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SARRIA

“Mouchos, curuxas, sa-
pos e bruxas! Demos, tras-
gos e diaños, espíritos das 
nevoadas veigas. Corvos, 
pintegas e meigas, feiti-
zos das manciñeiras…”, así 
comeza este conxuro tra-
dicional que se pronuncia 
nas queimadas. Ben se-
guro que nos días que se 
aproximan ha de saír da 
boca dos sarriáns en múl-
tiples ocasións, pois a  súa 
noite máxica, a máis curta 
do ano, volve traer con-
sigo unha viaxe no tem-
po, onde a tradición e o 
reencontro se fundirán de 
novo entre si. Por enriba, 
nesta ocasión, a data co-
bra maior relevancia, pois 
coas condicións sanitarias 
melloradas os festexeiros 
poderán gozar, tras dous 
anos, de meirande liberda-
de para vivir o San Xoán como 
se merece. 
A programación deste ano, ofer-
tada polo Concello de Sarria, 
chega repleta de grandes artis-
tas e novidades, con toda a for-
za mester para que o San Xoán 
vibre entre fogueiras e desexos. 
Todo comezará na tardiña do 
23 de xullo e chegará ao seu 
fin catro días despois. Esta pri-
meira xornada está previsto que 
arranque co pregón máis a ac-
tuación da Banda Municipal, de  
Meigas e Peleriños, así como 
tamén contará coas Pampóni-
gas no seu habitual desfile. Xa á 
noite, ao redor das 21.30 horas, 

está organizada a pancetada 
e ás 22.30 entrarán en escena 
Eoas e Correfoc, Dimonis de la 
Plana. Ás 00.00 celebrarase a 
queimada e  fogueira que irán 
seguidas da actuación de Enig-
ma. 
O venres, 24 de xuño, está es-
tablecida de mañá a misa e a 
procesión. Asemade, na sesión 
vermú haberá de novo concerto 
da banda e da La Unión. Xa pola 
tarde, os diversos pasarrúas es-
tarán animados por Louband, 
Gaiteiros Goián e Tambukada. 
Cando caia a noite, están fixa-
das as actuación de New York, 
ás 22.30 horas, e máis tarde da 
orquestra Olympus, que come-

zará o seu pase logo dos 
fogos de artificio. 
O sábado, día 25, a sesión 
vermú será amenizada por 
Siniestro Parcial e Proyec-
to Valley na praza da Vila. 
Xa de tarde, volverá haber 
pasarrúas con Tambuka-
da e Meigas. Máis tarde, 
Sound Sister presentarase 
na praza da Vila, ao redor 
das 20.30 da tarde. Dúas 
horas despois será a quen-
da da orquestra Miramar e 
ás 00.00 actuarán Os Saté-
lites. 
O domingo 26 de xuño, 
a festa continuará na se-
sión vermú coa presenza 
de Malditos Roedores no 
Cruce da Estación e de 
Mustélidos no paseo do 
Malecón. Pola tarde, os 
pasarrúas estarán ao car-
go dos Peleriños e Pam-

pónigas, amais da actuación da 
charanga Ardores. Xa ás 22.30, 
o público poderá desfrutar de 
Player e ás 00.00 será o intre da 
Panorama. 
No último día de troula, o 27 
de xuño, Louband regresará na 
hora do vermú ao campo da fei-
ra e proseguirá a súa actuación 
tamén pola tarde. Ao mesmo 
tempo, tamén se desenvolverá 
a tarde infantil na praza da Vila. 
Así mesmo, haberá animación 
por parte de Barafunda, Polbo 
Escapista e Mago Lolo. Xa ás 
22.30, as celebracións pecha-
ranse definitivamente co show 
do Combo Dominicano. 

Volve a noite máxica de San Xoán 
A vila de Sarria prepárase para desfrutar das festas patronais tras dous anos sen poder celebrarse con plenitude pola covid

• Día 23: Terá lugar o pregón ás 20.30 horas, a continuación serán as 
actuacións da Banda Municipal, Meigas e Peleriños, así como o habi-
tual desfile das Pampónigas. Ás 21.30 será a pancetada, ás 22.30 os 
espectáculos de Eoas e Correfoc, Dimonis de la Plana. Ás 00.00 será a 
queimada, a fogueira e a actuación de Enigma.

• Día 24: Misa e procesión, seguida de sesión vermú co concerto da ban-
da e de La Unión. Pola tarde, pasarrúas animados por Louband, Gaitei-
ros Goián e Tambukada. Ás 22.30 horas será a actuación de New York, 
e máis tarde da orquestra Olympus, e os fogos de artificio.

• Día 25: Sesión vermú amenizada por Siniestro Parcial e Proyecto Va-
lley. Pasarrúas con Tambukada e Meigas. Ás 20.30 concerto de Sound 
Sister, ás 22.30 a orquestra Miramar e ás 00.00 Os Satélites.

• Día 26: Sesión vermú con Malditos Roedores e Mustélidos.Pola tarde, 
pasarrúas a cargo dos Peleriños e Pampónigas, e tamén a charanga 
Ardores. Xa ás 22.30, baile con Player e ás 00.00 coa Panorama.

 
• Día 27:  Louband na hora do vermú e pola tarde. Tamén haberá unha 

tarde infantil, animación a cargo de Barafunda, Polbo Escapista e 
Mago Lolo. Xa ás 22.30, as celebracións pecharanse definitivamente 
co Combo Dominicano. 

PROGRAMA
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Persoas que tiveron oportuni-
dade de gozar do San Xoán de 
Sarria ao longo do tempo, danse 
cita nestas liñas onde rememo-
ran a importancia que tivo a fes-
tividade nas súas vidas.
Xaime Pombo lembra con nos-
talxia os seus anos de adoles-
cencia, aló polos oitenta, can-
do co inicio da tempada estival 
festexaba o San Xoán en Sarria. 

As clases remataban e co seu 
fin chegaba a noite máxica do 
ano, onde a troula cos amigos 
se prolongaba ata altas horas da 
madrugada. “Encantábame que 
as celebracións durasen varios 
días”, recorda Pombo, orixinario 
de Teixeira do Courel,  pero que 
naquel entón cursaba os seus 
estudos na vila. “Era moi novo, 

vivín aló dos 12 aos 18 anos”, 
explica, recordando como lle 
gustaba ver chegar a esta fes-
tividade xente procedente de 
distintos puntos da provincia, 

entre os que sempre atopaba 
coñecidos da súa zona.
Ante a pregunta de se leva moi-
tos anos sen regresar a este 
encontro, Xaime Pombo asin-
te, pois dende que se estable-
ceu na Coruña, festexa o 24 de 
xuño na cidade herculina. Non 
obstante, mostra o seu desexo 
de regresar de novo a esta xun-
tanza que tantos bos recordos 
lle trae: “Gustaríame reencon-
trarme cos amigos nunha noite 
tan especial coma esa”. E entre 
risas, aproveita para admitir: 
“Todo o que sexan festas, eu 
bótoas de menos! “.
Algo parecido lle sucede a Sonia 
Gómez, quen en xuño de 2005 
visitou por primeira vez Galicia. 
Contaba con trece anos e vivía 
en Madrid. A súa mellor amiga 
propuxéralle viaxar con ela ata 
Sarria. Recorda con estima o 

seu abraio perante o lume das 
fogueiras, así como os rituais 
que os veciños partillaran con 
ela: “Chamárame especialmen-
te a atención o que me contara 
unha señora, pois animárame a 

ir de madrugada a tomar o or-
ballo e así o fixen. Dende logo 
non foi boa idea, pois demos 
reviravoltas na herba dun prado 
e collín unha alerxia tremenda. 
Cada herba quedoume marcada 
na pel!”, exclama entre garga-

lladas para de seguido afirmar: 
“Pese a iso, fora unha velada 
estupenda, de moito baile e de 
moita esperanza posta en cada 
desexo que pedimos, con esa 
inocencia tan típica da idade”
Coa mesma saudade, lembra 
Marcos Fernández o San Xoán 
de hai unha practicamente unha 
década. Nese mes de xuño do 
2012, rematara a selectividade 
e entre esta festa e o Arde Lucus 
celebrou a súa nota de acceso: 
“Recordo aquela tempada con 
moita estima. Despois de meses 
de traballo, por fin puidera ter 
tempo libre para facer as cousas 
propias dun rapaz desa idade”, 
sinala. 
“O verán anterior á universi-
dade coido que a moitos lles 
queda ben gravado na mente”, 
opina Fernández, quen lem-
bra como guindara todos os 

seus apuntamentos á fogueira 
e sentirá unha gran liberación: 
“Non son moito de rituais, pero 
ese acto si foi moi significativo 
para min; supuxo deixar atrás 

unha etapa para centrarme na 
seguinte”, afirma. E remata por 
concluír: “Abofé que si, viaxar 
coa memoria a esa noite con-
creta sempre é emocionante”. 

Vivencias dunha cita imprescindible

“Encantábame que as 
celebracións durasen 

varios días”

“Non son moito de 
rituais, pero ese acto 
si foi moi significativo 

para min; supuxo 
deixar atrás unha 

etapa para centrarme 
na seguinte”

“Fora unha velada 
estupenda, de 

moito baile e de 
moita esperanza 

posta en cada desexo 
que pedimos, con esa 

inocencia tan típica 
da idade”

“Gustaríame 
reencontrarme cos 
amigos nunha noite 
tan especial coma 

esa”
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Cales pensades que son os puntos 
fortes que poderán ver os sarriáns 
nestas festas de San Xoán? 
NOELIA PORTO: Sen dúbida, a proxi-
midade coa xente, o amplo reper-
torio, o saber adaptarse. Podemos 
facer tres horas de baile máis típico 
como outras tantas de festa racha-
da nun plan máis actual.  Este ano, a 
pesar de que foi un cambio grande 
para a orquestra, pois só quedaron 
tres persoas da antiga formación, a 
verdade é que nos adaptamos moi 
ben. Temos un bo compañeirismo. 
Vai ser un verán moi ameno,  un 
gran verán, non pesabamos que se 
ía recuperar tan pronto a cousa! 
TAKITO MARIÑAS: Os puntos fortes 
da formación son o traballo en equi-
po, o dinamismo, a versatilidade e a 
orixinalidade, sen esquecernos de 
que conta cun dos equipos artísti-
cos de maior nivel que hai este ano 
na verbena.

Como se desenvolveu o voso amor 
pola música? Cales son os vosos re-
ferentes musicais? 
NP: O meu amor pola música lévoo 
dentro, no sangue, nas veas… Toco 
na “Banda de Música Unión de Gu-
láns” de Ponteareas. Son a sexta 
xeración da miña familia na banda, 
como non ía gustarme a música! E 
en canto aos meus referentes mu-
sicais, non che diría Beyoncé nin 
nada polo estilo, senón meu pai e 
meu avó. Eles son os meus referen-
tes musicais. De aí chegou o meu 
afecto pola música, de ir tocar coa 
banda polas festas, pois tamén fan 
moitas verbenas. Aparte diso, estu-
dei Arte Dramático, entón o do es-
cenario e actuar é como un bloque, 
xa está todo na miña vida. A ver-
dade, é unha vida moi gratificante 
porque fas desfrutar á xente co que 
ti desfrutas. Iso sempre é o mellor 
agasallo. 
TM: Naceu comigo e foi medrando 
co paso dos anos. Referentes mu-
sicais como tal non teño, gústame 
todo tipo de música. Pero si é certo 
que como cantante que son teño 
preferencia por aqueles artistas con 

identidade, esas voces que pechas 
os ollos e só con escoitalas sabes 
dicir quen son.

Gardas algún vínculo con Sarria 
ou acudiches nalgunha ocasión ás 
súas festas de San Xoán? 
NP: Non gardo ningún vínculo con 
Sarria nin estiven xamais nas súas 
festas, así que este vai ser o meu 
primeiro ano no seu San Xoán! Teño 
moitísimas ganas de gozar da súa 
festa por toda o que implica e máis 
logo destes anos catastróficos… Vai 
ser máis especial ca nunca! 
TM: Pois vínculo a nivel persoal non 
teño ningún, pero este é o cuarto 
ano no que veño a tocar.

Cal é o voso tema favorito? 
NP: Estou moi contenta con todo 
o repertorio que teño, aínda que 
sempre hai algunha canción que 
se atravesa. Por exemplo, teño un 
valse que é moi bonito e ao ser tan 
fermoso póñome tan nerviosa que 
non remato de desfrutalo. Pero si 
hai un tema que me gusta moito; o 
de “Ateo” de C.Tangana e Nathy Pe-
luso. Nós démoslle o noso toque en 
versión merengue, que é un punto 
a favor en Miramar, pois sempre lle 
damos o noso toque persoal. Face-
lo dun xeito diferente faino espe-
cial. Pero en xeral, gústame dende a 
cumbia de toda a vida ata o regue-
tón máis moderno. Ao final estás 
facendo algo que desfrutas e vaiche 
gustar todo. 
TM: Un dos temas que máis me 
gusta do repertorio é tamén “ateo”, 

xa que temos unha versión propia 
e exclusiva feita por e para nós, ó 
igual que moitos outros, pero ese é 
quizais o que máis me gusta.
 
E  hai algún tema que desexedes 
cantar e aínda non estea na vosa 
lista? 
NP: Pois non sei, si é certo que me 
gustan os temas románticos. Mais 
estou contenta co repertorio que 
hai; a xente responde moi ben, bai-
la moito e resulta un bo traballo por 
parte de todos os meus compañei-
ros. Se as cousas están ben empas-
tadas é o que vai gustar igual ca boa 
relación que temos. Iso tamén vai 
transmitir moito! 
TM: Sería complicado decantarse 
por un tema en concreto que me 
gustaría interpretar; teño moitos no 
caixón de temas “preferidos”.

Unha suxestión musical para o ve-
rán? 
NP: Suxerir unha canción nestes 
tempos é moi complicado, pois sae 
unha nova cada día! Quizais para o 
verán os temas de Camilo son moi 
animados, ou algún reguetón novo. 
O verán ten ese rollo fresco! Diríalles 
que veñan a ver a nosa formación, a 
desfrutar con nós, que temos can-
cións para todos os gustos: cumbia, 
valses, rancheira, reguetón, dance, 
algunhas de AC/DC ou Bon Jovi etc. 
TM: Imaxino que estaremos refe-
ríndonos a temas que teñamos no 
repertorio, neste caso suxeriríalles 
que se fixasen en Soy minero, Slo-
mo, Ateo, Granada...

“Vai ser máis especial ca nunca!”
NOELIA PORTO E TAKITO MARIÑAS (ORQUESTRA MIRAMAR)

Como se desenvolveu o teu amor 
pola música?
O amor pola música espertou en 
min dende ben pequerrechiña. Eu 
crieime nunha familia de amantes 
da música; meus pais cantaban, a 
miña avoa é pandereteira e canta-
reira… Dende ben pequena estiven 
rodeada de música e sempre me 
transmitiron ese amor e respecto 
por ela. 

Cales son os teus referentes?
Os meus referentes son moi va-
riados; dende as pandereteiras ou 
o coro da igrexa no que me criei 
cantando ata cantantes a nivel in-
ternacional como Laura Pausini, 
Whitney Houston ou Céline Dion. 

Que  lembranzas máis afastadas 
no tempo gardas do San Xoán?
As que teño de pequerrecha des-
pois da sardiñada, de estar coa fa-
milia e veciños na aldea saltando a 
cacharela. Lembro marchar cos ra-
paces a facer trasnadas como cam-
biarlles as plantas ás veciñas, Iso 
creo que agora se perdeu un chisco 
e é unha mágoa porque a verdade 
é que era algo moi divertido. 

Levas a cabo algún ritual nesta 
noite máxica?
Pois si, saltamos a cacharela e des-
pois facemos a auga coas herbas 
de San Xoán. E miña nai fai o de 
meter o ovo na auga. 

Gardas algún vínculo con Sarria 
ou tes algún recordo especial das 
súas festas de San Xoán?
Desafortunadamente non teño 
recordos da festa de San Xoán de 
Sarria, nunca estiven nela que eu 
recorde. Iso si, lembro que hai anos 
participei nun concurso musical da 
Televisión de Galicia en Sarria, a 
verdade é que o pasara moi ben! 

Que supón para ti poder actuar 
nas súas celebracións? Algo moi 
especial porque, como dicimos, 

é unha festa que é máxica e máis 
se actúas nunha vila onde se lle 
dá tanta importancia, que ten esa 
festividade como propia. Ten un 
valor engadido que para nós é moi 
especial! 

Tes algún tema favorito dentro do 
repertorio da Panorama?
Dentro do repertorio deste ano o 
meu favorito é “Terra” de Tanxu-
gueiras, sen dúbida. É o primeiro 
tema do repertorio co que abrimos 
cada actuación, tanto en Galicia 
coma en toda España. É un tema 
moi especial. 

E algún que desexes cantar e aínda 
non estea na vosa lista?
A verdade é que hai moitos, agora 
mesmo pois non che sabería desta-
car un, pero quizais algún máis en 
galego sería chachi metelo. 

Poderías suxerir aos lectores de 
Sarriaxa unha canción para que a 
escoiten este verán?
Pois si, neste caso vou varrer un 
chisquiño para a casa porque en 
breve sairá á luz o meu novo tema 
con DJ Son1c que ademais versa 
precisamente sobre a noite de San 
Xoán. Chámase “Noite de meigas”;  
isto é unha primicia, e vai saír ao 
redor das datas desta festividade.  
Agardo que á xente lle guste e por 
suposto que o desfruten non só 
nesta noite senón todo o verán. 

“O meu novo tema versa 
sobre o San Xoán” 

FÁTIMA PEGO (ORQUESTRA PANORAMA)
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De que xeito definiriades Louband 
a alguén que aínda non tivese a 
oportunidade de  gozar da vosa 
música en directo? Que descu-
brirán esas persoas que acudan a 
unha actuación  vosa por primeira 
vez?  
En Louband temos un espectácu-
lo diferente, interactivo 100% co 
público, con repertorio  bastante 
amplio en estilos, e sempre orien-
tado á festa. O noso traballo é que 
a xente cante,  baile e brinque du-
rante toda a actuación, facer que o 
público pase unha experiencia dun  
concerto en primeira fila, onde as 
fronteiras de escenario e público 
están difuminadas, e  donde todo 
o mundo é partícipe do show. 

Cales son os vosos referentes mu-
sicais?  
Temos un abanico bastante gran-
de, a maioría dos compoñentes 
vimos dunha carreira de  música 
clásica, e outros sempre estiveron 
mais adicados a música Rock, o re-
sumen: referencias  musicais moi 
diversas. Podémonos emocionar e 
atopar ideas escoitando tanto aos 
grandes do  mundo clásico, como 
unha canción de pop anglo, como 
o rock mais bravú. Non temos nin-
gún  límite en este aspecto, se nos 
gusta e se nos imaxinamos como 
levalo ao noso estilo, benvido é.  

