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Coa nova de que o sector turístico privado galego vai recibir axudas por un importe superior

aos seis millóns de euros, abrimos esta nova edición da Revista de Turismo de Galicia na que,

entre outros temas de interese, destacamos a nova campaña de promoción orientada a po-

tenciar os aeroportos de Peinador e Alvedro nos mercados emisores nacionais e internacionais

e co obxectivo claro de aumentar a cifra de viaxeiros nestas dúas terminais e afianzar a marca

Galicia.

Tamén, un ano máis, facémonos eco da entrega da Q de calidade turística ás praias e estable-

cementos da nosa Comunidade, convertida xa nun referente en toda España. Galicia ofrece así

para este verán o seu Turismo Q de calidade.

E como o verán xa está no seu apoxeo, a Revista do Turismo de Galicia propón visitar dous xe-

odestinos referenciais como son Deza-Tabeirós, e a atractiva ría de Muros e Noia, no xeodes-

tino do mesmo nome, que atesoura un verdadeiro secreto natural que hai que descubrir.

Interesante é a visita guiada coa cantante e instrumentista galega Rosa Cedrón. Fainos da súa

terra natal, Monforte de Lemos, a proposta de Bono Iacobus, que nesta ocasión percorre o Ca-

miño Norte, con suxestivos encontros coa paisaxe e o patrimonio do Camiño que parte de Ri-

badeo até Compostela.

A Revista do Turismo de Galicia recolle tamén nesta edición de verán unha reportaxe sobre a

aposta decidida que a Secretaria Xeral para o Turismo fai do Turismo de golf e  da organización

do circuíto de Golf Sénior na súa segunda edición.

Tras a presentación e introdución nos principais mercados in-

ternacionais da primeira marca do Turismo da Comunidade Ga-

lega, Galicia, gárdasme o segredo?, Turismo de Galicia presenta

unha novidosa campaña fundamentada na linguaxe das redes

sociais para potenciar os produtos cabeceira de marca, unha

nova maneira, novidosa e singular de presentar e comercializar

os recursos turísticos galegos. E en época estival, que mellor

cousa que degustar a enogastronomía da nosa terra.

A Xunta de Galicia vén de aprobar o Plan de Turismo enogastronómico de Galicia, un docu-

mento que ten en conta as potencialidades deste tipo de turismo e no que se analizan todas

as posibilidades da gastronomía, os viños do territorio galego e a súa realidade.

editorial

Portada: foto de
Alfonso Lubián

ofrece para o verán o seu Turismo Q de calidade
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5Agosto-Novembro . Gárdasme o segredo?

O
s establecementos privados

do sector turístico galego

terán de novo neste exerci-

cio axudas por un importe

superior aos seis millóns de

euros. Estas axudas veñen sumarse ás princi-

pais medidas acometidas dende a Secretaría

Xeral de Turismo da Xunta de Galicia, dentro do

Plan de acción de turismo de Galicia 2010-2013

que xa está executado no 50% das 56 liñas de

actuación que contén.

As axudas a axencias de viaxes para a comer-

cialización e promoción do destino Galicia, así

como a orde de axudas para actuacións de me-

llora en campamentos turísticos; para a im-

plantación, mantemento e renovación de certi-

ficacións Q de Calidade Turística; así como a

primeira orde de mellora de albergues turísti-

cos son outras accións de apoio ao sector.

De entre todas as axudas, a secretaria xeral

para o Turismo de Galicia, Carmen Pardo, sa-

lientou a modificación da Lei de turismo e des-

envolvemento regulamentario dentro do

marco da política de ordenación turística, así

como a modificación do decreto que regula a

sinalización turística e o Manual de sinaliza-

ción turística; ou a nova zonificación turística

en xeodestinos do territorio galego que reco-

lle a singularidade turística dos 14 microdes-

tinos de Galicia.

No Foro de Turismo realizado en Sanxenxo, Car-

men Pardo indicou que  a actividade xerada polo

turismo en Galicia segundo o último informe de

Impactur ascendeu a 6.138 millóns de euros, o

10,6% do PIB, cun 7,5% de efectos directos

sobre a economía e un 3,1% de efectos indi-

rectos. O peso do turismo no emprego situouse

no 2010 no 7,2%, o valor máis alto da última

década. Segundo recalcou Pardo, a estadía

media, o turismo internacional, o gasto dos tu-

ristas estranxeiros e o gasto medio tamén se

incrementaron no 2011 con respecto ao 2010,

ano récord para Galicia en cifra de viaxeiros.

Tamén salientou que por primeira vez se levou

a cabo en Galicia unha campaña de sensibiliza-

ción dos axentes turísticos galegos e tamén ini-

ciativas de formación como os cursos de idio-

mas gratuítos dirixidos ao sector ou o Plan de

formación para a excelencia turística, pioneiro

no Estado e dotado cun millón de euros proce-

dentes nun 90% da Escola de Organización In-

dustrial.

A aposta “pola calidade versus cantidade”, así

como pola diferenciación, segundo concretou a

secretaria xeral para o Turismo, foi unha das

súas máximas á hora de xestionar a Adminis-

tración turística galega e comentou que “dende

a Xunta se están a realizar grandes esforzos

para converter Galicia nun referente turístico de

calidade”. Galicia é a comunidade autónoma es-

pañola na que máis aumentaron os establece-

mentos certificados co distintivo Q e tamén co-

mentou que, ademais dos 212 establecementos

turísticos con distintivo Q, en Galicia hai 5 des-

tinos con Sistema Integral de Calidade Turística

en Destino (SICTED), entre os que se atopa

Sanxenxo. �

Os establecementos privados do
sector turístico galego recibirán
axudas por un importe superior a
seis millóns de euros
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6 . Gárdasme o segredo? Agosto-Novembro

A
Secretaria Xeral para o Turismo de Gali-

cia, Carmen Pardo, e mais o Director

xeral de Mobilidade, Miguel Rodríguez Bu-

garín, explicaron as actuacións que con-

formarán a campaña de promoción turís-

tica destinada a potenciar os aeroportos de Peinador e

Alvedro nos mercados emisores nacionais e internacionais

que teñen conexión directa con estes aeroportos galegos.

O que se pretende con esta campaña é aumentar a cifra de

pasaxeiros e mellorar a estratexia de promoción dos aero-

portos galegos, pasando dos convenios de patrocinio publi-

citario con liñas aéreas a unha estratexia de promoción do

destino Galicia nos destinos con voos directos aos aeropor-

tos galegos, destinada a potenciar e dar a coñecer Galicia na

súa dimensión turística, gastronómica, cultural, paisaxística

e natural en destinos nacionais. O investimento será equili-

brado para cada aeroporto cun orzamento para o ano 2012

de un millón de euros en cada terminal.

Carmen Pardo explicou as actuacións incluídas na campaña

de promoción dos aeroportos galegos para este 2012 e de-

tallou tamén que se realizará unha adaptación da campaña

de promoción dos Produtos Cabeceira de Marca que se vai

levar a cabo en Galicia, incidindo na Coruña-Rías Altas e en

Vigo-Rías Baixas como «portas de entrada a Galicia» e amo-

sando os Produtos Cabeceira de Marca que sustentan a men-

saxe da Marca Turística.

A campaña de promoción

A campaña ten tres dimensións: público final, intermediarios

e compañías aéreas. Trátase dunha campaña de 360 graos

fundamentada nunha estratexia que integra e combina

nunha soa acción todas as tipoloxías de medios de comuni-

cación cos que o público obxectivo dela poida ter contacto

para conseguir un maior impacto.

Empregaranse tanto medios de comunicación escritos como

radiofónicos e dixitais e agárdase que esta acción chegue a

un público de, polo menos, 6,4 millóns aos que cómpre en-

gadir o impacto viral das accións nas redes sociais e novas

canles de comunicación.

Nos medios de comunicación desenvolveranse accións publi-

citarias que inclúen creatividades relacionadas cos produtos

Nova campaña para promocionar
os aeroportos galegos de

Peinador e Alvedro

Cabeceira da Marca Galicia, vinculados no caso da Coruña

coa cidade e as Rías Altas e, no caso de Vigo, coa cidade olí-

vica e as Rías Baixas. Así, para a súa promoción na época es-

tival, estes destinos vincularanse cos produtos Cabeceira de

Marca do Turismo Galego.

Deste xeito, a campaña diri-

xida a promocionar Vigo-Rías

Baixas vincularase cos produ-

tos Faros e praias salvaxes,

Bosques de Galicia, Paseando

entre viñedos e a Ruta da Ca-

melia, ademais de desenvol-

ver estratexias de promoción

do Turismo Urbano. A cam-

paña destinada a promocio-

nar A Coruña-Rías Altas vin-

cularase cos produtos Faros e

praias salvaxes e Bosques de

Galicia, así como a promoción

específica do Turismo Urbano

na cidade herculina.

As accións destinadas á
promoción nos mercados

emisores nacionais e
internacionais que contan

con conexións directas a
Peinador e Alvedro teñen

como obxectivo aumentar a
cifra de pasaxeiros e

afianzar a marca Galicia.

Momento da presentación
da campaña en Vigo.
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Ademais, desenvolveranse accións especiais de difusión dos

destinos nos medios de comunicación seleccionados, en cada

caso consistentes en reportaxes e informacións específicas

de experiencias turísticas que se poden vivir viaxando á Co-

ruña-Rías Altas ou Vigo-Rías Baixas dende os aeroportos con

conexión directa con Alvedro e Peinador dende Londres,

París, Madrid, Barcelona, Bilbao e Sevilla.

Doutra parte, nos mercados emisores españois empregarase

tamén a radio para comunicar ambos os dous destinos a tra-

vés de programas especiais nos que intervirán prescritores

de opinión con información especificamente dirixida a comu-

nicar os destinos.

Con respecto ás accións de promoción na internet e nas

redes sociais, elaborarase un microsite que conterá infor-

mación sobre os destinos, así como un vídeo promocional

de cada unha das áreas e ao que se accederá dende as ver-

sións electrónicas dos medios de comunicación selecciona-

dos para a campaña. Conterá información dos voos e do

destino, así como as bases para participar nun sorteo que,

no caso de Londres e París, consistirá nunha viaxe inte-

grada por unha viaxe de ida e volta con aloxamento en Ga-

licia máis unha experiencia turística consistente nunha ruta

en helicóptero divisando o territorio de Vigo-Rías Baixas e

A Coruña-Rías Altas. No caso do turismo procedente dos

aeroportos españois seleccionados, organizarase un con-

curso que terá como premio paquetes de vacacións onde

se inclúen as experiencias turísticas relacionadas cos Pro-

dutos Cabeceira de Marca. �

A campaña incidirá na cidade da
Coruña como porta de entrada

ás Rías Altas.

