse:

EN ESTE SITIO SE REPARÓ LA PINTA A
SU REGRESO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA CAPITANEADA POR
MARTÍN ALONSO PINZÓN 
<< 1 DE MARZO DE 1493>> 
BAYONA FUE EL PRIMER PUERTO DEL
VIEJO CONTINENTE EN CONOCER ESTE
GLORIOSO HECHO

Na placa orixinal remitida dende Buenos Aires figuraba a data 10 de
marzo e non o día 1º, erro que tamén Herminio Ramos González
cometera en 1925 e que o obrigaría a ter que corrixir manualmente
moitos dos exemplares cos que agasallaba aos seus amigos. O cero non
tardou en ser retirado á vez que, na parte baixa do marco:
DON ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS. HIJO DE ESTA VILLA RESIDENTE EN
BUENOS AIRES. REGALA ESTA PLACA POR INICIATIVA DE DON HERMINIO
RAMOS
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Fontes:

Arquivo Histórico Municipal de Baiona (AHMB)
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Herminio Ramos González e Antonio
González Ramos (O Volanteiro)
Recepción da placa no Concello vello

A placa conmemorativa, fotografada por Aurelio
Rey Alar, previa a súa colocación, sen a cartela

en recordo do donante e co erro da data que
houbo que corrixir borrándolle o cero.
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No Val Miñor hai 2742 persoas empadroadas que naceron fóra do Estado español. O dato foi publicado neste 2018
polo Instituto Nacional de Estatística de España (INE). Por razoes históricas, o grupo maioritario son veciños
chegados das terras do mate, o tango e o doce de leite: 469 uruguaios e 294 arxentinos. En segundo lugar as xentes
da lusofonía: 297 portugueses e 159 brasileiros. Completan o cadro das nacionalidades máis comúns no Miñor os
fillos de Venezuela (251), Francia (205), Reino Unido (130), Alemaña (111) e Colombia (79). A lista final énchese de
países do resto de América, Europa, Asia e África (ver recadro), dun xeito que abre unha fenda no imaxinario que ten
ao Val Miñor só como terra de emigrantes. Agora, tamén é terra de acollida.
As razoes polas que decidiron ficar nesta comarca son tan diversas como historias de vida hai detrás de cada
migrante. Coñeceremos algunhas delas.

O VAL MIÑOR DOS EMIGRANTES
AGORA É TERRA DE ACOLLIDA

GALICIA SOLIDARIA

EÁlvaro Peralta 

Mina Marx. Esta brasileira visitou o Val Miñor en varias ocasións até que en 1989
decidiu ficar aquí. Casada co artista gondomareño Fernando Casás, chegou de Río
de Xaneiro (Brasil) cos seus tres fillos. Actualmente vive en Gondomar e traballa
como axudante nas actividades do seu home, tamén como escritora para varias
publicacións europeas e americanas. Antropóloga, deseñadora industrial e
diplomada en ciencias políticas, Mina afirma que namorouse do Val Miñor pola
súas xentes, a beleza dos seu patrimonio cultural e natural.

Agustín Coltrinari. Chegou en 2001 a
Vincios coa súa nai e dous irmáns dende
Bos Aires. Esperáballe o seu pai e un tío
nativo de Galicia nunha casa nas abas do
Galiñeiro. Agora ten 25 anos e vive en
Baiona. Desenvólvese en distintas
actividades relacionadas coa súa formación
como técnico en turismo e informático. O
que máis aprecia do Val Miñor é a
tranquilidade coa que se vive. “Casas de
portas abertas” e seguridade que salienta
como valores que xa non se atopan nas
grandes cidades. 

