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CONGALSA convídanos a unha 
nova edición da súa andaina

Manuel González López fainos balance 
dos dous anos de goberno local

A nosa web: obarbanza.gal

Reactivación e Rehabilitación
Os nosos concellos recuperan o pulso con novos proxectos
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RIBEIRA   ACTUALIDADE 

Novos avances cara a plena 
transformación 

O  Concello de Ribeira 
traballa de cara a unha 
transformación dixital 
a través da licitación 
do desenvolvemento e 

posta en marcha de novos servizos de 
Administración Electrónica. Isto permiti-
rá unha maior comodidade dos cida-
dáns nas súas xestións co Concello. A 
iniciativa está co-financiada nun 80% co 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER).

Ana Barreiro Rego, concelleira de 
Administración e Innovación Tecnoló-
xica, explicou as grandes liñas deste 
conxunto de actuacións, que abranguen 
diversos aspectos: simplificación de 
trámite, menos gasto de papel, novas 
prestacións como solicitude de citas ou 
seguimento de queixas e suxestións, 
etc.

Así, Barreiro Rego enumerou dez 
melloras englobadas no expediente de 
contratación realizado ao longo dun ano 
e que vai a ser percibido polos cida-
dáns. As melloras, que se irán imple-
mentando nun máximo de seis meses 
a partir da adxudicación do contrato, e 
que se plasmaron no expediente, pode-
rán verse modificadas polas propostas 
dos ofertantes, e son as seguintes:
1. Unha nova sede electrónica, cun 

novo concepto no que esta sede 
non sexa unicamente un portal 
dentro da web.

Ribeira mellora a súa eAdministración para facilitar as 
xestións da veciñanza co Concello

Recuperando novas vivendas no Castro da Cidá  

No concello de Ri-
beira hai abertas 
varias frontes, 
esta tempada, 

para seguir poñendo en 
valor diversos elementos do 
seu rico patrimonio. Unha 
destas frontes é o proxecto 
para rehabilitar, estudar, rei-
vindicar o Peirao da Covasa 
(Muelle Fenicio) de Agui-
ño. Outra delas é a nova 
actuación programada para 
recuperar novas vivendas 
no Castro da Cidá (apenas 
catro meses despois do 
remate da terceira fase de 
escavación no xacemento 
arqueolóxico enclavado no 

7. Poñer a disposición a carpeta cida-
dá Notific@ para que os cidadáns 
teñan nela todas as notificacións ou 
requirimentos que emita o Concello 
de Ribeira ou incluso outras admi-
nistracións.

8. Xestionar a través da sede unha 
solicitude de cita cun departamen-
to ou edil da Corporación ou con 
alcaldía.

9. Acadar unha solución tecnolóxica 
que permita a recepción, identi-
ficación e seguimento de avisos, 
queixas ou suxestións a través 
da web ou da aplicación móbil do 
Concello.

10. Dispoñer dun taboleiro de edictos 
único, o que posibilitará acceder 
a todas as publicacións oficiais do 
Concello nun mesmo apartado da 
nova sede electrónica.

2. Novos trámites con procedementos 
máis sinxelos para o cidadán.

3. Adoptar unha nova solución tec-
nolóxica para a presentación de 
documentos na Oficina de Aten-
ción Cidadá que vaian dirixidos a 
calquera administración a través 
do sistema de interconexión de 
rexistros (SIR), o que permitirá 
suprimir os envíos de papel de 
administración a administración ao 
xerar copias auténticas electrónicas 
da documentación presentada.

4. Propiciar a acreditación de repre-

 As grandes liñas deste 
conxunto de actuacións 
abranguen diversos 
aspectos: simplificación de 
trámite, menos gasto de 
papel, novas prestacións 
como solicitude de citas ou 
seguimento de queixas e 
suxestións, etc.
Ana Barreiro Rego, concelleira 
de Administración e Innovación 
Tecnolóxica

cumio do monte do mesmo 
nome). Sería a cuarta inter-
vención dende que se prin-
cipiou a iniciativa no 2015. 
Segundo indicou o Conce-
llo, estes novos traballos 
“contribuirán grandemente a 
que o recinto recobre o seu 
primixenio aspecto”.

En concreto, esta nova 
actuación persegue a 
recuperación da súa es-
trutura interior, así como a 
realización de escavacións 
puntuais en certos sectores 
co obxecto de determinar 
as zonas de paso orixinais 
da muralla perimetral máis 
próxima ao poboado, a cal 

(cómpre lembrar) foi restau-
rada na última actuación do 
outono pasado.

Os novos traballos, que 
arrancaron en abril baixo a 
dirección do arqueólogo e 
restaurador Miguel Ángel 
López, xa están a dar os 
seus primeiros froitos. De 
feito, constatouse que a 
entrada que se viña utilizan-
do ata agora para acceder 
ao interior do recinto non 
existía e restituíuse ao seu 
estado orixinal como tramo 
de muralla, o que permitiu 
que saísen á luz outras 
dúas vivendas que ficaban 
soterradas. 

sentantes ou apoderados a través 
da Plataforma do Estado.

5. Posibilitar a interconexión coa 
Plataforma de Intermediación do 
Estado, de tal xeito que cando 
un cidadán inicie un trámite non 
teña que aportar a documentación 
acreditativa: copia do DNI, AEAT, 
Seguridade Social, Dirección Xeral 
de Tráfico, etc…

6. Poder acceder á na nova sede elec-
trónica autenticándose coa Cl@ve 
PIN, e non só co certificado dixital 
ou DNI electrónico como ata agora.
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O Concello da Pobra presenta medidas concretas para axudar 
á supervivencia das empresas e do emprego 

Obxectivo: contribuír á 
recuperación da hostalería

O Concello da Pobra 
vai despregar un 
esforzo importante en 
materia de medidas 
para fomentar a 

actividade económica no ámbito 
hostaleiro e apoiar o mantemento do 
emprego neste sector. As medidas 

Xornadas sobre saúde e benestar Dous novos 
programas sociaisA Concellaría de Sanidade 

da Pobra do Caramiñal e a 
Asociación Anedia organi-
zan en maio unhas xorna-

das sobre saúde e benestar. Haberá 
catro coloquios impartidos por persoal 
experto no eido sanitario. 

A edil de Sanidade, Patricia Lojo, si-
nalou que “este programa configúrase 
coa finalidade de achegar á veciñan-
za os coñecementos precisos para 
mellora-la súa vida”. Na mesma liña, 
a presidenta da Anedia, María José 
Rego, destacou que “estas charlas 
abranguen diversos aspectos, dende 
a alimentación ao exercicio físico”

A primeira das sesións transcorrerá 
o 7 de maio co relatorio Compra Con-
Ciencia, descifrando as etiquetas dos 
alimentos a cargo de Marta Sanmar-
tín Toimil, farmacéutica e nutricionista. 
Mónica Rodríguez Castaño, enfer-
meira de pediatría no centro de saúde 
da Pobra, impartirá Primeiros auxilios 
para nais e pais o día 14. O ciclo 
continuará o 21 de maio con Exerci-

O     Concello da Pobra do 
Caramiñal, a través de 
Servizos Sociais, puxo 
en marcha dous novos 

programas. As dúas iniciativas 
estenderanse ao longo deste 2021 
e versarán sobre apoio, acompa-
ñamento e atención familiar en 
contornos de risco. 

Dunha banda, a Fundación 
Meniños desenvolverá un proxecto 
de atención familiar en contornos 
de risco, enfocado ao coidado 
das persoas menores de idade. 
Desta forma, traballarán con entre 
8 e 10 familias e o equipo estará 
integrado por un educador social 
especializado en trauma. 

O outro programa será levado a 
cabo por Enraizando e focalizara-
se no acompañamento individual/
familiar, concretamente naquelas 
persoas con trastorno mental gra-
ve e patoloxía dual. 

(aprobadas por unanimidade no pleno 
da Corporación da sesión do día 
29 de abril) foron dadas a coñecer 
polo alcalde, Xosé Lois Piñeiro (Nós 
Pobra), e a concelleira da Facenda 
e da Promoción Económica, Charo 
Varela (Nós Pobra), 

Un dos asuntos tratados foi o 

convenio de colaboración entre 
a Xunta o Concello da Pobra do 
Caramiñal para a concesión das 
axudas ó sector da hostalaría “cuxos 
negocios quedaron afectados polos 
peches regulados na normativa 
ditada polas autoridades sanitarias 
por causa da COVID-19”. O 

referido documento supón que a 
Administración local se compromete 
a achegar a contía total de 69.000 
euros para completar, mediante 
xeración, as axudas da Orde do 
22 de febreiro para o Programa I 
(Hostalaría), convocadas pola Xunta 
de Galicia, existindo no eido pobrense 
69 beneficiarios/as de ditas axudas. 
Deste xeito, a achega municipal 
destinarase a conceder axudas 
complementarias, por un importe 
de 1.000 euros para cada un dos 
establecementos con domicilio na 
Pobra do Caramiñal.

Así mesmo, aprobouse 
provisionalmente a modificación 
da ordenanza fiscal número 10 
reguladora da taxa por ocupación de 
terreos de uso público, por mesas, 
cadeiras e elementos auxiliares 
con finalidade lucrativa, mediante 
a introdución dunha disposición 
transitoria co seguinte teor literal: 
“Suspéndese temporalmente a 
vixencia desta ordenanza fiscal ata o 
31 de decembro de 2021 pola crise 
económica derivada da COVID-19.” 
O Concello busca así continuar 
colaborando coa hostalaría mediante 
a redución das cargas fiscais sobre 
este sector. Cómpre indicar que a 
referida taxa supuxo en 2019 unha 
recadación de preto de 23.500 
euros, que coa suspensión do seu 
cobramento para este 2021 suporía 
unha axuda directa á hostalaría que 
lle permitiría reducir os seus gastos 
operativos, igual ca no pasado ano.

cio físico na diabetes mellitus tipo 2, 
que dará Manuel Genaro Gutiérrez 
Fernández, médico de familia da 
atención primaria. Por último, Marian 
Rodríguez Blanco, xefa de pediatría 
do Hospital da Barbanza, ofrecerá E ti 
que podes comer? o día 28.

Todas as sesións transcorrerán a 
partir das 20:00 horas no Auditorio 
do Museo Valle- Inclán. As per-
soas interesadas en asistir poden 
formalizar a súa inscrición de balde 
a través do teléfono de contacto: 
681173484.
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BOIRO  ACTUALIDADE  

O Concello de Boiro impulsa a empregabilidade de 42 mulleres 
e activa medidas para reivindicar o rico patrimonio local 

Formación en primeira liña 
contra a desigualdade 

En  Boiro 42 mulleres 
demandas de 
emprego formáronse 
profesionalmente para 
acceder nas mellores 

condicións ao mercado laboral. 
Esta actividade de preparación, 
que se desenvolve no Centro de 
Formación e Viveiro de Empresas de 
Espiñeira, vén da man da Concello, 
a través do Programa Integrado de 
Emprego financiado pola Consellería 
de Emprego e Igualdade da Xunta 
de Galicia e o Servizo Público de 
Emprego Estatal. Os días pasados as 
participantes remataron un módulo 
orientado a mellorar as capacidades 
para a busca de emprego das 
persoas participantes. 

A través de varios cursos online, as 
persoas inscritas no PIE 2020-2021 
do Concello de Boiro profundaron 
na elaboración dun currículo e 
dunha carta de presentación, en 

As persoas maiores, guías turísticas 
dos tesouros do concello 

Poñendo en valor a contorna 
ambiental do Pazo de Goiáns

O  Concello 
de Boiro, a 
través do 
departamento 

de Turismo, quere dar a 
coñecer o territorio, a his-
toria e a cultura do termo 
municipal a través das 
persoas que máis e me-
llor o territorio, a historia 
e a cultura de Boiro: as 
persoas maiores do con-
cello. Con este motivo, 
impulsou unha nova edi-
ción de Paséate con nós, 
o programa de visitas 
guiadas desenvolvidas 
por persoas xubiladas do 
municipio. 

O Goberno local confir-
mou que para promover 
esta iniciativa, posta 
en marcha en 2006 co 
obxectivo de mobilizar a 
participación das persoas 
maiores no desenvolve-
mento turístico de Boiro, 
realizáronse unha serie 
de vídeos promocionais. 

O       Pazo de Goiáns vai 
volvendo á vida e, con 
el, faino tamén a súa 
contorna natural, un 

tesouro de gran riqueza ambiental 
e histórica. Avalialo, inventarialo 
e determinar as actuacións máis 
axeitadas para poñelo en valor é 
o gran obxectivo agora do Con-
cello de Boiro, que informou de 
que investigadores do Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán 
visitaron a finca de Goiáns para 
coñecer o espazo e facer unha 

estimación do mesmo e as súas 
posibilidades. 

O obxectivo destas accións é 
coñecer as especies que se ato-
pan no Pazo e manter as masa 
forestais autóctonas, “para o que 
se precisa un saneamento”, infor-
mou o Concello, engadindo que 
baixo este obxectivo “é necesario 
facer unha análise de todas as 
árbores e determinar aquelas que 
están secas ou enfermas e su-
poñen un perigo para as demais 
especies”. 

como afrontar unha entrevista de 
traballo, nas principais habilidades 
comunicativas, en motivación e 
autoestima e tamén en técnicas de 
adestramento (coaching) para o 
emprego. 

Levouse a cabo tamén 
formación específica en materia 
de emprendemento para aquelas 
persoas que teñan unha idea de 
negocio ou non desboten o emprego 
por conta propia. 

A iniciativa, amais do devandito, 
incorpora tamén formación orientada 
á industria alimentaria de produción 
e envasado co claro obxectivo de 
fomentar a creación de emprego 
na comarca do Barbanza. Neste 
eido estase a realizar tamén 
intermediación coas empresas para 
dar a coñecer o devandito Programa 
boirense e dotalas de candidatas 
formadas para os postos máis 
demandados. 

O Programa Integrado de Emprego 
2020-2021 do Concello de Boiro 
combina a formación online coa 
presencial para fomentar a condición 
familiar e laboral das participantes 
e está financiado pola Consellería 
de Emprego e Igualdade da Xunta 
de Galicia e o Servizo Público de 
Emprego Estatal. 

Trátase dunha serie 
de reclamos nos que 
un grupo de persoas 
voluntarias descobren 
aos visitantes atractivos 
locais como poden ser o 
marisqueo, o cultivo de 
mexillón a elaboración 
de nasas, o traballo nun 
estaleiro ou o funciona-
mento dun muíño de río. 

As persoas que partici-
pan nesta actividade e que 
estiveron na presentación 
dos vídeos Leopoldo Fer-
nández, Enrique Vázquez, 
Marisa Rodríguez e Nita. 