A campaña
promocionará o Turismo

urbano de Vigo.
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breves

Como é habitual, todos os alumnos do Centro Superior de

Hostalería de Galicia realizan as súas prácticas de verán en

establecementos hostaleiros de todo o mundo. En total son

390 estudantes que fan prácticas en hoteis de España e nou-

tros 16 países de todo o mundo. A estancia nestas empre-

sas, entre dez semanas e cinco meses, forma parte impor-

tante da formación do CSHG e tamén do seu expediente

académico. O obxectivo principal é que o alumno coñeza en

profundidade os departamentos operativos (servizos, co-

ciña e aloxamento) e de xestión de hoteis, perciba a reali-

dade do sector e poña en práctica os coñecementos adqui-

ridos durante o curso para adaptalos á realidade hostaleira.

O plan de estudos do CSHG estipula a obrigatoriedade de

facer prácticas todos os anos en establecementos hostaleiros.

O centro recomenda que, polo menos, un ano sexa no es-

tranxeiro e outro na costa do Mediterráneo ou nas Illas Ba-

leares ou Canarias. 

PRETO DE 400 ALUMNOS
DO CSHG FAN PRÁCTICAS
EN 17 PAÍSES

CSHG

Bandeira azul

GALICIA, LÍDER EN ESPAÑA CON 126 PRAIAS RECOÑECIDAS

Os areais galegos aumentan o seu nú-

mero de bandeiras azuis ao sumar du-

rante 2012 nove insignias, de forma que

Galicia, con 126 praias premiadas, con-

tinúa sendo líder en España en calidade

dos seus areais. Ademais das praias dis-

tinguidas pola Asociación de Educación

Ambiental y del Consumidor, hai ou-

tros 17 portos deportivos nos que

tamén ondea a bandeira azul, catro máis

ca o pasado ano. 

En Pontevedra, A Punta e Tombo do

Gato, ambas en Vigo, engádense á lista

de praias de excelencia, xunto á de Ro-

deira, en Cangas. Vilagarcía de Arousa

incorpora a de Preguntoiro, e en San-

xenxo tamén se suman as do Espiñeiro e Baltar. O concello de Sanxenxo mantense como líder en bandeiras azuis de toda España (14), seguido do de Vigo,

con nove. Tamén A Coruña incrementa o número de distintivos sobre os seus areais: 49 en total, dous máis ca en 2011. Arteixo, que non tiña ningún dis-

tintivo en 2011, gaña catro praias entre as premiadas: Combouzas, Valcovo, A Hucha e A Salsa. Tamén se suman os areais da Ladeira do Chazo (Boiro), Amei-

xida (Ribeira), Praia de Ribeira (Miño) e A Concha (Ortigueira). En Lugo entre as 22 bandeiras azuis que ondean este verán (tres máis ca en 2011), volve in-

cluírse a praia das Catedrais. Tamén en Ribadeo se recoñece a calidade do areal de Esteiro e en Barreiros prémiase Arealonga. 

Entre os 17 portos deportivos recoñecidos incluíronse por primeira vez o de Mariña Dávila de Vigo e o de Combarro. Xunto a estes repiten en Pontevedra ou-

tras seis instalacións deportivas. Na Coruña terán bandeira azul oito portos, dous deles por primeira vez: o de Mariña Cabo da Cruz de Boiro e o de Camari-

ñas. En Lugo continúa Ribadeo.

Praia de As Catedrais.
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CURSOS GRATUÍTOS
PARA A EXCELENCIA
TURÍSTICA DE GALICIA

A Comunidade Galega levou a cabo con éxito o pa-

sado mes de maio a Xornada de Portas Abertas das

Rutas dos Viños de Galicia, un programa no que por

primeira vez se organizou unha xornada de activida-

des de enoturismo de xeito simultáneo e conxunto

nos cinco grandes territorios vitivinícolas galegos.

Así, 72 adegas das cinco denominacións de orixe de

Galicia ofreceron unha visita guiada polas súas insta-

lacións e a degustación dos seus viños con carácter

gratuíto durante toda a xornada. Ademais, 31 res-

taurantes achegaron 62 menús enogastronómicos di-

ferentes e maridados con viños galegos. Esta inicia-

tiva, enmarcada no Plan de turismo enogastronómico

de Galicia tivo por obxecto pór en valor o enoturismo

galego como unha nova aposta de calidade na diver-

sificación das actividades turísticas.

ÉXITO DA XORNADA DE PORTAS ABERTAS
NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA

A secretaria xeral para o Turismo, Carmen

Pardo, inaugurou o curso Excelencia na

Xestión Turística, incluído dentro do Plan

de formación para a excelencia turística de

Galicia, un programa gratuíto de cursos

desenvolvido por TURGALICIA e a Es-

cola de Organización Industrial que su-

porá o investimento de case un millón de

euros en formación do sector turístico ga-

lego. O Ministerio de Industria, Enerxía e

Turismo e o Fondo Social Europeo, a tra-

vés da Escola de Organización Industrial,

investirán neste plan 838.296 euros, o que

supón un 90% do orzamento total. O 10%

restante será achegado pola Secretaría

Xeral para o Turismo.

O obxectivo deste plan é contribuír á

transformación do sector turístico galego

a través da formación dos seus empresa-

rios e emprendedores. O programa arti-

cúlase en 13 tipoloxías de cursos adapta-

dos ás necesidades concretas dos distintos

subsectores. Trátase de 24 programas for-

mativos en toda Galicia nos que poden

participar entre 20 e 30 persoas en cada

grupo.

GALICIA INVITADA EN MÉXICO PARA A
PROMOCIÓN DA ENOGASTRONOMÍA 

A gastronomía galega estivo presente no Festival Internacional da Cociña e Alimentos do Mar FICAM 2012, un

evento creado co propósito de promover a economía e o turismo do Estado de Sinaloa, ao noroeste de México, na

cidade de Culiacán. A organización invitou a Galicia a compartir a súa experiencia na promoción e difusión da oferta

gastronómica e o seu Plan de enogastronomía. Así, Culiacán concentrou cociñeiros galegos –Antonio Botana do res-

taurante Pandemonium–, cántabros, californianos e mexicanos que compartiron conferencias e talleres para expli-

car a súa vivencia e o seu xeito de facer da gastronomía un recursos turístico e a principal motivación dunha viaxe.

No foro puxéronse de manifesto os reclamos da Galicia gastronómica como o feito de ter a maior variedade de pro-

dutos do mar do mundo; ser o primeiro produtor e consumidor español de peixe; ter 27 produtos con algún dis-

tintivo europeo de calidade; ou contar con máis de 300 festas gastronómicas. Ademais, resaltouse tamén que a gas-

tronomía é a segunda motivación dos turistas para visitar Galicia.

FICAM

Enoturismo

Formación

REVISTA TURGALICIA nº 22 GAL MERE.qxd:Maquetación 1  31/7/12  12:10  Página 9



10 . Gárdasme o segredo? Agosto-Novembro

XEODESTINO
Deza-Tabeirós,
no corazón de Galicia
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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11Agosto-Novembro . Gárdasme o segredo?

A abundancia de mámoas e castros, a calidade da súa arquitectura
románica, pazos e, sobre todo, unha espléndida natureza caracterizan o
xeodestino Deza-Tabeirós, situado no corazón de Galicia e conformado
polos concellos da Estrada, Agolada, Cerdedo, Dozón, Forcarei, Lalín,
Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Percorreremos estes municipios situados
no coñecido como Quilómetro Cero de Galicia pola súa localización no
centro xeográfico da comunidade autónoma, onde coñeceremos fragas
centenarias, patrimonio relixioso e cultural, arquitectura contemporánea e
unha gastronomía na que reina o cocido.

REVISTA TURGALICIA nº 22 GAL MERE.qxd:Maquetación 1  31/7/12  12:10  Página 11



12 . Gárdasme o segredo? Agosto-Novembro

Edificio do Concello
de Lalín.
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A
Estrada, Agolada, Cerdedo, Dozón, For-

carei, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de

Cruces; nove concellos pontevedreses

conforman o xeodestino Deza-Tabeirós.

A abundancia de mámoas e castros, a

calidade da súa arquitectura románica, pazos, gastrono-

mía tradicional que convive harmonicamente coa nova co-

ciña de autor e, sobre todo, unha exuberante natureza ca-

racterizan este territorio situado no corazón de Galicia.

As Brañas de Xestoso, no alto, conforman o primeiro es-

pazo natural protexido. A Serra do Candán é o segundo e,

máis ao oeste, os Sobreirais do río Arnego, unha corrente

que alimenta o encoro de Portodemouros, limítrofe entre

as provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. En Lalín, un

monumento natural: a Fraga de Catasós, un bosque au-

tóctono, case descoñecido, que hoxe é patrimonio público

pero que, en tempos, foi da familia Quiroga de Catasós,

residente nun pazo próximo, onde Emilia Pardo Bazán es-

cribiu parte de Los pazos de Ulloa.

Na parte alta da Serra do Candán, outro monumento,

aínda que relixioso, reclama a nosa atención: o mosteiro

de Aciveiro, reconvertido para uso hostaleiro. Alí podere-

mos degustar, como noutros puntos do xeodestino, nova

cociña de autor que, con todo, non desbanca a tradicional,

co porco como estrela indiscutible dalgunha das súas fes-

tas máis populares. É o caso da multitudinaria Feira do

Cocido de Lalín, declarada de interese nacional e que xa

levou a cabo corenta e catro edicións. 

O salmón reclama o seu reino nos fogóns estradenses, cos

ríos Ulla e Liñares como protagonistas. Non lonxe, en Vila

de Cruces, a Festa do Galo de Curral está considerada de

interese turístico de Galicia, mentres que, de novo na Es-

trada, a Rapa das Bestas de Sabucedo, de interese turís-

tico internacional, congrega a miles de visitantes atraídos

por unha das manifestacións populares máis espectacula-

res de Galicia. 

Xa en agosto, Bandeira réndese á súa Festa da Empa-

nada, mentres Silleda fai o mesmo co lacón e os melin-

dres. Mel e queixos completan o mapa gastronómico

deste xeodestino; o primeiro en Codeseda e os segundos

en Vinseiro e Callobre.