María Jimena Varela. Mª Jimena ten 30 anos, naceu en Uruguai e aterrou en
Gondomar no ano 2002 acompañada do seus irmáns e da súa nai. Neta de catro
avós galegos, fixo a súa carreira de arquitecta en Galicia. Actualmente comparte o
seu tempo entre os estudos de master, o traballo nunha consultora viguesa e o
pleno de Gondomar, do que é concelleira electa dende 2015. Di que nos comezos
tiña curiosidade por coñecer esta terra da que lle falaban os avós. Salienta a
beleza do Val Miñor e Galicia, tanto pola súa natureza como polo seu patrimonio.
Mais afirma que a súas xentes é o gran motivo que a levou a morar na bisbarra. 
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Harald Diestelhurst. Harald
xogaba ao baloncesto no
Schalke 04 na Renania do
Norte-Westfalia, de Alemaña.
Casou cunha española e
chegou en 1980 a Vigo para
logo trasladarse coa súa
familia a Sabarís. Agora ten 59
anos e traballa no eido da
loxística na exportación e
importación de mercadorías.
Fala español, galego e
obviamente, alemán. Afirma
que non lle gustan as grandes
cidades, por iso decidiu ficar
nesta vila do Miñor, onde
salienta ter gañado moita
calidade de vida por mor,
entre outras cousas, das súas
paisaxes e clima.

Fonte : Instituto Nacional de
Estatísticas de España – 2018.
Habitantes nacidos fóra de España
empadroados por muncipio.

Luis Alberto Moreira. Naceu en Montevideo mais en 2004 aterrou no Val Miñor da
man dun amigo que tiña familia na bisbarra. Ficou no barrio de Moreira (Mañufe)
onde agora vive coa súa familia, todos de Uruguai. Ten 62 anos e traballa como oficial
pintor en automoción. Salienta o cariño e solidariedade dos seus veciños dende o día
que chegou: “sempre me axudaron”, afirma. Namorado da súa vila de Gondomar,
destaca as paisaxes da contorna e a proximidade do mar: “os montevideanos somos
xentes de costa”, e iso se agradece. 

PAÍS BAIONA GONDOMAR NIGRÁN VAL MIÑOR
URUGUAY 129 195 145 469
PORTUGAL 85 72 140 297
ARGENTINA 94 55 145 294
VENEZUELA 71 67 113 251
FRANCIA 47 37 121 205
BRASIL 33 40 86 159
REINO UNIDO 66 30 34 130
ALEMANIA 19 35 57 111
COLOMBIA 26 24 29 79
CUBA 13 9 28 50
CHINA 11 11 16 38
ITALIA 9 5 18 32
RUMANIA 16 3 8 27
MARRUECOS 8 3 13 24
CHILE 4 6 13 23
PERÚ 6 7 9 22
REP. DOMINICANA 8 3 10 21
RUSIA 7 8 5 20
PARAGUAY 4 3 11 18
ECUADOR 5 3 6 14
BOLIVIA 2 8 2 12
BULGARIA 1 0 8 9
SENEGAL 4 1 1 6
POLONIA 1 2 1 4
UCRANIA 1 1 2 4
ARGELIA 1 1 2
NIGERIA 1 1
OTROS 125 123 172 420
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A LONGAMETRAXE DHOGS ARRASA NOS XVI PREMIOS MESTRE MATEO
Dhogs  acaparou 13 Premios Mestre
Mateo na gran gala que celebrouse no
Pazo da Ópera da Coruña e converteuse,
así, na produción máis votada da
historia dos premios da Academia
Galega do Audiovisual. A opera prima de
Andrés Goteira conquistou os galardóns
á mellor longametraxe e mellor guión,
dirección e montaxe para o meirense,
que comparte a última con Juan
Galiñanes. As e os académicos
recoñeceron tamén a interpretación