Os audiovisuais que 
acompañan esta iniciativa 
pódense ver na Canle de 
YouTube do Concello de 
Boiro.
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 ACTUALIDADE  RIANXO

Licitado en Rianxo o proxecto técnico para o saneamento 
nunhas 30 vivendas en Burés 

Máis e mellores servizos 
para a veciñanza

O Concello de Rianxo 
informou da saída a 
licitación do proxecto 
técnico para dotar de 
saneamento a varias 

casas de Burés, en Asados, “nunha 
primeira fase que afecta a unhas 30 
vivendas da parte vella do lugar”, 
informou o Goberno local, engadindo 
que estas residencias irían conecta-
das á rede xeral a través dunha in-
fraestrutura disposta en dous tramos: 
un que discorre nas primeiras casas e 
baixa pola estrada AC-305 e outro no 
núcleo máis tradicional da aldea. 

O Concello lembrou que xa está 
dispoñíbel un segundo proxecto para 
buscar tamén o seu financiamento e 
completar no posíbel o saneamento 
integral do lugar.

O expediente para súa consulta 
polas empresas e para presentar pro-
postas polas interesadas foi colgado 
no perfil do contratante (concellode-
rianxo.gal/perfildocontratante). Unha 
vez remate o prazo para presentar 
propostas procederase a abrir as 
ofertas na mesa de contratación. 

O importe de licitación inicial é de 
115.138,95 euros e financiado polo 
Plan único da Deputación. “Se todo 
transcorre con normalidade as obras 
poderían estar rematadas no último 
trimestre do ano, xa recibido o permi-

Novo impulso ao Polígono Industrial

A xerente de Solo Empre-
sarial do Atlántico (SEA), 
Beatriz Sestayo, e o 
alcalde rianxeiro Adolfo 

Muíños desprazouse este 7 de maio 
ao Polígono local para coñecer un 
dos últimos proxectos en sumarse 
ao complexo empresarial. Trátase 
da empresa de produtos pesqueiros, 
sustentábeis e ecolóxicos Frigoríficos 
Mar dá Pobra, que iniciou a cons-
trución dunha nave na que prevé 
comezar a operar a finais deste ano, 
cun persoal inicial de 5 persoas que 
se ampliaría progresivamente ata os 
25 empregados.

Segundo fixeron saber, o Polígono 
de Rianxo triplicou nos últimos anos 
a súa ocupación, alcanzando case o 
70%, tras operacións como a pecha-

da con Conservas Cerqueira, en máis 
de 36.000 metros cadrados ou Mar 
da Pobra. Ao fío desta cuestión, o 
alcalde Adolfo Muíños explicou que 
“o obxectivo é analizar con calma 
a posibilidade de incorporar novos 
terreos ao polígono para que nin-
gunha empresa fique fóra”. Ademais, 
lembrou que “o Concello incentiva a 
instalación a empresas ao bonificar 
tanto o ICIO como o IBI”.  

En xeral, o Polígono de Rianxo 
conta con superficie bruta de 317.728 
metros cadrados e neta de 200.156. 
Actualmente, son 18 as empresas 
que adquiriron solo para desenvolver-
se. Entre elas destacan Conservas 
Cortizo, Mar da Pobra, Proafer, Tarrío 
y Suárez, Metales Taragoña ou La 
Cambra. 

das novas luminarias ao abeiro do 
proxecto Renovación e adaptación do 
alumeado público, unha iniciativa que 
pretende dotar ao concello de efi-
ciencia enerxética e que prevé a súa 
substitución progresiva por lámpadas 
LED e instalación de novos cadros 
de mando. Os traballos comezaron 
esta primavera, hai unhas semanas, 
poñendo o foco no rural de Rianxo, 
“mellorando de xeito substancial as 
instalacións e o alumeado en boa 
parte dos núcleos”, segundo informou 
o Concello, engadindo que nesta fase 
do proxecto (financiado nun 80% polo 
IDAE e nun 20% polo propio Conce-
llo), contémplase a substitución dun 
60% (2033) das luminarias totais do 
municipio e do 65% dos cadros de 
mando. Son 63 cadros dos 90 dispos-
tos na rede para dotalos de, entre ou-
tras melloras, elementos de telexes-
tión o que redundará na eficiencia. As 
luces contan cunha garantía mínima 
de cinco anos asumidas pola empresa 
subministradora que se encargará 
da súa substitución en caso de fallo 
técnico.

so de estradas da Xunta”, explicou o 
alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños. 

Como dixemos, pódese seguir a 
evolución da licitación no perfil de 
contratante do Concello en Rianxo.
gal (concelloderianxo.gal/perfildocon-
tratante).

A maiores deste proxecto cen-
tralizado en Burés, o Concello foi 

dando conta estas semanas de máis 
iniciativas análogas para mellorar os 
servizos da veciñanza. Entre estas 
inclúense os traballos para garantir 
o abastecemento de auga a Ourille 
(labor para o que se dispuxo da cola-
boración coa traída veciñal).

Asemade, ás ditas tarefas munici-
pais sumouse o inicio da colocación 

 "Se todo transcorre 
con normalidade as obras 
poderían estar rematadas 
no último trimestre do ano, 
xa recibido o permiso de 
estradas da Xunta”, explicou 
o alcalde de Rianxo, Adolfo 
Muíños
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PORTO DO SON  ACTUALIDADE  

Os tesouros do Son 
recuperan o seu esplendor

Esta primavera prose-
guiron en Porto do 
Son as obras para 
acondicionar rúas 
e infraestruturas e 

mellorar espazos urbanos, a 
través de diferentes liñas de 
acción. Aparte dos traballos para 
reformar a contorna portuaria da 
vila sonense, que están a piques 
de culminar, acometeuse a obra 
para a humanizar a rúa da Fonte 
de Portosín, cun investimento 
de 99.522,50€. A superficie na 
que se está a centrar a actuación 
abrangueu 414 metros cadrados. 
Tratouse en boa medida achegar 
pavimentación integral e de eli-
minar os elementos que entorpe-
cesen o libre tránsito dos peóns, 
suprimindo barreiras e fochancas 
e optimizando o aspecto xeral da 
rúa e da súa contorna.

Por outra banda, cómpre 
destacar o labor realizado polo 
Concello para humanizar, acon-
dicionar e pór en valor a igrexa 
de San Martiño de Miñortos e a 
súa contorna, un espazo mo-
numental de gran importancia 
histórica, artística e cultural. 
Entre outras accións, substituíse 
o firme existente de asfalto por 
materiais de pedro tradicionais, 
moito máis acordes cos elemen-
tos circundantes. Como lembra-
remos, nesta contorna conflúen 

o templo, o cruceiro e máis a 
casa reitoral. Estes traballos en 
Miñortos abéiranse ao plan do 
Concello para recuperar e pór en 
valor as contornas históricas dos 
seus máis de cen núcleos rurais 
tradicionais, que ao longo dos pa-
sados anos, segundo informou o 
Goberno local, foron obxecto de 
“obras bastante desafortunadas” 
que afectaron negativamente ao 
seu valor estético e histórico.

Outra das iniciativas destaca-
das desta tempada en Porto do 
Son tivo como gran protagonista 
ao parque infantil e saudábel 

da parroquia de Basoñas, que, 
segundo informou o Concello, 
salienta pola longa e variada 
listaxe de xogos e aparellos de 
exercicio que o compoñen, como 
tamén pola accesibilidade da que 
fai gala, acondicionado para o 
desfrute de persoas con mobili-
dade reducida. 

A maiores, tamén se desprega-
ron traballos para para acondicio-
nar a contorna da Fervenza de 
Ribasieira, as pasarelas de ma-
deira dun bo número de praias e 
máis o acceso á praia do Dique, 
en Queiruga. 

O Concello humanizou a rúa da Fonte en Portosín e a 
contorna da Igrexa de Miñortos, entre outras actuacións 

O 13 de xuño chega o Xtosín Trail 

A nosa comarca 
vai acoller o 
vindeiro 13 de 
xuño un dos 

grandes acontecementos 
deportivos da tempada 
en Galicia. Estamos a 
falar da terceira edición 
do Xtosín Trail, con 
saída e chegada na rúa 
da Rambla de Portosín 
(Porto do Son). As inscri-
cións pódense facer xa a 
través das páxinas web 
www.arousa.com e www.
galitiming.com. Organizan 
Arousa Neo, SachaCa-

miños Clube e a área de 
Deportes de Porto do Son. 

Itinerario
Respecto do itinerario, 

a carreira sae dirección 
á praia de Coira aprovei-
tando o paseo marítimo e 
unha senda costeira, para 
logo cruzar a vía AC-550 
no km. 81,6 en dirección 
á Silva subindo ata aldea 
pola estrada que dá ac-
ceso á mesma. De alí su-
birase ao Alto da Figueira 
Longa; e remátase regre-
sando pola zona de Trapa 

e aldea de Valcunqueiro, e 
cruzando novamente a vía 
AC-550 no km. 80,3.

Distancia 
Terá unha distancia 

de 14,5 quilómetros que 
discorrerán na maior parte 
por un firme de terra con 
dous cruces por treitos de 
asfalto nos puntos citados. 
A saída será urbana e 
encargaranse do control 
do tráfico membros de 
Protección Civil de Porto 
do Son e efectivos da 
Policía Local do Concello, 

que tamén controlarán o 
tráfico na vía AC-550 regu-
lando o fluxo de vehículos 
no momento do paso dos 
corredores. 

A proba discorre en 
terreo do concello de Porto 
do Son e Lousame. 

A proba deportiva terá 
carácter popular non 
estando incluída en ningún 
calendario federativo, e 
está aberta a participación 
a maiores de 18 anos. 

Espérase unha parti-
cipación limitada a 150 
corredores como máximo. 

No que se refire á longa listaxe 
de traballos vindeiros, o Goberno 
local tamén informou dunha vindei-
ra intervención no Castro de Baro-
ña, onde, de xeito complementario 
ao plan cuadrienal do Concello 
para levar a cabo iniciativas que 
aseguren o futuro do Castro, 
habilitouse unha partida de 40.000 
euros para desenvolver traballos 
concretos e puntais de conserva-
ción. Estes labores centraranse 
en asentar estruturas que se viron 
afectadas polo tren de temporais 
do pasado inverno, amais dunha 
escavación coa que tamén se 
pretende asegurar elementos clave 
do recinto castrexo.
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A Concellaría de Medio 
Ambiente do Concello 
de Lousame vén de 

lanzar unha campaña infor-
mativa para facilitar á cidada-
nía unha xestión cómoda e 
axeitada á hora de desfacerse 
dos seus aparellos eléctricos e 
electrónicos e, tamén, de mobi-
liario e obxectos voluminosos. 
A campaña, que pon o foco 
nas redes sociais e nos móbi-
les, inclúe material gráfico para 
informar á veciñanza de como 
desfacerse correctamente dos 
seus refugallos. O obxectivo: 
contribuír a evitar vertedoiros 
incontrolados e fomentar a 
reciclaxe e os hábitos susten-
tábeis.

Na campaña recórdase que 
cada 15 días os equipos técni-
cos proceden á recollida baixo 
demanda de móbeis, colchóns, 
xoguetes non eléctricos e ou-
tros elementos de gran volume. 

O Concello explica que 
para facer uso deste servizo 
é imprescindíbel realizar unha 
solicitude previa a través do 
teléfono 981 191 240. A partir 
de aí, o persoal municipal 
fixará a data na que as persoas 
usuarias poderán depositar o 
obxecto na área de subministro 
máis próxima (ben pode ser 
a carón dos colectores ou na 
planta de Servia). A recollida 
efectuarase dúas veces ao 
mes.

O Concello engade que no 
caso dos aparellos eléctricos e 
electrónicos (como ben poden 
ser neveiras, lavadoras, seca-
doras, televisións, teléfonos, 
etc) e de pequenos residuos de 
obras domésticas, “estes serán 
recollidos no propio domicilio”. 
A este respecto, o servizo 
executa a recollida o segundo 
luns de cada mes e tamén é 
necesario facer unha solicitude 
previa a través do teléfono 981 
820 494. 

Lousame lanza 
campaña para 
axudar á cidadanía 
a desfacerse dos 
seus regufallos 
voluminosos

En Noia o Concello mellorou a sinalización nas 
rúas e puxo a punto o Coliseo e o Consistorio

En Dodro o Concello acondicionou o 
lavadoiro de Lestrobe

Outes loce patrimonio nunha serie de rutas 

O Concello de 
Noia informou do 
recente desenvol-

vemento de traballos de 
sinalización en diversos 
enclaves céntricos da vila. 

Máis en concreto, os 
operarios municipais leva-
ron a cabo labores de pin-
tado nas seguintes rúas 
e barrios: a rúa Calzada, 
a avenida da Coruña, o 
barrio de Labarta e máis a 
contorna de San Lázaro. 

O Concello explicou 
que se trata de “actua-
cións moi necesarias”, 
destinadas a “mellorar a 
visibilidade das marcas 
viarias e polo tanto a se-

guridade dos peóns e dos 
condutores”. Estes traba-
llos estenderanse ao longo 
dos vindeiros a outros 

puntos da vila. 
A maiores, proseguen as 

obras para acondicionar 
edificios e equipamentos 

públicos municipais. 
Un destes edificios é o 
Coliseo Noela, que foi 
obxectivo dunha limpeza 
integral da fachada, das 
escaleiras de acceso e 
dos soportais. Aprovei-
touse para eliminar as 
pintadas das paredes 
que afeaban a estética 
do inmóbel e, no interior, 
procedeuse á reparación 
do falso teito, instalando 
rexistros para telecomuni-
cacións. 

Amais do Coliseo 
Noela, tamén se puxo a 
punto o exterior do Consis-
torio e máis a estatua de 
Felipe de Castro. 

O  domingo 2 de maio 
levouse a cabo a 
primeira das andai-

nas de Outes convocadas 
esta tempada polo Conce-
llo para dar a coñecer á ve-
ciñanza e aos visitantes o 
rico patrimonio local. A ruta 
deste domingo (Historia e 
espiritualidade en Roo) foi 
un éxito de participación 
(de feito as prazas dispoñí-
beis, limitadas por mor da 
crise sanitaria, esgotáronse 
ao pouco de ser convoca-
do o itinerario). 

A ruta, que tivo o punto 
de partida ás 10.00 dende 
a Igrexa de Roo (con seis 
quilómetros de percorrido), 
formou parte da iniciativa 

Camiñando o noso patri-
monio, que sae de partida 
con tres percordidos 
abertos á participación de 
residentes e visitantes.

A segunda proposta, 
Camiñando cara a orixe 
do concello de Outes, 
será o 16 de maio, con 
saída da Eira do Carme 
(Brión de Arriba) ás 9.00 
horas. Serán 9 quilóme-
tros de camiñada, con 
dificultade moderada. 

A terceira andaina, 
A Torre dos Muros e 
Fervenzas de San Paio, 
está programada para 
o 30 de maio. Será ás 
10.00 horas, con saída na 
Igrexa de San Lourenzo. A 

distancia a percorrer é de 
6,3 quilómetros (dificultade 
moderada). 