Ponte Taboada, entre
Lalín e Silleda.

Paisaxe agraria típica deste territorio.
Foto: Miguel Souto.
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A devoción ocupa tamén un lugar importante en Deza-Ta-

beirós, coa celebración da Romaría do Corpiño que ten

lugar neste gran santuario mariano de estilo neoclásico,

situado na lalinense parroquia de Losón.

Pendellos, alvarizas e Camiño de Santiago

En todo o territorio podemos atopar aínda algunhas al-

varizas, construcións circulares de pedra levantadas

para protexer o mel das colmeas da gula do oso. Máis

curiosos aínda son os pendellos, emblemático patrimo-

nio ligado á realización de feiras e mercados, necesa-

rios para o resgardo das inclemencias meteorolóxicas e

útiles para a exposición de mercancías e refuxio de per-

soas e animais. En Deza-Tabeirós prodúcese unha sin-

gular concentración aínda que é en Agolada onde foron

preservados e rehabilitados como conxunto histórico-

artístico.

E ademais, outro atractivo cultural: o Camiño Sueste-Vía

da Prata, que durante séculos serviu de vía de entrada de

peregrinos a Compostela e que percorre os concellos de

Dozón, Lalín, Rodeiro e Silleda, o que explica, en parte, a

riqueza románica da zona.

Lalín, Quilómetro Cero de Galicia

Dirixímonos ao centro xeográfico de Galicia, o concello de

Lalín, bautizado como Quilómetro Cero pola súa localiza-

ción na comunidade autónoma. Atopámonos no cuarto

municipio máis extenso do territorio galego, por detrás da

Fonsagrada, Vilalba e Lugo. Os seus 326,8 quilómetros

cadrados de superficie gardan fragas centenarias, patri-

monio relixioso e cultural, arquitectura contemporánea e

unha gastronomía na que reina o cocido que se pode de-

gustar en calquera das súas 52 parroquias.

Lalín require acougo por parte do visitante. A súa exten-

sión territorial, a dicotomía entre o rural e o urbano e a

conxugación harmónica de tradición e modernidade ofré-

celle a quen percorre estas terras variadas opcións das

que gozar con sosego.

O Camiño de Santiago ao seu
paso polo concello de Lalín.

Foto: Miguel Souto.
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O edificio do Concello de Lalín
lembra a un castro tecnolóxico.

Quizais sexa no medio rural onde reside gran parte do

seu atractivo como destino turístico. A natureza exube-

rante, a montaña de interior e esa néboa que no outono

e no inverno tingue o territorio conforman paisaxes de

aire fantasmagórico regados polas correntes dos ríos

Deza e Asneiro. O municipio ten os seus puntos máis ele-

vados na Serra do Candán e no Monte de Coco, en Tes-

teiro, e conta, ademais, con incomparables tesouros na-

turais, como as carballeiras de Crespa, Rodo e Barcia

onde centos de carballos perfectamente aliñados sor-

prenden o visitante.

Pola súa beleza e importancia natural debemos deternos

no monumento natural Fraga de Catasós, un bosque

mixto de carballos e castiñeiros, situado a catro quiló-

metros de Lalín, no lugar de Quintela, na parroquia de

Catasós. Tamén coñecida como Carballeira de Quiroga,

esta masa boscosa é hoxe patrimonio público, pero en

tempos foi da familia Quiroga de Catasós, residente nun

pazo próximo onde Emilia Pardo Bazán, casada cun dos

seus descendentes, escribiu algúns dos capítulos de Los

pazos de Ulloa. 

Castiñeiros, carballos e algunhas sobreiras conforman a

masa arbórea da fraga. Hai castiñeiros de 200 anos que

miden trinta metros de alto e que están considerados

coma os máis altos de Europa. Cos seus 5,5 metros de

perímetro no seu conxunto, presentan a maior taxa euro-

pea anual de crecemento e forman parte tamén do catá-

logo de árbores singulares da comunidade.

Un castro tecnolóxico

E se a natureza nos ofrece paisaxes inigualables, en Lalín

hai tamén espazo para a arquitectura contemporánea. In-

augurado en febreiro de 2011, o novo edificio do concello

de Lalín, dos arquitectos madrileños Luís Mansilla e Emilio

Tuñón, autores do MUSAC de León, é xa coñecido como un

castro tecnolóxico polo seu deseño baseado en edificios cir-

culares acristalados que se inspiran na tradición dos cas-

tros celtas. O edificio, de 7.200 metros cadrados, constrú-
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ese como unha estrutura aberta a base de cilindros que, do

mesmo xeito ca os castros, se configura ao redor dun es-

pazo público. O formigón armado convive cos dezaseis tipos

de vidros da fachada que van desde vidros opacos e de cor

verde escura a outros translúcidos de cor máis clara. 

En conxunto, o edificio engloba unha estrutura de máis

de 8.400 metros cadrados cunha torre central acristalada

que se eleva ata os 27 metros. O proxecto resultou, ade-

mais, finalista dos premios FAD de arquitectura deste ano,

cuxo xurado destacou que “está executado con precisión

e resolve dun modo intelixente o paso do público ao pri-

vado mediante unha pequena praza circular desde a que

se accede ao seu interior”.

E da arquitectura civil á arquitectura relixiosa. Diriximos os

nosos pasos ao santuario de Nosa Señora do Corpiño, si-

tuado na parroquia de Santa Baia de Losón, a apenas

quince quilómetros de Lalín, e que recibe o seu nome por

un dos ríos que a cruzan, moi próximo ao templo. Este gran

santuario mariano, un dos máis antigos e populares da Ga-

licia de interior, foi construído ao longo do século XVIII

sobre o soar da antiga capela das Aparicións. De corte ne-

oclásico e erguido sobre un podio de pedra, destaca o seu

gran ciborio na nave central, coa lanterna sobre a cúpula. 

No santuario celébrase, os días 23 e 24 de xuño, a multitu-

dinaria Romaría do Corpiño, onde os ofrecidos acoden para

recibir cura dos males da alma: depresións, mal de ollo e

din que meigallos. Con todo, ademais da peregrinación ao

santuario mariano, non falta a boa comida, a bebida, os

xogos para os máis cativos e as actuacións musicais.

Feira do Cocido

A gastronomía no concello de Lalín é tamén sagrada, con

festas dedicadas a diferentes produtos, eminentemente cár-

nicos, ao longo de todo o ano. Se a Feira do Cocido traspa-

Fraga de Catasós.

Foto: Miguel Souto.

Cocido galego.
Foto: Miguel Souto.
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dellos do municipio de Agolada. Os pendellos son cons-

trucións do século XVIII que naceron ligadas á celebra-

ción de feiras e mercados para o resgardo das inclemen-

cias meteorolóxicas e a exposición de mercancías, aínda

que boa parte deles desapareceron entre 1950 e 1960 de-

bido á construción de novas edificacións.

En Agolada foron preservados e rehabilitados como con-

xunto histórico-artístico; outros foron conservados par-

cialmente, como os pendellos da feira de Río, en Rodeiro,

con varios mostradores e cubertas, dispostos nun amplo

espazo central. A propia localidade de Rodeiro mantén, no

cruzamento da estrada a Oseira, unha bancada anexa a

unha vivenda que no seu día formaba parte dun conxunto

de pendellos que xa se perderon. Pola súa banda, Dozón

conserva estas construcións na feira da Gouxa.

Distinto foi o caso de localidades como Lalín: os seus an-

tigos pendellos situábanse arredor do actual parque de

sou fronteiras, outras comezan a abrirse paso, como a Festa

do Xamón que a parroquia de Bermés celebra o 14 de

agosto. Declarada de interese turístico nacional, a Feira do

Cocido de Lalín celebrou xa a súa cuadraxésimo cuarta edi-

ción convertida en referencia imprescindible no calendario

gastronómico galego e unha cita ineludible como prólogo

do Entroido, xa que esta sempre ten lugar o domingo an-

terior ao domingo desta festa. Ao longo da súa historia de

éxito, este evento soubo manter os seus acenos de identi-

dade e, ao mesmo tempo, foise renovando con novas pro-

postas que contribuíron a revitalizala e a incrementar a súa

repercusión cunha masiva afluencia de visitantes que no

día grande da feira poden superar as 70.000 persoas.

Terra de pendellos

Aínda que en Lalín xa non se conservan, non podemos

abandonar o xeodestino Deza-Tabeirós sen visitar os pen-

Santuario de Nosa Señora do Corpiño.
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desde a súa orixe foron utilizados para a realización de

feiras populares, realmente foi a vila a que naceu ao

redor da feira.

Os pendellos servían de refuxio tanto de animais como

de persoas que chegaban de puntos moi dispares o día

anterior e pasaban a noite neles, agardando pola feira

do día seguinte. Atopámonos con pendellos expositores,

cos mostradores de cachotería para a exhibición dos

produtos do campo, a cuberto do sol e da choiva, pen-

dellos comedor, pendellos almacén, para o gando e ata,

co paso do tempo, vivendas, que servían de pousada e

albergues.

O valor da feira de Agolada radica en que constitúe un dos

poucos exemplos, case intacto, que se conserva en toda

Europa dos antigos mercados e é un dos máis singulares

espazos etnográficos que aínda quedan en pé e que foron

declarados monumento histórico-artístico en 1985. �

Pendellos de Agolada.

Loriga, onde antigamente se realizaba a feira. Deles que-

dan apenas as imaxes realizadas pola prestixiosa fotó-

grafa e investigadora norteamericana Ruth Matilda An-

derson que, contratada por The Hispanic Society of

America, percorreu Galicia a mediados da década dos

anos vinte do século pasado.

Outra parroquia lalinense, Vilatuxe, dispuña dos seus pen-

dellos no lugar dos Carballiños, pero ao deixar de reali-

zarse a feira, a mediados do pasado século, a pedra des-

tas construcións empezou a utilizarse en novas obras e na

actualidade só se conserva un muro lateral. A mesma

sorte correron os pendellos de Bandeira, situados no cen-

tro da localidade: o último foi derruído para reurbanizar a

zona hai máis dunha década.

Os de Agolada, perfectamente rehabilitados, representan

o espazo feiral documentado de maior relevancia histó-

rica, arquitectónica e cultural de Galicia e aínda que
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A comarca do Deza suma un novo atractivo, xa que contará co

primeiro dos cincuenta catálogos que conforman as doce gran-

des áreas de paisaxe de Galicia e cuxa finalidade é protexer e pre-

servar os elementos máis significativos e característicos das dife-

rentes paisaxes da comunidade; ordenar a través de accións

tendentes a mellorar, restaurar ou rexenerar as paisaxes; e xes-

tionar desde unha perspectiva de uso sostible do territorio me-

diante iniciativas que guíen as transformacións provocadas polos

procesos sociais, económicos e ambientais.