Cales son os recordos máis vellos 
que gardades do San Xoán de Sa-
rria? E da vosa primeira  actua-
ción nestas festas, que lembran-
zas destacariades?  
A nivel personal, hai xente que 
vive estas festas dende nenos, xa 
que residen de toda a vida  nesta 
Vila, e outros comezaron a des-

frutar destas festas a raíz desta 
formación, ou da  formación da 
que formábamos parte anterior-
mente. Algo que falamos entre 
todos  habitualmente, é que o 
San Xoán é o inicio, o pistoletazo 
de saída para o forte da tempada 
de  actuacións.  
En canto á nosa primeira actua-
ción nestas festas, creo que todos 
coincidimos en destacar unha  
palabra: sol. A mellor idea que 
tivemos foi colocarnos na ponte 
do malecón, pensando que non  
iamos pasar tanta calor, e que o 
sol ía ser indulxente pero… Equi-
vocámonos bastante, e saímos  a 
maioría coma cangrexos… Tamén 
é certo que a pesares diso, foi a 
primeira vez que a xente  
de Sarria nos viu actuando na rúa, 
e o apoio que recibimos dende ese 
momento non o  conseguiremos 
pagar nunca.  

Logo de dous anos de pandemia 
nos que a vosa formación non 
parou de actuar, que  supón para 
vós participar nestaas festas xa 
cunha situación sanitaria máis fa-

vorable?  
É un momento que todos esta-
mos esperando, xa levamos todo 
o ano realizando actuacións  coas 
medidas moito mais relaxadas, e a 
verdade é que a xente ten moitas 
ganas de festa.  Esperamos que a 
Vila de Sarria responda do mesmo 
xeito que levamos vendo esta úl-
tima 
tempada, que saia a disfrutar con 
nós na rúa, que lles sirva para olvi-
darse, aínda que sexa  durante un 
breve periodo de tempo, de todo 
o que pasamos os últimos anos. 
Pola nosa parte  ímolo poñer todo 
para que sexa posible, asíque, es-
perámosvos!  

A que se debe que escollerades 
facer a versión do tema  O tren? 
Que significado ten  para vós a fi-
gura de Andrés Do Barro?  
A idea de escoller ese tema, par-
te da reivindicación propia que 
temos de elixir cancións e  darlles 
unha revisión ao noso estilo, unha 
forma de marcar a nosa identida-
de como banda, que  non cerra 
fronteiras, e pode combinar per-

fectamente un tema ampliamente 
coñecido por  todo Galicia como O 
Tren, con outra canción mais inter-
nacional, neste caso o Proud Mary.  
A figura de Andrés do Barro 
tomámola como algo reivindi-
cativo, é dicir, alguén durante 
a  ditadura que usaba a música 
en galego como bandeira, e que 
chegou a ser número 1 en  Espa-
ña varias veces con esa música, 
algo que ata día de hoxe non se 
volveu conseguir. Para  nós de-
mostra que non hai límites no 
que queiras facer como banda, 
independientemente de  que 
chegues ou non a ser un gran re-
ferente, adícalle tempo e cariño, 
e o resultado sempre  merecerá 
a pena.  

Podedes citar uns cantos discos 
que recomendariades aos lecto-
res escoitar  neste verán?  
Podemos citar artistas, porque dis-
cos, para nós é moi relativo. O que 
mais escoitamos dentro  da forma-
ción son grupos tipo Ska-P, Here-
deiros da Crus, M-Clan ou Fito, e 
creo que a todo o  mundo que lle 

guste a nosa banda, pode disfrutar 
de calquera destas formacións.  
Algo que discutimos a veces entre 
nós é se resulta mellor escoitalos 
en disco de estudio ou  disco de di-
recto, e para gustos… Cores! 

De que forma se presenta para 
vós o estío?  
Pois a verdade é que non imos ter 
tempo a aburrirnos, temos datas 
cerradas case continuas  ata me-
diados de setembro, e quédannos 
moitísimas por confirmar aínda, 
se estades atentos  ás nosas RRSS, 
poderedes seguirnos a través da 
xeografía galega e parte do es-
tranxeiro! 

Cabo de dez anos, onde vos 
imaxinades?  
Tocando. É decir, nunha formación 
deste tipo, nunca se sabe onde es-
tará o punto e final, se o  hai, o úni-
co que podemos decir, e que esta 
profesión levámola por dentro, e 
creo que ningún  de nós se imaxi-
na facendo calquera outra cousa 
que non teña que ver co que esta-
mos a facer  a día de hoxe. 

“O San Xoán é o pistoletazo da tempada”
LOUBAND
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O vicepresidente económico e con-
selleiro de Economía, Industria e 
Innovación, Francisco Conde, avan-
zou que a Xunta vai mobilizar 1,6M 
euros en oito concellos da provin-
cia, un deles o de Sarria, para que 
poidan mellorar as infraestruturas e 
servizos dos polígonos e implantar 
viveiros industriais.
No caso concreto da provincia de 
Lugo, construiranse novos viveiros 
en tres concellos cunha mobiliza-
ción de case 1M€ de investi mento 
público-privado: Bóveda, Cospeito 
e Baleira. Por outra banda, son seis 
os concellos lugueses benefi cia-
dos con axudas para a mellora de 

infraestruturas nos polígonos in-
dustriais, que suman na provincia 
un investi mento público-privado 
mobilizado de case 630.000 euros. 
Ademais de Cospeito, son: Sarria, 
Outeiro de Rei, Palas de Rei, Cervo 
e Xove.
Conde apuntou que estas dúas li-
ñas de apoio están pensadas para 
fortalecer o tecido empresarial dos 
concellos galegos desde o punto 
de vista da competi ti vidade e as 
infraestruturas. Son apoios, abon-
dou, que, ademais de favorecer a 
creación de novas empresas a tra-
vés dos viveiros, buscan ser unha 
chamada a novos investi mentos.

Sarria recibe unha 
achega para a mellora 
do polígono industrial

O CEIP Plurilingüe Antonio Fernán-
dez López do Oural, en Sarria, foi 
o terceiro clasifi cado nos premios 
#DígochoEu de Ouro da CRTVG. Na 
gala de entrega destes galardóns, 
celebrada este martes pola tarde na 
Cidade da Cultura de Santi ago, foron 
tamén galardoados o IES Virxe do 
Mar de Noia, co premio de Prata, e 
o CEIP Plurilingüe San Clemente de 
Caldas de Reis, co ouro.
A proposta do centro gañador do 
premio de Ouro, dotado con 2.000 
euros, xira arredor das orquestras, 
a música e os concertos. Pola súa 
parte, o vídeo gañador do premio de 
Prata, con 1.000 euros, alude á crea-
ción audiovisual e ensina as palabras 

máis empregadas neste sector. E o 
premio de Bronce, dotado con 500 
euros, foi para o vídeo dos nenos do 
Oural sobre a letra J na lingua galega.
Os dez vídeos fi nalistas foron grava-
dos coa colaboración do equipo do 
#DígochoEu, que visitou cada cen-

tro escolar para que Esther Estévez 
parti cipase na peza co alumnado e 
poden verse no YouTube. O xurado 
outorgou tamén un premio especial 
ao vídeo presentado polo IES Basan-
ta Silva de Vilalba, que supón 200 eu-
ros e a emisión do seu vídeo. 

Escolares de Oural gañan o 
terceiro premio #DigochoEu

Días despois de que o portavoz do 
grupo municipal do PP en Sarria, 
José Antonio García, denunciase 
neste medio o aspecto que “non 
merece a vila máis grande do Ca-
miño Francés en Galicia”, unha 
das zonas na que os populares 
centraban as súas queixas xa foi 
arranxada.
Trátase da Ponte da Áspera, sobre 
a que o portavoz dos populares 
reclamaba que “se atopa absolu-
tamente invadida pola maleza e 
polas silvas. Parece menti ra que 
un icono de Sarria como é esta 
ponte sexa olvidada, esquecida 
absolutamente polo goberno mu-
nicipal”.
E parece que as denuncias e 
queixas realizadas polo grupo po-
pular nas suas redes socias duran-

te a pasada semana e recollidas 
por SarriaXa nunha amplia repor-
taxe o pasado sábado non cairon 
en saco roto.
Os veciños encontráronse a Ponte 
da Áspera, unha ponte de interés 
cultural sobre trazado medieval á 
saída da vila de Sarria e en pleno 

Camiño, cunha imaxe totalmente 
renovada.
A maleza que cubría a parte ex-
terna da ponte e que incluso di-
fi cultaba o paso dos camiñantes 
desapareceu e agora a Ponte da 
Áspera mostra de novo o seu me-
llor  aspecto.

A Ponte da Áspera foi arranxada 
trala queixa do Parti do Popular

XORNADAS XURÍDICAS. As XV Xornadas Xurídicas de Sarria Román García 
Varela, que este ano abordaron a relación entre a intelixencia arti fi cial (IA) e 
o Dereito, clausuráronse na Casa da Cultura da localidade. O encontro, que 
esti vo organizado polo Concello de Sarria e que por primeira vez forma parte 
do programa de Formación Conti nua do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CXPX), reuniu a expertos na materia e a recoñecidos xuristas. Nas mesas 
redondas interviñeron maxistrados do Tribunal Supremo, do Tribunal Cons-
ti tucional e da Audiencia Nacional, ademais dos presidentes das audiencias 
provinciais da Coruña e Ourense e a xuíza decana de Lugo, entre outros.
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A empresa sarriá Muebles Celei-
ro é unha empresa que leva máis 
de 25 anos adicandose a amoblar 
tanto fogares como hoteis ou res-
taurantes.
Xa que teñen en conta a necesida-
de da importancia que é ter un bo 
descanso, acaban de ampliar a ex-
posición de descanso cunha varie-
dade ampla de colchóns e bases. 
Así poderán comparar e probar 
o descanso que máis se axeite a 
cada un.
Dentro da variedade de colchóns 
poderanse os de resorte embol-
sado que, xogando co grosor e a 
canti dade de resortes existen di-
ferentes durezas e sensacións de 
tombada. 
Os de núcleo sólido onde sem-
pre se busca unha boa densidade 
para unha maior duración. Tamén 
contan con modelos naturais, con 
fi bras de lá e algodón que buscan 
un descanso o máis natural posi-
ble.
Ademais pensando na ecoloxía, 
os colchóns con fi bras elabora-
das con plásti cos que se recollen 
dos fondos mariños son a últi ma 
moda. Para estes días de verán 
que xa comezan dispoñen de 

colchóns con tecidos fríos onde a 
sensación de durmir será máis re-
frescante.
E para completar un bo descanso 
ofertan aos seus clientes bases e 
colchóns para arti cular, que po-
den ser de látex 100%, visco ou 
resorte embolsado. Así como con 
diferentes bases para colchón, 
somieres ou bases tapizadas, ba-
ses arti culadas motorizadas para 
unha maior comodidade, canapés 
para maior almacenamento que 
poden ser tapizados de madeira 
ou melamina...
Nun lugar onde a poboación de 
idade elevada é numerosa, teñen 

en conta aos maiores con camas 
xeriátricas, cadeiras elevables e 
máis elementos xeriátricos que 
axudan a facer o día a día máis 
doado. E por suposto, tamén po-
derán atopar diversos dormito-
rios, sinfonieres, mesas de noite e 
cabeceiros.
Se algo defi ne a Muebles Celeiro 
é a calidade dos seus produtos e 
a atención ao cliente. Poderán 
buscar asesoramento cos seus 
empregados, e especialmente con 
Inmaculada Castro a asesora do 
bo descansar, que estarán encan-
tados de resolver as posibles dúbi-
das durante o proceso de compra.

Muebles Celeiro amplía a 
súa exposición de descanso

O prazo de matrícula para o 
próximo curso no Conserva-
torio Elemental e Profesional 
de Música Cantiga de Sarria 
xa se encontra aberto e como 
novidades para o próximo 
curso oferta as especialidades 
de música moderna e jazz. 
Todos aqueles interesados 
en matricularse nalgunha das 
múltiples opcións que oferta 
esta entidade teñen de prazo 
para facelo ata o próximo 29 
de xuño.

25 ANOS DE EXPERIENCIA. 
Cantiga de Sarria abriu as 
súas portas no ano 1995 así 
que conta con más de 25 anos 
de experiencia importando as 
especialidades de piano, gui-
tarra, guitarra eléctrica, bajo 
eléctrico, violín, viola, violon-
chelo, percusión, acordeón, 
clarinete, saxofón, gaita galle-
ga, trompeta, trombón, tuba, 
flauta travesera ou canto ás 
que se suman para o próximo 
curso a música moderna e o 
jazz.
A entidade seguirá tamén a 
impartir as clases de inicia-

ción á música para nenos e 
nenas de entre 3 e 5 anos, 
preparatorio para rapaces e 
rapazas de 6 e 7 anos e as cla-
ses de adultos.
Para solicitar máis informa-
ción ou formalizar a matrícu-
la, os interesados poden acer-
carse á secretaría do centro 
na Rúa da Mercede nº58 en 
Sarria. Tamén poden facelo 
chamando por teléfono ao 
630 773 232 ou a través de 
internet enviando un mail a 
cemu.profesional.cantiga@
edu.xunta.gal.

O conservatorio Canti ga 
ten aberta a inscrición
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Oito cidades presentaron en Sarria 
as súas experiencias en diferentes 
ámbitos da educación, nesta  ocasión 
centradas na educación patrimonial, 
a ciudadanía, e na promoción da  
saúde mental e as competencias 
socioemocionais. O V Seminario de 
Educación do  Eixo Atlánti co cele-
brouse no Salón de Plenos. 
Adelina Pinto, presidenta do Grupo 
Temáti co de Educación e Cultura, 
Xoán Vázquez  Mao, Secretario Xeral 
do Eixo Atlánti co, e Claudio Garrido, 
alcalde de Sarria,  recibiron aos asis-
tentes. A xornada fi nalizou coa visita 
guiada ao Mosterio da  Madalena, 
en Sarria, e ao Mosterio de Samos, 
no Camiño de Santi ago. 
Adelina Pinto inaugurou a xornada 
destacando a importancia de “com-
parti r as  experiencias, as cousas 
boas e as non tan boas”. Ademais, 
asegurou que o Eixo  Atlánti co “ten 
a capacidade de unirnos ao redor da 
educación”. Pola súa parte, o  alcalde 
de Sarria, Claudio Garrido, defendeu 
a educación pública mentres que 
o  Secretario Xeral criti cou o ascen-
so dos populismos e asegurou que 
“deixa entrever o  fracaso do modelo 
educati vo. O modelo non fomenta a 
capacidade  críti ca”. 
Na temáti ca de saúde mental, 3 
cidades presentaron as súas boas 
prácti cas coa moderación de Ana 
González Abelleira, deputada de 
Lugo da área de Formación, Ensino, 
e Economía do Coñecemento. Luísa 
Feijóo, concelleira de Benestar Social 
e de Promoción á Saúde do Conce-
llo de Ames, expuxo o seu programa 
Regulación Emocional. Tras observar 
as consecuencias que a pandemia 
provocou nos mozos de Secunda-
ria, o Concello de Ames organizou 4 
sesións de mindfulness dirixidas ao 
alumnado, familias e profesorado 
co obxecti vo de desenvolver unha 

maior competencia emocional. Ole-
gario Sampedro, Presidente do Ins-
ti tuto de Mediación Educati va de 
Ribeira, falou sobre a enti dade.
Marlene Sousa, do ProChild CoLAB 
de Guimarães, presentou Coacti on 
e a saúde mental dás crianças, un 
proxecto comunitario de investi ga-
ción-acción, co obxecti vo de pro-
mover o benestar, a saúde mental 
e a resiliencia dos nenos, entre 3 e 
10 anos, durante e despois da pan-
demia da Covid-19, a través dunha 
acción colaborati va. 
En materia de educación patrimonial 
e cidadanía, moderou o faladoiro 
Rubel Prol, concelleiro de Educación 
de Santi ago de Compostela. Bea-
triz Varela, técnica de Educación de 
Santi ago de Compostela, presentou 
Vivir nas cidades históricas, un re-
latorio na que se recalcou a impor-
tancia de que os colexios colaboren 
con outras enti dades da cidade para 
que os nenos e nenas aprendan so-
bre patrimonio histórico, cultural e 
natural. 
Isabel Teixeira, técnica superior de 
Educación de Vila Real, pechou a te-
máti ca de educación patrimonial e 
cidadanía coa iniciati va “ Assembleia 
Municipal Infanti l”. O seu obxecti vo 
é incenti var o interese, desde os pri-

meiros anos, polos deberes e derei-
tos como cidadán, así como desen-
volver capacidades de intervención e 
argumentación. Por últi mo, tratouse 
sobre a promoción das competen-
cias socioemocionales. Esta parte do 
seminario foi moderada por Adelina 
Pinto, Vereadora de Educación de 
Guimarães. Mara Alves, técnica do 
Municipio de Santa Maria dá Feira 
expuxo o proxecto Ou crescer do ler 
e ser. O traballo foi creado durante 
o curso 2016/2017 coa intención de 
que colexios e familias cren oportu-
nidades que promovan o desenvol-
vemento cogniti vo dos nenos, pero 
que garantan tamén a súa formación 
interpersoal.
Lúcia Ramalho, psicóloga no Depar-
tamento de Educación de Valongo, 
e Andreia Espain, Presidenta da 
Asociación Mente de Principiante, 
presentaron Calmamente – apren-
dendo a aprender-se, un proxecto 
que culminará co lanzamento dun 
Ebook onde son comparti dos varias 
testemuñas de nenos de 8 e os 11 
ano. Por últi mo, Iria Rajal, Profesora 
de Música en dous Centros de Ensi-
no Especial no Concello de Coruña, 
falou da iniciati va de Musicoterapia 
e Pedagoxía Musical para escolas 
con Necesidades Especiais. 

O Eixo Atlánti co celebrou na vila 
o V Seminario sobre educación

A Concellería de Deportes 
presenta este campamento 
de actividades deportivas e 
culturais tan completo.
Os cursos de natación reali-
zaranse  por quincenas e se-
rán iniciados o 4 de xullo e en 
distintas quendas. Así mesmo, 
haberá máis opcións como a 
de practicar ioga e ximnasia 
de mantemento ao aire libre. 
Os demandantes poderanse 
inscribir desde o 17 de xuño 
para os cursos e do 21 de 
xuño para os abonos na pisci-
na climatizada.
Por outra banda, tamén se 
poñerá en marcha o campa-
mento urbano Aventura no 
Camiño 2.0, onde a activida-
des xa realizadas no ano ante-
rior, coma o  kaiak ou paddle 
surf, sendeirismo, sumaran-
se as que levarán a cabo na 

aula Cemit. Minecraft, robó-
tica.  Todo estará destinado a 
rapaces e rapazas  de entre 5 
e 17 anos e aquel que dese-
xe inscribirse poderá facelo a 
través da sede electrónica ou 
no rexistro municipal.

Sarria anuncia un verán 
cheo de acti vidades

O Concello de Sarria arranxou unha 
serie de queixas do grupo popular. 
Nesta ocasión, as críti cas dos popu-
lares centráronse na parroquia de 
Oural, na que o Concello deixou na 
rúa ferros e cables de semáforos que 
xa foron desinstalados con anteriori-

dade. A outra zona que preocupaba 
polo seu estado ao PP de Sarria é 
o Campo do Río. “Tres anos de de-
terioro e mala imaxe. Tres anos de 
Claudio Garrido Camiña”, senten-
cian antes de pechar co habitual “Así 
NoN”.