As prazas por quedada 
serán limitadas: 25 por 
cada ruta.  

O   Concello de Dodro segue adiante cos 
traballos para poñer en valor e acondicio-
nar o seu importante patrimonio, non só o 

que figura con máis frecuencia nas publicacións 
histórico-artísticas de meirande referencia, senón 
tamén o máis relacionado coa cultura popular. 

Así, segundo informou o Goberno local, os 
traballadores do programa PEL impulsado pola De-
putación da Coruña e máis o Concello procederon 
os días pasados a limpar o lavadoiro da aldea de 
arriba de Lestrobe e a súa contorna. 

 ACTUALIDADE  NOIA - LOUSAME - DODRO - OUTES
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Xela Arias: o corazón da palabra

O Día das Letras Galegas 
é un día de festexo para 
a nosa lingua, máis 
polo miúdo a través da 
súa vertente literaria. 

Comezou a celebrarse o 17 de maio 
do 1963, coincidindo co centenario da 
primeira edición de Cantares gallegos, 
de Rosalía de Castro. Semella con-
traditorio que este Día fora concibido 
a raíz dunha obra feminina como a 
de Rosalía e ata este ano 2021, dos 
61 autores homenaxeados só 5 fosen 
mulleres, cómpre ollar cara adiante e 
ver que as tornas van mudando, pois 
esta será a edición que avive a voz 
da poeta Xela Arias, non falamos de 

O Día das Letras Galegas deste ano está adicado a Xela Arias, poeta tradutora, 
editora, docente e sobre todo muller libre que viviu só 41 anos, tempo que ela 
demorou por e para a súa paixón, a lingua galega

 DÍA DAS LETRAS GALEGAS

feminismo (aínda que poderiamos 
facelo) falamos de xustiza equitati-
va poética e Xela ben merece unha 
xornada das Letras Galegas. Elixida 
por méritos propios, defensora como 
era da palabra exacta e en galego, 
unha outsider de Sarria que amosaba 
un amor desobediente con respecto 
ao establecido, apostaba pola nosa 
fala, un pulo rebelde que quería abrir 
fronteiras dende a nosa terra cara 
o universo da literatura en todos 
os idiomas, pois ela traduciu obras 
internacionais ao galego cun aquel de 
espírito inconformista e coa vontade 
de situar a nosa lingua ao nivel de 
calquera outra do mundo.

Vida de Xela
Xela Arias Castaño, nacía en Sarria 

o 4 de marzo de 1962 e finaba en Vigo 
o 2 de novembro de 2003 dun ataque 
ao corazón. Foi poeta, tradutora en 
varias linguas, editora, e profesora, 
ligada a Edicións Xerais de Galicia. En 
1992 casou con Xulio Gil Rodríguez 
con quen en 1994 tivo o seu único 

fillo, Darío. A súa andaina está vincu-
lada ao devir cultural galego dos anos 
80 e 90 en todas as facetas que ela 
tocou na súa vida: poeta, tradutora, 
activista (Greenpeace, Nunca Máis, 
Contra a Burla Negra, Contra a Guerra 
de Iraq...) editora e docente. É a maior 
de cinco irmáns, o seu pai Valentín 
Arias (tamén poeta e tradutor) e a 
súa nai Amparo Castaño trasládan-
se cando Xela ten sete anos a Vigo, 
cidade na que transcorrerá o resto da 
súa vida. Estuda bacharelato, comeza 
a publicar en xornais e revistas (Faro 
de Vigo, Jornal de Noticias de Porto, 
Dorna, Tintimán, Carel...), participa en 
recitais poéticos e diversas iniciativas 
culturais. Nos 80 comeza a traballar 
en Edicións Xerais de Galicia, entre 
1990 e 1996 é correctora de estilo e 
editora das coleccións Xerais Universi-
taria e Biblioteca de Autores Galegos. 
Logo de once anos de traballo editorial 
retoma os estudos e en 1996 licéncia-
se en Filoloxía Hispánica. Nos últimos 
anos da súa vida exerce a docencia 
en distintos institutos de Galiza.

Obra 
Cultivou varios xéneros: narrativa 

(Non te amola!), poesía (Denuncia 
do equilibrio; Lilí sen pistolas; Tigres 
coma cabalos; Darío a diario; Intem-
périome; Maldito lindo; Xela Arias. 
Poesía reunida) e numerosas e impor-
tantes traducións ao galego como por 
exemplo: Amor de Perdição, de Cami-
lo Castelo Branco; Contos ó teléfono, 
de Gianni Rodari; O bosque animado, 
de Wenceslao Fernández Flores; As 
bruxas, de Roald Dahl; Dublineses, de 
James Joyce; O enxeñoso fidalgo don 
Quixote da Mancha, de Cervantes; 
Drácula, de Bram Stocker; O Spleen 
de París de Charles Baudelaire, entre 
outras moitas obras de idiomas que 
van dende o castelán, o portugués, o 
francés, o italiano,o inglés ou o neer-
landés. 

Unha muller de palabra
Pechamos esta pequena homenaxe 

a Xela Arias coas súas propias pala-
bras, ela xa non está aquí pero déixa-
nos o seu legado para que a leamos e 
pensemos e falemos en galego:

Escribo en galego porque estou aquí 
e, desde logo, Galicia pertence, aínda, 
aos derrotados
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Vida e obra dunha escritora 
galega, ao completo

Xela Arias é a protago-
nista este ano da cele-
bración do 17 de maio 
e, tamén, dunha expo-
sición itinerante que vai 

percorrer as novas vilas e cidades. 
Trátase da mostra Xela Arias. Asi-
namos ser libres, comisariada pola 
profesora e biógrafa María Xesús 
Nogueira, e impulsada pola Conse-
llería de Cultura e Educación, a Real 
Academia Galega e a Secretaría 
Xeral de Política Lingüística (depen-
dente da Consellería de Cultura e 
Educación). A exposición come-
zou o seu periplo na Biblioteca 
Ánxel Casal de Santiago e logo 
percorrerá 11 concellos galegos 
até o final de ano, entre os que 
se atopan, pola nosa comarca, 
Outes e Boiro. Tamén fará reca-
ladas en Vigo, Sarria (vila natal 
da poeta), Pontevedra, Amoeiro 
(Ourense) e Lugo. 

A comisaria María Xesús 
Nogueira deseñou un proxecto 
composto por 10 paneis que fai 
un repaso por todas as ver-
tentes profesionais da autora 
difundindo detalles da súa vida, 
obra e contexto histórico no que 
viviu. 

O percorrido continuará nos 
meses de outono e inverno na 
Coruña, Ourense, Boiro (A Co-
ruña) e Celanova (Ourense). Un 

total de 11 concellos que contarán 
cunha visión “ampla e completa do 
enorme legado de Xela Arias, unha 
muller pioneira, moderna, transgre-
sora, comprometida, feminista e 
precursora que rompeu moldes nas 
nosas letras cunha linguaxe poética 
urbana, vangardista e anovadora”, 
precisou na inauguración Román Ro-
dríguez, que fixo saber que a mostra 
forma parte da “extensa e ampla 
programación que desenvolvemos 
desde a Xunta da man das principais 
institucións e axentes culturais do 

país para celebrar o Día 
das Letras Galegas”. Tal e 
como detallou, trátase dun 
programa que recolle máis 
de medio centenar de ac-
cións presenciais e en liña 
que abranguen propostas 
no eido literario, expositivo, 
deportivo, promocional, 
musical e escénico, entre 
outros.

Así, ademais desta expo-
sición, destacou as propos-
tas artísticas para repasar 
as orixes, infancia e tra-
ballo de Xela Arias que se 

levarán a cabo en diferentes 
concellos. Tamén as iniciativas habi-
tuais nos centros educativos para dar 
a coñecer a autora homenaxeada 
nas aulas como a Xornada do Día 
das Letras Galegas ou as unidades 
didácticas, calendarios, marcapáxi-
nas, crebacabezas, presentacións, 
xincanas, exposicións, festivais, 
pasapalabras, vídeos, podcast, 
telexornais, cancións ou videopoe-
mas que os equipos de dinamización 
da lingua desenvolven ao longo de 
todo o mes das letras en colexios e 
institutos de toda Galicia.

A exposición Asinamos ser libres fará 
recaladas en Outes e Boiro

Estes días podemos ver no 
Portal da Lingua (o portal 
www.lingua.gal da Secreta-

ría Xeral de Política Lingüística) a 
mostra Aquela nena de Sarria, un 
proxecto desenvolvido polo Co-
lectivo Egeria para dar a coñecer 
a figura de Xela Arias, a quen se 
dedica este ano o Día das Letras 
Galegas, que conta co patrocinio da 
Consellería de Cultura, a través da 
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística, no marco da programación 
institucional das Letras Galegas 
2021, e tamén coa colaboración do 
Concello de Sarria e da Real Acade-
mia Galega. 

Aquela nena de Sarria, composta 
por doce paneis, reflicte o tempo sa-
rrián e lucense de Xela Arias, a súa 
querenza pola vila lucense e o rural, 
o seu vencello co idioma galego e o 
empeño en que se recoñecese Xela 
como o seu nome real. Complétase 
con poemas dirixidos a Xela por 
alumnos e alumnas dos institutos 
sarriáns Xograr Afonso Gómez de 
Sarria e Gregorio Fernández, por 
poetas locais, así como de compa-
ñeiras poetas galegas que seguen 
os camiños que Xela trazou e ata 
un conxunto de Vilariñas, especiais 
micropoemas con imaxes cos que 
un grupo de membros da Nova Poe-
sía Guitírica honra a Xela no seu 
ano.

Dispoñíbel como dixemos desde 
o Portal da Lingua Galega, inclúe 
fotografías facilitadas pola familia 
de Xela e unha serie de debuxos 
da pintora lucense Sabela Arias, 
que conforman un especial com-
plemento ás fotografías que foron o 
punto de partida da autora para este 
traballo.  

A exposición está neste intre 
facendo un percorrido por diferentes 
espazos da nosa terra. Este itinera-
rio pode consultarse tamén en www.
lingua.gal ou na web do Colexio 
Egeria (colectivoegeria.org).

Na Rede a mostra 
da nenez da poeta 
de Sarria 
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Data: 1 de maio, sábado
 - Contacontos: Contos para derreter 

cera, Alba Grande. Hora: 12.00 
h. Lugar: Centro Cultural Lustres 
Rivas.

 - Contacontos: O conto de Barriga 
Verde, Fran Rey. Hora: 19.00 h. 
Lugar: Polideportivo de Palmeira

Data: 5 de maio, mércores
 - Teatro: Mai, Mai, Baobab Tea-

tro. Promove ANPA de Palmeira, 
colabora Concellería de Educación. 
Hora: 17.30 h. Lugar: Auditorio 
Municipal de Ribeira.

Data: 8 de maio, sábado
 - Contacontos: U-la lúa?, A Xanela 

do Maxín. Hora: 12.00 h. Lugar: 
Centro Cultural Lustres Rivas. 

 - Contacontos: Senlleiras. As mu-
lleres das Letras Galegas, Pedro 
Brandariz. Hora: 19.00 h. Lugar: 
Casa da Cultura de Olveira.

Unha festa para lembrar 
En Ribeira, case trinta eventos encherán 
de cultura o mes de maio

Data: 10 de maio, luns
 - O día que as mulleres gobernemos 

o mundo. Verónica Rodríguez. 
Promove ANPA do IES Número 1, 
colabora Concellería de Educación. 
Hora: 12.30 he 17.30 h. Lugar: IES 
Número Un de Ribeira.

Data: 14 de maio, venres
 - Maxia: O mundo do mago de Pedro 

Bugarín. Hora: 12.00 h. Lugar: Audi-
torio Municipal de Ribeira.

 - Presentación literaria: A Biblia en 
galego (edición infantil). Promove 
ICE Renovación, colabora Conce-
llería de Educación. Hora: 19.00 h. 
Lugar: Praza do Concello.

Data: 15 de maio, sábado
 - Contacontos: Matías, un pitiño dife-

rente, María Canosa. Hora: 12.00 
h. Lugar: Centro Cultural Lustres 
Rivas. 

 - Ruada: Grupo de baile e música 
tradicional Tahúme. Hora: 12.00 h. 

 - Maxia: As Nosas Letras. Mago Teto. 
Hora: 19.00 h. Lugar: Auditorio 
Municipal.

Data: 16 de maio, domingo
 - Ruada: Grupo Bailadela. Hora: 

12.00 h

 - Concerto: Cultura Activa. Orquestra 
SONS. Asociación Sons do Mar. 
Hora: 18.00 h. Lugar: Aula de Músi-
ca de Aguiño.

 - O gato simple. Títeres Cascanue-
ces. Hora: 19.00 h. Lugar: Praza do 
Concello.

Data: 17 de maio, luns. Día das 
Letras Galegas
 - Contacontos e obradoiros: Arredor 

de Xela, Raquel Queizás. Hora: 
12.00 h. Na Praza do Concello.

 - Ruadas: Grupo de gaitas O Rueiro. 
Hora: 12.00 h. Os Monifates. Hora: 
13.00 h.

 - Xornada das Letras Galegas. AFLM. 
Hora: 17.00 h. Aula de Música de 
Aguiño.

Data: 21 de maio, venres
 - Teatro e ciencia: Orbitamos, Vicente 

Mohedano. 12.00 h. Lugar: Auditorio 
Municipal de Ribeira.

O Concello de Ribeira 
afronta o mes das 
Letras Galegas cunha 
nutrida programación 
destinada tanto a 

público infantil e familiar como o 
público xeral. En total van ser 27 
os eventos abeirados ao programa 
Maio Cultural, organizado polas 
Concellerías de Cultura e Educación 
de Ribeira e contando coa 
colaboración nalgúns deles de ANPAs 
e centros educativos e diversas 
asociacións.

As edís de Cultura e Educación, 
María Sampedro e Juana Brión, 
deron a coñecer a finais de abril 
o calendario de actividades, que 
principiou o 1 de maio con dúas 
funcións infantís: Contos para 
derreter cera, de Alba Grande, e O 
conto de Barriga Verde, de Fran Brei.

Espectáculos teatrais, concertos, 
sesións de maxia, ruadas, 
exposicións, presentacións literarias 
ou accións formativas integran tamén 
unha iniciativa que prosegue coa 
intención de descentralizar a cultura 

Programa de actividades

achegándoa tamén ás distintas 
parroquias, tal e como declarou María 
Sampedro antes de pasar a debullar a 
programación.

Pola súa parte, Juana Brión 

destacou a colaboración das ANPAS 
de Palmeira e o Número 1 e da 
celebración dunha obra teatral no 
IES Leliadoura co gallo do seu 25 
aniversario.dos fogares galegos.

Días 22 e 23 h Festa da Alegría 
(pendente programa definitivo)

Data: 24 de maio, luns
 - Obradoiro: Regueifas de Lupe 

Blanco e Luis O Caruncho. Promove 
ANPA do IES Número 1, colabora 
Concellería de Educación. Hora: 
12.00 h e 17.00 h. Lugar: IES Núme-
ro 1 de Ribeira.