protagonista de Melania Cruz e de Iván Marcos e a interpretación de reparto de María
Costas e Antonio Durán “Morris”. Ademais do pleno nas categorías interpretativas, Dhogs
gañou tamén os premios á mellor dirección de produción para Suso López, dirección de
fotografía para Lucía Catoira Pan, música orixinal para Germán Díaz, dirección de arte para
Noelia Vilaboa e son para David Machado e Javier Pato.
Outra ópera prima,  A batalla descoñecida, neste caso dirixida por unha muller, Paula
Cons, gañou o premio ao mellor documental. Moi novos tamén son os Porco Bravú, que
gañaron o seu terceiro premio á mellor serie web con Peter Brandon. Matria, de Álvaro
Gago, conquistou o de mellor curtametraxe e  The neverending wall  o de mellor
curtametraxe de animación.  Conserveiras do noso  fixo o propio co de mellor anuncio
e Troubled times (Green Day), de Manu Viqueira, co premio ao mellor videoclip.
A gala estivo liderada por mulleres en todos os ámbitos. Dirixiuna a directora e dramaturga Marta Pazos e conduciuna a
actriz e presentadora Iolanda Muíños, acompañada no escenario polas actrices Paula Pier, Iria Acevedo, Iria Sobrado,
Beatriz Serén, Rocío Barrio e Cris Iglesias. 
Fuente// Academia Galega do Audiovisual

O NOSO CINEMA
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SOLENOIDE
Mircea Cărtărescu
Ed. Impedimenta
Xenialidade, tolemia e grandeza. A
última e máis madura novela do
rumano Mircea Cărtărescu, un dos
máis poderosos escritores europeos
actuais.
Solenoide é unha novela monumental.
Estamos ante o longo diario dun
escritor frustrado que debulla a súa

infancia e a súa adolescencia nos arrabaldes dunha cidade
comunista, devastada, gris e fría ,. Unha obra que atrae todas
as pistas, os temas, as obsesións literarias dun autor xenial
que se ha ir convertendo, aos poucos, nun escritor de culto.

A NENA DO ABRIGO DE ASTRACÁN
Xabier P. DoCampo. Ed. Xerais
A vila de Ribadaínsua é narradora e
protagonista dos acontecementos
dramáticos dos últimos meses de
1947.
Novela de longo alento, traballada
ao longo de máis de quince anos, A
nena do abrigo de astracán reflicte
un mundo que, aparentemente
afastado, dá explicación de como

todo se constrúe e controla desde a toma do poder e o
dominio do territorio onde se exerce. Obra memorable e
conmovedora, sitúa ao seu autor como un dos clásicos
contemporáneos da nosa narrativa.

PIONEIRAS. GALEGAS QUE
ABRIRON CAMIÑO
Anaír Rodríguez Rodríguez &
Nuria Díaz. 
Ed. Xerais
Unha das primeiras
correspondentes de guerra
foi galega, tamén unha das
primeiras navegantes,
escritoras ou directoras dun

xornal. Este libro fala de doce mulleres que
conseguiron vencer as barreiras impostas ao seu
xénero e dar os primeiros pasos por vieiros
transitados ata ese momento só por homes.

ROSA A PINTITAS
Amèlie Callot /
Geneviève
Godbout
Ed. Impedimenta
Unha historia
ilustrada que se
recrea no encanto
das cousas máis
sinxelas. Un texto

tenro e poético, que se derrite na boca. Un
dos libros máis bonitos deste ano.

Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada
Ximo Abadía. Ed. Dib-buks
«Aos nosos avós obrigáronos a loitar. Aos nosos pais
obrigáronos a esquecer. A nós tócanos recordar o
pasado, para mirar ao futuro».
Este é o punto de partida de Ximo Abadía para a
realización Frank, a incrible historia dunha ditadura
esquecida, que nos fala da vida de Franco desde o
seu nacemento ata a súa morte. Con moita carga
satírica, Abadía pretende explicar aos lectores máis

pequenos, e non tan pequenos, unha parte da historia que permanece
latente pero oculta e que non se explica nos colexios.