Amañados varios semáforos de 
Oural trala denuncia do PP
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COMARCA

A Deputación de Lugo reclámalle á 
Xunta de Galicia un plan de recupe-
ración integral, sinalización e promo-
ción do Camiño Real na provincia de 
Lugo. Unha petición que foi acorda-
da por unanimidade no Pleno ordi-
nario de maio, ao aprobarse unha 
moción defendida polo PSdeG.
A voceira socialista do Goberno, Pi-
lar García Porto, pediu que o plan se 
aplique á totalidade dos concellos 
polos que transcorre o trazado do 
Camiño Real, “e non de xeito parcial 
como se fixo nos traballos do 2017”. 
Ademais, a proposta recolle que a 
Xunta de Galicia, tendo en conta as 
achegas das administracións locais, 
deseñe accións de promoción do 
Camiño Real como atractivo cultural 
e turístico, ligado á promoción xeral 
das diferentes rutas do Xacobeo na 
provincia de Lugo.
Concretou a Deputada de Promo-
ción do Territorio e Turismo que 
este itinerario entra na provincia por 
Pedrafita do Cebreiro, percorre os 
concellos de Triacastela, As Nogais, 
Becerreá, Láncara, O Corgo, Lugo, 
Outeiro de Rei, Rábade e Begonte, 
e sae da provincia de Lugo por Gui-
tiriz cara a provincia da Coruña. “A 
pesar das reclamacións de veciños 
e veciñas, asociacións culturais e 
medioambientais, e estudosos de 
numerosos ámbitos, o Camiño Real 
de Lugo non ten acadado das auto-
ridades da Xunta de Galicia a protec-
ción e a posta en valor que merece a 
súa importancia histórica”, subliñou.
García Porto indicou que a Xunta 
de Galicia iniciou no 2017 o deseño 
dun plan parcial para facer tarefas de 
sinalética nos concellos de Triacas-
tela, As Nogais, Becerreá, Láncara e 
O Corgo. “Un plan no que apenas se 
investiu daquela 50.000€ e que logo 
quedou interrompido, sen estender 
ao conxunto do trazado”. “Dende o 
2017 ata este ano pasaron 5 anos e 
non se fixo nin un só quilómetro máis 
en relación co Camiño Real. O certo 
é que non entendemos por que non 
se fixo o trazado completo, e tam-
pouco entendemos que sabendo da 
relación que ten co Camiño Francés 
e o de Inverno non se aproveitaran 
fondos do Xacobeo para impulsalo”. 
Nese sentido, apuntou a Deputada 
que a motivación pode estar “na 
desgana pola recuperación do pa-
timonio”, xa que se están xerando 
“camiños de primeira e camiños de 
segunda, porque ao Camiño Real pá-
salle como ao Camiño do Mar, que 
segue esperando polo seu recoñece-
mento oficial”.
“Dende a Deputación temos un fir-
me compromiso coa conservación e 

posta en valor do noso patrimonio 
cultural polo seu valor en si, como 
legado que debemos protexer, pero 
tamén pola súa importancia á hora 
de dinamizar o rural e xerar unha 
oferta turística de calidade”, afir-
mou. 

O CAMIÑO REAL. A Deputada expli-
cou que “entre o seu rico patrimonio 
cultural e histórico, a provincia de 
Lugo conserva as trazas do proceso 
de modernización das vías públicas 
acometido en España ao longo do 
século XVIII”. Detallou que entre 
1761 e 1785, o plan de reforma das 
principais vías da península aplicou-
se tamén ao Camiño Real de Galicia, 
que transcorría entre Madrid e A 
Coruña.
Referiu que o Real Decreto de 10 
de xuño de 1761 quería mellorar o 
comercio entre provincias facendo 
camiños “sólidos e rectos”, cun an-
cho de vía estandarizado en 19,60 
metros. Polo que respecta á provin-

cia de Lugo, os traballos de mellora 
desta vía acometidos polo enxeñei-
ro francés Carlos Lemaur suporán o 
descubrimento da Vía Romana XIX. 
“De feito, o trazado do novo Camiño 
Real vaise superpoñer ao da vella cal-
zada latina. Este exemplo de enxeñe-
ría pública da Ilustración ten deixado 
na nosa provincia vestixios culturais 
como o leguario de Garabolos, que 
sinalaba unha distancia dunha legua 
(5,5 km.), ou o fito miriamétrico de 
Agüeira, en Becerreá, un dous pou-
cos sinais da época conservados que 
marcaban unha distancia de 10 qui-
lómetros”.
Así mesmo, afirmou que o estudo 
deste Camiño Real ten revelado o 
uso da mesma ruta, en tempos an-
teriores como ligazón entre os traza-
dos xacobeos do Camiño Francés e o 
Camiño Primitivo. “De feito, algúns 
estudosos consideran que o trazado 
do Camiño Real puidese ter formado 
parte dun trazado orixinal do Cami-
ño de Santiago”, detallou.

A Deputación reclama un plan 
de recuperación do Camiño Real

A deputada por Lugo no Parlamen-
to galego, Olalla Rodil, anunciou 
que o BNG presentará alegacións 
a diversos proxectos eólicos que 
se están a desenvolver nas terras e 
comarcas de Lugo.
“As grandes corporacións enerxéti-
cas continúan a espoliar os nosos 
recursos, mentres nós estamos a 
pagar a factura máis cara” decla-
rou a deputada Olalla Rodil, no 
que sinalou “de cada 100 euros de 
xerados só 5 euros reverten na ve-
ciñanza, isto ten que cambiar, é un 
roubo”
Neste senso, Olalla Rodil destacou 
a situación do parque eólico Levan-
te, o que afectará aos concellos de 
Triacastela, As Nogais, Becerreá, 
Baralla, Baleira e Pol.
“Este proxecto afecta a milleiros de 
persoas que viven e traballan do 
campo ou noutras actividades di-
rectas co territorio, cunha afección 
directa no Camiño de Santiago e 
graves impactos na contorna natu-
ral, como o propio nacemento do 
río Eo” explicou Rodil
Olalla Rodil fixo fincapé en que este 
proxecto eólico competente do Es-
tado está a ocasionar unha grave 
preocupación na veciñanza afec-
tada “o Goberno debe escoitar as 
consideracións da veciñanza afec-
tada a que está moi atemorizada 
polos impactos que pode ocasio-
nar, tanto medioambientais como 
económicos, sobre todo polo peso 
da actividade agro gandeira”
O BNG aposta por un novo mode-

lo, pensado desde Galiza no que 
se protexan os espazos naturais e 
que os beneficios producidos pola 
produción revertan nas galegas e 
galegos, como por exemplo, a apli-
cación dunha tarifa eléctrica galega 
que abarate o prezo da luz.
Mobilización social “Temos Alter-
nativa: enerxía xusta e sustentá-
bel”.
Olalla Rodil animou a participar na 
mobilización deste 5 de xuño en 
Compostela na convocatoria da 
coordinadora Eólica Así Non.
“Convidamos a participar na mo-
bilización das plataformas sociais 
de Galiza para dicir alto e claro que 
outro modelo enerxético é necesa-
rio e posíbel, un modelo que sexa 
participativo e para que os bene-
ficios retornen en nós, e non nos 
petos de catro multinacionais” de-
clarou Rodil.

O BNG presentará 
alegacións ao parque 
eólico Levante



10 xuño 2022

Agora máis que nunca o sector 
agrícola está a atravesar unha 
tripla revolución: ecolóxica, dixital 
e cultural. A terra ten poboación 
mundial en constante crecemen-
to e que esixe e require dunha 
agricultura que sexa capaz de 
manterse ao día e innovar así 
como de optimizar os recursos. Ta-
mén, comézase a dar preferencia á 
calidade e á diversidade respecto 
a a cantidade. Algúns sectores 
do mercado como o biolóxico e a 
cadea local serán os puntos máis 
importantes nas decisións de 
política agrícola vindeira e parece 
que unha agricultura sostible é 
unha das respostas posibles ao 

crecemento da poboación e ao 
cambio climático.
Por iso están tan de moda os 
cultivos proteicos como son os 
chícharos, as fabas, o xirasol, a soia, 
a colza, e plantas leguminosas fo-
rraxeiras como a alfalfa ou o trevo.
Estes cultivos poden mellorar a or-
ganización produtiva, fomentando 
a rotación entre cultivos empo-
brecidos e cultivos intermedios, 
melloran a estrutura e a fertilidade 
do terreo, axudan a reducir o uso 
de fertilizantes e fitosanitarios, e 
evitan o empobrecemento dos 
terreos por mor do  monocultivo 
de cereais.
Por este motivo, a nova PAC 

2023-2027, do mesmo xeito que 
a anterior, puxo no punto de mira 
a necesidade de prever un apoio 
aos agricultores para fomentar a 
produción.
O cáñamo está a gañar espazo 
en diferentes sectores como o 
da construción e o cosmético 
xa que ademais de ser un válido 
sustituto do plástico grazas ao uso 
da celulosa procedente das súas 
fibras, tamén se pode empregar 
no sector da  bioconstrución e 
a  bioenxeñaría facendo ladrillos 
de  cáñamo  que contan cunha 
extraordinaria capacidade para 
regular a humidade e teñen 
propiedades illantes; no sector 
téxtil como sustituto das fibras 
sintéticas; na industria cosmética e 
farmacéutica. As sementes e o seu 
aceite de  tamén se usan no sector 
alimentario grazas ás proteínas 
que conteñen cun gran valor 
nutritivo e á riqueza de graxas  
insaturadas, ideal para unha dieta 
que preveña enfermidades do 
sistema cardiovascular.

Tamén se usa para a fitodepura-
ción e a rehabilitación de sitios 
contaminados.
Outra das plantas das que se está 
a falar moito é a quinoa, que é 
capaz de crecer e producir en 
terreos salinos. Contan con moitas 
propiedades nutricionais como 
que non contén gluten, pero si 
todos os aminoácidos esenciais, 
Omega-3 e Omega-6. A nivel de 
rendibilidade para os agricultores, 
a quinoa pode representar unha 
interesante alternativa para intro-
ducir en rotacións agronómicas.
O ginseng chegou ás nosas vidas 
da man das infusións. É unha raíz 
exótica que é moi rendable aínda 
que o seu crecemento é moi lento, 
non se pode recoller antes dos 6 
ou 7 anos.
O bambú é unha planta de rápido 
crecemento que se introduciu en 
Europa nun principio como planta 
ornamental dende Asia.
Esta planta úsase en moitos ámbi-
tos, desde a produción de mate-
riais para mobles ecosostibles ata 

o uso en campo téxtil, cosmético e 
ornamental.
Os froitos secos teñen un gran 
valor comercial e poden cultivarse 
de forma moi rendible xunto aos 

cultivos tradicionais. Dentro deles 
podemos atopar os pistachos, dos 
que hai moita demanda no ámbito 
culinario; as améndoas, tamén 
moi usadas en cosmética polas 
súas propiedades beneficiosas; as 
abelás, ingrediente indispensable 
das cremas cosméticas.
Entre as actividades produtivas 
que cobraron maior importancia 
recentemente están as relaciona-
das coa apicultura. Hai que pensar 
que está vinculada a outros tipos 
de produtos como  propóleos, 
xalea real e cera.
A actividade vinculada á cría de 
caracois denomínase helicicultura, 
e é un sector que non deixa de 
crecer desde hai anos.
Ademais da demanda vinculada á 
gastronomía, o sector no que este 
tipo de produto é especialmente 
solicitado é o cosmético. 

Aparecen outros cultivos 
que se están a impoñer 
pouco a pouco nun sistema 
en constante evolución

Novas vías para os empresarios agrícolas

 Comézase a 
 dar preferencia 
 á calidade e 
 á diversidade 
 respecto á 
 cantidade 
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O Diario Ofi cial de Galicia publica 
hoxe a orde da Consellería do Me-
dio Rural pola que se convocan as 
axudas que permiti rán adiantar aos 
agricultores e gandeiros galegos uns 
200 millóns de euros das achegas da 
Políti ca Agraria Común (PAC), sub-
vencionando os xuros cun custo para 
a Xunta de 3,4 millóns. Así, a Xunta 
asinou un convenio de colaboración 
con diversas enti dades fi nanceiras 
para a formalización dos préstamos 
preferentes para o anti cipo da PAC. 
Este acordo permite abrir unha liña 
de emprésti tos de interese a ti po 
cero a favor dos agricultores e gan-
deiros solicitantes destas achegas da 
PAC correspondentes a 2022. Nestes 

préstamos regúlase unha comisión 
inicial de apertura do 2% do seu im-
porte, que subvencionará a Conse-
llería do Medio Rural, con cargo aos 
seus orzamentos.
Polo tanto, poderán benefi ciarse 
destas axudas os solicitantes da PAC 
que cumpran os requisitos legal-
mente establecidos, entre eles o de 
ter subscrito un préstamo do anti -
cipo da PAC 2022 con algunha das 
enti dades fi nanceiras asinantes do 
convenio coa Xunta. As axudas son 
tanto para os agricultores e gandei-
ros que soliciten a parti res de agora 
o préstamo como para os que xa o 
teñan asinado con anterioridade. As 
solicitudes do adianto poden facerse 

nas propias enti dades fi nanceiras 
que fi guran no anexo IV da orde.
A campaña da PAC de 2022 en Ga-
licia ten un orzamento total de 210 
millóns de euros, dos cales 170 
millóns correspóndense cos paga-
mentos directos e 40 millóns coas 
medidas de desenvolvemento rural 
(axudas a zonas con limitación natu-
rais, agroambiente e clima, agricultu-
ra ecolóxica e para o mantemento de 
plantacións forestais en terras non 
agrícolas), cun aumento de cinco 
millóns de euros nestas últi mas con 
respecto á anterior convocatoria.
Neste senso, prevese que uns 25.000 
agricultores e gandeiros se poidan 
benefi ciar destas achegas.

A Xunta convocou as axudas 
para o adianto dos pagos da PAC

O ata o de agora presidente da Aso-
ciación de Criadores de Raza Rubia 
Galega, César Dorado Pin, seguirá 
á fronte de Acruga por outros ca-
tro anos. A súa candidatura venceu 
ante a presentada polo gandeiro 
David López, nunha xornada electo-
ral na que se superou a procentaxe 
de parti cipación de anteriores con-
vocatorias, xa que se rozou o 91 por 
cento.
Este foi un dos aspectos que des-
tacou o recentemente reelixido 
presidente quen se mostrou “moi 
sati sfeito pola alta parti cipación; 
temos que agraceder aos gandei-
ros e gandeiras que se implicasen 
neste proceso e o respaldo que nos 
deron. Imos traballar con ganas re-
novadas para seguir avanzando en 
moitos dos proxectos que temos 

en marcha e na renovación de va-
rios convenios coas administracións 
para lograr axudas e subvencións 
para os gandeiros de loura galega”, 
sinalou Dorado Pin.
Dos 1.304 socios que podían votar 
nestas eleccións, rexistráronse 1.184 
votos en urna, dos que 60 foron nu-

los e 1.124 válidos. Destes, o actual 
presidente logrou un respaldo do 
52,3% dos votos, fronte ao 47,6% da 
outra candidatura.
Con este resultado, César Dorado 
confi rma o seu quinto mandato con-
secuti vo á fronte da Asociación de 
Criadores de Raza Rubia Galega.

Dorado renova á fronte de Acruga 
co respaldo do 52,3% dos votos

O BNG vén de acadar un acordo, no 
Parlamento Galego, para controlar 
a praga da rata toupa na montaña 
de Lugo así como en outros territo-
rios afectados.
A través dunha proposición non de 
lei, a deputada nacionalista, Carme 
Aira, demandou un “plan de cho-
que urxente” para controlar esta 
praga. Unha moción que acadou 
o apoio unánime da comisión de 
Agricultura.
O acordo establece, entre outras 
cousas, intensifi car as medidas 
técnicas precisas para o control da 
praga da rata-toupa na montaña 
lucense.
Ademais, reclama seguir os trámi-
tes precisos para a declaración de 
esta especie como praga, co fi n de 
ampliar as ferramentas desti nadas 
ao seu control que “non ao seu 
exterminio” e incluír, no Plan de 
Pasti zais de Galiza, e con carácter 
prioritario, impulsar novos pastos 
nos Montes veciñais en Man Co-
mún nas zonas afectadas.
A proposición pide tamén que se 
inicien actuacións de mellora e 
mantemento nos xa existentes, 
como medida de compensación 
pola perda de forraxes e de control 
desta especie.
A nacionalista explicou que esta 
especie autóctona vivía dos pastos 
das zonas altas de montaña en ga-
lerías subterráneas alimentándose 
maiormente de raíces e contro-
ladas polos balados por zonas de 
monte entre parcelas que difi culta-
ban a escavación de galerías e pola 
presenza das vacas.
As pasteiras no Monte Veciñal en 
Man Común e o cambio climáti co 
contribuiron a que estes pasti zais 

actuaran como reservorio de re-
produción da especie e a súa ex-
tensión sen control.
Agora, engadiu a deputada nacio-
nalista, levamos 3 ou 4 anos cun 
incremento sosti do destes animais 
afectando a concellos como Navia, 
As Nogais, Pedrafi ta, Triacastela, 
Samos, Folgoso do Caurel e, recen-
temente estendido, á Fonsagrada 
e ameazando ó Incio e Sarria. Estí -
mase que existen “1.000 exempla-
res por hectárea”, que se reprodu-
cen 5 veces por ano a razón de 6 
crías por camada.
Tras o trampeo para a súa captura 
mecánica para o que reparti ron 
4.000 trebellos entre máis de 100 
agricultores computáronse 30.000 
capturas no ano 2021.
Ante o grave problema provocado 
pola “falta de control e reprodu-
ción da especie”, Carme Aira pro-
puxo chegar a un acordo para es-
tablecer e intensifi car as medidas 
técnicas de control da praga da rata 
toupa na montaña lucense e unha 
compensación polas perdas  nas 
granxas tradicionais e explotacións 
familiares. Neste senti do, indicou 
que as perdas “son moi numero-
sas” e afectan “ao 60% da produ-
ción”, concluíu.