Data: 29 de maio, sábado
 - Contacontos: Novos lobos, Inacio Vi-

lariño. Hora: 12.00 h. Lugar: Centro 
Cultural Lustres Rivas.

Data: 31 de maio, luns

 - Teatro: Pelos na lingua de Talía Tea-
tro. 25 aniversario do IES Leliadoura 
de Ribeira, Concellería de Edu-
cación. Hora: 12.00 h. Lugar: IES 
Leliadoura.

 - Camiños de Coñecemento e Expe-
riencia, IV Ciclo da USC. Do 3 ao 
11 de maio. Centro Cultural Lustres 
Rivas. 

 - Semana Cultural Asociación Francis-
co Lorenzo Mariño. Do 28 ao 30 de 
maio. Aula de Música de Aguiño.

 - Exposición: Xela Arias. Letras Gale-
gas 2021. Do 1 ao 31 de maio. Lu-
gar: Biblioteca Municipal de Ribeira.

 - Exposición: 5 artista do Barbanza. 
Ata o 29 de maio. Lugar: Centro 
Cultural Lustres Rivas.
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Romaría das

Letras 2021

Prazas  limitadas. Requirese inscrición previa 

www.boiro.gal

17 DE MAIO

16:30h

17:00h

17:15h

17:30h

17:45h

18:15h

Apertura de portas

Actuación de baile galego - Aroña

Presentación institucional

Actuación de baile galego - Xilbarbeira

Presentacións literarias a cargo de Barbantia

Concerto - Os Melidaos

O acto será conducido por Sonia Lebedynski

Pazo de Goiáns

Un mes de 
celebracións 

O    Concello de Boiro compartiu a primeiros 
de mes o seu programa de actividades 
para festexar o Día das Letras Galegas, 
que este ano a RAG decidiu adicar á 
poeta Xela Arias. A axenda cultural de 

Boiro, completa, diversa, segura e extensíbel a todo 
o mes de maio, porá o foco no público infantil e, por 
suposto, nos libros galegos. En relación con este último 
punto destaca a celebración da Romaría das Letras. 

Na presentación participaron o alcalde, José Ramón 
Romero; a concelleira de Cultura, María Outeiral; o 
presidente da Asociación Cultural Barbantia, Manuel 
Cartea; e persoal técnico municipal de Cultura, Alberto 
García, Elena Dosil e Pitusa Lomba.  

O programa vén da man da Concellería de Cultura de 
Boiro, coa colaboración de Barbantia para os festexos 
específicos do día 17. Como dixemos, inclúe activida-
des para público infantil e familiar durante todo o mes e 
tamén funcións escolares. 
 - A programación comeza este venres 7 de maio cun 

espectáculo de Raquel Queizás, Historias de Cine-
ma, ás 20.00 horas no auditorio da Casa da Cultura 
de Boiro. 

 - O venres 14 á mesma hora será a quenda de Oh 
Olimpíadas, un espectáculo de Pista Catro no Parque 
da Cachada.

 - O venres 21 chega a Boiro a cita cultural Hell 
Brothers de Cirkompacto na praza do Concello ás 
20.00 horas. 

 - O sábado 29 haberá unha xornada de lecer en 
familia durante todo o día con diversas funcións no 
estuario do río Coroño. Na mañá do 29, ás 12.00 
horas, o multiinstrumentista Paco Nogueiras ofrecerá 
á rapazada o espectáculo Extra. Pola tarde, ás 17.00 
horas, será a quenda de Circanelo, de o Pallaso Fre-
di, e ás 20.00 horas outra función de Paco Nogueiras 
co espectáculo Extra.

 - A programación do mes das letras inclúe tamén fun-
cións escolares, o xoves 20 de maio entre as 10.00 
e as 12.00 horas, co espectáculo Pequenas grandes 
maxias do Mago Teto.

 - O día 17 de maio vaise desenvolver a tradicional Ro-
maría das Letras, adaptada ás circunstancias actuais 
da COVID-19, con capacidade limitada e reserva de 
entradas. O acto, presentado por Sonia Lebedyns-
ki, comeza ás 17.00 horas na contorna do Pazo de 
Goiáns con actuacións de baile galego a cargo de 
Aroña e Xilbarbeira. Barbantia ocuparase das pre-
sentacións literarias, nas que se van expoñer unha 
publicación sobre a biografía de Xela Arias e a obra 
Nus de Manuel Gago. O acto finalizará cun concerto 
de Os Melidaos.
Todos os espectáculos e actuacións teñen capacida-

de limitada e control de acceso. A reserva de entradas 
debe facerse a través dun formulario web dispoñíbel na 
páxina web do Concello de Boiro (www.boiro.gal) 

Boiro celebra as Letras 
Galegas cunha manchea de 
actividades para a rapazada e 
cunha romaría literaria 

PROGRAMACIÓN DAS LETRAS 
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Homenaxes aos autores locais 
no maio cultural de Rianxo  

O   Concello de Rianxo, 
a través da súa Área 
de Cultura, programou 
unha completa axenda 
de actividades coinci-

dindo co celebración do 17 de maio. 
Por exemplo o venres 14 está previsto 
que a Sala Arcos Moldes do Centro 
Sociocultural do Auditorio de Rianxo 
dea acollida á presentación do libro 
Castelao. Construtor da nación. Tomo 
II, 1931-1939, de Miguel Anxo Seixas. 

A cita será ás 20.30 e contarase 
coa presenza do autor e, tamén de 
Francisco Fernández Rei, (profesor 
da USC e académico da RAG), Juan 
Conde Roa (Consorcio de Santiago) 
e Adolfo Muíños Sánchez (alcalde de 
Rianxo). Segundo informou o Conce-
llo, esta actividade viña sendo unha 
das accións incluídas no marco dos 
Actos Castelao 2021, pero tivo que 
ser adiada no seu día por mor da 
situación sanitaria. 

O segundo tomo da biografía de 
Castelao de Miguel Anxo Seixas é 
unha ambiciosa reconstrución da vida 
e o legado artístico, político e ideoló-
xico do ilustre rianxeiro, debullados 
nun volume de tapa dura de 1.500 
páxinas, presentado por Galaxia 
nunha coidada edición que é tamén, 
en palabras da editorial, “un diario da 
vida cotiá de Castelao cos fitos da súa 
cronoloxía persoal e pública”. Neste 
tomo o autor pon o foco nos anos 

Na Pobra, música, libros, 
concursos e actividades nas 
redes para unha data sinalada 

Na Pobra, a área de Cul-
tura do Concello comeza 
o maio cultural cunha 
acción nas redes sociais, 

polo seu potenciar para mobilizar ás 
novas xeracións e polas condicións 
de seguridade sanitaria que poñen 
en xogo, aínda que tamén haberá 
presentacións literarias, ruadas e 
outras actividades relevantes para 
celebrar as Letras Galegas ao longo 
destes días. 
• Do 12 ao 26 de maio. #APobra-

conXela. Actividade alumnado IES 
da Pobra do Caramiñal. Colgar en 
Instagram unha imaxe relacionada 
con algún poema de Xela Arias 
e acompañala do hashtag #APo-

un poemario editado por Medulia que 
é un tributo á auga en todas a súas 
feituras e dimensións (bágoa, mar, 
chuvia, música, eixo condutor destes 
poemas). En palabras da editorial, 
o poemario vén sendo unha “sorte 
de caderno de bitácora doído polo 
desamor”.

Na mesma xornada do 15 de maio, 
ás 20.30 horas, a Sala Arcos Moldes 
do Auditorio de Rianxo albergará un 
concerto de baladas e zarzuelas gale-
gas a cargo de Loli Crespo (soprano) 
e Alejo Amoedo (piano). O concerto 
Saudades d’Alborada virá precedido 
da presentación do traballo disco-
gráfico do mesmo nome editado por 
Dos Acordes, incluíndo unha breve 
conferencia a cargo de Javier Jurado, 
profesor e responsábel da editorial, 
sobre os compositores e as obras 
incluídas nel.     

A maiores, o Día das Letras Gale-
gas será tamén unha ocasión para 
honrar ao poeta Faustino Rey Romero 
(Isorna 1921 – Bos Aires 1971), crego 
e escritor antifranquista de quen se 
cumpren, este 2021, os cen anos 
dende o seu nacemento. Por este 
motivo, e co fin de reivindicar tamén 
a Rey Romero como futuro autor 
homenaxeado na festa do 17 de maio, 
o Concello anunciou que vai organizar 
actividades para lembrar o seu lega-
do, ao abeiro do programa Rianxo e 
as Letras Galegas (e das celebracións 
do Ano Faustino Rey Romero). 

Amais de todo o devandito, o escri-
tor compostelán Suso de Toro pre-
senta no Auditorio de Rianxo, o 21 de 
maio ás 20.30 horas, o seu novo libro, 
Un señor elegante.

comprendidos entre 1931 e 1939, coin-
cidindo cos anos da Segunda Repúbli-
ca e a Guerra Civil. 

Ao día seguinte, o día 15 ás 19.30 
horas, o salón de actos do Centro 
Sociocultural-Auditorio de Rianxo vai 
dar acubillo á presentación do libro do 
poemas Hemisferio auga, do escritor 
rianxeiro José Carou Rey, que partici-
pará no acto xunto con Salvador Laíño 
(ilustrador) e Adolfo Muíños Sánchez 
(alcalde de Rianxo). Amais, haberá 
unha lectura de poemas a cargo do es-
critor Anxo Muíños. Hemisferio auga é 

braconXela e etiquetar o perfil do 
Concello. Tódolos participantes le-
varán unha libreta conmemorativa 
desta data e realizarase un sorteo 
de agasallos tecnolóxicos.

• Do 12 de maio ao 26 de maio. O 
Pasaporte de Xela. Actividade 
cos colexios de primaria. Xogo-
concurso que consiste en atopar 
10 versións diferentes de selos 
nos establecementos da vila 
e, desta maneira, completar o 
fragmento do poema de Xela Arias 
pertencente ao seu libro Denuncia 
do equilibrio. Entre as e os partici-
pantes sortearanse 35 agasallos. 

• Do 12 ao 26 de maio. Pinta con 
Xela. Actividade infantil cos co-

lexios. Xogo de colorear, debuxar 
ou aplicar calquera tipo de técnica 
a un modelo da poeta homenaxea-
da este ano. Agasallos para todas 
as crianzas participantes. 

• 17 de maio. Ruada con grupos 
de música tradicional a partir do 
mediodía.

• 18 de maio. Oito pasos.... oito 
versos. Sole Felloza. Na Biblio-
teca Municipal. Prazas limitadas. 
Reservas a través de 981 831 633. 
Actividade para todo tipo de públi-
co a partir de 5 anos. 

• 18 de maio. Ás 20.00 horas. Char-
la musicada en homenaxe a Xela 
Arias con Clara Pino e Pablo 
Vidal. No Auditorio do Museo Valle-
Inclán.

• 28 de maio. Ás 20.30 horas. Na 
Casa da Cultura. Presentación 
do libro Memorias dunha estre-
la sen luz, de Andy da Fonte. En 
colaboración coa A. C. Barbantia.

 PROGRAMACIÓN DAS LETRAS
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Lousame conmemora as Letras 
coa XIX Festa do Galego 

O    Concello de Lousame 
fixo saber que o prato 
forte da programación 
local das Letras Gale-
gas será o sábado 15 

de maio na praza do Concello, onde 
se celebrará a XIX Festa do Galego 
con actividades lúdicas para nenos e 
nenas con obradoiros culturais Infan-
tilandia, música a cargo do picadis-
cos infantil Marífaltri e coa animación 
de Fantoches Baj con Os velocíclo-
pes. O obxectivo é que “sexa unha 
xornada educativa na que a cativada 
afonde na cultura dun xeito diverti-
do”. Ademais nesta xornada tamén 
se difundirá a exposición Xela Arias, 
Aquela nena de Sarria. 

As entradas para a Festa do 
Galego serán únicas para todo o 
evento (non poderán dividirse por 
actividade) e xestionáranse a través 
do BandoTicket.

O Concello tamén fixo saber que a 
tradicional homenaxe á figura de Zer-
nadas de Castro cunha ofrenda floral 
será ás 12.00 horas a carón busto 

En Dodro achégase un espectáculo 
familiar de contacontos ilustrado

Outes celebra o 17 de maio cun 
contacontos e cos premios do 
Certame de Poesía Francisco AñónA festa das 

Letras Galegas 
en Dodro será 
unha ocasión 

para celebrar a lingua e a 
liberdade para falala, rei-
vindicala e escribir nela. 
Segundo informa o Con-
cello, o punto álxido das 
celebracións será o 17 de 
maio, ás 12.00 horas, na 
Casa da Cultura de Do-
dro, coa representación 
do espectáculo familiar 
Xela Arias. Liberdade, 
solidariedade e amor pola 
lingua, a cargo de Polo 
Correo do Vento. Haberá 
relatos orais, ilustracións 
e música para coñecer 
a figura da poeta home-
naxeada, a súa vida e a 
súa obra.  

Trátase dunha ac-
tuación pertencente ao 
Programa Rede Cultural 2021 da 
Deputación da Coruña. Levarase 
a cabo coas máis estritas medidas 
de seguridade sanitaria, polo que 

será obrigatorio o uso de máscara e 
haberá límite no aforo. Tamén será 
necesario facer a inscrición previa-
mente. 

O Concello de Outes com-
partiu con nós o seu pro-
grama do Día das Letras 
Galegas. Comeza este 11 

de maio cun contacontos, Aquelando 
as nosas letras con Xela. Será na 
Biblioteca de Outes e virá da man da 
compañía A Run Run. Haberá prazas 
limitadas polo que hai que anotarse 
chamando ao teléfono 981 850 950.

Por outra banda, o propio día 17 
de maio, Día das Letras Galegas, 

ás 17:30 horas, volverá celebrarse 
na Casa da Cultura a gala de entre-
ga de premios do XXV Certame de 
Poesía Francisco Añón. Este premio 
organizado polo Concello cumpre 25 
anos e pretende promover os valores 
creativo-literarios na nosa lingua. 
Haberá prazas limitadas para garantir 
as normas de prevención sanitaria 
e as persoas interesadas en asistir 
deberán chamar ao teléfono 981 850 
950.

A exposición inaugurarase na Casa 
da Cultura o 28 de maio, e estará 
dispoñíbel para visitas durante dous 
meses.  

Pola súa banda, o Club de Xubila-
dos inaugurará o 17 de maio ás 12.00 
horas unha exposición fotográfica na 
súa sede. A mostra está destinada a 
converterse nunha exposición perma-
nente. 

Dende a concellaría de Cultura 
tamén prepararon recursos didácticos 
a través do porta Lingua.gal a través 
do Fondo de Proxectos Culturais do 
Xacobeo 2021. Así, Xacobeando que-
dará publicado o 5 de maio, o Circo 
Atlántico o día 19 e Falar sen Cance-
las o día 26 de maio.