A comarca está enmarcada na área de Galicia central, xunto a Ta-

beirós, Terra de Montes, Santiago, A Barcala, Melide, Arzúa e A

Ulloa. Esta unidade paisaxística, unha das doce que delimita, in-

clúe chairas dos 400 aos 700 metros, clima oceánico húmido e

aldeas moi dispersas.

O ámbito da comarca de Deza trátase dun espazo ben definido,

localizado no interior da comunidade galega ao nordés da pro-

vincia de Pontevedra, e limitado na maior parte do seu períme-

tro polas formacións montañosas da dorsal central de Galicia. A

excepción atopámola no espazo suroccidental, onde o límite da

comarca estará marcado pola conca do val do Ulla, que coincide

neste territorio co curso do río Deza.

Segundo esta nova ferramenta, a extensión total da comarca pai-

saxística será de 785 quilómetros cadrados e abrangue amplas

extensións dos municipios de Dozón, Agolada, Lalín, Rodeiro,

Silleda e Vila de Cruces, así como espazos concretos de Antas de

Ulla, San Cristovo de Cea, Forcarei, O Irixo e Piñor. Os munici-

pios de Carballedo, Chantada e Taboada só se ven implicados de

xeito anecdótico.

Deza, primeiro catálogo da paisaxe de Galicia

Nacemento do río Deza, na
parroquia lalinense de Zobra.

Foto: Miguel Souto.
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TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

A terra de Lemos ocupa unha depresión de terreo chairo e fecundo regado polo río
Cabe. As diferentes elevacións que constitúen os seus límites norte-sur baixan ata as
augas do Sil en pronunciada pendente, formando parte da marxe dereita do Canón do
Sil. Percorremos Monforte guiados pola memoria da cantante e instrumentista Rosa
Cedrón, coruñesa de adopción, pero monfortina de nacemento, para quen Monforte
“representa o meu territorio sentimental ao que sempre volvo”.

La Cantante Rosa Cedrón
en su Monforte natal.

Visita guiada con
Rosa Cedrón
a Monforte de Lemos
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Castelo de Monforte.
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N
un val, entre os ríos Miño e Sil, localízase

Monforte de Lemos (Lugo). Capital da Ri-

beira Sacra e núcleo da comarca Terra de

Lemos, visitamos esta histórica vila guia-

dos pola vocalista e instrumentista Rosa

Cedrón (Monforte de Lemos, 1972), coruñesa de adopción,

pero monfortina de nacemento, para quen se trata “do

lugar dos meus veráns, dos meus xogos de nena e onde

viven os meus avós maternos, tan importantes na miña

vida”.

A terra de Lemos ocupa unha depresión de terreo chairo e

fértil regado polo río Cabe. As diferentes elevacións que

constitúen os seus límites norte-sur baixan ata as augas do

Sil en pronunciada pendente, formando parte da marxe de-

reita do Canón do Sil. Lemos é tamén terra vitícola, cuxos

viños forman parte da Denominación de Orixe da Ribeira

Sacra.

Monforte de Lemos, capital comarcal e eixe de comunica-

cións ferroviarias de Galicia, foi formándose ao redor dun

cume que sobresae no centro do val. Debido á súa situación

estratéxica, constituíu un privilexiado asentamento de mos-

teiros, fortificacións e outros edificios nobres ao longo da

súa dilatada historia. 

“Monforte cambiou moito, aínda que realmente cambiou a

miña mirada. Nacín aquí e síntome monfortina, pero cando

tiña uns meses trasladámonos á Coruña. Con todo, na miña

memoria están as festas de agosto, os Nadais, o parque

próximo ao Campo da Compañía onde xogaba nos seus

bambáns e caía unha e mil veces...”, lembra a cantante.

Rosa Cedrón durante nove anos foi vocalista de Luar na

Lubre, grupo co que daría un dos seus concertos máis

“emocionantes”, precisamente no Campo da Compañía.

A orixe de Monforte de Lemos sitúase no monte de San Vi-

cente. Esta atalaia, que aínda hoxe domina a cidade, foi co-

ñecida polos romanos como Castro Dactonio que, antes da

chegada destes, estaba habitado polos lemavos. Estes eran

os chamados moradores da terra fértil, xa que Lemos, eti-

moloxicamente, significa precisamente iso: “terra húmida e

fértil”.

Aínda que o asentamento foi destruído no século VIII polos

musulmáns, este rexurdirá con forza ao establecerse nel a

Unha cegoña aniña
no campanairo da
Igrexa da Régoa.

Paseo peonil na
contorna do río Cabe.

Rosa Cedrón no
Parque dos Condes.
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comunidade beneditina. Tamén se asentará aquí unha im-

portante colonia xudía dedicada ao comercio da seda, da

prata, do coiro e dos panos.

Cidade fortaleza

En época medieval, Monforte foi un singular exemplo de ci-

dade fortaleza feudal ao redor dun mosteiro, cun castelo

situado sobre este estratéxico cume que acolle un conxunto

único formado por edificios de gran valor histórico e artís-

tico: a Torre da Homenaxe, de 30 metros de altura e mira-

doiro ameado, é un museo excelentemente acondicionado,

desde a que divisar o val de Lemos asucado polo curso flu-

vial do Cabe. Construída entre os séculos XIII e XV, era o

edificio máis importante do castelo, xa que nela se cele-

braban as cerimonias da homenaxe, rito que unía señor e

vasallo. O palacio condal, construído no século XVI e re-

construído no XVII tras sufrir un devastador incendio, foi a

residencia señorial dos condes de Lemos. Especial relevan-

cia tivo o sétimo conde, Pedro Fernández de Castro, que

chegou a ser vicerrei de Nápoles (1610-1616) e a quen se

recorda como mecenas de Cervantes, Lope de Vega, Que-

vedo e Góngora. 

Atopamos tamén neste cume o mosteiro beneditino de San

Vicente do Pino, cuxas orixes se remontan ao século X,

aínda que a edificación actual se inicia no século XVI. A har-

moniosa praza do edificio conventual é neoclásica, tanto a

súa fachada como o claustro. A igrexa monacal, de portada

renacentista e interior gótico de transición, ten unhas ela-

boradas bóvedas e nun dos seus laterais un coro con ór-

gano de estilo barroco. Actualmente, gran parte do edificio

alberga o parador de turismo de Monforte de Lemos.

Tamén a muralla que rodeaba o castro conserva importan-

tes vestixios, como a Porta Nova, cos seus brasóns nobilia-

rios en mármore, a da Alcazaba ou Porta do Cárcere Vello,

anexa á chamada Torre Pequena. 

En torno ao muro atópanse algunhas das rúas antigas e

casas nobres da zona vella monfortina. De marcado sabor

medieval son as rúas Cárcere Vello, Fornos ou Burato, men-

Nosa Señora da Antiga, coñecido
como o Escorial de Galicia.
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Ponte Vella sobre o
río Cabe.

A Cantante está preparando o
seu segundo disco en solitario.
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tres algunhas casas brasonadas coma a dos Ribadeneira ou

dos Quiroga mostran a peculiar arquitectura civil do barroco

monfortino.

Ponte Vella

Hoxe o sol aperta con forza en Monforte, tanto que apenas

nos cruzamos con xente polas rúas. “Cando vai calor, é su-

focante. Aquí, no verán, sáese tomar a fresca pero a partir

das seis ou das sete da tarde”, explica Rosa. É mediodía e,

tras ascender ao monte de San Vicente desde a praza de

España percorrendo o burgo medieval, buscamos a som-

bra. Atravesamos o río Cabe pola Ponte Vella e apreciamos

os seus seis arcos semicirculares onde aínda poden lerse

diversas marcas de canteiro. E aínda que a tradición di que

é de orixe romana, o que se sabe é que foi reedificada a fi-

nais do século XVI.

“Cando era nena, nas festas de agosto, viñamos ver os

fogos artificiais desde a ponte. Era un espectáculo que na-

quela época me parecía grandioso. Lembro que me encan-

taba e me atemorizaba a un tempo porque parecía que todo

se ía derrubar”, rememora Rosa. Moi preto da ponte viven

tamén os seus avós: a avoa Rosita, que canta tan ben, e o

seu avó Pepe, que forma parte da veterana Rondalla Ben-

feita de Monforte de Lemos. “Aquí ninguén me coñece como

Rosa Cedrón ou como a cantante de Luar na Lubre. Aquí

son a neta de Rosita e Pepe, eles si que son coñecidos”,

asume riseira.

Porque a Rosa a tradición musical vénlle de familia e, mo-

desta, aclara: “o meu non é mérito, é herdanza. A miña

nai, como a miña avoa, canta moi ben, a miña bisavoa

tamén o facía, o meu tío era un baixista e un teclista de

primeira... O meu único mérito foi educar e conservar a

voz, pouco máis. O meu irmán e eu tiñamos claro que na-

ceramos para a música, non sabes de que xeito pero si que

é isto o que te enche”, conta aludindo ao seu irmán Javier. 

Foron precisamente “o azar” e o seu irmán os que resulta-

rían determinantes á hora de encamiñar a súa carreira.

Cando traballaba como profesora no Conservatorio de Fe-
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rrol, foi invitada a colaborar nun concerto conmemorativo

do décimo aniversario de Luar na Lubre. Nese momento,

expónselle a posibilidade de entrar con carácter perma-

nente como cellista de Luar na Lubre ata que o seu irmán,

Javier Cedrón, violinista por aquel entón do grupo, a fixo

partícipe da suxestión do resto dos seus compañeiros:

todos pensaban que tiña unha gran voz e que podería ser

a nova vocalista da banda. “Din que ás veces os soños se

cumpren aínda que os desterrases. De pequena cantaba

por toda a casa usando o morteiro como micrófono, pero

medras e esqueces os teus soños ata que, de súpeto, a vida

se organiza de tal forma que volves cumprilos”, relata ilu-

sionada.

O Greco en Monforte

Cruzamos a Ponte Vella para achegarnos ao Convento das

Clarisas cuxo museo sacro, no que se expón un dos famo-

sos cristos xacentes de Gregorio Fernández, é, sen dúbida,

o máis destacado da cidade debido ao enorme valor da co-

lección que alberga e que está considerada como unha das

máis importantes de España. O convento foi fundado no sé-

culo XVII polos sétimos condes de Lemos e vicerreis de Ná-

poles, os que doaron a súa colección particular composta

por obras españolas e italianas. Na actualidade, as monxas

de clausura da orde das Franciscanas Descalzas viven no

convento.