YO, LEONARDO
Ralph Steadman
Ed. Libros del Zorro Rojo
Neste diario dun xenio, a voz de
Leonardo invítanos a percorrer o seu
mundo máis íntimo: as súas
obsesións, os seus inventos, os
encargos artísticos dos monarcas, a

rivalidade con Miguel Anxo, a xénese da Última Cea, os encontros
coa Mona Lisa. Con destreza inigualable no manexo da tinta,
Ralph Steadman recrea a atmosfera artística e a situación
política do seu tempo, á vez que, con trazos cargados de fino
humor, dá vida aos personaxes máis influintes do sabio
renacentista.
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A PESAR DOS NOTABLES
AVANCES SOCIAIS ACADADOS
POLAS MULLERES NAS
ÚLTIMAS DÉCADAS E DA
EXISTENCIA DUNHA APARENTE
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE
MULLERES E HOMES, EXISTEN AÍNDA
NUMEROSOS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN A
IGUALDADE REAL E EFECTIVA. A PRÁCTICA
COMO ACTIVIDADE PLENAMENTE INTEGRADA NA
NOSA SOCIEDADE NON É ALLEA A ESTA REALIDADE, RESULTA
EVIDENTE A FENDA EXISTENTE EN CANTO A PARTICIPACIÓN E
REPRESENTACIÓN FEMININA NAS DISTINTAS DISCIPLINAS.

A FOTÓGRAFA ANI PÉREZ RETRATA AS DESIGUALDADES QUE SOFREN
AS MULLERES NO DEPORTE.
O Concello de Nigrán inaugurou o pasado 10 de marzo a mostra Nigrán,
muller e deporte, coa finalidade de render tributo as mulleres que loitan o
loitaron con tesón para practicar algún deporte. Nigrán, muller e deporte
é un proxecto expositivo e audiovisual que busca rachar coa fenda de
xénero e reivindicar e visualizar a participación e logros das mulleres no
deporte. Para ello a fotografa Ani Pérez ha recollido as testemuñas de
destacadas deportistas nigranesas, en activo ou xa retiradas nun eido onde
denuncian “a desigualdade por razón de xénero aínda é abafador”.

A participación das mulleres na
historia das olimpíadas son un espello
da evolución da súa presenza no
deporte. As primeiras olimpíadas
modernas celebradas en 1896 vedaron
a participación das mulleres, que
deberon limitarse a ser espectadoras
e coroar aos vencedores. As de París
de 1900 integraron por primeira vez ás
mulleres para competir en tenis,
croquet, golf e vela, considerados
entón como deportes "máis axeitados"
para as mulleres, xa que non
implicaban contacto direito e non
afectaban a súa saúde. Non será ata o
ano 2012, nas Olimpíadas de Londres,
cando as mulleres competirán en
tódalas disciplinas do programa
olímpico e, xa nos Xogos de Río, se
acada unha participación máis
equitativa, cun 45% de atletas
femininas. 

28 cousas de val miñor       

Loly García Pérez. Subcampioa
do mundo de cross en Búfalo 
( EE.UU ), 1995.
Loly García ten 52 anos de
carreira deportiva participando
en competicións locais,
nacionais e internacionais. Para
ela todo comezou en 1964 cando
miraba diante do televisor as
olimpíadas de Toquio, “esta é a
miña vida, a miña paixón, non
podo  deixalo”. Formou unha
familia moi nova, xunto ó
exolímpico Javier Álvarez
Salgado, e xuntos seguiron
adestrándose. Levaba á filla
maior ás pistas, dáballe o peito
e a deixaba durmidiña no carro
mentres seguía correndo.
“Incrible o que pasamos para
poder correr e o que loitamos”,
sinala. “Non podíamos correr
máis de 1500m, estaba
prohibido para nós. Agrega que o peor “estaba fóra das pistas, sobre todo
as mulleres que se metían coas mulleres. Tódolos días pola mañá ía
correndo dende a miña casa en Nigrán ata Vigo, onde tiñamos a nosa
tenda de deportes. Unha ducha, un cafeciño e lista para traballar“.
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Eugenia Rodríguez.
Subcampioa galega
veteranas +40, 2017.
“Neste deporte os homes
cobran moito máis que as
mulleres, feito que non ten
razón de ser, xa que o
esforzo na pista é o
mesmo, cada un no seu
nivel“. Este equipo
formouse no ano 2014 con
mulleres procedentes de
diferentes clubs. Aseguran
que competir en equipo é
unha boa maneira de

comezar, “xa que te sentes máis arroupada que de
maneira individual”. Comezaron nese mesmo ano en
competicións a nivel autonómico e os diferentes logros
non se fixeron esperar, sendo o 2016 o ano máis
produtivo ao quedar subcampioas galegas de veteranas
+35 e +40”. “Se non contas co apoio da familia é moi
complexo. A muller que quere formar unha familia,
habitualmente ten que deixar o deporte por un tempo,
cousa que os homes non fan nunca“.