En relación con Zernadas de Castro, 
o departamento de Cultura dese-
ñou unha mostra virtual e física con 
diferentes paneis sobre este promotor 
do coñecemento na sociedade local. 

 O prato forte da 
programación das Letras 
Galegas será o sábado 
15 de maio na praza do 
Concello, onde se celebrará 
a XIX Festa do Galego

do cura de Fruime, se “ben este ano 
polas medidas de seguridade sanitaria 
non será un acto público senón que se 
difundirá posteriormente a través das 
redes sociais”. 

PROGRAMACIÓN DAS LETRAS 
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A festa que non remata 

En Porto do Son 
o Día das Letras 
Galegas vai ser, 
amais dunha ce-
lebración da nosa 

cultura, unha conmemoración 
do humor, da retranca, da 
imaxinación e de todas as 
cousas que tanto nos axuda-
ron estes meses a sobrelevar 
a adversidade.  

O programa de activida-
des elaborado polo Concello 
comeza o 15 de maio, na 
compaña da actriz e monolo-
guista galega Marita Mar-
tínez. As entradas están a 
venda estes días na Casa da 
Cultura en horario de 12.00 a 
14.00 horas. 

Marita Martínez é un actriz 
improvisadora galega e unha 
das integrantes das Izquierdo 
Sisters, xunto con Lucía Vei-
ga, coa que ten representado 
espectáculos tan sobrancei-
ros como Galician Horror 

Story, no que dúas mulleres 
decimonónicas e con gran 
capacidade para establecer 
contacto con dimensións 
paralelas (as irmás Izquier-
do) desvelan coa axuda do 
público os máis profundos 
misterios da nosa terra. 

A festa continúa uns días 
máis tarde, coa compañía 
Malasombra Producións, que 
representará a súa odisea 
cómica no espazo galego: Go 
On!. Co patrocinio de Cultura 

da Deputación da Coruña, 
trátase dunha comedia 
escrita por José Luís Prieto, 
dirixida por Marcos Orsi 
e interpretada por Xoque 
Carbajal e Jouse García. 
Este espectáculo represen-
tarase na mesma xornada 
do 17 de maio, Día das 
Letras Galegas. As entradas 
xa están a venda na Casa 
da Cultura, entre as 12.00 
e as 14.00 horas. Go On! é 
unha obra na que Carbajal 
e García preséntanse como 
exploradores espaciais 
cunha misión: descubrir 
Galicia, polo que inician un 
percorrido humorístico polas 
distintas tradicións da nosa 
terra.

As celebracións prosegui-
rán os días vindeiros, con-
cretamente o 22 de maio co 
monologuista Pepo Suevos 
e o 29 de maio coa actriz 
Carmen Méndez. 

Música, relatos e debuxos da man da 
Asociación Francisco Lorenzo Mariño 

A Asociación Francisco 
Lorenzo Mariño, con sede 
en Aguiño, vai celebrar 
este ano o Día das Letras 

Galegas cunha festa cultural que 
será unha reivindicación do noso e, 
tamén, un xeito de sobrepoñernos da 
longa adversidade que, se todo vai 
ben, comezaremos a superar. A festa, 
programada para o luns 17 de maio 
no Conservatorio-Aula de Música de 
Aguiño, arrincará ás 19.00 horas. 
Será unha homenaxe a Xela Arias, 
a poeta distinguida este ano no Día 
das Letras Galegas, e tamén a todas 
as persoas que mantiveron aceso, 
nestes e noutros tempos, o lume da 
palabra. 

Segundo explica a asociación, o 
formato será máis sinxelo có doutros 
anos, debido ás medidas de preven-
ción contra unha COVID-19 que, cóm-
pre non esquecelo, segue presente. 

En concreto, consistirá nun espec-
táculo musical a cargo das contadoras 
Rilo & Penadique titulado Contos na 
punta da lingua. O espectáculo terá 

un aforo máximo de 65 persoas senta-
das, separadas por convivintes previa 
confirmación de butaca tras solicitude 
no noso correo: aflm.aguinho@gmail.
com ata data máxima o sábado 15 de 
maio ás 14 horas.

alusivo ao Día Letras Galegas recibi-
rán como agasallo un peto azul cun 
debuxo alusivo a este día, á autora 
homenaxeada e á celebración da aso-
ciación. Os debuxos serán publicados 
posteriormente no perfil de Facebook 
da entidade.

Do mesmo xeito, a organización 
recorda que todos os nenos e ne-
nas participantes na actividade que 
a asociación organizou durante o 
confinamento (de marzo a xuño) 
baixo o lema #Euquedonacasa, e non 
o fixeran xa, poden recoller no C.C. 
Lustres Rivas de Ribeira o estoxo para 
mascaras conmemorativo das Letras 
do ano 2020 dos que xa se repartiron 
un cento. 

Segundo engaden dende a asocia-
ción, “queremos festexar esta efemé-
ride tan salientable para a cultura ga-
lega, a celebración das nosas letras, 
do noso idioma e a posta en valor da 
creación cultural feita en Galicia co 
espectáculo de Rilo & Penadique”. 

Para esta actividade a asociación 
conta coa colaboración da Concellería 
de Cultura de Ribeira e da Deputación 
da Coruña. 

Porto do Son e Aguiño festexan a cultura 
con contos da nosa terra 

A asociación que leva o nome do 
benquerido párroco de Aguiño ten 
preparada algunha sorpresa a maio-
res para a rapazada, na celebración 
do 17 de maio. Así, todos os nenos e 
nenas que ese día leven un debuxo 

 O programa de 
actividades elaborado 
polo Concello comeza 
o 15 de maio, na 
compaña da actriz e 
monologuista galega 
Marita Martínez

 PROGRAMACIÓN DAS LETRAS
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 ENTREVISTA

“No mundo da literatura seguen 
presentes certas actitudes negativas de 
cara á figura da muller que sospeito que 
os homes non sofren”

do que escribo. Non resisto as faltas 
de ortografías, unha sintaxe desleixa-
da, as erratas ou as grallas, algo que 
as editoriais coidan moi pouco, polo 
que eu leo...

- De tódalas obras publicadas, a 
cal lle garda máis agarimo?
- Unha pregunta complicada porque 
con todas mo pasei moi ben. Co Faro 
de Arealonga (2001) estiven catro 
anos traballando nela, con Vidas 
exemplares (2006) pasei unha época 
moi febril no sentido de que me viñan 
á cabeza ideas e solucións para o 
relato. Foi unha experiencia exultan-
te. Saturno tamén é Deus (1997)  foi 
un camiño que iniciei que me gustou 
moito, presentando un final sorpren-
dente ou un desenvolvemento ambi-
guo, algo que todo lector agradece.

Uxía Casal   

-Como se sente ao ser 
homenaxeada na oitava 
edición do Día das Gale-

gas nas Letras, un recoñecemento 
co que se trata de reivindicar as 
importantes contribucións das 
escritoras galegas?
- Moi sorprendida porque non son 
unha escritora que teña unha gran 
produción de publicacións en papel, 
pero moi contenta de que para o 
grupo Sega teña valor o traballo que 
eu fago.

- Cree que cambiou a figura da 
muller dentro da literatura? Está 
sendo máis recoñecida na actuali-
dade que no pasado?
- A día de hoxe segue existindo un 
problema. Non sei se se debe a 
unha mala educación xeneralizada 
ou simplemente por ser mulleres. No 
meu caso non me trataron nada ben 
desde que comecei, e a día de hoxe 
segue habendo unha mala educación 
de cara ás escritoras por parte de 
certas persoas que editan libros, por 
exemplo. 

No mundo da literatura seguen pre-
sentes certas actitudes negativas de 
cara á figura da muller que sospeito 
que os homes non sofren. Que na 
actualidade haxa editoriais que non 
paguen dereitos de autora ou que os 
orixinais cheguen antes ás librarías 
que á posesión da escritora son 
cousas que parecen pequeneces, 
pero que atentan contra as mínimas 
normas de consideración e cortesía 
propias do mundo social e de comu-
nidade no que vivimos. 

- Cal é a forma ou técnica que uti-
liza para crear os relatos e conse-
guir así as historias?
- Son unha escritora moi lenta á 
hora de escribir un relato. Son unha 
persoa moi perfeccionista e maniá-
tica sobre todo coa linguaxe. Trato 
de manter a relación da palabra coa 
lingua e por iso tardo tanto en atopar 
a palabra que expresa o que quero 
dicir. Gústame depurar moito o que 
escribo e iso leva moito traballo de-
trás, e creo que estou logrando o que 
pretendo que é facilitar a lectura e 
que pareza sinxelo de facer. Algo no 
que fago moito fincapé é no coidado 

historia en si, fíxome moito na linguaxe, 
ortografía e sintaxe. Na actualidade 
existen moitos autores que publican 
obras sobre temas candentes, cousa 
que eu non fago, e queiras ou non , iso 
vende. Por iso mesmo a día de hoxe é 
moi difícil valorar e medir a calidade dun 
libro.

- Como ve á literatura galega actual?
- É difícil facer unha valoración dela 
porque hai moitísima produción. Entre 
tantas obras hai un pouco de todo, 
existen publicacións moi ben escritas, 
pero tamén se atopan moitas media-
nías e mediocridades. Como comentei 
anteriormente, moitos autores apostan 
por presentar un tema candente cunha 
serie de recursos literarios pobres, algo 
que creo que a medida que te vas so-
merxendo na literatura galega deixas de 
eloxiar e comezas a ter en conta outras 
cousas máis importantes que a simple 
moda.

- Ten algún proxecto entre mans?
- Si, estou con un, mais non che podo 
dicir o título porque me gusta moito e 
non quero desvelalo ata que o publique. 
Trátase dunha serie de relatos na miña 
liña, inquietantes, na busca do mal, algo 
que existe no noso mundo e que coa 
pandemia se pode apreciar en maiús-
culas. Ese mal que é inherente do ser 
humano, a loucura e as deformacións 
que se poden facer nun determinado ra-
zoamento é algo no que estou a traba-
llar, tentando crear unha atmosfera en 
poucas palabras co fin de crear a base 
necesaria para crear certas sensacións. 
É o meu camiño, o que me gusta facer.

- Como se definiría?
- Non me defino. Non me gusta nada 
que me definan nin que me etiqueten. 
Son Uxía Casal, ácrata e anarquista, 
moi miña. 

A escritora e docente Uxía Casal (Santiago, 1957), ribei-
rense de adopción, vai ser recoñecida este ano na oitava 
edición do Día das Galegas nas Letras, un destacado re-
coñecemento co que se queren visualizar e reivindicar as 
importantes contribucións das nosas escritoras. Entre as 
súas obras están Un ano de fábula en catro estacións (So-

telo Blanco, 1994), As ás de Xenoveva (Galaxia, 1996), O 
faro de Arealonga (Xerais, 2001), Sede en Ourense (Galaxia, 
2005) e Vidas exemplares (Xerais, 2006) ou Saturno tamén 
é deus (1997), un clásico xa da literatura de misterio e terror 
na nosa lingua, recentemente reeditado polo selo Urco de 
Santiago.

A escritora homenaxeada nunha imaxe de Eduardo Castro Bal

- Cal é o ingrediente fundamental 
para que unha novela xuvenil de 
ficción teña éxito?
- Nunca se sabe, polo menos eu non 
o sei. Desde logo, aínda que resulte 
curioso, a día de hoxe é máis impor-
tante a promoción que calquera outra 
cousa. Creo que o autor/a debe facer 
o traballo da editorial. Co paso dos 
anos unha dáse conta de que quen 
realmente vende a obra é o autor/a. É 
moi importante moverse, ir de colexio 
en colexio, charlas, etc. Pódeste 
atopar con xente cunha gran calidade 
literaria, que por non poder ou querer 
moverse á hora de promocionar súa 
obra, probablemente non teña éxito, e 
ao contrario.

No meu caso, eu teño unha forma de 
ler moi crítica e teño en conta moitos 
aspectos, no só no argumento ou na 
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Referentes en turismo 
arqueolóxico

Os nosos concellos queren 
ser un referente no 
turismo vencellado á 
historia e á arqueoloxía: 
un turismo sustentábel 

que actúe, directamente, en beneficio 
do noso rico patrimonio e a súa conser-
vación. Estes son algúns dos alicerces 
do proxecto de creación do Parque 
Arqueolóxico da Idade de Ferro, que 
recibiu este 10 de maio o seu empurrón 
definitivo da man dos concellos impli-
cados (Porto do Son, Boiro, Ribeira, A 
Pobra do Caramiñal e Rianxo). 

Os responsábeis dos Gobernos 
municipais participaron na formalización 
do acordo que vai servir de marco de 
traballo ao dito proxecto, xunto co pre-
sidente e vicepresidente da Deputación 
da Coruña, Valentín González Formoso 
e Xosé Regueira, respectivamente. 
Segundo fixeron saber, amais de poñer 
en valor os recursos históricos do 
Barbanza e impulsar o turismo “cultural 
e de calidade”, tamén se favorecerá a 
cooperación institucional.

O alcalde de Boiro, José Ramón 
Romero García; o alcalde da Pobra do 
Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro García; o 
de Rianxo, Adolfo Muíños; o de Ribeira, 
Manuel Ruíz Rivas e o concelleiro de 
Porto do Son, Juan Pouso e o vice-
presidente e deputado de Turismo da 
Deputación da Coruña, Xosé Regueira, 
coincidiron en salientar o acordo como 
“o paso definitivo para o impulso dunha 
iniciativa de especial interese patrimo-

A Deputación da Coruña e os nosos 
concellos impulsan o proxecto do parque 
da Idade de Ferro

 #Librosparasermoslibres 

Unha parte relevante 
das celebracións do 
17 de maio do depar-
tamento de Cultura 

da Deputación da Coruña vai ter 
lugar nas redes sociais. Nesta 
axenda destaca unha nova 
edición de Libros para Sermos 
Libres, co-impulsada pola área 
de Normalización e co punto 
de vista posto na celebración e 
reivindicación do legado de Xela 
Arias (homenaxeada no Día 
das Letras) e, por extensión, na 

“Queremos mostrar a nosa satis-
facción por materializar o convenio 
e o impulso que supón á difusión e 
promoción dos monumentos castrexos 
da nosa comarca que queremos facer 
un dos eixos vertebradores do turis-
mo cultural e histórico", apuntou o 
alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños ao 
tempo que o responsábel da Pobra 
do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro 
García, consideraba que a iniciativa 
é “unha oportunidade para poñer en 
valor o patrimonio e dálo a coñecer á 
cidadanía”. No acto participou tamén 
o concelleiro de Porto do Son, Juan 
Pouso, municipio que asume a primei-
ra presidencia do Parque Arqueolóxico 
da Idade de Ferro. 