Unanimidade para loitar 
contra a rata toupa na 
comisión de Agricultura
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O colectivo Patrimio dos Ancares, 
aínda que centraliza a súa actividade 
principal na Montaña, está a traballar 
nos últimos tempos por toda a pro-
vincia, tamén na zona de Sarria, onde 
teñen catalogados varios xacementos 
arqueolóxicos. Falamos con Xabier 
Moure, que nos conta como xurde e 
traballa este colectivo.
Cando se creou o colectivo e con que 
obxectivo?
O colectivo fundámolo no ano 2011 
co obxectivo de preservar e divulgar 
o patrimonio, tanto material como 
inmaterial, da comarca dos Ancares. 
Cando falamos da comarca, referí-
monos a cada un dos seus recunchos, 
non só a eses catro ou cinco sitios que 
sempre aparecen nas informacións, 
léase medios de comunicación, na 
rede, folletos...
Canta xente forma parte del?
Somos un grupo pequeno, cando a 
constitución acordamos que as per-
soas integrantes tiñan que involucrar-
se dunha forma activa. Nos seis con-
cellos da comarca contamos con 23 
persoas, e unha vintena de fóra. 
Malia o nome Patrimonio dos Anca-
res, teñen un espazo de traballo máis 
amplo. A que é debido?
Galicia é unha mina canto a patri-
monio pero, por distintas causas, hai 
concellos que foron menos estuda-
dos. O que facemos é tirar de mapa e 
mirar aquelas zonas onde os achados 
documentados son escasos ou inexis-
tentes, e alá imos. Nos últimos anos, 
avisados por persoas amantes da 
historia, incrementamos as visitas a 
distintos lugares, tanto para compro-
bar a existencia de novos xacementos 
como para asistir a atentados patri-
moniais que, por desgraza, continúan 
a ser frecuentes. 
Cales son os principais descubrimen-
tos que se fixeron?
Máis que descubrir, nós preferimos 
a palabra documentar. Produciunos 
moita ilusión cando documentamos 
os primeiros petróglifos da comarca 
no mes de agosto de 2013, ata ese 
momento críase que era unha zona 
erma. Dende aquelas levamos 27 gru-
pos, entre outros os sitiuados a maior 
altitude de Galicia (1.800 metros). A 
estes temos que sumarlle medio cen-
to de mámoas, unha ducia de castros, 
tres xacementos de época romana, 
un par de asentamentos medievais, 
restos de tres capelas das que existía 
tradición pero ignorábase a ubicaban, 
etc. Ata o presente tamén levamos 
recollidos máis de 1.200 nomes de 
penas (moitas con lenda asociada); 
aínda que un número importante 
desapareceron, temos localizadas un-
has 500. Canto ao patrimonio inmate-
rial, levamos recollidas máis de 1.500 
lendas e tradicións. Fóra da comarca 
dos Ancares, na provincia de Lugo, 

principalmente, e nas da Coruña e 
Ourense levamos documentados 
máis de 150 xacementos. Tamén al-
gún no Bierzo. 
Que cambios aportaron á historia da 
provincia?
No tocante á comarca dos Ancares, 
ata non hai moitos anos as referen-
cias ao patrimonio eran escasas, limi-
tándose case exclusivamente ao et-
nográfico, principalmente as pallozas, 
e o Camiño Francés de Santiago. Na 
actualidade, grazas ao traballo de di-
vulgación que realizamos a través dos 
medios de comunicación, internet, 
libros, andainas, visitas, xornadas, 
etc. o abano ampliouse considerable-
mente. Como exemplo podemos po-
ñer as moitas asociacións de fóra da 
comarca que se poñen en contacto 
con nós para visitala.
A principios do ano 2015 demos a 
coñecer unha variante do Camiño 
de Santiago que bautizamos como 
Vía de Künig, na honra dun monxe 
alsaciano que escribiu unha guía a 
Compostela no ano 1495 que, para 
evitar as nevaradas invernais, des-
viouse do camiño tradicional. Xunto 
coa asociación Val de Torés, das No-
gais, realizamos charlas e andainas e 
presentamos a proposta ante a Xunta 
de Galicia para o seu recoñecemento. 
Ademais de comunicarllo aos Con-
cellos por onde discorría, que desco-
ñecían totalmente a existencia desta 
guía, por medio do daquelas depu-
tado provincial Manuel Martínez, 
alcalde de Becerreá, presentamos a 
proposta na Deputación de Lugo para 
recibir o seu apoio, que se produciu. 
Pero catro anos despois, cando o al-
calde das Nogais viu que non lle pasa-
bamos o camiño pola capital munici-
pal moveu ceo e terra para levala por 
onde el quería a pesares de que nun 
primeiro momento, tanto o Xacobeo 
como a Confederación de alcaldes do 
Camiño Francés enviaron senllos co-
municados á prensa criticando dura-
mente ese proxecto composto tamén 
polos Concellos de Becerreá, Baralla, 
O Corgo e Lugo. Despois, cousas da 
política, mudaron o tono, ata o pun-
to que a Xunta de Galicia comezou a 
inxectarlle cartos para sinalizar “o seu 
camiño”, algo inaudito cando nin se-
quera está aprobado. É como se lle 
comunicas a Patrimonio a existencia 
dun castro e danche cartos para esca-
valo antes de que os seus arqueológos 
o comproben. Asunto, curiosamente, 
que ningún dos concellos cuestionou. 
Pero xa se sabe, neste país colectivos 
coma o noso pouco podemos facer 
contra certas manobras. É máis, sa-
bendo como saben que se nós non 
deramos a coñecer esta variante hoxe 
non terían nada, cóidanse ben de non 
nomearnos, non vaia ser que se lle 
caian as medallas.

E tamén en Cervantes...
Si. Tamén nos produciu moita satis-
facción a declaración como BIC do 
Castro de Santa María, en Cervantes, 
proposta que realizamos xunto coa 
Anpa do CPI, contando tamén coa 
desinteresada colaboración da veci-
ñanza da parroquia do Castro. Téñase 
en conta que dos preto de 1.300 cas-
tros existentes na provincia de Lugo, 
naquel momento só gozaban da 
máxima protección legal o de Fazouro 
e o de Viladonga. Cómpre aclarar que 
antes de facer a solicitude puxémo-
nos ao dispór do Concello de Cervan-
tes para que a presentara pero, por 
motivos que se nos escapan, rexei-
tou. Iso si, cando se produciu a decla-
ración o seu alcalde non tivo atrancos 
para aparecer nos medios e apro-
piarse o éxito sen citarnos para nada, 
tanto é así que tempo despois, cando 
a declaración como BIC foi publicada 
no Boletín Oficial do Estado, avisou 
aos medios para fachendear da “súa 
xestión” cando a publicación no BOE 
é un trámite administrativo obrigato-
rio que a Comunidade Autónoma lle 
ten que comunicar á Administración 
do Estado.  No 2019 solicitamos á 
Dirección General de Bellas Artes, do 
Ministerio de Cultura, a declaración 
como BIC da Ponte de Cruzul, en Be-
cerreá. Solicitámolo a este organismo 
porque, por discorrer por ela a antiga 
N-VI, pertence ao Estado, e aínda es-
tamos esperando contestación. 
Unha vez que se atopa algún ves-
tixio, como hai que actuar?
O primeiro que facemos é documen-
talo o mellor posible, logo comunicá-
molo xunto cun breve informe a Pa-
trimonio da Xunta de Galicia, que é a 
competente na materia, para que os 
seus técnicos comproben a súa exis-
tencia e procedan a catalogalo. A xen-
te que sospeite que está diante dun 
xacemento aconsellámoslle que non 
o dubide e o comunique a Patrimonio 
ou ao Seprona.
Estase a protexer o patrimonio?
En absoluto. Segundo a Lei do Patri-
monio Cultural de Galicia do 2016, os 
concellos teñen a obriga de velar por 
el e, no caso de agresión, comunicalo 
á Administración competente, neste 
caso á Xunta. Agás contadísimas ex-
cepcións a tónica xeral e mirar para 
outro lado. Por iso de non “molestar” 
ao veciño, non vaia ser... 
Hai moita destrución logo?
Sen dúbida. Colectivos, asociacións e 
persoas a xeito individual que en Ga-
licia nos movemos nisto alertamos á 
Administración correspondente ou 
ao Seprona con máis frecuencia da 
desexada, nomeadamente por agre-
sións ao patrimonio arqueolóxico. 
Malia isto, nos últimos tempos, ao 
menos na parte que nos toca, esta-
mos a comprobar que se está a pro-

ducir unha maior concienciación, de 
feito moitos propietarios de terreos 
avísannos antes de realizar calquera 
actuación cando cren que están dian-
te dun xacemento, ou pregúntannos 
como teñen que actuar cando saben 
que hai un.  Tamén se está a produ-
cir un fenómeno curioso. Moitas 
persoas que botaban chispas cando 
atopabamos un xacemento no seu 
terreo, agora, debido ao inzamento 
de éolicos proxectados na comarca, 
esas mesmas persoas pregúntannos 
se nas súas propiedades hai mámoas, 
petróglifos, castros ou calquera outro 
ben patrimonial para incluílos nas ale-
gacións e evitar así  os tendidos. 
Que debería cambiarse?
En xeral, o problema non é a xente 
de a pé, as responsables son as polí-
ticas que se levan a cabo. Só que as 
Administracións fixeran cumprir a Lei 
do Patrimonio Cultural, con todas as 
súas eivas, as agresións reduciríanse 
considerablemente. Pero claro, hai 
leis e leis, unhas para cumprir si ou si, 
e outras, como a do Patrimonio, para 
ignorar; será porque non dá votos. 
Pero sen dúbida, o problema maior é 
o da concienciación, e isto tamén está 
en mans dos que mandan, en tras-
ladar que un monumento por moi 
modesto que sexa é parte da nosa 
Historia. Mire, por poñer un exemplo. 
Cando se produce unha pintada nun 
muro da catedral de Santiago non hai 
político que non condene a agresión, 
como debe ser. Pero, cantos aparecen 
cando unha máquina fai desaparecer 
unha mámoa? Quen lea isto dirá que 
non se pode comparar a catedral cun 
simple enterramento. Pois si, a cate-
dral será máis grandiosa, máis chama-
tiva arquitectonicamente, pero non 
menos importante que esa sinxela 
tumba. 
Cales son as propostas do colectivo?
Nuns tempos en que todo se mide 
en termos económicos, apostar 
polas Humanidades é fundamen-
tal, non só válida para a Historia, a 
Filosofía, a Antropoloxía…, tamén 
aplicada a outras disciplinas como 
a Arquitectura, a Medicina, a Físi-
ca… É unha forma de manter viva a 
tradición humanística europea. As 
Humanidades son fundamentais 
para formar unha cidadanía crítica, 
democrática e reflexiva para defen-
derse da “postverdade”, esa defor-
mación premeditada da realidade 
tan presente na política pero que 
está a callar en moitos sectores da 
sociedade. Cómpre que os partidos 

democráticos, co asesoramento de 
especialistas nas distintas áreas, o 
tomen en serio e se poñan de acor-
do canto antes. Como estamos a ver 
noutras partes de Europa e do mun-
do, mañá pode ser tarde.  
Que plans de futuro teñen?
Para este ano xa temos feita a pro-
gramación de actividades. En cola-
boración coa Anpa do CPI de Cer-
vantes e a Deputación Provincial de 
Lugo celebraremos as III Xornadas de 
Arqueoloxía e Historia que dedicare-
mos ao románico da comarca. Ta-
mén, xunto coa Anpa de Cervantes e 
o Concello berciano de Valboa, rea-
lizaremos a terceira edición da Ruta 
dos Castelos entre as fortalezas de 
Doiras, Valboa e Veiga de Valcarce. 
Tamén celebraremos os aniversarios 
da consecución do BIC para o castro 
de Santa María, no que realizaremos 
un bateo nun río para mostrar como 
se obtiña o ouro. Unha xornada de-
dicarémola a celebrar cunha andaina 
ata a Campa do Barreiro onde loca-
lizamos os primeiros petróglifos da 
comarca. Temos prevista unha serie 
de andainas pola Vía Romana XIX 
que en Galicia entraba polo conce-
llo de Cervantes e continuaba polos 
de Becerreá, Baralla, Castroverde, 
O Corgo e Lugo. Realizaremos ou-
tro roteiro entre A Braña (Veiga de 
Valcarce) e Riamonte onde aínda se 
conservan en moi bo estado varias 
explotacións mineiras de época ro-
mana. Posiblemente, este ano nos 
dea tempo de publicar os tres libros 
nos que estamos a traballar: Historia 
do concello de Becerreá; Mámoas, 
petróglifos e castros da comarca dos 
Ancares; e outro sobre toponimia. 
Temos moi avanzado o estudo duns 
documentos inéditos sobre a repre-
sión fascista na comarca durante e 
despois de Guerra Civil, entre ou-
tros a relación de máis de setenta 
falanxistas que realizaban “labores 
continuas de limpieza”. Todo isto sen 
deixar de lado co que máis desfruta-
mos: saír ao monte en busca de ves-
tixios do pasado. Como excepción ao 
dito anteriormente, temos a Depu-
tación Provincial de Lugo quen, por 
medio da Reserva da Biosfera dos 
Ancares Lucenses, está a involucarse 
na posta en valor dos bens patrimo-
niais que lle solicitamos, sexa na si-
nalización e limpeza de xacementos, 
en publicacións, na organización de 
xornadas, etc. Sen a súa axuda resul-
taría complicado levar a cabo moitas 
iniciativas.

“Nos últimos tempos estase a 
producir maior concienciación” 
Xabier Moure, voceiro do colectivo Patrimonio dos Ancares
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O Colectivo Patrimonio dos An-
cares vén de documentar novos 
petróglifos no Concello do Pára-
mo, case no límite co de Sarria, 
entre as parroquias de Sa e San 
Miguel de Vilapedre. Foi no cas-
telo roqueiro de Pena Aguieira, 
a 650 metros de altitude. No 
lugar documéntase unha forta-
leza medieval que foi derruba-
da durante a Revolta Irmandiña 
(1467-1469) tal como o teste-
muña o famoso preito Tabera-
Fonseca.
Trátase dunha arbitraxe entre o 
arcebispo de Santiago, Alonso 
III de Fonseca, e o seu sucesor, 
Juan Pardo de Tabera, en que 
este reclamou ao primeiro dez 
millóns de maravedises polos 
danos sufridos polas fortalezas 
pertencentes á Mitra composte-
lá que Fonseca no reconstruíra.
A mediados dos anos noventa 
do pasado século XX localizáron-
se restos da estrutura central da 
fortificación e entalladuras nas 
rochas onde se apoiaban as es-
truturas de madeira, ademais 
de obxectos cerámicos, metáli-
cos e unha bóla lítica incrustada 
nunha viga carbonizada corres-
pondente a un proxectil.
Foi nun dos afloramentos ro-
chosos situados no outeiro 
onde o Colectivo Patrimonio 
dos Ancares documentou as 
gravuras, formadas por, ao me-
nos, tres coviñas das que parte 
un suco ou apéndice, un motivo 
en forma de cruz e, o máis inte-
resante, un cadrado coas esqui-
nas redondeadas con catro divi-
sións formadas por dous trazos 
rectilíneos que se cruzan no 
medio; unha das liñas proxécta-
se cara o exterior.

4.000 ANOS DE ANTIGÜIDADE. 
Nun primeiro momento pen-
souse que a figura cadrada 
podía tratarse dun alquerque 
de tres (tres en raia), un xogo 
moi popular que se documen-
ta gravado en pedra nalgún xa-
cemento romano, e en varias 
fortalezas medievais, igrexas 
e mosteiros. Pero se se toman 
como referente outras gravuras 
galegas similares, e o feito de 
estar próxima a cazoletas con 
suco, é moi probable que sexa 
de factura prehistórica duns 
4.000 anos de antigüidade, fei-
to que semella confirmar o ele-
vado grado de erosión de todos 
os motivos excepto a cruz que 
presenta as arestas máis vivas, 
gravada con posterioridade 

para, posiblemente, cristianizar 
un lugar ritualizado considera-
do como pagano.
No mes de novembro de 2021 
solicitouse a Patrimonio a des-
catalogación dun inexisten-
te castelo chamado de Pena 
Agüeira, en Becerreá, onde non 
se documentan ningún tipo de 
restos arqueolóxicos nin es-
critos. O erro debeuse á mala 
lectura realizada por algún his-
toriador do citado preito, con-
fundindo os topónimos Agüei-
ra, unha parroquia de Becerreá, 
con Aguieira que é como se cha-
ma o monte situado no concello 

do Páramo.

SEGUNDO PETRóGLIFO. Este 
é o segundo grupo de petró-
glifos localizados no Concello 
do Páramo. O primeiro tamén 
foi documentado polo Colecti-
vo Patrimonio dos Ancares, en 
colaboración coa asociación de 
recreación histórica de Lugo Tir 
na N´og, no mes de outubro de 
2020 no monte do Pico da Cruz, 
na parroquia de Vilafiz.
A descuberta xa foi comunicada 
a Patrimonio da Xunta de Gali-
cia para que procedan á súa ca-
talogación.

Patrimonio dos Ancares 
documenta novos petróglifos

o páramo

Dentro desta liña de colaboración 
cos concellos, a Deputación de 
Lugo inxecta este ano 2022 máis 
de 245.000€ ao Concello a tra-
vés do Plan Único para a mellora 
de infraestruturas, fomento do 
emprego e acti vidades culturais. 
En concreto, a insti tución provin-
cial desti na máis de 200.000€ ao 

acondicionamento e mellora de 
accesos a diferentes núcleos. Es-
tes fondos do Plan Único tamén se 
dedican ao funcionamento do Ser-
vizo de Axuda no Fogar con preto 
de 4.500€, á creación de emprego 
con 20.000€ ou á administración 
electrónica e protección de datos, 
con 5.300€.

A Deputación inviste no 
Concello 245.000 euros a 
través do Plan Único

FESTAS DE PRIMAVERA. Logo de tres días de xuntanza e celebración, As 
Feiras de Primavera do Páramo chegaron ao seu fi n. Foi este un even-
to que logrou congregar a xente de moi diversas idades con acti vidades 
pensadas específi camente para eles. Por exemplo, os máis novo ti veron o 
sábado a súa propia Festa da Xuventude e os máis maiores ,o día anterior, 
puideron asisti r a unha comida pensada específi camente para eles. 
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O Concello de Triacastela vén de 
desvelar a data elexida para cele-
brar a III edición da Festa do Pere-
grino, unha xornada que anteriores 
edicións contou con exposicións, 
acti vidades e concertos que ame-
nizaron e encheron a vila dun am-
biente festi vo. Será o próximo 16 
de xullo e nas próximas semanas 
coñeceranse tamén as novidades 
para este ano.
Triacastela retomou o pasado verán, 
despois do obrigado parón pola Co-
vid-19, unha festa que se iniciou no 
2019 e que nesa segunda edición 
consisti u nunha xornada cargada de 

acti vidades e actuacións dirixidas a 
todos os veciños, veciñas e peregri-
nos, a quen se lles adica esta celebra-
ción. A festa contou na pasada edi-
ción cunha peregrinaxe de tractores 
do Museo Vivo e Integrado do Cam-
po e a Locomoción Agraria -Muvicla- 
por un tramo do Camiño de Santi ago 
ao seu paso polo municipio.
Os festexos levaronse a cabo na pra-
za do Concello e nun tramo da aveni-
da Camilo José Cela, onde houbo 15 
postos de artesanía e produtos da 
zona. Música, exposición e moitas 
acti vidades que clausurou o concer-
to da cantante do Incio, Lucía Pérez.

A terceira Festa do Peregrino 
terá lugar o 16 de xullo

Ao longo dos os meses de xuño 
e xullo, este peculiar music truck 
andará máis de 20 vilas e cidades 
situadas no Camiño de Fisterra, 
o Francés e a Vía da Prata. Baixo 
o nome dos Camiños das Músi-
cas Galegas, este proxecto de 
índole cultural busca dar a coñe-
cer a música creada por galegos 
na nosa lingua e faino “dunha 
forma amena e diverti da” para 
espallar esta entre peregrinos e 
veciños.

O luns 20 será o turno de Tria-
castela, concello que agarda 
con emoción a chegada da  
música e a festa da man de La 
Duendeneta.

Actuación de La Duendeneta

triacastela

láncara

Fica aberta a inscrición para este 
novo taller de cerámica que será im-
parti do por Ceniza de Papel.  As se-
sións acontecerán na anti ga escola 
de Láncara, pagando os non socios 
15 euros e os socios 5 euros por se-
mana. Asemade, o taller prolongara-
se dende o 27 de xuño ata o 8 de xu-
llo e será ofertado de luns a venres, 
de 20.30 da tarde a 22.30 da noite.
No referente a dúbidas e inscricións, 
os interesados poden consultalas 
chamando ao 649108824 ou tamén 
ao 691 175 650.