Patricia Pérez (Pachi).
Campioa galega de tiro con
arco tradicional 3 D. 2017
Pachi é unha muller con
moi bos resultados neste
deporte. Leva pouco máis
de 1 ano competindo en
percorrido de bosque ou
3D e a primeira vez que se
presentou gañou a
competición e á segunda
conseguiu o
subcampionato galego.
Acaba de celebrarse o
campionato autonómico en
sala, onde debutaba, e

logrou un terceiro posto. Comezou a practicar cando,
despois de falecer os seus sogros, a súa parella herdou
os arcos dos seus pais. Quedou namorada deste
deporte no que, asegura, “non fai falla ter unha forma
física excelente, é máis de cabeza, de concentración.”

Elena Costas Martín.
Subcampeaona gallega de
cross 2018 
Comezou no atletismo pola
insistencia da súa familia e
amigos xa que lle miraban
aptitudes idóneas para ese
deporte. O seu primeiro
título importante chega no
2013 cando gaña o
campionato galego en ruta.
Nese mesmo año acaba 3ª
posición na competición

nacional Cantimpalos. “Empecei coa condición de
adestrarme pero sin participar en competicións e ó final
aquí estóu”. Actualmente logrou un 3º posto no
campionato galego de pista cuberta 1500m. e o
subcampionato galego de cross que lle da o pase para
representar a Galicia coa selección autonómica.

Nerea Mariño Garro.
Campionato Xuvenil e
Triatletas xuvenil
Nerea Mariño é a máis
nova do club de petanca da
Carrasca. Empezou a xogar
con 6 aniños nada máis, xa
que a súa familia sempre
estivo ligada ao club. Con
tan só 15 anos leva
gañados 2 campionatos
individuais, un tripletas e
xogou coa selección
galega, sendo unha das
mellores experiencias da

súa carreira deportiva. Nestes momentos ten ofertas de
outros clubs pero ela síntese moi cómoda onde está e,
sobre todo, con compañeiras como Milucha Valverde, a
máis veterana do equipo e actual adestradora da
selección galega. “É un deporte que asocian ás persoas
maiores pero están moi equivocados. Pódese comezar
ós 5 anos ata os 90 ou máis“.
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Laura González Puga.
Subcampioa de España.
Categoría mixta 2017.
Esta moza deportista leva
dende os 4 anos xogando
ós bolos e dende os 6
federada para poder
participar en diferentes
competicións tanto a nivel
local como rexional ou
estatal. Dende que ten
recordos, lembra pasar as
tardes dos sábados e dos
domingos xogando aos
bolos no club de Camos

coa  familia, dende o avó ata os curmáns, de aí a súa
afección. Neste tempo leva gañado varios títulos, entre
os que cabe destacar un 3º posto no campionato por
parellas nacional feminino e máis recentemente un 2º
posto no campionato de España mixto, no que
participou de parella do seu pai.

Natalia López. Técnica
deportiva ecuestre
Na equitación en xeral e na
doma clásica en particular,
a participación de mulleres
é moi superior á dos
homes. As amazonas son,
na súa maioría, máis
constantes e disciplinadas
cos xinetes. Natalia López
contaba que comezou a
montar con tan só 7 anos
no estilo vaqueiro, co
gando bravo. Pasaron 13
anos ata que obtivo o título

de técnica deportiva. Por aquel entón vivía en Madrid e
dende hai 6 anos traballa na escola de doma Rías
Baixas en Nigrán, onde se encarga de adestrar ós
xinetes e ás amazonas que queren chegar a
competicións. “O importante na doma clásica é o
binomio, é dicir, a conexión que tes co cabalo mentres
compites para que poidas lograr, nun momento
determinado, que execute uns pasos concretos “. 