O obxectivo da comunidade inter-
municipal é, segundo se sinala no 
texto do acordo, a “posta en valor do 
patrimonio arqueolóxico existente nos 
respectivos termos municipais, no 
marco das competencias propias que 
lle corresponden en materia de pro-
moción económica, desenvolvemento 
territorial e turismo”. A xestión estará 
dirixida por un Consello de Dirección 
do que formarán parte dous represen-
tantes da Deputación e dous de cada 
unha das corporacións participantes. 
O convenio ten unha vixencia por ca-
tro anos, con posibilidade de prorroga-
lo a outros catro. 

nosa lingua e na nosa cultura. 
Máis polo miúdo, a iniciativa 

#Librosparasermoslibres difun-
de a través da Rede contidos 
relacionados co mundo editorial 
dirixidos a fomentar a lectura 
en galego. A campaña recolle 
en vídeo mensaxes de apoio 
de caras recoñecíbeis ao noso 
mundo editorial. Asemade, faise 
referencia aos distintos premios 
cos que a Deputación fomenta 
a creación na nosa lingua (www.
dacoruna.gal/cultura/premios).

Ao abeiro de #Librosparaser-
moslibres, sortearanse bonos-

libros que as e os internautas 
poderán utilizar en calquera 
libraría da provincia da Coruña 
que elixan. 

Cultura da Deputación con-
vidará a enviar fotos ou micro-
vídeos (máximo 1 minuto). As 
persoas participantes recomen-
darán unha obra en lingua gale-
ga coas etiquetas #fiestrasaber-
tas e #librosparasermoslibres. 
Sortearanse 21 bonos-libros 
de 100 euros que as persoas 
gañadoras poderán empregar 
en calquera libraría da provincia 
da Coruña. 

nial, cultural e turístico do territorio da 
Arousa Norte e a Barbanza”.

No caso do Parque da Idade de 
Ferro, o Castro e Isorna, en Rianxo; 
os de Neixón e de Achadizo, en Boiro; 
o de Croa de Postmarcos, na Pobra 
do Caramiñal, e o Castro da Cidá, en 
Ribeira, son algúns dos recursos dun 
proxecto que terá identidade propia 
coa posta en valor do patrimonio 
vinculado á Idade de Ferro. Así, o 
proxecto desenvolverá, entre outras, 
accións de protección e sinalización 
de recursos, deseño e realización de 
rutas ademais de implementación de 
novas ferramentas para a súa difu-
sión.

Regueira salientou as similitudes 
con outros proxectos nos que a área 

que dirixe está a traballar en colabora-
ción directa cos municipios do territo-
rio como son o Xeoparque de Ortegal, 
o Parque do Megalitismo da Costa da 
Morte ou Compostela Rupestre. 

“Con este plan da Deputación imos 
conseguir que a Idade de Ferro se 
converta en ouro puro na nosa co-
marca”, sinalou o alcalde de Ribeira, 
Manuel Ruíz Rivas mentres o alcalde 
de Boiro, José Ramón Romero García 
destacaba o "patrimonio como valor 
engadido ao turismo na comarca do 
Barbanza" e facía fincapé na colabo-
ración institucional á hora de defender 
o proxecto.

TURISMO 
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Ponte literaria entre A Pobra e Santiago 

O pasado mes de abril 
presentouse na capital 
galega a edición ac-
tualizada de Santiago 
de Compostela: Rosa 

mística de pedra, o folleto que divul-
ga o ronsel deixado na cidade por 
Ramón María del Valle Inclán e que 
a partir de agora estará dispoñíbel 
para o publico en versións galega 
e castelá na oficina de INCOLSA e 
máis no Museo Valle-Inclán da Pobra 
do Caramiñal (museos.xunta.gal/
es/casa-valle-inclan). Sae do prelo 
cunha tirada de 3.000 exemplares en 
cada unha das linguas. 

No acto de prensa interviñeron 
a concelleira de Acción Cultural, 
Mercedes Rosón; os autores da 
publicación, o investigador Xaquín 
del Valle-Inclán Alsina e o director 
do Museo Valle-Inclán da Pobra, An-
tonio González Millán; e a tradutora 
dos contidos, Pilar Sampedro. 

Segundo fixeron saber os autores, 
a obra “ofrece unha visión litera-
ria da cidade monumental, rúas, 
prazas, arquitectura, personaxes e 
accións que inspiraron as páxinas e 
os ecos de libros, títulos das letras 
universais”. Tamén destacaron a 
súa relevancia como convite directo 
a cidadáns e visitantes para que 
percorran Compostela “dende unha 
nova perspectiva”, guiados por unha 
escolma de citas e de imaxes que 
“pregoan as excelencias da cidade 
artística, inmutábel e eterna”. 

Igualmente, puxeron o foco noutro 
dos grandes atractivos do folleto: a 
serie iconográfica e a selección de 
fotografías orixinais de don Ramón 
del Valle-Inclán cando as súas esta-
días en Compostela, facilitadas polo 

Presentada a ruta para coñecer a capital de Galicia 
baixo o prisma de Valle-Inclán

Agasallos ao abeiro da 
iniciativa #APobraLe 

O     pasado 7 de maio efec-
tuouse a entrega de aga-
sallos ás persoas agracia-
das no sorteo da iniciativa 

virtual #APobraLe impulsada polo Día 
Mundial do Libro, no 23 de abril.

Antonio Manuel Vidal Sánchez, Mi-
riam Brión Insua e Laura Bautista Ou-
teiral recibiron o presente consistente 
nuns libros da man da concelleira da 
Cultura, Patricia Lojo (PSdeG-PSOE), 

e do bibliotecario municipal, José 
Carlos Vidal. Non puido estar presen-
te Nuria Noal Piñeiro, á cal se lle fará 
a entrega nos vindeiros días.

A dita actividade foi organizada 
pola Concellaría da Cultura da Pobra 
do Caramiñal e configurouse a través 
do Facebook dada a situación epide-
miolóxica derivada da COVID-19 que 
atravesaba o municipio por aquelas 
datas.

neto do escritor.  Entre elas, atópa-
se a primeira caricatura coñecida e 
unha imaxe inédita na rúa do Vilar, 
restaurada por Adolfo Enríquez, pro-
fesional do Barbanza con múltiples 
premios e distincións nacionais e 
internacionais.      

Esta publicación, sinalaron, “quere 
dar a coñecer a importancia que a 
capital galega ten para Ramón del 
Valle-Inclán e Ramón del Valle-
Inclán ten para a cidade, equiparan-
do así a Compostela con grandes 
Cidades Culturais Patrimonio da 
Humanidade, como Salamanca e 
Miguel de Unamuno, Granada e 
García Lorca ou Lisboa e Fernando 
Pessoa”. 

Complementando a vertente 
biográfica que brinda cronoloxías e 
informacións contrastadas, a ruta 
literaria dirixe os pasos do público 
curioso por 22 estacións valleincla-
nianas: Na alameda, o monumento 
a Ramón del Valle-Inclán, antigo 
colexio de San Clemente de Pasan-
tes, rúas do Vilar e Nova, igrexa de 
Salomé, Teatro Principal, praza das 
Praterías, exteriores e interiores 
da catedral, como as fachadas do 
Tesouro e de Praterías, sepulcro 
do apóstolo, capela da Corticela, 
naves da basílica, Pórtico da Gloria, 
O Obradoiro, San Martiño Pinario, 
A Berenguela, A Quintana, praza de 
Cervantes, Casa Grande do Conde 
de Ximonde, conventos de San Paio 
de Antealtares, A Ensinanza, Belvís, 
e fora do centro histórico a sepultura 
de Valle-Inclán en Boisaca.  

A obra, un proxecto do Museo 
Valle-Inclán da Pobra, foi editada 
polo Concello de Santiago de Com-
postela  a través da concellaría de 
Acción Cultural e INCOLSA - Turis-
mo de Santiago. 

 CULTURA



E ¿que máis queremos se temos ledicia?
¿Non sabés que a morte ronda por Galicia?
Eses desleigados que queren matala
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Celada de Antonio Piñeiro presentouse finalmente en Ribeira 

Libros si ou si 

A continuación compareceu o propio 
Antonio Piñeiro cunha intervención 
na que manifestou que estamos ante 
un libro “fácil de ler”, cun argumento 
múltiple no que hai unha misteriosa 
historia de amor solapada debaixo da 
actividade insurxente desenvolvida 
na urbe compostelá, á cal cualificou 
de “cidade pioneira” nos grandes 
movementos estudantís de protesta, á 
altura do famoso Maio do 68.

A presentación foi pechada polo 
alcalde Manuel Ruiz, quen, logo de 
augurar unha longa vida ao binomio 
Ribeira/Xerais, declarou que se levou 
unha gran alegría cando soubo que 
un autor ribeirense fora por fin distin-
guido no certame.

O miolo da novela 
Celada, a obra gañadora da sétima 

edición do Premio de Novela Curta Ci-
dade Centenaria de Ribeira, foi unha 
das grandes sensacións literarias da 
pasada tempada no ámbito das nosas 
letras, en boa medida porque supón 
un novo exemplo da depuración do 
estilo particular de Antonio Piñeiro, 
autor que domina á perfección a cua-
lidade de entreter ao lector ao tempo 
que lle ofrece unha prosa innovadora 
coma poucas. Celada sitúanos nos 
anos setenta, unha década se fondas 
transformación sociais e políticas na 
que ferven as revoltas universitarias, 
como por exemplo as protagonizadas 
en Compostela pola mocidade acti-
vista que enchía daquela os campus 
e as facultades. A novela de Antonio 
Piñeiro pon o foco nunha destas 
accións de mobilización, que está a 
piques de ser desbaratada por redada 
policial comandada polo inspector 
Alaín. 

O  pasado 30 de abril 
presentouse en Ribei-
ra unha das grandes 
novidades editoriais 
da pasada tempada no 

ámbito das letras galegas: a novela 
Celada do escritor local Antonio Piñei-
ro. O acto, que tivo que ser adiado até 
abril por mor das complexas circuns-
tancias sanitarias, veu da man da 
Concellería de Cultura do Concello de 
Ribeira, a Editorial Xerais, a Asocia-
ción Cultural Barbantia e o xornal La 
Voz de Galicia. 

Como lembraremos, Celada, 
editada por Xerais, foi a obra gaña-
dora da sétima edición do Concurso 
Internacional de Novela Curta Cidade 
Centenaria de Ribeira. 

O acto de presentación celebrouse 
no Auditorio Municipal, co máximo 
das prazas dispoñíbeis (unha trintena) 
ocupadas. 

Interviñeron, mais do autor, Ma-
ría José Sampedro, concelleira de 
Cultura, Francisco Alonso Villaverde, 
director de Xerais, e Manuel Ruíz 
Rivas, alcalde de Ribeira. 

A Concellería de Cultura de Ribeira 
agasallou aos asistentes, por corte-
sía do protagonista do encontro, cun 
gravado da súa factura titulado Lúa, 
sentada e labirinto.

No mes das nosas letras a nosa comarca é un fervedoiro de 
novidades literarias, premios e presentacións 

Abriu a rolda de intervencións a 
concelleira de Cultura, María Sampe-
dro, quen amosou a súa satisfacción 
por poder levar a cabo esta presen-
tación pendente cando precisamente 
se está a piques de que o xurado 
decida a obra gañadora da oitava 
edición deste certame de carácter 
bienal.

Acto seguido, o director de Xerais 
enxalzou a talla literaria de Antonio 
Piñeiro: “Un autor respaldado xa por 
unha obra moi relevante e tamén 

 Celada, editada por 
Xerais, foi a obra gañadora 
da sétima edición do 
Concurso Internacional 
de Novela Curta Cidade 
Centenaria de Ribeira 

por unha cantidade de premios moi 
significativa, como o García Barros, 
o Torrente Ballester, este Cidade 
Centenaria e ademais acaba de gañar 
o Manuel Lueiro Rey do Concello 
do Grove”, anunciou. Así mesmo, 
loou a narrativa “coidada, elaborada 
e profundamente persoal” do autor 
ribeirense, algo que se ve plasmado 
nesta novela “polifónica”, ambientada 
nas revoltas estudantís acontecidas 
en Santiago na década dos 70 do 
pasado século.
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O Concello de Ribeira im-
pulsou unha exposición 
bibliográfica sobre a autora 

homenaxeada polo Día das Letras 
Galegas, Xela Arias. A mostra estará 
emprazada estes días na Biblioteca 
Municipal de Ribeira.

A iniciativa enmárcase na progra-
mación do Maio Cultural organizada 
polo Concello, e albergará un total 

de vinte obras, tanto da escritora 
como en relación á súa figura. A 
exposición exhibirase ata finais de 
mes.

Ademais, o alumnado do obradoi-
ro de cociña O Pote elaborou para a 
ocasión unhas pastas que se porán 
a disposición dos usuarios que 
acudan á instalación cultural na rúa 
Manuel Lustres Rivas.

A Federación 
de Librarías 
compartiu nas 

redes o calendario das 
feiras do libro para 
esta tempada ade 
primavera e verán, un 
período de actividade 
polas alamedas e os 
centros urbanos das 
nosas cidades e vilas 
que se estenderá den-
de o 23 de abril até o 
28 de agosto. 

A primeira das citas 
foi a de Ferrol, na 
praza da Constitución. 

Logo son as quendas 
de Compostela (dende 
o 8 de maio até o 17, 
na Alameda), do Po-
rriño (dende o 27 de 
até o 30 de maio, na 
rúa Ramón González), 
de Ourense (no paseo 
das Burgas do 2 ao 5 
de xuño), de Redon-
dela (do 17 ao 20 de 
xuño, na Alameda), de 
Vigo (dende o 1 até o 
10 de xullo no Prínci-
pe) e de Ponteareas 
(na praza Maior, do 15 
ao 18 de xullo). 

O itinerario de xullo 
rematará simbolica-
mente en Rianxo, 
onde se vai desen-
volver a feira entre os 
días 22 e 25 de xullo, 
coincidindo a finaliza-
ción do acontecemen-
to libreiro co Día da 
Patria. 

Polo que respecta 
a agosto, a xira será 
a seguinte: primeiro 
Coruña, logo Viveiro, 
a continuación Foz, e 
para rematar Mon-
forte.

A Biblioteca de Ribeira acolle 
unha mostra de libros en torno 
a Xela Arias

A Feira do Libro de Rianxo 
celebrarase entre o 22 e o 25 de xullo

Finalmente o escritor da nosa 
terra Francisco Antonio Vidal 
Blanco (Palmeira. Ribeira, 

1957) resultou ser o gañador da 
terceira edición do Premio Laudamu-
co para textos teatrais, convocado 
polo Concello de Brión, a Academia 
Galega de Teatro e Edicións Positi-
vas. O autor, nado na Bouciña (na 
parroquia ribeirense de Palmeira), 
concorreu ao certame coa obra A 
vinganza de Fortimbrás, pola que 
recibirá un premio de 7.000 euros e a 
edición da peza por parte de Edicións 
Positivas.