Taller de cerámica

Láncara ábrelle a porta á maxia  o 
sábado 18 cunha programación 
que chega cargada de sorpresas 
e emocións. No primeiro día da 
xornada, está previsto que actúe 
Dani Polo na Taberna de Muro ás 
20.30 horas. Ao día seguinte, 19, 
entrará en escena o Mago Rafa, 
na Taberna de Cedrón, ao redor 
das 20.00 horas.
Mais a maxia non rematará aquí, 
pois proseguirá na fi n de sema-
na seguinte con Robeto Lolo na 
Taberna de Armea, ás 20.30 ho-
ras, e co Mago Rafa a esa mesma 
hora tamén na Casa Benita de 
Láncara. Xa o día 26, o Polifun-
cional Campo da Feira da Pobra 
de San Xiao rematará os espectá-

culos cunha actuación conxunta 
e ben seguro que memorable de 
Dani Polo, Mago Rafa e Roberto 
Lolo.

O Concello contará co seu 
primeiro Festi val de Maxia

O conselleiro do Medio Rural, José 
González, puxo en valor o traballo 
desenvolvido pola Xunta a prol do 
sector cárnico, de gran importancia 
na zona de Láncara, famosa pola 
gran canti dade de vacas da raza Ru-
bia Galega e que conta incluso coa 
Feira da Tenreira Galega. Lembrou 
que desde a concesión de axudas di-
rectas a máis de 4.600 explotacións 
por un montante superior aos 7 mi-
llóns de euros para paliar os efectos 
da pandemia o goberno galego leva 

implementado unha serie de medi-
das para garanti r o futuro do sector.
Sinalou que o Goberno galego con-
ti núa avanzando na necesidade de 
soster o sector cárnico e de asegu-
rar a súa viabilidade a longo prazo, 
poñendo por diante aos profesio-
nais que viven maioritariamente 
desta acti vidade. Nesa folla de ruta, 
enmarcou o protocolo de entende-
mento promovido entre toda a ca-
dea de valor da carne para acadar 
rendas dignas para os gandeiros.

Medio Rural reafi rma o seu 
apoio ao sector cárnico

San Salvador de Toldaos estará de 
celebración o venres 17 e o sába-
do 18. O seu programa comezará 
cunha churrascada ás 22.00 ho-
ras, acompañada da verbena coa 
Orquestra Trébol. Xa na xornada 
do sábado, a misa será ás 13.30 
horas, seguida da procesión e 
sesión vermú con Los supremos. 
Esta mesma orquestra será ta-
mén a encargada de amenizar a 
noite.

San Salvador de 
Toldaos prepara as 
súas festas patronais

O alcalde de Láncara, Darío Pi-
ñeiro criti cou a acti tude do con-
celleiro do PP, Santi ago Cubillas, 
“xa que vai anunciando a bombo 
e plati llo por todo o concello que 
non será o cabeza de lista nas vin-
deiras municipais”, e que polo tan-
to busca candidato.
Os socialistas din que con esta acti -
tude, “Cubillas está menosprecian-
do aos seus propios compañeiros 
de parti do e de candidatura en 
Láncara”. E advirten que en políti -
ca “fai falla xente que sume, que 
aporte ideas e non enfrontamen-
tos estériles, incluso como neste 
caso dentro do seu propio parti do, 
como adoita a facer este voceiro 
do PP”.
“Santi ago Cubillas anuncia que non 
será candidato pero parece que 

tampouco lle valen ningún dos seus 
compañeiros de fi las. Por iso, dende 
aquí convidámolo a deixar paso a 
compañeiros comprometi dos polo 
futuro do noso Concello. Láncara 
necesita concelleiros traballadores 
e comprometi dos e non oportunis-
tas”, remarcan dende o PSdeG.

Críti cas dos socialistas ao PP 
por “menospreciar aos seus 
compañeiros de parti do”

Proximamente será posíbel incri-
birse nos campamentos de verán 
de Láncara que durarán do 1 de 
xullo ao 26 de agosto deste ano 
2022. A área de Cultura do Con-
cello de Láncara organiza esta 
acti vidade sobre a cal se pode ter 
máis información consultando as 
bases en lancara.sedelectronica.
gal ou acudindo ás ofi cinas do 
concello de 8.00 a 15.00 do me-
diodía.
As prazas do campamento serán 
limitadas polo que cómpre estar 
atentos para non perder esta mo-
rea de acti vidades lúdicas que se 
desti narán ao público infanti l. O 
ano pasado esta inciati va dirixa-
da a cati vos con idades compren-
didas entre os 4 e 10 anos ti vo 
moi boa acollida, potenciando 

que o público infanti l pasase un-
has mañás entreti das mediante 
xogos que permití an o aprendiza-
xe xunto ao lecer.

Os campamentos abren 
en breve a inscrición
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O PP quere poñer en valor A 
Casona e o resto do patrimonio

o incio

O Parti do Popular de Lugo criti ca 
nun comunicado a xesti ón do gober-
no provincial en relación coa disolu-
ción de Suplusa e a posterior xesti ón 
de todo o patrimonio procedente da 
desaparecida sociedade provincial 
como “defi ciente”, concretando as 
súas críti cas no estado, entre outras 
instalacións, da Casona do Incio, que 
“está a caer”, en palabras do porta-
voz popular na Deputación, Javier 
Casti ñeira,.
Ademais, anuncia Casti ñeira, que 
no pleno de mañá –polo martes-, o 
PP solicitará a creación dunha comi-
sión de seguimento, no só para pedir 
explicacións de como se está xesti o-
nando ese patrimonio senón, para 
tratar entre todos os grupos de po-
ñelo en valor para que sexa úti l para 
a provincia.
O voceiro provincial do PP sinala que 
“despois de 18 meses da disolución 
de Suplusa, dende o Parti do Popular 
facemos un balance moi negati vo, 
porque cremos que todo ese patri-
monio está abandonado, sen uso e 
sen poñer en valor”.
Casti ñeira explica que “o presidente 
da Deputación de Lugo, o socialista 
José Tomé, non ten máis que saír ao 

balcón do seu despacho e ver como 
está a que foi a sede de Suplusa  en 
San Marcos: abandonada e sen uso 
ningún”.
Segundo aseguran no comunicado 
os populares, “os exemplos da falta 
de xesti ón do patrimonio herdado 
de Suplusa son moitos”. E nesta liña, 
Casti ñeira di a Tomé que “se quere 
pode desprazarse a Begonte ou a 
O Incio; no primeiro caso para ver 
como está a nave cedida por Manuel 
Mallo e toda a ferramenta que alber-
ga sen uso ningún; no Incio, A Caso-
na, está a caer”.
Engade tamén que “están abando-
nadas moití simas parcelas, algunhas 

delas industriais e outras de solo 
rústi co que estaban previstas para 
polígonos industriais no marco dos 
convenios que había con varios con-
cellos”.
O portavoz popular aprecia “certa 
mala intención do goberno socialista 
e do BNG”. E subliña que “o PP cre 
que non se están usando adecuada-
mente os fondos que deixou Suplusa 
á Deputación de Lugo, máis de 4,3 
millóns de euros, que debían ser 
para poñer en valor todo ese patri-
monio e cumprir cos concellos cos 
que se ti ñan fi rmados convenios que 
aseguraban o futuro industrial de 
parte da provincia de Lugo”.

Casona do Incio

A parti r do 18 de xuño, no Incio 
poderase ver a mostra da obra 
de María Quiroga: As cores do 
ferro. Unha exposición de arte 
mineral composta por máis de 
15 cadros que se poderá visitar  
no anti go mercado gandeiro en 
horario de 09:00 a 14:00 horas.
O Concello do Incio colabora coa 
arti sta María Quiroga que o día 
18 de xuño estará presente na 
inauguración, ás 18.00 horas .A  
mostra bebe da infl uencia de A. 
Bello López, quen tanto inspirou 
á creadora.
Moi vinculada ao Incio, María 
Quiroga explica que “todos os 
cadros están feitos con pedras, 
rochas e coios recollidos, a 
maioría nos montes da contor-
na, especialmente na Ruta do 
Ferro”.
Quiroga quere destacar como 
con pedras ti nguidas polo óxido 
de ferro, que foi a primeira pin-

tura de cor, e é tan abundante 
na Terra brava, se pode facer 
unha colección de traballos su-
fi cientemente variados.  Aínda 
que estean feitos con ocres, 
brancos e negros, o que ofrece 
como resultado unha mostra 
amena e interesante.

O mercado gandeiro 
acolle unha mostra de 
María Quiroga

O Conselleiro de Medio Rural, 
José González, viaxou ata O Incio 
para conversar ao redor do Plan 
Estratéxico do Casti ñeiro.  Teñen 
previstas 36 actuacións, englo-
badas en cinco eixes de interven-
ción, “para xerar o maior valor 
engadido posible ao culti vo do 
casti ñeiro”.
González sinalou que teñen pro-
gramado ” plantar ata o ano 2025 
unhas 3.500 hectáreas para froito 
e outras 2.000 ha para madeira”. 

Así mesmo, tamén indicou que 
agardaban restaurar 2.000 hectá-
reas de soutos, as cales “se suma-
rán ás máis de  49.000 coas que 
conta Galicia na actualidade”.
O investi mento ronda os 22 mi-
llóns de euros e ten como meta 
incrementar a produción de ma-
deira e froito no marco do Plan 
Forestal de Galicia, “co que avan-
zamos cara a neutralidade car-
bónica no ano 2040”, explicou o 
conselleiro.

Medio Rural inviste 
para pór en valor o Plan 
estratéxico do casti ñeiro

O alumnado do CEIP Ricardo 
Gasset do Incio de 4º, 5º e 6º de 
Primaria fi xo xa a últi ma etapa 
do Camiño de Santi ago Francés, 
do Monte do Gozo a Composte-
la.
Unha vez chegados á Praza do 
Obradoiro fi xeron a imprescin-
dible foto diante da Catedral de 
Santi ago coa bandeira do Incio.
Ademais, os alumnos do centro 
de ensino aproveitaron tamén a 
xornada para coñecer o centro 

histórico da cidade.
Por outra banda, os estudantes 
ulti man os preparati vos para o  
próximo concerto, que terá lugar 
o día 17. Coa celebración desta 
xuntanza, pretenden atraer a un 
gran número de espectadores á 
praza do Concello por volta das 
12.15 horas. Ademais, eles mes-
mos, cati vos  de  4º, 5º e 6º de 
Primaria,  foron os encargados 
de deseñar os carteis que  anun-
cian o acto.

Alumnos do CEIP 
Ricardo Gasset 
remataron o Camiño

A iniciati va de divulgación da toponi-
mia galega Toponimízate. Falámos-
che dos nomes da túa terra duplica 
neste ano 2022 a oferta de acti vida-
des e chegará a 17 concellos. Coordi-
nada pola Real Academia Galega, en 
colaboración coa Secretaría Xeral de 
Políti ca Lingüísti ca da Xunta de Ga-
licia, a campaña chega á súa quinta 
edición co obxecti vo principal de di-
fundir o valor da riqueza toponímica 
e involucrar a moitos colaboradores 
e colaboradoras no gran proxecto 
colecti vo de salvagarda dos nomes 
de lugar a través da aplicación Gali-
cia Nomeada.
O Incio será precisamente o Concello 
que poña fi n ao programa o venres 
25 de novembro ás 19:00 horas no 
salón de usos múlti ples do Casa do 
Concello. Coas 17 sesións que se van 
levar a cabo este ano, a campaña To-
ponimízate. Falámosche dos nomes 
da túa terra chega xa a un total de 70 
concellos do país.
Unha parte importante das charlas 
Toponimízate teñen como centro de 
atención a plataforma colaborati va, 
que conta xa con máis de 2600 as 
persoas colaboradoras.

Toponimízate visitará 
o Concello no mes de 
novembro
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samos

No mes de maio do ano pasado, 
o Concello de Samos, ao igual 
que moitas outras entidades do 
rural, quedou sen oficina ban-
caria, tralo peche da última. A 
nova caeu de sorpresa despois 
de que, dende a empresa, se 
puxera un cartel no que se indi-
caba que atenderían aos clien-
tes en Sarria.
Así, a localidade tiña que utili-
zar os servizos bancarios na ca-
beza da comarca ou mesmo en 
Triacastela.
Tras catro meses de espera, Sa-
mos puido contar cun primeiro 
caixeiro, a través de Correos, 
que se instalou nas proximi-
dades do Mosteiro. Foi esta 
localidade a escollida en toda 
a provincia de Lugo para este 
proxecto pioneiro do Estado 
para evitar a exclusión finan-
cieira.
Agora, meses máis tarde, con-
ta cun novo servizo grazas a 
integrarse xunto a outros 29 
concellos no protocolo de cola-
boración asinado entre a Xunta 
e a Federación Galega de Mu-

nicipios e Provincias (Fegamp) 
para facilitar o acceso aos servi-
zos bancarios e financeiros nos 
concellos do ámbito rural.
A iniciativa consiste na instala-
ción de caixeiros automáticos 
nos municipios, a prestación 
dun servizo de asistencia fi-
nanceira que permita, de forma 
similar a unha oficina bancaria 
convencional, solucionar de 
forma presencial as dúbidas 
dos clientes: e a oferta de for-
mación financeira e banca elec-
trónica para adquirir nocións 
básicas e aprender a utilizar os 
servizos bancarios a través das 
novas tecnoloxías.

A vila incorpora un 
segundo caixeiro tralo 
peche da últi ma ofi cina

A XXVII edición do Certame Litera-
rio Manuel-Oreste Rodríguez Ló-
pez, convocado polo Concello de 
Paradela en memoria do seu Fillo 
Predilecto, destacado poeta obrei-
ro, emigrante que foi a ponte de 
unión entre Galicia e os galegos de 
Catalunya dos que foi cronista, xa 
coñece os seus gañadores.
Distí nguese este certame pola es-
pecial concurrencia aos seus pre-
mios de escritores en galego e cas-
telán, de Galicia, resto de España 
e Hispanoamérica, que parti cipan 
remiti ndo os seus traballos espe-
cialmente por Internet.
Á presente edición concorreron un 
total de 913 traballos, dos que 409 
foron no apartado de poesía e 504 
en narrati va, que parti ciparon nos 
Premios de Narrati va, Poesía e Ca-
miño de Santi ago (este, para traba-
llos nas dúas modalidades).
Se ben ao recibirse por correo 
electrónico a inmensa maioría dos 
traballos non é posible acreditar a 
procedencia dos concursantes, o 
abano de premiados evidencia o 

ámbito de infl uencia desta convo-
catoria anual, sendo esta edición a 
que rexistrou unha especial disper-
sión dos premios.
Así, os premios de narrati va foron 
para escritores de Arteixo, Buenos 
Aires, Cáceres, Huelva, Murcia e 
Madrid. Os de poesía, para A Coru-
ña, Argenti na, Lugo, México e Cá-
diz. E os “Camiño de Santi ago” para 
concursantes de O Courel, Madrid, 
Asturias, Sevilla e Barcelona.
Esti veron presentes na xuntanza 
do xurado os membros José Ma-
nuel Mato Díaz, alcalde de Parade-
la; Angel Fernández López e Xesús 
Mato Mato (Fillos predilectos do 
Concello); José Antonio Giz Paz 
(director de Galicia Digital), Xulio 
Xiz (xornalista) e a decretaria do 
Concello, Ruth López-Mosquera 
García. Enviaron as súas valora-
cións das obras Valentí n García 
Gómez, secretario xeral de Políti -
ca Lingüísti ca da Xunta de Galicia, 
Xavier Rodríguez Barrio (escritor) e 
Santi ago Rodríguez López (fi llo do 
homenaxeado) desde Bristol.

O Certame Manuel Oreste 
Rodríguez López ten gañadores

Xurado do certame literario

paradela

A Consellería de Infraestrutu-
ras e Mobilidade leva a cabo a 
mellora localizada do firme na 
estrada autonómica LU-633 en-
tre os municipios de Paradela e 
Portomarín, no treito que trans-
corre desde o punto quilométri-
co 64+500 ao 72+300. 
O delegado territorial da Xunta 
en Lugo, Javier Arias, compro-
bou a execución das obras, que 
teñen un orzamento de 56.900 
euros e abranguen unha super-
ficie aproximada de 1.690 me-
tros lineais da calzada.
A intervención consiste no fre-
sado localizado do firme, a 
reposición do pavimento con  
mestura bituminosa e o repin-
tado da sinalización horizontal 
nas zonas afectadas polos tra-
ballos de mellora.
Durante a execución das obras 

permanecen habilitados carrís 
alternativos de circulación coa 
correspondente sinalización 
provisional de desvíos, cando 
sexa necesario, ante posibles 
interrupcións do tráfico.
Arias apuntou que a Xunta de 

Galicia desenvolve estas actua-
cións a través do contrato de 
conservación das estradas da 
zona sur da provincia de Lugo, 
co que se garante o bo estado 
da rede viaria de titularidade 
autonómica. 

Invisten na mellora dun treito 
da estrada a Portomarín

A veciñanza de Paradela vén de 
crear a plataforma chamada Para-
dela di non aos macroeólicos ante 
“a necesidade de facer fronte ás 
decisións de xesti ón do territorio 
que se están a realizar no Concello 
e co obxecti vo de intentar frear a in-
vasión eólica que estamos a sufrir”. 
explican.
“Cremos que para que exista un be-
nestar social é de vital importancia 
ter en conta o interese colecti vo e 
non procurar o interese individual”, 
engaden dende a organización. Ade-
mais, recordan que a experiencia 
previa da implantación dos anterio-
res parques eólicos, “deixa ver que 
a explotación do vento desta forma 
non é a máis axeitada para os habi-

tantes nin para os negocios do noso 
Concello”.
Asemade, rematan por concluír que 
“como persoas que senti mos amor 
polo lugar no que vivimos, non po-
demos permanecer en silencio, é 
a necesidade e a dor o que nos fai 
unirnos e movernos para crear con-
ciencia sobre isto”.
Deste xeito, propoñen o seguinte: 
“Agora co novo paradigma ambien-
tal resulta interesante a opción das 
enerxías renovables, o que conside-
ramos que é unha magnífi ca opción 
para miti gar o cambio climáti co. 
Pero a instalación dos parques eóli-
cos non debera estar tan masifi cada 
para que teñan que poñelos na por-
ta das nosas casas”.

A veciñanza únese para 
crear unha plataforma 
contra os macroeólicos

O PP demanda a pavimentación con 
aglomerado en quente de senllos 
tramos en Samos das estradas LU-P 
5603 e LU-P 5601, a substi tución dos 
sinais ilexibles e a instalación de gar-
da-raís. “Moitas das estradas da rede 
da Deputación están en mal estado e 
teñen unha sinalización escasa e de-
fi ciente”, así dixo o grupo provincial 
do PP, cando a peti ción dos veciños 
revisou o estado no que se atopan as 
vías. “Temos que denunciar moitas 
defi ciencias, tanto na sinalización, 
como pola falta de elementos de 
seguridade e o mal estado do pavi-
mento nalgúns tramos”, dixo.
Casti ñeira explica: “En Aira Padrón, 
nun cruce importante de estradas 
provinciais neste concello, a sinali-
zación  está totalmente borrada, ou 
emborronada, de tal maneira que é 
imposible saber que é o que indica. 
Leva tempo así e os veciños deman-
dan que se corrixa o antes posible. 
Este mesmo problema dáse en nu-
merosos puntos da rede de estradas 
provinciais no concello de Samos”.
Con respecto á LU-P 5601, os veci-
ños de Samos demandan que, entre 
Chelo e a Cruz de San Xoán, esta es-
trada sexa pavimentada con aglome-
rado en quente. O actual pavimento 
está en mal estado, pese a que re-
centemente se taparon algunhas 
fochancas.