Antía Salgueiro. Xogadora
do Racing Club Vilariño
“A xente mira ao fútbol
como un deporte para
chicos pero realmente é un
deporte para quen queira
practicalo“. Antía Salgueiro
xoga xunto con Laura
Rodríguez e outras rapazas
no equipo feminino do
Racing Club Vilariño.
Recoñece que os primeiros
anos adestrábanse nun

equipo mixto e resultaba máis entretido e emocionante.
Ámbalas dúas recibiron sempre o apoio da súa familia,
aínda que a avoa de Antía aínda segue un tanto
preocupada xa que considera que “é un deporte un pouco
bruto para ti”, contaba na entrevista Antía entre risas. 

Cristina Fernández. 1ª
árbitra internacional de
balonmán.
Cristina Fernández Piñeiro,
nai, esposa, amiga, directora
dun centro educativo na
actualidade... pero Cristina
sobretodo é recoñecida no
mundo deportivo por ser
pioneira en España e en
Europa. Durante 19 anos
estivo na élite do arbitraxe
mundial, foi a primeira

muller en chegar á liga ASOBAL e tamén a primeira en
arbitrar un encontro europeo. Todo isto acontecía na
década dos 90 e non era tarefa fácil. Conta cunha enorme
lista de encontros internacionais, campionatos do mundo,
supercopas de Europa, recopas... e tamén de grandes
competicións nacionais como a supercopa ASOBAL, copas
ASOBAL, copas do Rei. Retirouse no 2007 da arbitraxe pero
segue sendo a actual responsable do arbitraxe feminino do
Comité Técnico de Árbitros da Real Fedración Española de
Balonmán. “Cando competín cós homes en igualdade a
loita foi encarnizada e moi limitante”. “Incluso había algún
adestrador que non quería que eu arbitrara e algún
compañeiro árbitro da mesma categoría que manifestou
no momento que ascendín que as mulleres carecíamos de
intelixencia para dirixir en encontros na máxima
categoría”.

Jenni Massó. Campiona de España 3000m. Obstáculos, 2014Jenni comezou no S.
Miguel de Oia, pasou polo Val Miñor e finalmente formou parte do equipo feminino de
atletismo do Celta de Vigo, clube co que logrou os maiores éxitos da súa carreira
deportiva baixo as directrices do seu admirado Alfonso Ortega Casasnovas. Con 16
años obtuvo a súa primeira medalla nacional en 3000 obstáculos e pouco tempo
despois o 1º posto coa mínima para participar no campionato de Europa de atletismo. “
A miña nai sempre me insistia para que probara e ó final probéi e me gustóu tanto que
non o puiden deixar”. Ata o día de hoxe segue participando en carreiras que lle axudan
a combater a sua enfermidade ( anxiodema de déficit de C1 ).



Mari Costas. Atleta 1ª na categoría F3 Run Run Vigo
2017 e 2018
Cando a súa filla comezou os adestramentos ela falou
co adestrador para saber se podería correr con eles e a
resposta foi afirmativa. Disto hai xa uns nove anos
aproximadamente e, dende entón, Mari Costas
presentouse a moreas de competicións locais logrando
postos moi bos na categoría F3 no Run Run de Vigo ou
o 1º posto do Val Miñor dous anos consecutivos na Vig-
Bay, entre outros. “Sempre se quita tempo para correr,
aínda que sexa un ratiño... o esforzo merece a pena”.

DEPORTES

Nuria Gómez Domínguez.
Directora deportiva do
Club Baloncesto Nigrán.
“A miña cabeza pedía algo
máis, apetecíame formar e
trasmitir coñecementos”.
Nuria leva en contacto co
baloncesto casi 30 anos.
Dende os inicios na escola
Otero Pedrayo, pasou por
equipos de Pontevedra,
Ourense e Vilagarcía. Unha
lesión importante no
xeonllo determinou o
cambio e decidiu ser

adestradora. Sempre contou co apoio da súa familia, en
calquera das decicións que tomou ao longo dos anos.
“Para que o deporte feminino teña máis visibilidade
deberán cambiar varios aspectos; poder conciliar o
deporte coa vida familiar, moito máis apio dos medios
de comunicación á hora das retrasmisións e, por
suposto, equiparar os salarios entre homes e mulleres,
algo que de momento non acontece”.