O xurado escolleu por unanimidade 
A vinganza de Fortimbrás entre os 47 
presentados ao certame.  Destacou 
“o evidente interese que este premio 
concita, maila os seus poucos anos 
de vida, a teor do elevado número 
de textos presentados. É de supoñer 
que Roberto Vidal Bolaño estaría 
compracido”.

Segundo a acta do xurado, A 
vinganza de Fortimbras é “unha 
precuela que vén a dialogar co mito 
hamletiano e na que o autor rearma 
a historia shakesperiana, como antes 
fixera Álvaro Cunqueiro, propoñendo 
unha relectura na que os personaxes 
secundarios do drama orixinal pasan 
aquí a se converter en protagónicos, 

nun xiro de guión sorprendente e 
enriquecedor e no que é  fácil percibir 
o amplo coñecemento por parte do 
autor ou autora da estrutura interna 
da obra de Shakespeare e no que 
Elsinor comparece como un espazo 
para abrigar novas hipóteses e trae-
las, de novo, a nós”.

O autor 

Francisco Antonio Vidal Blanco 
(Palmeira, Ribeira, 1957) é escritor 
e etnógrafo. Desde 1977 colabora 
con distintos medios xornalísticos 
con artigos de temática variada, 
desde a etnografía ata a ciencia: A 
Nosa Terra (1980-2003), El Correo 
Gallego (1999 a 2000), El Periódico 
de Arteixo (2003) e La Voz de Galicia 
(desde 2005). Ten publicado nove 
novelas na editorial Toxosoutos, catro 
ensaios (tres deles sobre a figura 
de Manuel Murguía) e unha peza 
teatral infantil-xuvenil A serea (2006, 
Fervenza).  

O Laudamuco será o seu primeiro 
premio literario en materia teatral, 
se ben ten recibido outros galardóns 
pola súa obra de narrativa, entre os 
que figuran o Premio de Narrativa do 
Concello de Vilalba de 1992 e 1997, 
o Premio Terra de Melide de 2005, 
o premio de Narración de Aventura 
Avilés de Taramancos de Noia en 
2003 ou o Premio Sereo 2017 da 
Asociación Cultural Barbantia, á súa 
traxectoria cultural, entre outros.

O palmeirán Francisco Antonio Vidal, 
Premio Laudamuco para textos teatrais 
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Aldeas para salvar o planeta   

Os responsábeis do 
Laboratorio Ecosocial 
do Barbanza, coordi-
nado pola Fundación 
RIA do arquitecto 

David Chipperfield (co apoio do grupo 
HISTAGRA da USC e a Cátedra 
Juana de Vega, amais de contar con 
financiamento da Fundación Banco 
Santander), presentaron o pasado 
9 de abril en Santiago os resultados 
da primeira fase de investigación do 
proxecto, unha iniciativa que foi posta 
en marcha para reivindicar os vellos 
usos tradicionais da nosa comarca 
(produtivos, urbanísticos, culturais, 
sociais) como materia prima para tra-

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza reivindica a tradición socioeconómica 
da nosa comarca para frear a destrución do medio ambiente 

ballar a nivel de xestión local. Na cita, 
celebrada no Paraninfo da Facultade 
de Historia da USC, reivindicouse o 
xeito de entender o mundo dos nosos 
maiores e dos nosos antergos como 
fórmula infalíbel de progreso.  

O evento tamén deu acollida á 
presentación do libro Cando eramos 
sostibles. Aprendendo no Barbanza 
as claves do futuro, que recolle as 
conclusións do primeiro ano de inves-
tigación do Laboratorio e pon o foco 
nos nosos concellos para “reivindicar 
as formas de manexo do territorio 
levadas a cabo historicamente polas 
comunidades locais e impulsar inicia-

O Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza vén de abrir unha 
convocatoria de proxectos 

semente para a promoción de tres 
iniciativas sustentábeis innovadoras. 
Disporase de 15.000 euros para o 
financiamento destas tres propos-
tas. O prazo estará aberto até o 31 
de maio. 

A convocatoria é un chamamento 
a iniciativas sustentábeis que quei-
ran desenvolverse nas áreas rurais 
da península do Barbanza para ofre-
cerlles apoio técnico e económico. 
Os proxectos deberán ter desen-
volvemento na “biorrexión” formada 
polos concellos de Noia, Porto do 
Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, 
Boiro, Rianxo, Dodro e Lousame.

Poderán presentarse a esta 
convocatoria tanto persoas físicas 

como entidades (asociacións, coo-
perativas, sociedades, comunidades 
de montes, empresas, fundacións, 
etc.). Recoméndase que as propos-
tas estean por debaixo dos 5.000€ 
(IVE incluído), establecéndose 
un límite máximo de 7.500€ (IVE 
incluído). 

O Laboratorio procura proxectos 
centrados na produción sustentá-
bel, na rexeneración ambiental, na 
planificación do territorio, na acción 
social, cultural ou na súa combina-
ción. 

As accións contempladas polos 
proxectos deben executarse en 
2021.

A solicitude de cada persoa ou en-
tidade participante deberá enviarse 
a través do formulario dispoñíbel en 
barbanzaecosocial.org.

Búscanse iniciativas innovadoras 

tivas en Galicia que se rexan polos 
mesmos principios de sustentabilida-
de”. A publicación é de balde e a súa 
descarga pode realizarse en barban-
zaecosocial.org, a páxina web do 
Laboratorio Ecosocial do Barbanza.

“Non se trata só de reconstruír a 
memoria da comunidade, senón de 
pensar nela en termos de transición 
ecosocial:  o que hai do pasado que 
poidamos recuperar para contribuír a 

unha transición socioecolóxica”, expli-
cou o catedrático da USC e investiga-
dor principal de HISTAGRA, Lourenzo 
Fernández Prieto no acto de presen-
tación da devandita obra, que estivo 
presidido polo reitor Antonio López. 

Alén de Fernández Prieto, toma-
ron parte no acto o arquitecto inglés 
afincando en Corrubedo e presidente 
da Fundación RIA, David Chipper-
field; e o director da Fundación Banco 
Santander, Borja Baselga. O editor 
da publicación Adrián Capelo tamén 
interveu no acto xunto ao coordinador 
da Fundación, Manuel Rodríguez.

Segundo fixeron saber, a investiga-
ción da primeira fase do Laboratorio 
realizouse a través do baleirado 
de arquivos e fondos documentais, 
visitas de campo e, “especialmente”, 
coas fontes orais, realizándose 56 
entrevistas, das que derivaron 300 
fragmentos que están depositados no 
repositorio dixital www.terraememoria.
usc.gal. 

No acto, os investigadores expli-
caron que o traballo desenvolvido 
contribuíu a que se reafirmaron no 
que consideran unha verdade incon-
testábel: “As propias comunidades 
locais deben ser protagonistas dun 
camiño que a ollos da realidade actual 
se amosa imprescindíbel. A transición 
ecosocial é unha aposta para evitar o 
caos ambiental”.

A Aldea de Froxán, no concello de Lousame, foi un caso de estudo do Laboratorio Ecosocial

Aproveitamento multifuncional silvopastoril nos montes de Baroña

 TRADICIÓN 
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O apoio ao noso comercio ten recompensa

Noia Histórica sorteou almorzos e 
homenaxeou a Breafast at Tiffany’s

Os negocios de Mercarianxo.
gal estrearon distintivo con 
código QR exclusivo 

A  Asociación de Empre-
sarios de Ribeira puxo 
remate ás actividades 
da Campaña Día da Nai 
2021, que se encami-

ñaron a dinamizar o comercio local 
e a recoñecer e premiar a fidelida-
de da veciñanza que aposta polos 
establecementos de proximidade. A 
campaña tivo o seu punto central nun 
sorteo dirixido a todos os clientes que 
mercasen ou consumisen nos esta-
blecementos asociados participantes. 
O sorteo realizouse o pasado luns 3 
de maio e, finalmente, fíxose entrega 
na mañá deste 10 de maio do premio 
á persoa gañadora, na sede da 
Asociación de Empresarios. A veciña 
gañadora foi María Queiruga, que 
recolleu o seu vale para gastar nos 
establecementos participantes. 

Na campaña deste ano participa-
ron 1.278 clientes, unha cifra que en 
palabras da asociación foi “todo un 
éxito” e un exemplo de implicación 
cidadá cos seus comercios e estable-
cementos.  

Segundo fixo saber o presidente da 
asociación, Francisco Martínez Gude, 
o “obxectivo fundamental da campaña 
foi incrementar as vendas e incenti-
var o consumo no pequeno comercio 
retallista e hostalería de Ribeira”. 

O vale foi entregado a María 
Queiruga polo presidente da entidade 
empresarial de Ribeira e o concelleiro 
de Promoción e Dinamización Econó-
mica, Ramón Doval. 

O premio desta campaña consistiu 

nunha tarxeta bancaria con un impor-
te de 1.000€ menos a retención dos 
impostos obrigatorios, o asesoramen-
to dun/unha personal shopper e un 
coche con chofer para levar á persoa 
agraciada aos establecementos que 
elixa para gastar o premio. Este ten 
que ser gastado o día 29 de maio nos 
establecementos participantes. O im-
porte deste premio deberá ser inves-
tido nos tres sectores que participan 
nesta campaña: comercio, hostalería 
e restauración. Para repartilo entre 
varios participantes, como máximo a 
persoa premiada pode gastar 150€ en 
cada un dos establecementos selec-
cionados para gastar o premio.

A  Asociación empresarial Noia 
Histórica celebrou o Día da 
Nai cunha orixinal proposta 
de portas abertas destinada a 

incentivar as compras ao tempo que se 
reivindicou a fidelidade da cidadanía cos 
establecementos de proximidade (tan ne-
cesaria nestes tempos de crise sanitaria e 
económica). A través desta nova campaña 
polo Día da Nai, Noia Histórica sorteou 20 
almorzos entre as persoas participantes. 
As gañadoras e gañadores foron dados a 

coñecer o pasado 5 de maio a través do 
Facebook da patronal histórica de Noia.  

A iniciativa acompañouse dun recha-
mante e singular cartel que foi unha 
homenaxe cinematográfica a Breakfast at 
Tiffany’s, a histórica película protagoniza-
da por Audrey Hepburn. 

A previsión é entregar os almorzos 
(valorados en 30 euros) nos domicilios 
das veciñas e veciños gañadores. Na 
iniciativa participaron 80 establecementos 
locais. 

A  plataforma 
de comercio 
electrónico 
Mercarianxo.

gal, habilitada pola 
Asociación Rianxeira de 
Empresarios (ARE) en 
colaboración co Concello, 
ofrece dende mediados 
de abril un novo servi-
zo a todos os negocios 
participantes na inicia-
tiva: un signo distintivo 
co que poderán mellorar 
a atención ao cliente e 
acreditar a súa presenza 
no marketplace rianxeiro, 
con todas as vantaxes 
que isto implica (comodidade 
para as e os clientes, visibili-
dade total para o establece-
mento, marca diferencial de 
transformación e innovación, 
presenza nas redes sociais, 
comunicación total, etc).

Segundo explica a ARE, 
este expositor-distintivo ten un 
código QR exclusivo para cada 
negocio que redirixe ás cartas 
no caso dos restaurantes ou 
as tendas online no caso dos 
comercios.

A Asociación de Empresarios de Ribeira entrega o premio 
de 1.000 euros da campaña do Día da Nai

 EMPRESAS

 O premio desta campaña 
consistiu nunha tarxeta 
bancaria con un importe de 
1.000€, o asesoramento dun/
unha personal shopper e un 
coche con chofer
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XVI SEMANA CULTURAL FRANCISCO LORENZO MARIÑO
AGUIÑO  | 28, 29 e 30 de maio de 2021
CENTENARIO DO AFUNDIMENTO DO SANTA ISABEL EN SÁLVORA

VENRES 28 DE MAIO  | Conservatorio-Aula de Música de Aguiño, ás 20:30 h
· Conferencia: Santa Isabel, lustres de heroicidade. Xosé María Fernández Pazos. Xornalista ribeirense e historiador
  autor de“Sálvora, memoria dun naufraxio. A traxedia do Santa Isabel”.
· Conferencia: Sálvora, unha illa de conto. Pepín Fernández Bouzas. Director do Parque Nacional M.T. Illas Atlánticas de Galicia.
· Nomeamento de Socio de Honra da entidade a José Manuel Prado Rey
· Actuación do grupo de canto e pandeireta “As sete linguas” da AFLM de Aguiño.

SÁBADO 29 DE MAIO 
· Ofrenda Floral e Lectura de Manifesto. Cemiterio de Porto do Son, ás 17:30 h. Acompañará un grupo de gaitas do País.
· Contada a cargo de CÁNDIDO PAZÓ “Eu non digo nada. Contos, comedia e outras lerias” Conservatorio-Aula de Música de Aguiño, ás 20:30 h

DOMINGO 30 DE MAIO  | Conservatorio-Aula de Música de Aguiño, ás 18:00 h
· Espectáculo de máxia infantil e familiar a cargo de MAGO ROMÁN “Labirinto de ilusións”

* Entrada de balde a todos os actos previa inscripción en cada un deles en aflm.aguinho@gmail.com ata completar aforo reducido en cadeiras e separados por 
convivintes! Confirmarase praza respondendo aos correos de solicitude ata encher aforo.  Protocolo Covid19. Uso obrigado de máscara e xel hidroalcohólico.

ORGANIZA: COLABORAN:

A luz de Francisco Lorenzo 
Mariño segue acesa en Aguiño 

A   Asociación 
Francisco Lo-
renzo Mariño e 
a Parroquia de 
Aguiño orga-

nizan na recta final de maio 
unha nova edición da sema-
na cultural que leva o nome 
de Francisco Lorenzo Mariño, 
que foi o párroco de Aguiño 
dende finais da década dos 
cincuenta do século pasado, 
cando se estableceu na vila e 
impulsou o desenvolvemento 
cultural e social da locali-
dade, amais da construción 
do xa histórico templo con 
feitura de buque pesqueiro.  

A semana cultural (dezaseis 

convocatoria) desenvolverase 
os días 28, 29 e 30 de maio 
no Conservatorio–Aula de 
Música de Aguiño, e porán 
o foco nun dos grandes 
acontecementos históricos 
da vila, que foi o afundimento 
do buque Santa Isabel na 
contorna da illa de Sálvora, 
coincidindo co centenario da 
traxedia. Os actos comezarán 
ás 20.30 horas do 28 de maio 
cunha conferencia a cargo do 
xornalista e historiador ribei-
rense Xosé María Fernández 
Pazos. A súa intervención 
desenvolverase baixo o 
seguinte epígrafe: Sálvora, 
memoria dun naufraxio. A 

traxedia do Santa Isabel. 
A continuación será a 
quenda de Pepín Fernán-
dez Bouzas, director do 
Parque Nacional das Illas 
Atlánticas de Galicia (co 
relatorio Sálvora, unha illa 
de conto). 