O PP pide melloras 
nas estradas LU-P 
5603 e LU-P 5601
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No Val de Lóuzara son moitos os ar-
tistas que foron tecendo unha fonda 
tradición musical que perdura ata 
arestora. Dende logo, se por algo 
destacan os nados neste entorno é 
por seren grandes amantes da festa 
e a danza. Xa o dicía o refrán: “Os 
louzariños, loucos ou bailariños”, 
dando así a comprender que calque-
ra habitante do val que non gustase 
da troula debía de estar tolo. Non 
resulta estraño, por tanto, revisar os 
numerosos grupos musicais que fo-
ron artellándose ao longo dos anos 
no núcleo samoense.
Xermán González, saxofonista que 
viu a luz na década dos sesenta 
en Bustofrío, recorda emocionado 
como a paixón por tocar un instru-
mento espertara nel dende ben 
cedo: “Posto que na casa non tiña-
mos televisor nin radio, as festas 
eran o único intre no que podía gozar 
da música”, explica. Á par, conta que 
nestas celebracións  trataba de po-
ñerse decote ben preto da orquestra 
e afinar o oído para así memorizar  
cada melodía; esas que logo asubia-
ría volvendo da escola,  gardando o 
gando ou arando a terra.
Porén, se unha estación, aparte do 
estío, lembra González estreitamen-
te vencellada á música esa é a prima-
vera: “É cando na caña do castiñeiro 
sobe o zume. Os meus amigos e eu 
retorciámola, sacabámoslle o pau 
e ficaba a cáscara fóra.  Despois la-
brabamos a punta e faciamos varios 
buratos para acadar unha especie de 
frauta”.
Igual ca outros cativos xogan a arre-

medar aos ídolos que ven a través 
das pantallas, Xermán desvela que 
botando man de tal instrumento im-
provisado de vento, el e mailos seus 
compañeiros intentaban imitar aos 
músicos que atopaban nas  festivida-
des de cada aldea.
González garda unha foto da Orques-
tra de San Cristovo; unha das agru-
pacións máis sonada da zona louzari-
ña. “Eu non acordo velos tocar, mais 
na casa sempre escoitaba aos meus 
pais chufalos. Supoño que por iso se  
tornaron para min un modelo a se-
guir”, sinala ao tempo que aproveita 
para remarcar: “Que a xente prose-
guise co tempo falando deles, aínda 
unha vez disolto o grupo, xa di moito 

da súa ampla calidade artística”.
Porén, os que si puido desfrutar moi-
tas veces en directo resultaron ser 
Os Padernes, un grupo orixinado no 
Courel pero imprescindible en todas 
cantas festas había no val. “Admirá-
baos a todos, pero en quen máis me 
fixaba era no saxofonista, Manuel, 
e o trompetista, O Chelo, o cal ade-
mais exercía as funcións de cantan-
te. Asemade, tamén me gustaba 
moito Gerardo, o percusionista”. E 
neste senso, aproveita para reivin-
dicar: “Nunca me pareceu ben que 
o rol dos percusionistas ficase nun 
segundo plano, pois son unha parte 
moi importante da actuación e .por 
desgraza, moitas veces non se lles dá 
o valor que tanto merecen”. 
Outra agrupación musical a salientar, 
esta de cheo louzariña, é a a dos de  
Rexoá. O conxunto musical creou-
se nos anos cincuenta e, tras pasar 
por un período de desintegración, 
regresou aos escenarios nos oitenta: 
“Nesa segunda ocasión xa non traían 
instrumentos de metal, tan de moda 
na década dos anos cincuenta” expli-
ca Xermán, quen recorda velos pre-
sentarse ante o público con gaitas de 
fol e tocando cancións tradicionais 
galegas.
“A verdade é que tivemos a sorte de 
poder ter os nosos referentes en for-
macións louzariñas e dos arredores. 
Por iso, non sentiamos necesidade 
algunha  de  ir buscalos fóra”, con-
clúe González, quen lembra como 
comezara a dar os seus primeiros 
pasos no estudo musical por mor 
dun crego que chegara á aldea en 
sustitución da súa mestra. “Recordo 
que nos quitara as cartas coas que 
estabamos a xogar na aula e que 
de inmediato nos obrigara a poñer-
nos coas leccións de solfexo”, relata 
entre risas para de seguido admitir: 
“Pese ao meu amor por esta arte, ao 
principio resultárame arduo o seu 
estudo. Eu naquel entón quería to-
car de oído, ao meu xeito”. 
Toda esta fornada de talento foi fa-
cendo vibrar ao val coas notas dos 

seus pasodobres, valses, muiñeiras, 
xotas, rumbas etc. Xermán recorda, 
en especial,  La Yenka e La chica de 
la boutique, un tema que continúa 
estando entre os seus favoritos. 
Non obstante, se hai un intre que 
el rememora con especial  estima 
é o acontecido no San Xoán do ano 
1984. Namentres España xogaba 
contra Dinamarca na Eurocopa e o 
Lugo ascendía a segunda división, 
os louzariños atendían á troula que 
corría a cargo duns artistas da Pobra 
de San Xulián: “Cando se foi aproxi-
mando a hora de dar a despedida, a 
orquestra decidiu facelo tocando o 
Himno Galego. A miña sorpresa foi 
maiúscula cando vin como os pre-
sentes pararan de bailar para escoi-
tar conmovidos a interpretación de 
Os Pinos”.

Xermán saca ademais á luz unha co-
lección de imaxes que garda  doutras 
agrupacións propias do Val de Lóu-
zara. Vense, por exemplo, aos Tunos 
e a ao Caxeno de San Juán definido 
por moita xente, xunto ao Victorio, 
como “uns gaiteiros” e ao cales sería 
ben ter en conta para futuras ho-
menaxes: “ Sen dúbida, nos últimos 
tempos fican un pouco apartados, 
case no esquezo e así resulta moi 
difícil que as novas xeracións poidan 
acceder á súa labor tan impresionan-
te”, lamenta González. 
Tamén, outro dos grupos ben pre-
zados que cabe ter sempre na me-
moria é o de: “Os Louzariños”. Este 
fora mudando de nome e integran-
tes desde finais dos anos vinte, mais 

nos albores dos noventa estaba 
conformado por Antonio Blanco, 
coñecido como O Cereixo, quen to-
caba a caixa;  Evaristo de Paredes, 
encargado do saxofón; e José Anto-
nio Pérez, ao mando do  bombo. O 
grupo continuou en activo ata ben 
entrado o novo milenio, chegando 
a colleitar bastante éxito e actuando 
en diversos eventos, mesmo algún 
destes organizado pola Televisión de 
Galicia. Xermán González viaxou con 
eles en outubro do 2001 ata Touro, 
lugar onde se gravaba o programa 
Luar. Recorda esa noite como unha 
velada repleta de  expectación; moi-
tos dos veciños acompañaran aos 
artistas ata Santiago para arroupalos 
e cando por fin lles tocara saír ao es-
cenario a ovación fora a máis gran-
de da noite. “Foi motivo de moito 
orgullo. O Cereixo levaba dende ben 
novo dedicándose á música profe-
sionalmente, e era o único membro 
fundador do conxunto que ficaba 
vivo nalquel tempo. Cabe destacar 
que sempre foi unha formación fiel 
aos seus principios, a cal reivindicaba 
e respectaba o camiño que os seus 
antecesores deixaran para eles”, de-
talla González. “Velos aló arriba era 
ver aos demais, aos que por desgra-
za xa non estaban”.
Non hai moitos anos que Xermán 
decidiu montar un grupo entre 
coureláns e louzariños,  onde ,para 
ledicia súa, atopouse partillando 
escenario con algún deses músicos 
aos que el asexaba nas festas de pí-
caro. “Para min é toda unha honra 
estar ao carón de Xoán de Romeor, 
un artista cunha abundante traxec-
toria e ao cal eu admiraba tanto de 
pequeno”, confesa. E así, informa de 
que esta agrupación de amigos xer-
mola coa idea de interpretar temas 
pasados e compoñer outros novos, 
mais sen esquecer o fundamental: 
“Hai que continuar non só creando 
música senón tamén espallando esta 
por todos os recunchos ,como eles 
facían”, afirma. 
Deste xeito, salienta que cómpre non 

deixar morrer as alboradas: “Que 
os músicos de mañá cedo vaian to-
cando mentres visitan cada casa é 
un xeito tradicional de chamar aos 
veciños á festa, Non, non debería de 
asolagarse”, recomenda. Ademais de 
manifestar que tamén sería impor-
tante que houbese moita xente nova 
implicada en proxectos conxuntos: 
“Sabemos que por aquí hai moci-
dade que ten grandes dotes para a 
música, mais gustaríanos velos aban-
deirando un proxecto que levase o 
nome de Lóuzara por diante”.  De 
feito, a última iniciativa xuvenil deste 
tipo foi levada a cabo no 2003, coa 
posta en marcha da Banda de Gaitas 
de Samos, a cal fora recibida con moi 
boa aceptación, chegando incluso a 
publicar un disco. 
Non cabe dúbida de que para que a 

cultura musical deste enclave mante-
ña a súa saúde é preciso involucrarse 
de maneira directa, sen obviar todo 
ese legado incontable que os prede-
cesores deixaron. “Porque un pobo 
debe ser coidadoso co traballo dos 
seus músicos, os cales levaron tanta 
ledicia ás persoas en circunstancias, 
moitas veces, ben complicadas”, re-
clama Xermán. Non se debe, en con-
secuencia, facer oídos xordos a ese 
son que os louzariños máis saudosos 
cren escoitar, ás veces, mentres ollan 
o vello val; un fío musical que vai 
voando, resgardado nas ás de tantas 
xeracións e que ogallá teña durante 
moito tempo xente disposta a ouvilo, 
apañalo e proseguilo. 

A música louzariña voa entre xeracións
No Val de Lóuzara existe unha fonda tradición musical que pasa de pais a fillos a través das distintas formacións que existiron

“Tiñamos a sorte 
de ter referentes de 

formacións louzariñas 
e dos arredores. 
Non sentiamos a 
necesidade de  ir 

buscalos fóra”

“Era unha formación 
que reivindicaba 
e respectaba o 

camiño que os seus 
antecesores deixaran 
para eles. Como ten 

que ser”

“Hai que continuar 
non só creando 

música senón tamén 
espallando esta por 
todos os recunchos, 
como eles facían”
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Afirmaba Sylvia Plath en 1962, 
durante unha conversa radiofó-
nica con Peter Orr, que calquera 
neno que se achegase á natureza 
atoparía nela un manancial poé-
tico de inspiración. Contestara así 
ao ser preguntada acerca do seu 
nacemento literario: “Escribía so-
bre os paxaros, as abellas, a pri-
mavera, o outono etc. Todos eses 
temas que son agasallos absolu-
tos  cara a persoa que aínda non 
ten ningunha experiencia interior 
sobre a que escribir”, indicaba a 
estadounidense. 
Coa chegada da tempada esti-
val, os cativos rematan as clases 
e por diante dispoñen de longos 
meses de calor. A luz do día é 
máis duradeira, a ocupación es-
colar deixa de abranguer tantas 
horas e o tempo vólvese propicio 
para que os pícaros exploren e 
desenvolvan a súa creatividade 
fóra das paredes da aula ou do 
seu propio fogar. ““Por que non 
ha de ser así? “, cuestiona Vanesa 
Montaña, estudante de Educa-
ción Infantil, moi involucrada en 
talleres que indagan no poder de 
creación dos máis pequenos. “Tal 
coma moitos pais fixan quendas 
de estudo para que os fillos non 
perdan o hábito durante as vaca-
cións, é igual de importante con-
ciencialos da necesidade de man-
ter contacto directo co exterior”, 
recomenda a futura mestra. 
Nun mundo actual, no cal a tec-
noloxía fica tan presente nas ho-
ras de lecer de cativos e maiores, 
en opinión de Montaña: “Cómpre 
buscar paraxes naturais que nos 
conviden a deixar a un lado os 
trebellos electrónicos para cen-
trarnos en gozar de todo canto 
nos rodea”.  
Por iso, dende SarriaXa, propoñe-
mos para este estío un conxunto 
de enclaves xeográficos da co-
marca. Ben seguro que cumpri-
rán as expectativas de todos os 

membros da familia!  

 ÁREA RECREATIVA 
 DO CHANTO - SARRIA 

No paseo da Ribeira e ás ourelas 
do río Sarria radica esta ampla 
zona verde. Está moi preto do 
casco urbano da vila e dispón de 
múltiples opcións para desfrutar 
da xornada estival. Entre os seus 
atractivos, atópase a praia fluvial 
amais de merendeiros acubilla-
dos polas follas das árbores que 
en días ateigados de calor favore-
cen degustar a comida á sombra.  
Esta zona de recreo tamén conta 
con piscinas ao aire libre, pista de 
skate e un inmenso parque infan-
til destinado a  heteroxéneos gru-
po de idades. 

 ÁREA RECREATIVA DE 
 TEIGUÍN - SAMOS 

Localizada na aldea de Teiguín, pre-
to do río Sarria. Ten instalada unha 
piscina edificada para adultos e 
outra dirixida ao público infantil. 
Tamén posúe un extenso campo 
onde se practican deportes coma 
o fútbol e o baloncesto. Ademais, 
conta no seu haber con vestiarios, 
parking, bancos e mesas de pedra. 

 PISCINAS - PARADELA 

O Concello de Paradela conta 
cunhas instalacións estupendas 
para poder refrescarse nos días 
máis calurosos do verán. Así, con-
ta cunha piscina para adultos e 
outra para que os cativos poidan 
mergullarse con total seguridade. 
Ademais preto delas atópase un 
merendeiro moi acolledor ma-
tinado tamén para o público in-
fantil grazas á disposición dunha 
caseta de xoguete. 

Se non hai mar, hai río... ou piscina 
O verán é o momento idóneo para desfrutar das áreas recreativas e dos beneficios que ofrece o contacto coa natureza

Área recreativa do Chanto, en Sarria

A piscina de Paradela, á esquerda, e a área recreativa de Teiguín en Samos, dous dos lugares para paliar as altas temperaturas do verán

BAÑO EN ZONAS DE RISCO. 
En ríos de gran caudal, en pozas 
naturais, ou baixo fervenzas de 
auga. Ten en conta tamén que 
pode haber correntes e remolinos 
que che arrastren poñéndoche en 
apertos. 
 
OBSERVA OS CARTEIS. Poden 
anunciar a existencia dalgún perigo 
ou algunha recomendación.
 
FACER A DIXESTIóN. É recomen-
dable esperar un tempo aproxima-
do contorna a dúas horas (especial-
mente tras comidas copiosas) para 
previr o corte de dixestión. 

COIDADO COS  RESBALóNS. 
Ten coidado cos bordos das pisci-
nas e as zonas molladas. Podes es-
corregar e causarche unha lesión. 
Podes utiliza calzado especial para 
a auga.

FONDO DESCOÑECIDO . Pode 

haber pouca profundidade e, 
como consecuencia, golpearche 
a cabeza contra o fondo (piscina) 
ou unha roca (praia) e produ-
cirche unha lesión que dane a 
medula  espinal (risco de paráli-
se permanente). As  zambullidas 
na auga son causa do 6% das 
lesións medulares.
 
QUEIMADURA E INSOLACIóN. 
Non te confíes na auga, os raios  
ultravioleta atravesan a auga e 
poden queimar a túa pel. Dáche 
crema solar resistente á auga, e 
sae cada hora para dar unha nova 
aplicación. Se es dos que che gusta 
pasar un bo intre na auga, falando 
ou xogando, ponche gorro na cabe-
za para evitar un golpe de calor ou 
insolación.

LOXÍSTICA SINXELA. Só fai falta 
un bañador, un coche e un male-
teiro no que cada un pon os seus 
límites  domingueros con mesas 

de xardín portátiles, hamacas de 
plástico ‘do bo’ e o que xurda...

ALIMENTOS DE PROXIMIDADE. 
O feito de que moitos destes desti-
nos estivais estean en zonas rurais 
algo illadas fai que o día de baño 
se maride con bocadillos dos de 
verdade e ensaladas frescas feitas 
con ingredientes que saben ao que 
realmente son.

A NEVEIRA. A mellor maneira 
de refrixerar algo é meténdoo 
no río e amarrándoo para que a 
corrente non acabe por arruinar a 
experiencia.

CERO RESIDUOS. Levar bolsas 
para recoller os envoltorios e 
envases, é crucial para manter as 
praias limpas. Por outra banda, 
segue sendo a mellor maneira de 
evitar a proliferación de resi-
duos, o non comprar produtos 
desechables.

CONSELLOS
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 A BILLARDA 

Este clásico xogo réxese polas 
normas que establecen en cada 
zona. Porén, principalmente 
trátase de darlle cun pau a ou-
tro máis pequeniño, o cal é cha-
mado billarda. Este guindarase 
o máis lonxe posíbel e triunfará 
quen consiga lograr unha maior 
distancia no lanzamento. 

 ROMA, PUNZóN… 

A actividade acontece entre 
dúas persoas. Consiste en en-
talar no chan a roma, un pau 
ben afilado por un extremo. 
Cando o participante a crava, o 
seu contrincante debe procurar 
derrubala, mais sen perder de 
vista que a súa fique cravada no 
chan.  
De seguido, o que leve vantaxe 
deberá botar ao vento a roma 
desentalada e coa propia bater 
con ímpeto para afastala do cír-
culo. Se a operación é executa-
da con sorte,  o xogador realiza-
rá cinco cravadas antes de que o 
seu compañeiro busque o pau e 
faga unha. Pero se, entre tanto, 
o que está cravando erra nunha 
delas deberá reiniciar a xogada.

 A CARRAPUCHADIÑA 

Está matinada para dúas per-
soas. Debe desenvolverse en 
plena natureza, pois un dos ca-
tivo arrincará unha flor, herba, 
ou xesta que será mostrada ao 
seu competidor. Logo, este últi-

mo darase a volta e fechará os 
ollos mentres o seu compañeiro 
repite dez veces a verba “ca-
rrapuchadiña” e vai mudando 
de man o que antes lle ensinou 
ao amigo. Cando este se vire de 
novo, o outro presentaralle as 
mans cos puños pechos para 
que acerte en cal deles está a 
carrapuchadiña. A actividade 
repetirase un mínimo de catro 
veces, mudando decote os ro-
les entre si. Gañará quen máis 
veces logre atinar a adiviñanza. 

 O COELLO BIEITO 

Esta iniciativa require de papel 
e lápis de cores, pois desenvol-
verase a través da escrita e a 
pintura. Asemade, tamén pide 
a colaboración dos adultos que 
sixilosamente deberán dispoñer 
o material sobre a herba. Feito 
isto, guiarán aos pícaros ata ese 
punto onde lles relatarán como 
viron ao coello Bieito depositar 
aló todo o imprescindible para 
que eles levasen a cabo o seu 

encargo. Deste xeito, ao lar das 
follas haberá tamén un papel 
con instrucións moi precisas. 
Nelas reclamarase aos partici-
pantes que elaboren un relato 
conxunto coas súas correspon-
dentes ilustracións.  O proce-
demento comezará botando a 
sortes a primeira persoa que lle 
tocará iniciar a actividade. Feito 
isto, o seleccionado empezará a 
escribir unha historia relaciona-
da co entorno no que se encon-
tra e engadirá o seu correspon-
dente debuxo.  Logo agochará o 
papel e o primeiro que o atope 
será o seguinte en continuar a 
narración. Unha vez que a acti-
vidade chegue ao remate deixa-
rán o seu traballo no mesmo 
punto onde o atoparon e mar-
charán. Tras pasar uns minutos, 
regresarán aló onde toparán no 
lugar dos folios un agasallo de 
agradecemento para cada quen.   