Seguimos o curso do río Cabe que, nas últimas décadas,

foi recuperado, de forma que podemos percorrer as súas

beiras nun agradable paseo polo centro da cidade. Ademais,

o último sábado de xullo celébrase nel a Festa do Río. Pos-

tos de comida e bebida, demostracións de pesca, xogos

para nenos, música e outras actividades concéntranse ao

longo do río desde o Parque dos Condes ata o Paseo do Ma-

lecón. Ademais, de xullo a setembro, alúganse barcas para

remar por este río de augas tranquilas e seguras que nace

a 900 metros de altitude no monte de Loureira e descende

encaixado aproveitando unha fractura deste monte. 

Interior do Parador de Turismo de
Monforte de Lemos.
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Guiados pola auga e rodeado polo Parque dos Condes e o

Campo da Compañía, chegamos ao magno edificio do Co-

lexio de Nosa Señora da Antiga. Coñecido popularmente

como o Escorial de Galicia, é un edificio de estilo herreriano

dos séculos XVI-XVII, con dúas ás perfectamente simétri-

cas e unha igrexa central cunha xenerosa cúpula rematada

en lanterna. A súa construción foi iniciada polo cardeal Ro-

drigo de Castro en 1593. Actualmente é o Colexio dos Pais

Escolapios e alberga unha sobresaliente pinacoteca na que

as xoias máis prezadas son varias obras do Greco. Tamén

garda cinco táboas de Andrea del Sarto, dous óleos da es-

cola compostelá e un retrato de Francisco Pacheco.

Nova etapa vital e profesional

Desde aquel concerto no Campo da Compañía con Luar na

Lubre, Rosa non volveu actuar no seu Monforte natal.

“Aquel recital foi especial: con amigos, familia... Queres fa-

celo mellor ca nunca e, por suposto, encantaríame repetir”,

asegura.

Desde entón, xa pasou moito tempo. Cunha carreira mu-

sical en solitario máis que consolidada, Rosa Cedrón em-

barcouse o pasado ano na xira de presentación do disco

Muller, que publicou en 2010 en colaboración con Cristina

Pato baixo o nome de SOAS, onde achegan unha visión

clásica de grandes temas populares galegos. Moito antes,

en 1998, colaborou con Mike Oldfield no disco Tubular

Bells III, participando na presentación mundial do disco

en Londres e na posterior xira, unha colaboración que re-

petiría en 2007 cando acompañou o británico nos seus

concertos en España da xira Night of the Proms. Ese

mesmo ano publicou o seu primeiro disco en solitario,

Entre dous mares, e, en decembro deste ano, espera ter

listo xa o seu próximo disco.

“Son moi inqueda e necesito estímulos novos. De feito, para

o próximo disco, estou indagando novos camiños como a

electrónica para achegar, dentro do meu estilo, tonalidades

diferentes. Son a mesma persoa, pero nos últimos tempos

vivín momentos moi importantes”, conta. Entre outros, foi

Rosa Cedrón lembra os fogos
artificiais que, de nena, ollaba

desde a Ponte Vella.
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nai e a súa pequena, de apenas tres meses, acompáñaa

por primeira vez a Monforte. “É a súa primeira visita e estou

encantada”, sorrí.

Fiel herdeira da súa cidade, cuxo nome ten a súa orixe nos

vocábulos latinos Mons Fortis; Monte Forte, a súa traxecto-

ria pronto dará un novo xiro de rosca, aínda que Rosa Ce-

drón interpretou desde fados ata boleros, gravou con Bar-

bería do Sur ou Rubén Blades, participou nas bandas

sonoras de Blanca Madison e Ilegal ou interpretou o Himno

Galego no Gran Teatro da Habana coa Orquestra Nacional

de Cuba. Con todo, non se considera mitómana: “para min

só existen as persoas. Únete a paixón pola música, un

mundo no que algúns son máis afortunados e outros

menos, pero todos vibramos co mesmo. No meu caso, in-

térpretes cunha carreira extraordinaria foron moi xenerosos

compartindo o seu escenario e o seu público”. Para a voca-

lista “ás veces persegues algo e non aparece, pero debes

estar preparado para aproveitar a oportunidade cando

xurda e deixar que a vida te sorprenda”. 

Gardamos o seu consello e outro máis, a recomendación

de non abandonar Monforte de Lemos sen probar a súa em-

panada de iscos (chourizo e touciño), a máis monfortina, ou

as larpeiras, un doce típico que non pode faltar nas mesas

nos días de festa. �

Monforte é o centro neurálxico
da comarca e o centro comercial
máis destacado do sur lucense.
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Monforte é a segunda cidade da provincia,

logo da capital, Lugo. Centro neurálxico da

comarca, a súa posición central, respecto da

Ribeira Sacra, e a monumentalidade da súa

zona histórica, unido á recente apertura do

Centro do Viño da Ribeira Sacra, fixeron da

cidade un punto de partida e de referencia

para os que deciden explorar este territorio.

Terra marcada polo seu carácter vinícola e no

seu día capital do condado de Lemos, Mon-

forte de Lemos é tamén un dos lugares de

Galicia onde se concentraba máis poboación

xudía. Signos visibles son as marcas deixadas

por construtores e os símbolos lapidarios na

Torre da Homenaxe, con especial presenza

da estrela de cinco puntas.

Aínda que os xudeus de Monforte nunca es-

tiveron confinados e vivían mesturados coa

poboación, probablemente o feito de que

moitos fosen artesáns e homes de letras é o

motivo de que as referencias máis claras de

xudeus vivindo en Monforte nos falen de

persoas que habitaban nas rúas Zapaterías,

Falagueira e Pescaderías ou na actual praza

de España, hoxe nexo de unión co centro co-

mercial da cidade.

Burgo medieval 
e xudería

Porta medieval.
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Galicia eleva a nove 
as praias con bandeira

Q de calidade
turística
TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

É a comunidade con máis estacións náuticas certificadas, con 6 das
12 que contan en todo o Estado con este distintivo; e foi premiada
en Fitur 2012 por ser, por segundo ano consecutivo, o territorio no
que máis aumentaron os establecementos que contan coa marca Q.
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Náutico Sanxenxo.
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G
alicia conta este verán con nove praias coa

bandeira de Q de calidade turística, un dis-

tintivo promovido polo Ministerio de In-

dustria atendendo non só a criterios am-

bientais dos areais, como as augas e a

limpeza, senón tamén á calidade dos servizos que ofrecen,

desde aparcadoiros, accesos para persoas con algunha dis-

capacidade, condicións hixiénicas ou control dos quioscos. A

comunidade galega incrementa en dúas respecto de 2011 o

número de praias galardoadas, xa que se unen por primeira

vez á lista as dos Castros-Illas e As Catedrais, ambas no con-

cello de Ribadeo. A listaxe de praias distinguidas en Galicia,

ademais desta dúas, inclúe tamén a praia da Retorta, a praia

de Mañóns e a de Carragueiros, as tres en Boiro; a praia de

Laxe, en Laxe; a praia da Rapadoira, en Foz; e a praia de

Area e a de Covas en Viveiro.

Por outra banda, Galicia é a Comunidade que ten máis ins-

talacións náutico-deportivas distinguidas coa Bandeira Q de

Calidade Turística Española. En total, seis das doce estacións

que existen en España con esta certificación atópanse en Ga-

licia. Son o Club Náutico Ría de Ares; o Club Náutico Depor-

tivo de Ribeira; o Club Náutico de Sada; o Club Náutico de Ri-

Praia de As Catedrais
(Ribadeo, Lugo).

Galicia segue sendo, en
2012, unha referencia en

calidade turística de
praias e instalacións.
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badeo; o Club Náutico de Portonovo e o Porto Deportivo Vigo

de Real Club Náutico de Vigo.

As estacións náuticas están certificadas baixo a norma UNE

188004 e recibiron na quinta edición do acto de entrega das

Bandeiras Q de Calidade Turística, que se realizou en Madrid,

a marca que as acredita como garantes dun sistema de ca-

lidade. Esta norma comezou a implantarse hai dous anos e

durante 2011 foron certificados dez clubs náuticos, seis deles

en Galicia, que revalidaron a súa certificación este ano.

Instituto para la Calidad Turística Española

O Instituto para la Calidad Turística Española, organismo en-

cargado de outorgar a marca Q, é unha entidade privada de

certificación especialmente creada no ano 2000 para o des-

envolvemento da calidade no sector turístico e os seus mem-

bros son as organizacións empresariais turísticas máis im-

portantes de España. Conta tamén coa participación da

Secretaría de Estado de Turismo, das comunidades autóno-

mas e da Federación Española de Municipios e Provincias.

A certificación das praias outórgase logo dunha auditoría na

que se teñen en conta os requisitos da norma UNE 187001

que debe cumprir un areal, tanto no relativo ás instalacións

Praia de Silgar
(Sanxenxo).

O Hotel Balneario Augas Santas (Os Baños,
Pantón) acolleu o acto de entrega dos

distintivos Q en Galicia.
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Illas Cíes (Vigo).
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e equipamentos de uso público como a todos os procesos ne-

cesarios para a prestación dun servizo de calidade, que van

desde a limpeza, seguridade, salvamento ou información.

Ademais da secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo,

ao acto de entrega das Bandeiras Q de Calidade, que estivo

presidido polo ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José

Manuel Soria, e pola secretaria de Estado para o Turismo,

Isabel Borrego e o presidente do ICTE, Miguel Mirones, asis-

tiron, por parte de Galicia, os rexedores municipais de Boiro

e Foz e o concelleiro de Seguridade Cidadá de Viveiro.

Un total de 82 concellos de nove comunidades autónomas

recibiron da man de José Manuel Soria os distintivos que

acreditan a 174 praias e 12 instalacións náutico deportivas.

Galicia é a quinta comunidade en número de praias certi-

ficadas.

Para valorar o cumprimento das normas UNE asociadas ao

sector turístico cóntase con expertos auditores de AENOR,

APPLus, Bureau Veritas, Lloyd’s Register, OCA Cert, SGS e

Tüv Rheinland, que avalían e informan sobre o estado das

empresas e organizacións turísticas. Este informe é estudado

posteriormente polos comités de Certificación do instituto,

que outorgarán ou non a Marca Q.