Sara Vidal. Xogadora
cadete/junior do Celta
Zorka e da selección
galega e española
sub16
Tras probar diferentes
deportes como
atletismo, futbol sala,
baile...foi en 2º de
primaria cando se
apuntóu no equipo de
baloncesto. 
Xogadora da selección
autonómica que se
proclamou campiona
de España preferente. 

"Co Celta xogaba partidos importantes e viaxábamos
por toda Galicia".

Antía Bote Chamorro.
Equipo feminino da
Escola Patos Surf
"Góstame moito Gony
Zubizarretaxa que é un
surfista galego que
compite a nivel mundial.
Tive a sorte de coñecerlo
en persoa" Recién
estreada na categoría
sub 18, Antía compite a
nivel galego en todas as
probas que lle resulta
posible. 
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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 CULTURAL

AXENDA  

BAIONA

08 DE ABRIL
XIX MEDIO MARATON GRAN BAHÍA VIG-BAY

Salida Vigo 10:30- llegada a Baiona 12:30. 
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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 CULTURAL

AXENDA 

GONDOMAR

VIGO

A FESTA DA RECONQUISTA DA VILA DE VIGO
encherá de novo as rúas do Casco Vello os vindeiros
7 e 8 de abril. 
Durante todo o fin de semana estará aberto o
Mercado e haberá máis de 30 actuacións de grupos
de música tradicional por todas as rúas e prazas do
Casco Vello, ademais de obradoiros, demostracións,
concertos, charlas, contacontos e exposicións.
Ademais, desde o 22 de marzo ata o 15 de abril está
aberta na Casa Galega da Cultura a exposición
“Tecendo a nosa Historia”, na que se mostra a ela-
boración de tecidos tradicionais, a través dos uten-
silios que se usaban para facer o lino.



Dolores Agrelo Martínez foi unha muller benfeitora do ensino na Baiona do pasado século XX. O historiador baionés,
Anxo Rodríguez Lemos sinala a súa orixe na parroquia de Santa Mariña de Baíña. Agrega que “posuía casa e muíño
no lugar das Laxes, barrio do Burgo”, sendo uns dos seus legados precisamente ese muíño “único na actualidade en
funcionamento de todo o río de Baíña’’.
A biografía de dona Dolores Agrelo Martínez aínda está por escribirse. Os veciños lembran que o Concello deulle o seu
nome á rúa que vai da rotonda do Aral até o Barrio da Anunciada por estar no lugar de Covaterreña os terreos que do
seu legado quedaron para construír o complexo educativo que conforma nos nosos días o CPI Covaterreña.
O curioso é que orixinalmente esas escolas ían ocupar o actual edificio da Capitanía Marítima de Baiona. Así o deixa-
ra establecido Agrelo no seu testamento. O devandito edificio era da súa propiedade e, mentres reservaba unha parte
para o uso educativo, alugaba a outra á Armada Española. 
Dolores Agrelo Martínez faleceu o 30 de xaneiro de 1948. O Boletín Oficial do Estado do 11 de xaneiro de 1951 daba
conta do seu legado: “Resultando que doña Dolores Agrelo Martínez, fallecida el 30 de enero de 1948 dejó dispuesto
en el testamento abierto, de 25 de noviembre de 1947, que con todos sus bienes, derechos y acciones se constituyera
una Fundación dedicada a la enseñanza, bajo la advocación de la Santísima Virgen de los Dolores, estableció así mismo
que la sede de la Fundación sería en Bayona (Pontevedra), en el edificio por ella habitado, nombrando patrono de la
Institución a don Carlos Blanco Durán”.
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QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúas de... Baiona
Dolores Agrelo Martínez