 AS CORES 

Trazaranse seis cadros no chan 
onde se anotarán cores, roupa, 
países, obxectos, nomes e ani-
mais. Deberán pegarse chum-
bos cos pés xuntos, indo de 
casa a casa, e empezando sem-
pre pola casiña das cores. En 
cada pulo, enunciarase o nome 
dunha cor e así sucesivamente 
co resto de opción escritas. Ao 
finalizar toda a traxectoria, o 
concursante volverá a repetila, 
mais nesta ocasión resultará 
máis dificultoso acadar o triun-
fo, pois haberá que efectuar o 
mesmo saltando á pata coxa ou 
pechando as pálpebras. 

 A TARABELA  

Este é un xogo de carácter indi-
vidual. A súa articulación é bas-
tante doada; basta con formar 
dúas hélices con dous pedazos 
de folla de lata e enxertar isto 
nun pau. A idea é correr con el 
na man para facer que o vento 
logre virar a hélice. Esta acción, 
na súa orixe, ía enfocado a esco-
rrentar os paxaros das parcelas 
sementadas. 

Xogos ao aire libre

Á hora de que os máis pequenos 
do fogar se relacionen coa natu-
reza, todo son factores positi vos. 
É interesante, por conseguinte, 
ter en mente unha serie de pun-
tos favorables de cara á realiza-
ción destas acti vidades lúdicas 
ao aire libre. Neste senso, velaí 
aportamos unhas cantas virtu-
des que propician os encontros 
co entorno exterior: 

• Pasar tempo preto da nature-
za reduce a irritabilidade: Se 
as idades máis novas comezan 
dende ben cedo a desenrolar 
o seu vínculo co entorno na-
tural, desenvolverán amplas 
capacidades para calmar o 
estrés e incenti var a tranqui-
lidade. Para un neno é nocivo 
pasar a meirande parte do 
tempo pechado na súa casa 
e por iso deben establecerse 
bastantes horas de saídas. Iso 
provocara que o cati vo man-
teña un comportamento máis 
ópti mo e unha estabilidade 
emocional adecuada. 

• A creati vidades dos menores 
verase incrementada: Unha 
relación profunda coa nature-
za posibilita que medre o des-
exo de exploración dos peque-
nos. Deste xeito, a curiosidade 
volverase un eixe fundamen-
tal da súa vida, impulsando a 
súa arela pola observación e 

adquisición de múlti ples coñe-
cementos. Asemade, tamén 
se esti mulará o seu nivel de 
sensibilización.

• A calidade da alimentación 
mellora: O cati vo aprenderá a 
dar valor ao que come ao se 
adentrar na natureza, sendo 
coñecedor de moitos datos 
que antes ignoraba. Deste 
xeito, prestará máis atención 
cando se trate de escoller os 
produtos que consumirá. 

• A sensibilidade co medio am-
biente será maior se os cati vos 
se achegan a el:  É interesante 
que os nenos establezan la-
zos coa natureza, pois deste 
modo saberán darlle aprezo á 
inmensa riqueza que nos ofre-
ce e velarán pola súa integri-
dade. 

• Promove as habilidades so-
ciais: O encontro cos com-
pañeiros de xogos en pleno 
ambiente natural favorece o 
traballo en equipo e a descu-
berta común. De tal forma, 
algunhas tarefas que teñen a 
opción de levar a cabo todos 
xuntos son a construción de 
casiñas con barro e ramas, a 
edifi cación dun fogar de reu-
nión nunha árbore,  ou tamén 
poden brincar e danzar nos 
charcos logo da choiva.

Os benefi cios do 
contacto dos pícaros 
co medio ambiente  
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A Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Lugo aprobou a concesión 
das subvencións convocadas pola 
insti tución provincial a través do 
Programa para a Dotación e Mello-
ra de Servizos Comunitarios por un 
importe total de 300.000€. Esta liña 
de axudas de concorrencia compe-
ti ti va estaba dirixida a enti dades 
asociati vas da provincia para a exe-
cución de obras desti nadas a mello-
rar a calidade de vida da veciñanza 
do rural.
As achegas provinciais -que oscilan 
entre os 1.000 e os 6.000€- están 
dirixidas a enti dades asociati vas, ta-
les como asociacións e agrupacións 
de veciños e veciñas, comunidades 
de usuarios e usuarias de augas, 
comunidades de montes ou asocia-
cións de gandeiros, agricultores ou 
produtores forestais de toda a pro-
vincia “para realizar investi mentos 
en inmobles ou para equipamentos 

que melloren a calidade de vida da 
xente, e fomenten e dinamicen o 
asociacionismo veciñal”, explicou 
García Porto.
Son un total de 55 enti dades aso-
ciati vas de toda a provincia as 
benefi ciarias destas subvencións, 
grazas ás que realizarán actuacións 
como a mellora, adecuación do fi r-
me ou sinalización de vías públicas 
comunais; obras de acondiciona-
mento, reforma e ampliación dos 
locais nos que desenvolven a súa 
acti vidade; adquisición de equipa-
mentos que resulten necesarios 
para o seu funcionamento; obras 
de mellora, reforma e reparación 
das infraestruturas e instalacións 
das traídas de auga comunitarias; 
construción de depósitos de auga 
comunitarios ou acondicionamen-
to e recuperación dos existentes, e 
tamén as súas captacións, canaliza-
cións e acometi das. 

Conceden axudas para 
a dotación e mellora 
de servizos no rural Nace o programa Feminino Rural. 

Donas do Rural. Donas de Si, unha 
nova iniciati va que dará apoio, for-
mación e asesoramento de maneira 
gratuíta a mulleres empresarias e 
emprendedoras do rural para que 
melloren o seu negocio ou poidan 
poñer en marcha con garantí as a súa 
idea emprendedora.
José Tomé anunciou que a insti tu-
ción provincial fi nancia este proxecto 
integramente cunha achega econó-
mica de 40.000€ a través dun conve-
nio de colaboración que asinará nos 
vindeiros días coa Asociación de Mu-
lleres Empresarias de Lugo (AELU), a 
enti dade que desenvolverá as disti n-
tas accións.
Co obxecti vo de chegar ao maior nú-
mero de mulleres posible e facilitar 
a súa parti cipación, todas as accións 
do proxecto faranse de maneira des-
localizada, nas disti ntas comarcas.
O programa Feminino Rural. Donas 
do Rural. Donas de si arrancará nas 
vindeiras semanas e prolongarase 

ata fi nais de ano. Nunha primeira 
fase, organizaranse almorzos de tra-
ballo conxunto nos que parti ciparán 
175 mulleres nas 7 comarcas. En 
cada comarca habilitaranse 25 pra-
zas co obxecti vo de “crear sinerxías 
entre os establecementos de cada 
zona, fomentando o intercambio 
de coñecementos e de experiencias 
entre empresarias e emprendedoras 
que benefi cien ós proxectos indivi-
duais de cada unha”, detallou Tomé.
Despois, haberá unha segunda fase 

onde parti cipe unha selección de 5 
empresarias e emprendedoras por 
comarca que sairán das reunións de 
traballo. Polo tanto, un total de 35 
persoas recibirán unha formación 
e un asesoramento personalizados, 
que irán  dirixidos a mellorar o fun-
cionamento, gañar competi ti vidade 
e abrir novos mercados no caso das 
empresarias que teñan os negocios 
en marcha, e para consti tuír e arran-
car a empresa no caso das empren-
dedoras parti cipantes.

Lanza un programa de apoio 
ao emprendemento feminino

O Pleno da Deputación aprobou na 
sesión ordinaria do mes de maio un 
Plan de Medidas Anti fraude (PMA), 
dando así cumprimento a un requi-
sito imprescindible para concorrer e 
executar Fondos Europeos do Plan 
de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia (PRTR). Un paquete de 
medidas -que saíu adiante cos votos 
a favor do PSdeG e do BNG e coa 
abstención PPdeG- que terá unha 
duración indefi nida, será revisado de 
xeito bianual e estará integrado por 
un código de conducta, un comité 
independente e responsable e unha 
avaliación anual de riscos.
Entre os obxecti vos do PMA está o 
de instaurar na Deputación de Lugo 
unha cultura anti fraude e de “tole-
rancia cero” que dará lugar á forma-
ción de todo o seu persoal adecua-
damente e permiti rá previr, detectar, 
corrixir e perseguir calquera conduc-
ta que poida consti tuír fraude, con-
fl ito de intereses, corrupción, dobre 
fi nanciamento ou irregularidade.
Os desti natarios deste Plan serán 
todos os empregados e empregadas 
da Deputación, altos cargos e auto-
ridades, pero tamén toda persoa ou 
enti dade que parti cipe nos proce-

dementos abertos pola insti tución 
e nos que se executen fondos do 
PRTR.
Tal e como explicou o Deputado de 
Promoción Económica, este paquete 
de medidas terá unha duración inde-
fi nida, será revisado cada dous anos 
e estará integrado por un código de 
conducta, un comité independen-
te e responsable e unha avaliación 
anual de riscos onde serán obxecto 
de avaliación 129 cuesti óns que te-
ñen que ver con subvencións, con-
tratacións, convenios ou encargos a 
medios propios.

PORTA A PORTA. Por outra banda, 
a Deputación urxe á Xunta a modi-
fi car o programa Coidados porta a 
porta “e que se poña a traballar para 
garanti r o acceso permanente aos 
servizos sociosanitarios para toda a 
veciñanza do rural da provincia”. 
A Deputada de Economía, Reca-
dación, Facenda e Contas, Mayra 
García Bermúdez, cualifi cou este 
programa “dunha nova operación 
propagandísti ca na que o único que 
interesa é ter 8 autobuses preelec-
torais en ruta de aquí ao 2023 por 
Galicia”. 

O Pleno aproba un Plan de 
Medidas Antifraude para 
xestionar fondos europeos

A Sala de Exposicións do Pazo de 
San Marcos acolleu o acto de en-
trega de premios do II Certame 
Escolar de Ilustración Ilustrar-
NÓS, convocado pola Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo.
Hugo Moirón Martí nez do CEIP 
Fondo Nois de Foz, Aya Lafou 
Bouft ini do IES Pedregal de Irimia 
de Meira,  Ánxela Maneiro Pérez 
do CPI Dr. López Suárez de Friol 
e Claudia Pérez Barrientos do IES 
Río Cabe de Monforte foron as 
gañadoras e gañador do certame 
nas categorías 5 e 6 de Primaria, 
, 1 e 2 da ESO, 3 e 4 da ESO e 
Bacharelato e Ciclos, respecti va-
mente.

Os seus traballos foron elixidos 
entre os 252 deseños remiti dos 
á área de Cultura da Vicepresi-
dencia da Deputación de Lugo 
desde centros de toda a provin-
cia, creacións ao redo do lema 
proposto nesta segunda edición 
do certame “Contra o cambio 
climáti co, actúo”, que convidaba 
a representar grafi camente esa 
idea, visibilizando solucións fron-
te á emerxencia climáti ca.
As autoras das obras gañadoras 
foron agasalladas cun Ipad con 
aplicacións de deseño gráfi co e 
cun lote das máis recentes pu-
blicacións en galego de álbum, 
banda deseñada e novela gráfi ca.

52 rapaces parti ciparon 
este ano no IlustrarNóS

A Deputación de Lugo levará a seis 
concellos da provincia a mostra Ce-
gasal, unha asociación de persoas 
para as persoas sobre a inserción 
laboral das persoas con discapaci-
dade. Así o anunciou este mércores 
a Deputada de Réxime Interior, Pro-
moción do Territorio e Turismo, Pilar 
García Porto, na presentación desta 
iniciati va iti nerante que ti vo lugar na 
Sala de Xuntas do Pazo de San Mar-
cos, onde esti vo acompañada polo 
presidente da Asociación Empresa-
rial Galega de Centros Especiais sen 
Ánimo de Lucro (Cegasal), José Anto-
nio Vázquez Freire.
A exposición estará composta por 24 
imaxes do fotógrafo coruñés Diego 
Silva, que amosa a capacidade labo-
ral das persoas con discapacidade e 
que percorrerá os concellos de Mon-
forte de Lemos, Sarria, Viveiro, Foz, 
Vilalba e Lugo entre mediados do 
mes de xuño e setembro. Coincidin-
do coa últi ma parada desta mostra, 
que terá lugar no Pazo de San Mar-
cos, haberá tamén unha xornada de 
formación sobre os Centros Espe-
ciais de Emprego que será aberta á 
cidadanía.

Sarria acollerá unha 
mostra sobre a 
inserción laboral 
das persoas con 
discapacidade
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“Estamos fastidiados porque outra 
vez quedamos ás portas. O fútbol 
é así pero quedas jodido. Pasar 
polo mesmo dous anos seguidos 
é terrible porque ves como todo o 
traballo dun ano queda truncado 
por un partido”. Así tentaba explicar 
Manuel Sangil, presidente da Sa-
rriana, o sentir dun equipo ao que 
volvéuselle escurrir a gloria entre 
os dedos. A posibilidade de facer 
historia e lograr o ansiado ascenso á 
Terceira RFEF esfumouse da forma 
máis cruel posible. Na última xoga-
da do partido.
O equipo de Edu Rodríguez viaxa-
ba a Arteixo coa ilusión de saber 
que dependía de sí mesmo. Unha 
victoria dáballe xa o ascenso mate-
mático sen ter que esperar á agóni-
ca última xornada. Non ía ser fácil 
porque os locais atopábanse nunha 
situación parecida. Necesitaban ga-
ñar para non despedirse do sono da 
Terceira RFEF.

MAREA BRANCA. Pero a Sarriana 
contaba cunha baza máis para re-
forzar a súa convicción. A “Marea 
branca” respostou e dous autobu-
ses completamente cheos ademais 
de motístimos vehículos particula-
res desprazáronse ata Arteixo para 
empurrar ao equipo.
“Foi impresionante o que vivimos 
alí en Arteixo. Vin alí xente de Sarria 
que non vira nunca no noso campo. 
Enchéronse dous buses e moitos 
nenos da base foron coas súas ca-
misetas, ademais de outros moitos 

siareiros. Nunca vira un despraza-
mento así. Non sei dicir ben pero 
penso que había máis de 300 per-
soas de Sarria”, comenta emociona-
do Manuel Sangil.

PRIMEIRA METADE. A ilusión era 
máxima e o inicio do encontro 
invitaba tamén ao optimismo. A 
Sarriana dominaba pero sin crear 
perigo real ata que case no minuto 
20 chegaba o primeiro mazazo. Edu 
de la Puente adiantaba ao Arteixo 
dende os once metros. “Foi unha 
pena porque o noso porteiro case o 
para. Adivinou o lado pero pasoulle 
a pelota por baixo”, sinala o máximo 
mandatario da Sarriana.
Para colmo, o equipo presidido por 
Manuel Sangil recibía inda outro 
duro golpe antes do intermedio coa 
lesión de Adri Díaz. Tocaba remon-
tar tras o paso por vestiarios.

Pero non foi así. “Na segunda parte 
o equipo estaba nervioso e descon-
trolado”, apunta o presidente. O co-
razón impúxose á cabeza. E pasou 
o que sí que non podía pasar. O Ar-
teixo lograba o segundo no minuto 
80 pero a Sarriana conservaba ao 
seu favor o golaverage gracias ao 
3-1 do partido da primeira volta. O 
encontro estaba xa perdido aínda 
que non toda esperanza.

GOLAVERAGE PERDIDO. Quedaba 
unha última opción na derradeira 
xornada en casa ante o Paiosaco. Un 
último cartucho que queimar. Sen 
embargo, a mala fortuna cebouse 
co conxunto de Edu Rodríguez na 
última acción do choque. “Os xoga-
dores estaban xa completamente 
descentrados e un erro entre un de-
fensa e o porteiro regaloulles o 3-0 
no minuto 95. Ahí perdemos o gola-

verage. Foi o último cravo enriba da 
ilusión de lograr o ascenso”, recorda 
amargamente Sangil.

COPA DO REI COMO CONSUELO. 
Ese último tanto provocou que a 
derradeira xornada na casa ante o 
Paiosaco vaia ser un mero trámite. 
“Quedou un partido descafeinado 
por completo”, subliña o presidente 
quen, pese a todo, sinala que “imos 
ter o premio da Copa do Rey. Vai ser 
a primeira vez que a imos xogar e se 
conseguimos pasar a primeira ron-
da enfrontarémonos a un Primeira 
División”.

UNHA DIRECTIVA TOCADA. O áni-
mo do presidente da Sarriana está 
tocado, case afundido. “O domingo 
según saimos do campo falaba cos 
outros directivos e demais xente e 
estaban queimados, con ganas de 

deixar todo. Son dous paus segui-
dos e moi difíciles de asimilar”. Un 
pensamento que comparte Sangil. 
“A nivel personal, síntome cansa-
do. O traballo como presidente é 
grande e teño outros proxectos e 
un negocio. Estamos moi tocados 
moralmente e temos que valorar 
máis en frío hacia finais de semana 
cos compañeiros porque este ano 
haberá eleccións”, puntualiza.

MÁIS AXUDAS E COLABORACIóN. 
Sí ten claro Sangil que as cousas non 
poden seguir como ata agora. Por 
iso, asegura que “no caso de seguir 
pediría axuda para un proxecto que 
involucre máis xente que traballe. 
Teño que agradecer a labor dos di-
rectivos actuais pero é complicado 
manter un equipo en Preferente así. 
Nesta categoría sempre hai catro ou 
cinco equipos cun presuposto como 
de Terceira pero sen esas axudas de 
55.000 euros que dalles a eles a Fe-
deración Galega. Un ano o fas, dous 
tamén pero tres é xa moito. Nece-
sitaríamos máis apoio, máis xente 
que se involucre”.

ABERTO A UN RELEVO. De feito, o 
todavía presidente da Sarriana está 
máis que disposto a dar un paso 
atrás. “Se hai un proxecto ilusionan-
te e bo, non teño problema algún 
en ceder as riendas do club. Non é 
importante quen esté, se son eu ou 
outro. O importante é o club e con-
seguir o obxectivo esté quen esté”, 
sentencia Sangil.

A Sarriana queda ás portas do ascenso
O equipo de Manuel Sangil dependía de si mesmo para subir a Terceira RFEF pero perdeu a posibilidade na última xogada

LÁNCARA
Concello:   982 54 30 77
Garda Civil:  982 54 31 47
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 30 39

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

TELÉFONOS DE INTERESE

O INCIO
Concello:   982 42 70 14
Garda Civil:  982 42 00 46
Centro de Saúde (cita previa): 982 42 70 77

PARADELA
Concello:   982 54 11 01
Garda Civil:  982 53 04 74
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 11 97

SARRIA
Concello:   982 53 50 00
Policía Local:              982 53 08 50
Garda Civil:         982 53 04 74 
Centro de Saúde (cita previa):   982   53  21  11 
   982 53 21 12 / 982 53 21 13

SAMOS
Concello:   982 54 60 02
Garda Civil:  982 54 60 08
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 70 02

TRIACASTELA
Concello:   982 54 81 47
Garda Civil:  982 54 60 08
Centro de Saúde (cita previa): 982 54 80 18
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Existen, son reais. Non 
abundan, pero cando 
coñeces a algún ou 
algunha, cégate con  
tanta xenialidade. 