O Q de Calidade en Galicia

Na actualidade, o territorio galego conta con 212 empresas

turísticas que locen o distintivo Q. Galicia pasou de ser a

quinta a ser a cuarta comunidade española en Q de Calidade

Turística, superando este ano a Cataluña.

Galicia é líder en instalacións náutico-deportivas pero

tamén no sector de turismo activo, en ambos os casos

conta co 50% das empresas certificadas de todo o territo-

rio español. Ademais, segue sendo a primeira comunidade

en establecementos rurais certificados –con 50 dos 215

existentes– e tamén é líder no sector balneario, con 7 dos

38 certificados.

Galicia é a comunidade con maior número de aloxamentos

turísticos certificados –hoteis, casas de turismo rural e

campamentos turísticos–. En total, 103 dos 771 de toda

España están en Galicia. Para rematar, Galicia ocupa a se-

gunda posición no tocante ás axencias de viaxes e pala-

cios de congresos.

Praia de Carragueiros
(Boiro, A Coruña).
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Praia de Baltar
(Sanxenxo).

O sector termal galego
tamén aposta polo Q de

Calidade.
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Establecementos galegos certificados con Q de calidade

turística

Durante o acto de recoñecemento Q de Calidade Turística en

Galicia, que tivo lugar no Balneario de Augas Santas en Pan-

tón, o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo,

destacou a aposta da Xunta de Galicia pola calidade como

eixe da política turística reflectida nunha nova lei para o sec-

tor, no Plan de acción do turismo de galicia, nos 14 xeodes-

tinos e nas axudas para conseguir a certificación Q.

“Esta aposta por cambiar cantidade por calidade foi un dos

eixes da política turística da Xunta de Galicia. Primeiro, im-

pulsamos unha nova lei para o sector, que lle dese as maio-

res garantías e que regulase a calidade. Segundo, impulsa-

mos un Plan de acción do turismo de Galicia 2010-2013.

Despois, sinalamos os 14 xeodestinos na comunidade e abri-

mos unhas liñas de investimento para que os establecemen-

tos que queiran apostar pola calidade e pola certificación Q

o puidesen facer”, explicou Feijóo.

O presidente autonómico resaltou tamén que o turismo

supón para Galicia case o 11% do PIB, máis de 100.000 em-

pregos e o 11% da poboación activa da comunidade. “É –

aseverou– un dos alicerces básicos da economía galega e es-

pañola, que foi transformándose ao longo das últimas dúas

décadas e agora atópase na encrucillada da crise, no mo-

mento da toma de decisións para elixir o camiño correcto

que conduza canto antes á saída deste pozo que é a crise

económica”.

Neste sentido, o titular da Xunta afirmou que “a clave chá-

mase calidade”. “Que a alternativa veña da man da fideliza-

ción, da oferta dun produto diferenciado, de calidade é a me-

llor garantía para consolidar a nosa oferta neste sector clave

da economía”.

Porto deportivo de
Ribeira.
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Praia de Laxe.

Praia de Mañóns
(Boiro, A Coruña).
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Liderado de Galicia 

Pola súa banda, a secretaria xeral para o Turismo, Carmen

Pardo, comentou que “todos sabemos que o apoio institu-

cional ao sistema de calidade é un dos investimentos máis

rendibles porque incide na transformación cualitativa dos

negocios turísticos; redunda na satisfacción dos clientes; e

reverte na fidelización do destino”. E engadiu que “o traba-

llo na mellora da calidade do destino turístico Galicia é un

esforzo de todos e, polo tanto, é un logro que todos debe-

mos compartir”. Parafraseando a Jim Rohn, Pardo finalizou

animando os empresarios a seguir colaborando e esforzán-

dose por facer de Galicia un destino de calidade e recalcando

que “para lograr o éxito non hai que facer cousas extraordi-

narias, senón facer cousas comúns pero extraordinaria-

mente ben”. �

Galicia é a comunidade autónoma con maior número de aloxamen-

tos turísticos (establecementos hostaleiros, establecementos rurais e

cámpings) certificados (103 de 771).

É a primeira comunidade autónoma en establecementos rurais certi-

ficados (50 de 216, o que significa un 21,04% do total).

Tamén é líder en:

• O sector de balnearios (7 de 38; un 18,4% do total no

territorio español).

• O sector de instalacións náutico-deportivas (6 de 12; o que

representa un 50% do total en España).

• O sector turismo activo (4 de 8; o 50% do total en España).

A comunidade galega é a segunda no sector axencias de viaxe (38 de

380; un 10% do total). O mesmo posto ocupa no sector palacios de

congresos (2 de 10; o que significa un 20% do total).

Datos a 24 de xullo de 2012

O Q en cifras

Barco na praia de Rodas
(Illas Cíes, Vigo).
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Fernando Fraile
Director xeral do Instituto 
para a Calidade Turística Española

“O Q de calidade
turística amplía
horizontes en Galicia”

TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

O
Instituto para a Calidade

Turística Española (ICTE) é

unha entidade de Certifica-

ción de Sistemas de Cali-

dade especialmente crea-

dos para empresas turísticas. Trátase dun

organismo privado, independente, sen ánimo

de lucro e recoñecido en todo o ámbito estatal.

Falamos co seu director xeral, Fernando Fraile,

para quen “Galicia conta cun inmellorable

marco natural, boas infraestruturas turísticas

e, sobre todo, o empuxe de todos os axentes

turísticos por demostrar o compromiso coa Q

de Calidade Turística”.

Que é o Q de calidade turística?

É a marca que representa a calidade de todo o

sector turístico español. A que garante o cum-

primento dunha serie de requisitos agrupados

nas normas UNE (Unha Norma Española) do

sector turístico, correspondentes a: axencias

de viaxe, aloxamentos rurais, balnearios, cám-

pings, campos de golf, convention bureaux,

empresas de tempo compartido, espazos natu-

rais protexidos, estacións de esquí e montaña,

guías de turismo, hoteis e apartamentos turís-

ticos, instalacións náutico-deportivas, lecer

nocturno, oficinas de información turística, pa-

lacios de congresos, padroados de turismo,

praias, restaurantes, transporte turístico por

estrada, turismo activo e a última norma en in-

corporarse a este sistema, turismo industrial.

Que significa para un equipamento turís-

tico obter o Q?

Significa que cumpriu cos requisitos recollidos

na súa correspondente norma sectorial auto-

rregulada. Isto tra dú-

cese na obtención

dunha marca recoñe-

cida, que serve para lle

garantir ao cliente o

compromiso por facer

ben as cousas e pola

prestación de servizos

turísticos coidando os

detalles de xeito profe-

sional.

Que beneficios su -

pón para o usuario?

Para o usuario supón

que a súa estancia ou

o gozo dos servizos

consumidos foron es-

pecialmente controla-

dos para que todo estea no seu lugar no mo-

mento no que deben prestarse. É tamén unha

garantía, posto que o principal obxectivo é que

existe unha infraestrutura en xestión de cali-

dade, que non ve o cliente, deseñada para que

o servizo do que goza o usuario se preste de

xeito excelente. 

E para o empresario adherido a este sis-

tema de calidade? 

O empresario ve na marca unha ferramenta

de traballo diaria e continua que lle axuda a

organizar a súa empresa desde dentro, opti-

mizando recursos, diminuíndo custos, pre-

vindo riscos, fidelizando os seus clientes etc.

Ademais o Q está avalado por todo o sector

turístico español, o Ministerio de Industria,

Enerxía e Turismo, as comunidades autóno-

mas e a Federación de Municipios e Provincias,

que traballan no seo do ICTE para que tanto

as empresas como a marca Q sexan máis co-

ñecidas e recoñecidas nacional e internacio-

nalmente.

Galicia é a comunidade autónoma con

maior número de aloxamentos turísticos

certificados (106 de 771). A que cre que

se debe o alto nivel de calidade galego?

A colaboración mutua da Administración auto-

nómica, da man da Secretaría Xeral para o Tu-

rismo, e o empresariado turístico galego supón

un importante traballo na promoción e axudas

no sector turístico dentro da súa comunidade.

Por iso, a aposta de Galicia en Calidade Turís-

tica é, sen dúbida, unha aposta por afianzar o

seu enorme potencial de crecemento e os datos

Fernando Fraile.

REVISTA TURGALICIA nº 22 GAL MERE.qxd:Maquetación 1  31/7/12  12:12  Página 40



41Agosto-Novembro . Gárdasme o segredo?

reflicten que o traballo levado a cabo está

dando os seus froitos.

A comunidade galega tamén é líder en es-

tablecementos rurais certificados, balne-

arios, instalacións náutico-deportivas e no

sector de turismo activo. Cales son as

principais potencialidades de Galicia?

Galicia é un dos máximos expoñentes no que a

oferta turística diversificada se refire, máis

aínda cando falamos destes subsectores. O

norte de España está inevitablemente asociado

ao turismo natural e náutico-deportivo e por iso

estes son un dos grandes potenciais do turismo

de Galicia, que abarca gran cantidade de esta-

blecementos históricos, asociados, por exem-

plo, aos pazos señoriais nos aloxamentos ru-

rais. A gran diversidade de espazos naturais

protexidos potencia a explotación do turismo

activo e de aventura nesta rexión. Doutra

banda, as instalacións náutico-deportivas están

chamadas a ser un referente no sector e proba

diso é a grande acollida da norma UNE implan-

tadas en doce instalacións náutico-deportivas

españolas, das cales seis están en Galicia. Para

rematar, os balnearios galegos lideran as certi-

ficacións do seu sector (7), asentándose como

unha oferta baseada na gran calidade do sec-

tor mineromedicinal galego.

O pasado ano Galicia contaba con 191 es-

tablecementos certificados, cifra que en

2012 aumentou ata os 234 equipamentos

con Q. Que factores foron os responsables

desta aposta pola calidade? 

Reitero, sen dúbida, a importante aposta da

Administración autonómica, da man da Secre-

taría Xeral para o Turismo en materia de pro-

moción e axudas económicas ao sector como o

gran motor do incremento nas certificacións.

Do mesmo xeito, non podemos esquecer o

compromiso do sector empresarial galego

apoiando esta liña estratéxica. Todo iso tradu-

ciuse nunha aposta conxunta por certificar os

seus establecementos co fin de diferenciar o

turismo galego, baseándose na excelencia do

servizo.

É rendible investir en calidade?