Nesta primeira xornada 
de actividades tamén está 
previsto o nomeamento de 
José Manuel Prado Rey 
como socio de honra da 
Asociación Francisco Loren-
zo Mariño. A xeira remata co 
actuación de As Sete Linguas 
(AFLM de Aguiño). 

Ao día seguinte, o 29 de 
maio, farase unha ofrenda 

floral ao benquerido párroco 
no Cemiterio de Porto do Son 
(San Vicente de Noal), ás 
17.30 horas. Acompañarase 
dun manifesto e da música 
dun grupo de gaitas. Ás 20.30 
horas a actividade volverá 
ao Conservatorio de Aguiño, 

cun contacontos de Cándido 
Pazó. 

O domingo 30 está previsto 
un espectáculo de maxia (La-
birinto de ilusións), a cargo 
do Mago Román, a partir das 
18.00 horas no Conservatorio 
de Aguiño.  

As xornadas que levan o nome do sacerdote
da vila achegan tres días de actividades 

 CULTURA

Fachada da Igrexa de Aguiño nunha imaxe de Adrián Estévez para a Galipedia
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EMPRESAS 

CONGALSA abre o prazo de inscrición para a súa 
nova Andaina Solidaria, que será novamente virtual 

A  empresa CON-
GALSA, con 
sede na Pobra 
do Caramiñal, 
vai dar un novo 

paso en materia solidaria, un 
ámbito de actuación no que 
a firma de produtos do mar é 
xa un referente. En concreto, 
informou da apertura do prazo 
de inscrición para a sexta 
convocatoria da súa Andaina 
Solidaria. Novamente celebra-
rase de xeito virtual (por mor 
da situación sanitaria e tendo 
en conta o éxito da anterior 
entrega, o ano pasado, que se 
desenvolveu baixo un formato 
análogo e conseguiu mobilizar 
a unha chea de camiñantes). 

Este ano, como novidade, 

as e os participantes poderán 
descargarse unha aplicación 
móbil na que rexistrarán todos 
os quilómetros que realicen 
e que, con posterioridade, a 
empresa converterá en euros 

para destinar a diferentes en-
tidades benéficas da comarca 
do Barbanza.

A andaina solidaria desen-
volverase entre o 1 e o 30 de 
xuño e haberá agasallos (a 

camiseta oficial da andaina) 
para todas as persoas que se 
inscriban con antelación, entre 
o 1 e o 17 de maio. 

O devandito pode facerse 
xa a través da web deportic-
ket.com. 

CONGALSA marcouse 
como reto “superar a ampla 
participación do ano pasa-
do no que tomaron parte 
na iniciativa un total de 620 
persoas”.

Respecto da aplicación mó-
bil que deberán empregar as 
e os participantes, a empresa 
indica que non se limitará a 
ser un acubillo no que rexis-
trar os quilómetros da andaina 
que leven a cabo, senón que 
tamén se poderá deixar cons-
tancia nela dos adestramentos 
de cada quen. 

Tres euros de cota solidaria
Do mesmo xeito que o ano 

pasado, a andaina está aberta 
non só aos traballadores da 
empresa, senón tamén aos 

seus familiares, amigos, a 
representantes de entidades 
colaboradoras e a toda aquela 
persoa que queira colaborar, 
con independencia da súa 
localización xeográfica.

CONGALSA explica que 
ao completar o formulario de 
inscrición, as e os participan-
tes deberán abonar unha cota 
solidaria de tres euros. Porén, 
se se desexa colaborar sen 
realizar quilómetros tamén 
se pode efectuar a doazón a 
través do dorsal 0.

Unha vez inscritas, as 
persoas participantes recibi-
rán un correo electrónico co 
seu dorsal, a ligazón para 
descargar a aplicación móbil e 
un formulario ao que poderán 
remitir as súas fotografías co 
dorsal. 

A compañía da Pobra do 
Caramiñal realizará un vídeo 
conmemorativo da iniciativa, 
con imaxes das e dos ca-
miñantes, que divulgará en 
diferentes canles corporativas.

Camiñando polo ben común  
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 ENTREVISTA

Manuel González López  

-Estamos a cumprir dous 
anos da lexislatura cunha 
serie de obxectivos no 

seu programa electoral. Vostede 
chegou a alcaldía cunha serie de 
obxectivos. Estanse a cumprir esas 
propostas?
- Estanse a cumprir pouco a pouco. 
Houbo avances moi importantes de 
acordo coas nosas propostas feitas 
á cidadanía. Por citar algúns, os 
servizos de conciliación destinados ás 
familias máis novas, iniciativas entre 
as que se atopa o servizo de madru-
gadores, que antes non existía; un 
campamento de verán que dura toda 
a estación; ou un punto de atención 
á infancia que funciona case como 
unha escola infantil ao uso e que fai 
posible conciliar ás nais e aos pais 
que traballan. 

Puxemos tamén en marcha unha 
Axencia de Desenvolvemento Econó-
mico Local que está a facer un labor 
moi importante sobre todo nestes 
tempos da pandemia que condicionou 

alcalde de Outes dende xuño de 2019

 Houbo avances moi 
importantes de acordo coas 
nosas propostas feitas á 
cidadanía

“Estamos satisfeitos 
co traballo desenvol-
vido estes dous anos, 
pero queda moito por 
facer”

todo. Moitas empresas necesitaron 
asesoramento e axudas propias, non 
só as do plan PEL Reactiva, des-
tinado a aqueles negocios como a 
hostalería e o comercio que se viron 
afectados por un peche prolongado. A 
Axencia está a facer un labor de apoio 
a estas empresas, se ben condicio-
nado pola situación sanitaria pola que 
estamos a pasar. Gustaríanos que 
unha vez se normalice a situación em-
pece a prestar servizos de emprende-
mento. Como o centro de coworking, 
que está xa moi avanzado. 

No plano turístico o ano pasado 
desenvolvemos unha campaña inno-

En medio da ría de Muros e Noia, bañada por ríos e cercada por fermo-
sas praias, Outes é unha paisaxe digna de postal. Collendo o mellor de 
dous mundos (o rural e o urbano galego), é sen dúbida un municipio ideal 
para vivir nel a tempo completo. En plena fase de estancamento econó-
mico debido á pandemia e demográfico, contaba con algo máis de 6.100 
habitantes a 1 de xaneiro de 2020, en 99,74 quilómetros cadrados en 10 
parroquias e 153 lugares (a capital curiosamente non pertence a ningun-
ha parroquia). As expectativas futuras de Outes son inmellorábeis e así 
nolo confirma o seu alcalde, Manuel González López, con quen puidemos 
falar destas e doutras cuestións, por exemplo da parte do seu programa 
que se puido levar a cabo dende que asumiu o mando do Concello, á 
fronte de Compromiso Outes, en xuño de 2019. 

Doutor en Economía Aplicada e profesor da Universidade de Santiago 
de Compostela, González López deixou aparcada de momento a súa tra-
xectoria educativa para dedicarse ao labor político no territorio do que é 
natural, ao que espera dar un empuxe en tódolos aspectos: económicos, 
infraestruturas, culturais, sociais e turístico. 
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vadora sobre o concello que incluíu 
un vídeo e unha guía de promoción. 
E tamén levamos a cabo traba-
llos habituais como o mantemento 
de infraestruturas que abranguen 
camiños, paseos fluviais e marítimos 
como por exemplo, o paseo de Ponte 
Nafonso. Ou mesmo a reparación da 
estación de augas residuais que vai 
ser reparada, ou da EDAR de Cando. 
Resumindo, estamos razonablemen-
te satisfeitos pero queda moito por 
facer.

- Cales son obstáculos no que 
queda de lexislatura?
- Os retos que quedan obrigan a que 
nos poñamos ao día en moitos as-
pectos, como por exemplo no servizo 
do mantemento de infraestruturas, 
unha cuestión que nos preocupa xa 
que levamos moito tempo con certo 
abandono e agora poñernos ao día é 
unha cuestión importante. Hai tamén 
outros proxectos que dependen dou-
tras administracións e que nos gusta-
ría levar adiante como a urbanización 
da avenida de Fisterra, que está en 
información pública pola Xunta de 
Galicia, ou outros proxectos perten-
centes á área social e de atención 
aos maiores que vemos necesario le-
var a cabo máis adiante, pero sempre 
co apoio doutras administracións xa 
que non é viable facelo nós pola nosa 
conta, como por exemplo o centro 
para terceira idade. En xeral gusta-
ríanos que as cousas foran máis rápi-
das, pero o feito de depender doutras 
entidades marca un ritmo máis lento 
aos proxectos. É o caso da adapta-
ción do solo industrial no planeamen-
to urbanístico de Outes. Neste senso, 
axiña sairá a información pública o 
impacto mediaoambiental.

- Respecto a crise económica e 
sanitaria e as metodoloxías para 
empregar para saír canto antes 
delas, hai unanimidade á hora de 
recoñecer que os concellos teñen 
materia prima para revitalizala eco-
nomía, o turismo e outros ámbitos 
de actividades: cales serán os pun-
tos fortes do Concello de Outes.
- Temos varios elementos potenciais. 

 Desde o Concello 
estamos a desenvolver un 
proxecto estratéxico que 
é algo identitario do noso 
municipio e que queremos 
poñer en valor, que é a 
carpintería de ribeira

Por exemplo a localización, que é 
relevante o estarmos situados a 25 
minutos de Santiago e a 35 do aero-
porto, e iso fai que basculemos cada 
vez mais cara á capital Compostela 
sen esquecer o posicionamento na 
ría. Tamén temos un puntal impor-
tante no aspecto turístico, con moitos 
elementos que destacar nos ámbitos 
rural e hostaleiro. Como por exemplo 
a recente apertura do primeiro hotel 
de catro estrelas da comarca, neste 
campo estamos contentos e quere-
mos apoiar desde a administración 
pública ese esforzo.

Amais, estamos a ofrecer vantaxes 
importantes como por exemplo que 
moitas familias escollan o concello 
para residir aínda que traballen na 
capital. Outes podería cumprir esa 
función desde o punto de vista resi-
dencial ou de situación de empresas. 

Estamos a traballar na dotación 
dunha pequena área de solo industrial 
que era un dos déficits que tiñamos. 
Sería non unha área industrial ao uso 
senón unha zona de servizos que 
consideramos importante para atraer 
empresas e centralizar a industria. 

Outes ofrece tamén o sector clave 
do marisqueo, sector a cuxos inte-
grantes ofrecemos o noso apoio como 
por exemplo á Confraría, que está 
a traballar na posta en marcha do 
sementeiro no Freixo, ao que se suma 
o noso apoio ao sector da construción 
naval, que é herdeira dunha tradición 
histórica e do que actualmente existen 
tres estaleiros modernizados.

- Por que vivir en Outes e que ofre-
ce no eido turístico o concello?
- Podemos resumilo como un paraíso 
no que hai calidade de vida, paisaxe 
con mestura de ría, vales, ríos, ser-
vizos, etc. Hai uns días saíu nunha 
canle de TV estatal unha reportaxe 
sobre o turismo rural e escolleu Ou-
tes, o que amosa o traballo feito por 
actores e axentes privados, que nos 
últimos anos onde mais investiron foi 
no aspecto turístico, sobre todo rural, 
aínda que tamén na gastronomía, e 
hai empresas que ofrecen servizos 
complementarios e outros que apare-
cerán nos próximos meses.

No ámbito turístico desde o Conce-
llo estamos a desenvolver un proxec-
to estratéxico que é algo identitario 
e característico do noso municipio e 
que queremos poñer en valor, que 
é a carpintería de ribeira. Outes foi 
o centro deste tipo de carpintería en 
toda Galicia, construíndose no século 
XIX e principios do XX centos de bar-
cos. Estamos a punto de adxudicar 
o proxecto para a rehabilitación dun 
deste estaleiros que se sitúa preto 
da praia de Broña e alí imos albergar 
un museo e centro de interpretación 
no que se desenvolverán actividades 
para que os visitantes coñezan o 
elemento básico do noso patrimonio 
e que é algo específico de Outes que 
nós podemos ensinar ao mundo. E 
agardamos que sirva para atraer xen-
te e potenciar o turismo do concello.

- Un dos alicerces necesarios para 
fixar poboación é sen dúbida o das 
infraestruturas, principalmente no 
eido da tecnoloxía e da fibra ópti-
ca. Como se encontra Outes neste 
eido en concreto?
- Estamos inmersos nun proxecto de 
extensión da fibra óptica que chegará 
aos 140 núcleos de poboación do 
concello. É un proxecto financiado 
con fondos europeos e levado a 
cabo, no noso caso, por Telefónica. 
Xa agora mesmo hai unha parte do 
territorio que conta coa fibra, sen-
do a previsión a de que antes de 
rematar o ano o 80 % dos núcleos 
de poboación conten xa con Rede 
de alta velocidade. Esta é a teoría, 
porque despois existen problemas 
xa que ás veces os veciños non 

deixan pasar o cable pola fachada 
do edificio e iso deixa sen servizo a 
outros residentes. Isto pasa inclu-
so na capital municipal e estamos 
tentando solucionalo. O acceso á 
alta velocidade de Internet permitirá 
fixar e atraer poboación e a profesio-
nais que dependen en moitos casos 
deste servizo.

- Como cualificaría vostede o 
labor desenvolvido polo concello 
e a poboación de Outes durante 
este ano de pandemia?
- En xeral a cidadanía respondeu a 
altura das circunstancias, aquí tive-
mos algún brote sobre todo despois 
do Nadal e aínda así a veciñanza e a 
hostalería reaccionaron de xeito moi 
civilizado e a este respecto estamos 
contentos. Desde o punto de vista do 
que é a acción do Concello, a pande-
mia condicionou todo. Desde marzo 
do ano pasado houbo que adaptarse 
e así puxemos en marcha servizos 
importantes como por exemplo 
servizos de atención á xente maior 
no primeiro confinamento, tamén po-
tenciando os servizos de limpeza e 
hixiene na rúa e isto condicionounos 
e tivemos que poñer recursos que 
terían que estar destinados a outras 
cousas.

Nós fomos dos primeiros Gober-
nos locais que en Galicia puxemos 
axudas propias cos recursos limita-
dos que tiñamos. Así, preto de cen 
negocios tiveron este pequeno apoio 
de 400 euros cada un deles e agora 
estamos a resolver xa os do Plan 
Reactiva. Desde o punto de vista 
do plan económico o Concello tivo 
que poñer as pilas e así a Axencia 
de Desenvolvemento Local estivo 
asesorando a tódolos sectores do 
municipio e neste senso coido que 
se fixo un traballo excelente. Creo 
que en xeral estivemos á altura e 
estamos contentos polo feito.

Pouco a pouco imos conseguindo 
cumprir as promesas que lles tiña-
mos ás veciñas e veciños de Outes 
e se ben non algunhas cousas non 
se poden facer todo o rápido que 
quixeramos, cremos que paseniño 
vanse logrando. 
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