Hai uns días estiven no concerto 
que ofreceu a cantautora cata-
lana, Silvia Pérez Cruz  (Pala-
frugell, Girona, 1983), no Pazo 
da Ópera da Coruña. Aí vai, un 
claro exemplo de “ser de  luz” 
de pés a cabeza! É compositora 
ademais de cantante, e fala a 
linguaxe da música dende  que 
ten uso de razón: creceu entre 
cancións populares ibéricas e 
latinoamericanas, educouse no  
clásico e no jazz. Contaxiada 
polo flamenco a través dunha 
conexión que parece sobrenatu-
ral,  canta dunha forma que só é 
súa, realmente estremece... 
Sería imposible encadrar a mú-
sica de Silvia nun só estilo. É 
versátil e  inconfundiblemente 
persoal, dúas calidades que ra-
ramente coinciden e en cambio 

a ela  defínena. Así mesmo, é 
fiel aos diferentes estilos que 
aborda sen deixar de ser, en 
ningún  momento, ela mesma. 
Sen dúbida, todo o que fai ten 
un selo propio moi forte que fai 
da súa  arte unha experiencia 
única. Basta con dicirvos que 
o título do seu último traballo 
é “Farsa  (género imposible)”, 
acaso non é unha combinación 
deliciosa? 
Un ser de luz irradiando músi-
ca luminosa sería un enuncia-
do perfecto. No “universo  dos 
pentagramas” existe unha gran 
cantidade de música chea de 
luz. Música evocadora e  sen-
sual que nos teletransporta a 
imaxinarios infinitos onde a 
fantasía é a raíña indiscutible. 
Para  min unha das obras musi-
cais que mellor exemplifica esa 
idea é “Daphnis et Chloé” do  
compositor francés Maurice Ra-
vel (1875-1937). Ballet definido 
polo propio compositor como  
unha “symphonie choréographi-
que” (sinfonía coreográfica). 
O guión foi adaptado por Mi-
chel Fokine a partir dunha nove-
la homónima do escritor  grego 

Longo (finais do s.II-comezos do 
s.III d.C.). A historia fala do des-
cubrimento do amor  na boca de 
dous mozos, un cabreiro e unha 
pastora, expostos no seu nace-
mento e criados por  dúas fami-

lias campesiñas. Ravel comezou 
a traballar na partitura en 1909 
por encargo de  Serguéi Diágui-
lev e o ballet estreouse no Théa-
tre du Châtelet de París da man 
dos “Ballets  Rusos” en xuño de 
1912 baixo a dirección de Pierre 

Monteux, con coreografía de 
Michel  Fokine e escenografía 
de León Bakst. 
O ballet consta dun só acto con 
tres escenas e a música, chea de 
paixón, está considerada  como 

unha das creacións máis desta-
cadas de Ravel: harmonías ex-
traordinariamente  exuberantes 
e ritmos moi elaborados. Sen 
dúbida, unha peza de referencia 
dentro da corrente  artística que 
coñecemos como “Impresio-

nismo”. Posteriormente, Ravel 
seleccionou varios  fragmentos 
do ballet para crear dúas “sui-
tes orquestrais”, a segunda das 
cales é particularmente  popu-
lar. De feito, cando escoitas o 
inicio do primeiro movemento, 
“Amencer”, podes visualizar  
unha especie de paraíso oníri-
co onde a natureza parece fluír 
nunha espiral atemporal. Non 
existen bordes angulosos, nin 
arriba nin abaixo. A liña do es-
pazo-tempo vaise perdendo nun  
mar en calma. 
Resulta moi complexo intentar 
verbalizar as sensacións pero, á 
vez, produce un estraño  pracer 
darlles forma na mente. É como 
un proceso de inmersión profun-
da durante o cal a  consciencia 
dálle paso á inconsciencia sen 
estridencia ningunha. 
Agora mesmo só podo pensar 
nesa música tan embriagadora 
que me cegou dende a  primei-
ra vez que a escoitei. Só quero 
mergullarme nesa sonoridade 
e viaxar por un universo de  luz 
perpetua. 
Grazas señor Ravel. 

Rebeca Maseda

Seres de luz 

De tales carballos, ta-
les estacas. Foi unha 
desas leccións da ta-
berna, probablemen-
te os meus artigos no 

único que consiga que se aseme-
llen aos de Jabois sexa na ausen-
cia de opinión e nisto tampouco 
teño unha base sólida que fun-
damente un discurso. Canto nos 
condiciona de onde vimos á hora 
de chegar a ser quenes somos? É 
decisiva a educación para forxar 
o carácter? Estamos predestina-
dos pola casa na que nacemos? 
Xoga un papel crucial a predis-
posición xenética? Ata que punto 
somos o que se esperaba de nós?
Este é tema de debate a miúdo 
para a miña familia. B. é firme 
defensora do si como resposta 
a esas misivas, pero sempre hai 
quen lle leve a contra de xeito for-
te. Pola Academia teñen pasado 

xemelgos e mesmo mellizos. Per-
soas que compartiron entrañas e 
deduzo que educación e entorno, 
algúns tan diferentes que me cus-
ta crer que compartan algo máis 
ca sangue. Tiven un caso extre-
mo, a nena era esperta, extrover-
tida, tomaba parte en todas as 
causas perdidas, reivindicativa e 
partícipe de cada conto nos cam-
bios de clase. Sumamente educa-
da e respetuosa para/con todos 
os que compartimos espazo con 
ela. E el, pola súa contra, pois era 
moi el. Teimudo, obstinado, todo 
lle cheiraba e nada estaba xamáis 
a gusto del. Eran coma a noite e o 
día, ela sempre vía o ceo aberto e 
el as portas pechadas con chave. 
Agora ela estuda para Mestra, e 
el segue a buscar o seu camiño 
neste mundo de ritmo acelerado 
mentras para en esquinas nas 
que non debera facer tratos ata 
co mesmo diaño. Coido que nese 
caso, crucial non foi a educación 
que recibiron ou polo menos, non 
escoitaron a mesma parte das 
riñas dunha nai preocupada que 

sempre os tratou por un igual. 
M. acostuma a contestarnos con-
tundente cada vez que un dos no-
viños da familia subimos o tono 
para dirixirnos a algún dos máis 
maiores: “Cala, ou quen te ergueu 
a ti dos pés de diante? Para el non 
hai dúbidas, somos o que somos, 
polos que estaban antes. Pero 
eu tamén penso nos que viñeron 
despois. Estas semanas Míriam 
e máis eu rematamos malladas 
e no canto de compartir versos, 
compartimos audios, queixándo-
nos, queixándonos moito; porque 
poida que sexa das persoas que 
malia a distancia que nos sepa-

ra, máis e mellor me entende cos 
problemas da Academia, pode 
que porque nos adicamos ao 
mesmo. Ou non, pode que se tra-
te simplemente de saber escoitar. 
Enfrascada nun deses audios, 
díxome algo sobre o que quedei 
un anaco a pensar: “Como teño 
un grupo de adolescentes que 
son tan irresponsables, falei cos 
pais, e aí cercioreime da causa da 
irresponsabilidade.” Eu coido que 
si, que botamos raíces na casa, 
pero só para deixarnos voar. Pen-
so que a eduación, o entorno, as 
amizades, as viaxes, os ligues, os 
primeiros bicos, e os segundos; a 

vida, nos vai moldeando, na me-
dida que nos deixamos influir. So-
mos dúctiles e maleables, coma 
metais de transición, pero poida 
que a medida na que cambiamos 
ou na que nos cambian si que 
está condicionada polo forte ou 
feble dunha personalidade que 
nos axudaron a formar na casa. 
Nunha realidade utópica, tamén 
somos o que lemos, e o que nos 
ensinaron na escola, a xente que 
atopamos no camiño e os bares 
nos que paramos os xoves na 
rúa do Franco. O Gadis di que ta-
mén somos o que comemos, pero 
eu desprendo dozura sen pro-
bar o azucre, así que lles atopei 
contraexemplo para rebater os 
anuncios. Eu que sempre rene-
guei desa frase do avó que había 
que saber de que xente eran os 
meus amigos, agora sorpéndome 
preguntándolles aos meus alum-
nos “e ti de quen vés sendo?” 
Sen agarralos do papo, palabra. 
Así que supoño que o que somos 
agora, tampouco ten moito que 
ver co que imos a ser despois.

Noelia Castro Yáñez

Metais de transición
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE

CULTURA E MÚSICA
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As Letras Galegas es-
tán de loito este ano. 
Foise Mincho. Falar 
de Domingo Villar, fi-
nado o pasado 18 de 

maio aos 51 anos debido a unha 
hemorraxia cerebral fulminante, 
é falar da ría de Vigo e da novela 
negra como xénero literario, por 
nacemento e por vocación. Namo-
rado da cidade olívica que o viu 
nacer en 1971, o seu vencello coa 
urbe non foi só por familia, senón 
tamén por propia elección, como 
escenario de enredos e intrigas. 
Domingo exerceu sempre de “vi-
gués universal”, navegando aos 
catro ventos e reivindicando con 
paixón o setentrión xeográfico e 
magnético. Unha lamentable per-
da, pois era unha gran persoa e 
deixa unha fonda pegada entre os 
que tivemos a sorte de coñecelo. 
A pesar da súa curta traxectoria 
literaria, foi autor dunha triloxía 
de éxito, que comezou en 2006, 
cando publicou o seu primeiro 
traballo ‘Ollos de auga’. Mais foi 
realmente co segundo, ‘A praia 
dos afogados’ (2009) cando se 
consagrou no panorama estatal 
e internacional da novela negra, 
acadando sona mundial cun gran 
recoñecemento da crítica e supe-
rando con creces os obxectivos de 
vendas da súa editorial. Tras un 
parón voluntario de varios anos, 
asociado fundamentalmente ao 
pasamento do seu pai, en 2019 
saíu do prelo ‘O último barco’, tí-
tulo da súa derradeira novela pu-
blicada. “Un libro de maduración 
tardía. Levoume dez anos escribilo 
porque non me convencía dema-
siado o primeiro que fixen”, dixo 
en certa ocasión.
Nesta obra definitiva recupera 
a figura do inspector Leo Caldas 
como protagonista, un personaxe 
que -ademais da súa profesión 
de policía- tamén amosaba a súa 
paixón polo viño albariño e polo 
mundo da radio. Coa nocturnida-
de, habitual característica men-
tres resolvía os seus casos, como 
ten que ser. Non era difícil adivi-
ñar o paralelismo autobiográfico 
co autor da novela. Á marxe das 
tres obras de referencia, Villar 
deixounos tamén ‘Algúns contos 
completos’, cos que pretendía “ce-
lebrar a vida e a amizade nun en-
contro, como nas nosas reunións 
de amigos”, segundo confesaba. 
Domingo -Mincho para os ache-
gados- foi un dos nomes máis im-
portantes do país neste xénero e 

un auténtico supervendas. E non 
só dentro do territorio nacional, 
pois tanto ‘Ollos de auga’ como 
‘A praia dos afogados’ foron tra-
ducidas a máis de quince idiomas, 
levando as rúas da súa prezada 
Vigo natal máis aló das nosas 
fronteiras. En 2014 realizouse a 
adaptación ao cinema de ‘A praia 
dos afogados’, dirixida por Gerar-
do Herrero, que contou con locali-
zacións en Vigo, Nigrán e A Garda, 
así como cun amplo reparto de 
actores no que atopamos a Car-
melo Gómez, Tamar Novás, Celso 
Bugallo, Celia Freijeiro, Marta La-
rralde, Luis Zahera, Carlos Blanco, 
Ernesto Chao, Belén Constenla ou 
Fran Peleteiro, entre outros.
Celtista de corazón, Domingo au-
todefiníase como “un pesimista 
alegre”. Grazas ás súas obras, 
recolleu un gran número de re-
coñecementos, como o Novelpol 
en dúas ocasións, o Antón Losada 
Diéguez, o Premio Sintagma, o 
Premio Brigada 21, o Frei Martín 
Sarmiento ou o Libro do Ano da 
Federación de Libreiros de Galicia. 
Tamén foi finalista doutros impor-
tantes galardóns coma os Crime 
Thriller Awards e Dagger Interna-
tional no Reino Unido, do premio 
Le Point du Polar Européen en 
Francia e do premio Martin Beck 
da Academia Sueca de Novela Ne-
gra.
Paradoxos da vida, hai tres me-
ses Domingo Villar recibía na súa 
cidade natal o título de Vigués 
Distinguido por parte do Concello, 
en homenaxe a unha traxectoria 
literaria na que Vigo sempre es-
tivo nun lugar moi especial; mais 
a súa recompensa máis doada 
foi, sen dúbida, a súa lexión de 
lectores -entre os que me inclúo- 
e o gran éxito co que conquistou 
ao público como autor. Un grande 
das nosas letras que nos deixou 
sen previo aviso. A túa mesa da 
taberna Eligio queda triste e soa, 
coma o pazo de Fonseca. Descan-
sa en paz, Mincho. Ata sempre e 
boa singradura!!!

Moncho Paz

O derradeiro barco de 
Mincho
DE FOLIADA EN REIGADA

As administracións 
educativas, desde 
hai xa décadas, to-
maron una deriva 
burocrática que fai 

que en moitas ocasións chegue-
mos a cuestionarnos que tipo de 
educación estamos a darlle ao 
noso alumnado si realmente os 
estamos a preparar para afron-
tar os desafíos que un mundo la-
boral tan competitivo e cada vez 
más dixitalizado  lles vai  esixir, 
ou simplemente somos un ofici-
nista máis na engranaxe do noso 
centro educativo.
“ Se non se rexistra, non ocurre”, 
parece que o único que importa 
e que se vexa reflexado nun do-
cumento. Un exceso de papeis, 
aplicacións, formularios, plani-
llas, trámites, actas, documen-
tos, comunicados, proxectos 
curriculares, de innovación, edu-
cativos…que como xa dixen, imos 
incrementando o tempo que os 
docentes adicamos “ós papeis” 
e procesos administrativos co fin 
de asegurar unha falsa calida-
de educativa que transparente, 
como si iso fose preciso, a labor 
docente en detrimento dun bo 
labor educativo.   
Os docentes debemos cumpli-
mentar e desenvolver ao longo 
de todo un curso unha inxente 
cantidade de documentos admi-
nistrativos que detraen o tempo 
da atención directa do alumna-
do, a preparación específica das 
clases e aos proxectos innova-
dores, sen que o docente teña 
constancia da súa utilidade para 
mellorar a calidade do proceso 
educativo. 
Nós queremos dar clase, e aten-
der o mellor posible os nosos 
alumnos/as e non pasar “media 
vida” xestionando e revisan-
do documentos do que deben e 
debemos facer. Cantas veces se 
cubren só con fins estadísticos, 
cantas veces enchemos cuestio-
narios, formularios, planillas que 
ninguen le nin supervisa. Todo o 
que se fai entorno a aula debe 
ser controlado pero, a maior par-
te das veces non se leva a cabo 
co fin de mellorar o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe senón 
cun afán fiscalizador que nada 
aporta a un ensino de calidade.  
A deriva burocrática na que 
caeu a educación convérte-
se nun problema que ameaza 
ser irresoluble, que ten em-
peñadas ás administracións 
educativas en transformar os 
docentes en oficinistas e admi-

nistrativos que xeren inxentes 
cantidades de datos que apro-
veitan para presentar estadís-
ticas coas que poder demostrar 
mediante gráficos, diagramas, 
pictogramas,documentos, dos-
siers…a efectividade da súa xes-
tión e que a nós, como docentes, 
nada nos aporta na nosa capa-
cidade de transmitir coñecemen-
tos e valores que é a tarefa que 
a sociedade nos encomendou, 
facéndonos caer na impotencia e 
no desalento de vernos día tras 
día máis sobrecargados, saben-
do que diso non depende o éxito 
ou fracaso educativo dos/as no-
sos/as alumnos/as.
Na escola burocrática, o proce-
demento é un fin en si mesmo. 
O bo docente xa non é o que 
ben sabe ou ben ensina, é o que 
mellor cumpre o proceso admi-
nistrativo establecido.  QUE MÁ-
GOA!!
Debemos rematar XA esta “pan-
demia burocrática”, analizando 
as razóns polas que o sistema 

educativo naufragou neste mar 
de documentos e impresos al-
canzando as desproporcionadas 
dimensións que sepultan os do-
centes nun sinsentido de xestións 
e tramitacións que o apartan da 
fin educadora que a sociedade 
nos outorgou.  
Precisamos, con urxencia un 
cambio radical das nosas admi-
nistracións que nos garantan 
que a nosa función principal é 
a docencia, deixando as tarefas 
administrativas para persoal es-
pecializado nesas funcións.  
É imprescindible que non vexamos 
cercenada a nosa insustituible 
labor de ensinar, co aumento im-
parable de tediosas tarefas admi-
nistrativas que constitúen a máis 
prexudicial agresión que se lle 
pode facer ao sistema educativo.
Gustaríame rematar cuhna frase 
de Carlos Castillo Peraza, escri-
tor e periodista, que dícía:
“A burocracia é a arte de conver-
tir o fácil en difícil por medio do 
inútil”.  

O RECUNCHO DE CANELINA

Julio Díaz

Somos docentes, non burócratas
O PUPITRE
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Creada no ano 2019, a 
Ruta da Capela de San 
Mamede pronto tivo 
unha grande aceptación 
entre os veciños pero 

tamén entre os peregrinos que 
chegan a Triacastela a través do 
Camiño Francés. O roteiro discu-
rre por unha zona incluida na Rede 
Natura e na que habitan especies 
protexidas.
Ademais dun percorrido curto e 
moderadamente fácil de realizar, 
ofrece outros interesantes atracti-
vos como atopar durante o paseo 
dúas alvarizas, antigas constru-
cións circulares de pedra que se 
empregaban para protexer as col-
meas do mal tempo e dos animais, 
unha fonte ou a propia Capela de 
San Mamede, unha pequena cons-
trucción de carácter relixioso situa-
da nun pequeno alto da serra den-
de o que hai unhas fermosas vistas 
da montaña lucense.
Por iso, o Concello non tardou de-
masiado en variar o seu plan orixi-
nal e transformar o roteiro inicial 
de 2,5 kilómetros con saída en 
Triacastela e chegada na Capela de 
San Mamede nunha ruta circular 
de 4 kilómetros con saída e che-

gada preto do propio Concello, no 
monumento ao peregrino. Agora, 
gracias as reformas realizadas e a 
instalación dunhas escaleiras de 
madeira, o camiño de ida e o de 
volta fanse por sitios distintos, con 
apenas un treito común ao inicio e 
ao final, e case sempre por sendas 
antigas sen case pisar estradas as-
faltadas.
O percorrido comeza nos arredores 
do propio Concello de Triacastela e 
na súa parte inicial discorre á beira 
do río Oribio. É o tramo máis fácil 
de realizar cunha escasa pendente 
e, como a maior parte do roteiro, 
discorre a través dun fermoso bos-
que no que non podían faltar casti-
ñeiros, carballos ou bidueiros.
A metade do camiño deixase o río 
Oribio para iniciar un pequeno as-
censo seguindo o curso dun dos 
seus afluentes, o Rego do Abrairal, 
que culminará no último treito coa 
subida máis pronunciada de todo o 
roteiro para chegar á Capela de San 
Mamede.

Triacastela: Ruta da Capela de San Mamede
Un roteiro circular que foi creado no ano 2019 e que percorre unha zona de gran beleza incluída na Rede Natura

DATOS

1 h 15 min.

4 km.

Dificultade
media

DE RUTA EN RUTA