Si, por suposto, non só repercute na conta de

explotación, senón que se mellora a xestión

empresarial dotando o establecemento dun sis-

tema documentado que permite optimizar a

xestión dos recursos tanto humanos coma ma-

teriais e todo iso fai que se reduzan as perdas.

Ademais, tamén se mellora a imaxe do propio

establecemento cara ao exterior. Apostar pola

calidade é rendibilizar o negocio, máis aínda en

tempos de crise como os que vivimos.

O Q de calidade reverte na fidelización dun

destino? 

Si. O Q de calidade axuda e reverte na fideli-

zación, entendida como unha ferramenta de

xestión empresarial enfocada na satisfacción do

cliente. Mide todas e cada unha das actuacións

enfocadas cara ao turista e inclúeo en todo o

proceso, determinando a satisfacción da súa

estancia. Grazas aos 21 subsectores normali-

zados actualmente, o turista pode palpar o sis-

tema de xestión en todos os servizos que con-

tan coa certificación, envolvéndoo no que

denominariamos Sistema Integral de Calidade

en destino. 

Galicia é a cuarta comunidade autónoma

en número de Q de Calidade Turística.

Contamos coas fortalezas necesarias para

ir escalando postos e converternos en lí-

deres en materia de calidade turística?

Galicia conta cun inmellorable marco natural,

boas infraestruturas turísticas e, sobre todo, o

máis importante, o empuxe de todos os axen-

tes turísticos por demostrar o compromiso co Q

de Calidade Turística, polo que non cabe nin-

gunha dúbida. �

Acto de entrega dos
distintivos Q en Galicia.

Entrega en Madrid
das bandeiras Q ás

praias galegas.
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Dentro do Plan de Turismo de
Golf 2010-2013 de Turismo
de Galicia, organízase por
segundo ano consecutivo, o
Circuíto de Golf Sénior dentro
do que se desenvolverán seis
probas en Madrid, Navarra,
Oviedo, Salamanca, Biscaia e
Cantabria, antes da gran final
que terá lugar en Galicia.
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Unha aposta decidida
TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Turismo 
de golf
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A
finais do mes de xuño comezou no

Club Jarama RACE de Madrid o II Cir-

cuíto de golf sénior Turismo de Galicia,

organizado pola Xunta de Galicia, a

través de TURGALICIA, da Secretaría

Xeral para o Turismo, co obxectivo de consolidar a Co-

munidade Galega como destino turístico de golf.

Este torneo desenvólvese despois da celebración do I Cir-

cuíto de golf sénior TURGALICIA, que tivo lugar no ano

2011 e no que participaron máis de 350 golfistas.

As probas do II Circuíto de golf sénior Turismo de Galicia

celebráronse en xullo nos campos Club Jarama RACE,

Club de golf Zuasti, Navarra; Real Club de Golf Lana Bar-

ganiza, Oviedo; Campo de Golf de Salamanca; Real So-

ciedad de Golf de Neguri, Biscaia e Golf Santa Marina, en

Cantabria.

A gran final celebrarase no Hotel Balneario Augas Santas

en Pantón os días 11 e 12 do mes de setembro.

Produto Turístico

Dende o punto de vista da promoción turística de Galicia,

o Circuíto de golf sénior consiste na creación dun produto

destinado ao xogador de golf sénior, concibido mediante

a combinación de tres atributos específicos integrados

Con esta iniciativa
preténdese servir de

elo entre a  industria
do golf e a industria

turística local.
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nas fortalezas da oferta turística galega: termalismo, gas-

tronomía e campos de golf.

Os obxectivos do produto de golf sénior son, por unha

banda, colocar a Galicia como o destino ideal para o xo-

gador de golf de máis idade e atraer os xogadores nacio-

nais deste perfil para que visiten a Galicia, ofrecéndolles

unha alternativa turística diferenciada e altamente valo-

rada por eles.

Ademais, con esta iniciativa, preténdese servir de elo

entre a industria do golf e a industria turística local.

Este circuíto de golf facilitará tamén a presentación da

oferta de campos e servizos turísticos mediante un pro-

duto estratexicamente diferenciado.

Plan de Turismo de Golf 2010-2013

O circuíto constitúe unha das iniciativas que se enmarcan

no Plan de Turismo de Golf 2010-2013 de Turismo de Ga-

licia e que ten como obxectivo poñer en valor a oferta de

golf creando as pautas axeitadas para que o produto golf

sexa comercializado, ordenar a oferta de golf, de tal xeito

que se integre e quede vertebrada cos diferentes recur-

sos turísticos que sexan complementarios e se beneficien

sinerxicamente, achegando un novo turismo, que ade-

mais rompa o carácter estacional da demanda, introdu-

cir o recurso de golf Galicia nas canles de comercializa-

ción nacional e internacional e situar o recurso turístico de

Golf Galicia entre os xogadores de golf, sendo o obxectivo

das nosas accións. �

Estanse creando as
pautas adecuadas para
que o produto golf teña

unha demanda
desestacionalizada.
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Integrados no xeodestino ría de Muros e Noia, facemos un perocrrido
polos municipios de Muros, Serra de Outes, Noia, Lousame e Porto do
son, onde o mar se mostra bravo e en calma e o interior conta
cunhariqueza forestal, diversidade de paisaxes e patrimonio industrial
que nada teñen que envexarlles aos soberbios areais que atesoura esta
comarca. Ríos, montes, miradoiros, pozas, pontes e unha natureza
espectacular orixinan paraxes excepcionais que, en moitos casos, aínda
non foron descubertas.

XEODESTINO
Ría de Muros-Noia,

TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

tesouro natural oculto
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O
s concellos de Muros, Outes, Noia, Lou-

same e Porto do Son conforman o xe-

odestino ría de Muros e Noia, enmar-

cado nas Rías Baixas. As augas do

Tambre son as que orixinan, na súa

confluencia co mar, un hábitat no que se desenvolven os

bivalvos –as ameixas e os berberechos–, motor económico

de parte das vilas que o circundan. Estas terras, coñecidas

tempo atrás como porto de Compostela, foron o escenario

das Revoltas Irmandiñas, ocupadas polos piratas e invadi-

das polo exército francés, pero hoxe as súas inconfundibles

pegadas históricas conviven en perfecta harmonía cos seus

valores ambientais e a súa grandeza monumental.

A ría de Muros e Noia esténdese en dirección suroeste a

nordeste, en forma de fenda aberta no medio de rochas

graníticas que condicionan a maior parte das paisaxes. En

Baroña, moi preto de Porto do Son, os muros de pedra do

castro que alí se localiza desde hai séculos confúndense

coas laxas abertas polo tempo. No monte Louro, próximo

a Muros, unha extensa gama de formas xeométricas so-

bresaen nas abas, como se algún escultor as ordenara de

xeito racional. Aos seus pés, asociada a un extenso areal

cuberto de dunas, o visitante pode admirar unha das la-

goas costeiras máis fermosas de Galicia.

Se facemos un percorrido temporal, podemos visitar di-

versas estacións rupestres como os gravados de Laxe das

Rodas en Louro, da estación de Cova da Bruxa ou o Dol-

men de Argalo, inquietante cámara funeraria con arte ru-

pestre no seu interior. Así mesmo, as terras da ría de Muros

e Noia están comunicadas por maxestosas pontes, como

Ponte Grande, que une Noia con Boiro e Porto do Son; ou

a Ponte Nafonso cos seus impresionantes vinte arcos de

perfil oxival.

Falamos dun patrimonio arquitectónico que se estende por

todo o xeodestino en forma de pazos urbanos, vivendas

burguesas, pazos góticos ou santuarios como o da Virxe do

Camiño en Muros, cenobios como o mosteiro de San Xusto

de Toxos Outos, ou o conxunto histórico de Muros, ambos

declarados ben de interese cultural.

A ría de Muros e Noia esconde, ademais, curiosidades como

a igrexa de Santa María a Nova, en Noia, monumento his-
Un hórreo sáenos ao paso
no concello de Lousame.
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Ruinas da antiga fábrica de papel
de Fontán.

Pozas labradas pola auga do río
Vilacoba.
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tórico-artístico nacional desde 1973. Nela gárdase un de-

pósito de laudas gremiais dos máis grandes de Europa, con

máis de duascentas lápidas sepulcrais que representan ofi-

cios dos gremios medievais; outros recursos que foron en

tempos de grande importancia para os habitantes de con-

cellos como o de Lousame son as minas de San Finx, cuxo

poboado está sendo rehabilitado para acoller un museo e un

centro de interpretación na antiga escola.

Tradición e paisaxe

Xunto aos diversos elementos arquitectónicos, impoñentes

paraxes naturais rodean os núcleos poboacionais: areais

como os de San Francisco, Ancoradoiro, Testal, Boa ou A

Aguieira. Desde o cabo Uía pódese contemplar a Illa da

Creba e a Illa Vella. A beleza paisaxística das Brañas da

Pedra do Cadro, monte Louro, as altas cimas do Barbanza

e da Serra de Outes ou o esteiro do Tambre e a lagoa de

Louro xustifican por si mesmas a viaxe. 

As tradicións populares son tamén moi importantes para

a vida das xentes da ría. Costumes como o mercado se-

manal na rúa do Curro de Noia, o paseo dominical pola

señorial alameda da vila, presenciar algunha vez o Gran

Premio de Carrilanas de Esteiro, en Muros, declarada festa

de interese turístico de Galicia; ou a degustación de pro-

dutos gastronómicos como a empanada de millo e berbe-

rechos, moi típica desta zona, permitiranlle ao viaxeiro co-

ñecer o vivir cotián destas terras.

En Lousame

O municipio de Lousame localízase no límite oriental da pe-

nínsula de Barbanza, entre os municipios de Noia e de

Boiro, os seus límites ao norte e ao sur, respectivamente.

Con invernos tépedos e veráns relativamente frescos, a súa

densidade de 50 habitantes por quilómetro cadrado e unha

poboación agrupada en sete parroquias –Camboño, Fruíme,

Lesende, Lousame, Tállara, San Xusto de Toxos Outos e Vi-

lacova– explica a quietude desta paraxe; un lugar idóneo

para evocar aquel paraíso perdido que invocaba Millton. “É

un lugar extraordinariamente tranquilo, con bo clima, altos

montes e unha auga espectacular. Vívese moi ben en Lou-

same”, resume unha freguesa.

Unha natureza soberbia acompáñanos
no noso percorrido por todo o

territorio lousamiano.
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Poboado mineiro de San Finx.

53Agosto-Novembro . Gárdasme o segredo?

REVISTA TURGALICIA nº 22 GAL MERE.qxd:Maquetación 1  31/7/12  12:13  Página 53



54 . Gárdasme o segredo? Agosto-Novembro

desniveis do terreo, que baixa desde os 685 metros do

monte Iroite ata case o nivel do mar, en Portobravo e Me-

relle (Tállara), nun traxecto que apenas supera os cinco qui-

lómetros.

Así, os seus innumerables vales formados por ríos e regatos

que converxen no fondo da ría de Noia poden ser contem-

plados desde os tres cumes máis altos do municipio, acce-

sibles por pistas de montaña: O Iroite, O Colou e A Muralla.

Ascendemos A Muralla e a panorámica é sorprendente. Con

674 metros de altitude, as vistas son espectaculares e po-

demos distinguir claramente as terras de Santiago de Com-

postela, cara ao interior, concellos limítrofes como Rois e

Dodro, o val do Ulla desde Padrón ata a súa desemboca-

dura, toda a ría de Arousa, boa parte da de Muros e Noia e

case toda a superficie municipal de Lousame.

Paisaxe rural

As paisaxes de Lousame son típicas do rural agrario galego,

pero, neste caso, non importunados por algunhas das ca-

racterísticas construcións feístas de Galicia. Un medio rural

humanizado desde hai séculos, como denotan os restos ar-

Din os que coñecen ben o municipio que, para percorrer

Lousame (A Coruña), fai falta bo calzado e bo coche. Sexa

como for, calquera esforzo é pequeno para descubrir a be-

leza paisaxística, histórica e monumental deste concello lo-

calizado ao pé das serras que conforman a península de

Barbanza.

Integrado no xeodestino ría de Muros e Noia, a costa ató-

pase a só un quilómetro, aínda que a súa riqueza forestal,

diversidade de paisaxes e patrimonio industrial nada teñen

que envexar aos espléndidos areais que atesoura esta ría.

A natureza é, sen dúbida, un dos seus tesouros máis pre-

zados. Ríos, montes, miradoiros, pozas, pontes e unha na-

tureza soberbia orixinan paraxes excepcionais pouco coñe-

cidas para o visitante pero tan atractivas como o poboado

mineiro de San Finx, en proceso de rehabilitación, ou o

mosteiro de San Xusto de Toxosoutos, localizado nun es-

pectacular enclave.

Atopámonos nun concello que abarca preto de cen quiló-

metros cadrados que se estenden ao longo dun territorio

de relevo abrupto e fortes contrastes entre o fondo dos

vales e os puntos de maior altitude. Destacan os grandes

Espectacular enclave, onde se localiza o
Mosteiro de Toxosoutos.
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veron os seus habitantes con estes: tanto como lugar de

traballo, como fábrica natural de recursos: leña, piñas, fen-

tos, madeira, caza e, máis recentemente, cogomelos; como

sitio de gozo no que pasar o tempo de lecer, xa sexa en ro-

marías, paseos ou camiñadas.

Poboado mineiro de San Finx

E se Lousame conta cunha gran riqueza forestal, aínda hoxe

a imaxe do municipio está unida á minería, que tivo grande

importancia pola explotación do volframio e o estaño nas

minas de San Finx, correspondéndose o seu máximo apo-

xeo coa década dos anos corenta do século pasado.

A historia documentada das minas de San Finx comeza

cando o británico Thomas Winter Burbury chega á área de

Noia ao redor de 1880 e, tras facer algunhas prospeccións,

solicita concesións mineiras de estaño. As minas conver-

teríanse ao longo do século XX, xunto co funcionamento

das cinco fábricas de papel nas beiras do río San Xusto e

do Vilacoba, no referente do patrimonio industrial de Lou-

same, chegando a ser nas décadas centrais do pasado sé-

culo o motor económico do municipio. Tanto é así que

queolóxicos, pero que tamén contén espazos naturais moi

significativos como as ribeiras dos seus ríos, o sobreiral de

San Lorenzo ou o macizo granítico do Confurco.

Atopámonos nunha paraxe na que a auga ten moita rele-

vancia, dada a abundancia de cursos fluviais e pequenos

regatos en todo o territorio. O río de Vilacoba sobresae pola

súa importante diversidade morfolóxica e ecolóxica. Nal-

gúns dos seus tramos, a boa conservación da vexetación

de ribeira xunto cos seus magníficos pozos labrados pola

auga co paso do tempo nas pedras sobre as que discorre a

canle do río, forma paisaxes de beleza excepcional.

Outro que destaca é o de San Xusto. Este río, á altura das

terras do antigo mosteiro de Toxos Outos, forma dúas fer-

venzas que contribúen ao feitizo excepcional deste curso

fluvial. Moi preto desta localización visitamos tamén unha

ponte medieval con estrutura inferior abovedada que a

vexetación conquistou conferíndolle un aspecto aínda máis

extraordinario.

Pero se numerosos ríos regan estas terras, os montes son

os verdadeiros protagonistas da paisaxe de Lousame, pola

súa predominancia, e a vinculación que desde sempre ti-
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nunha época que en Galicia se caracterizou pola masiva

emigración cara a América, San Finx supuxo un pulo im-

portante na economía da zona, crecendo a poboación dos

ao redor de catro mil habitantes que tiña o concello en

1900, ata superar os seis mil cincocentos no ano 1955.

Na contorna da infraestrutura mineira, debido á cantidade de

xente que alí traballaba, constitúese pouco a pouco un po-

boado. Tanto os mineiros como as súas familias podían re-

sidir nas casas levantadas pola empresa explotadora para

tal fin: O Cuartel Novo, O Cuartel Vello, As Casas Baratas, A

Casa do Páramo, A Xerencia, A Casa Azul... construída boa

parte destas edificacións na etapa de propiedade inglesa.

A partir dos anos sesenta o prezo dos minerais vai de-

caendo e con este prodúcese o progresivo abandono da

explotación que termina a finais da década dos oitenta co

cesamento da actividade extractiva que, con todo, foi re-

tomada nos últimos anos. 

Non obstante, a imaxe das minas que aínda perdura na me-

moria dos veciños é a dun crecente núcleo de poboación no

que había, ademais, fantásticos xardíns, instalacións de-

portivas e outras edificacións que, aos poucos, están sendo

rehabilitadas buscando recuperar este importante patrimo-

nio industrial do municipio. Así, estase a rehabilitar o po-

boado da mina, xa está acondicionada como museo e cen-

tro de interpretación a antiga escola e un dos cuarteis

albergará servizos de hostalería.

Tras visitar o poboado mineiro de San Finx, diriximos os

nosos pasos á antiga fábrica de papel de Fontán, fundada

en 1863 polo ilustre matemático e xeógrafo Domingo Fon-

tán. Esta fábrica atópase na beira esquerda do río Vilacoba

á altura do lugar do Castro, na parroquia de Lousame.

Hoxe en ruínas, é un edificio de planta rectangular con cu-

berta a dúas augas e gran cantidade de fiestras que res-

pondían a criterios funcionais: cumprían coa ventilación do

interior para secar o papel.

Mosteiro de San Xusto de Toxos Outos

E antes de abandonar Lousame dirixímonos, na parroquia

de San Xusto, ás fervenzas formadas polas augas do río do

mesmo nome, ao bordo do antigo mosteiro de San Xusto de

Toxos Outos, no que aínda se conservan evidencias deste
Ponte medieval na parroquia de

San Xusto.
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aínda que si da súa historia. O claustro románico é do sé-

culo XII ou XIII, de influencia compostelá. Con forma rec-

tangular, é pequeno: dez por doce metros, e está composto

por arcos semicirculares, oito nos lados maiores e cinco nos

menores. Algúns arcos debúxanse en aresta viva e outros

fano adornados con molduras. As columnas están coroadas

con capiteis decorados con vexetais. En 1920, o claustro

foi vendido por dúas mil pesetas polo párroco de San Xusto

ao vizconde de San Alberto, que o incorporou na casa que

estaba construíndo no solar da Pena do Ouro.

E unha curiosidade, a etimoloxía dinos que Lousame provén

da palabra celto-latina lausia, que se corresponde ao tipo de

pedra que tanto abunda nesta parroquia: os chamados xis-

tos ou lousas que nos acompañan ao longo de todo o noso

percorrido polo fermoso municipio lousamiano. �

“Só digo que ningún mosteiro hai en Galicia por
grande e groso que sexa, cuxa facenda sexa maior ou

máis cualificada que a de San Xusto.”
PADRE ANTONIO YEPES.

como os muíños, a horta, o pombal e, situado na casa rei-

toral, o albergue turístico de Toxos Outos, localizado nun

espectacular enclave ao pé do río.

O de Toxos Outos foi un dos catorce mosteiros cistercien-

ses máis importantes de Galicia. Abandonado a principios

do pasado século, pouco queda do que foi o antigo edificio,

Mosteiro de San
Xusto de Toxosoutos.
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Bono
Iacobus,

TEXTO: XULIA ESCUREDO � FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Camiño do norte
camiña, sente, descansa

A Casa dos Moreno, na
praza de España, en

Ribadeo.
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Sete etapas e 190 quilómetros separan a vila lu-

cense de Ribadeo de Santiago de Compostela a tra-

vés do Camiño do Norte se o peregrino opta por

utilizar o produto turístico Bono Iacobus, que com-

bina o pracer de camiñar pola Ruta xacobea e o so-

sego que se acada ao aloxarse nos establecementos

de Turismo Rural ao remate de cada xornada.

Para alguén que descubrise a maxia do Camiño hai

pouco tempo, precisamente da man do Bono, e

que xa interiorizase a experiencia peregrina como

un magnético costume, a ruta do norte sorprende-

rao pola beleza do seu percorrido, a tranquilidade

nos traxectos e as xoias urbanas e arquitectónicas

que salferen o seu trazado.

O mar e a ría de Ribadeo van quedando atrás e o

camiñante irá introducíndose pouco a pouco no

interior. Vales de verde infinito que moldean ao seu

antollo a liña do Camiño sucédense até acadar o

concello de Barreiros. Vilamartín, Gontán e des-

pois dunha dura subida, no alto, a vista de Vila-

nova de Lourenzá, destino que se alcanza tras des-

cender uns poucos quilómetros. Esta histórica vila,

chea de referencias xacobeas, que atesoura unha

das prazas máis belas de Galicia, é meta e punto

de partida no plan de ruta do Bono Iacobus, Dende

aquí, en terras da Mariña Central a Martiñán, nas

planicies da Terra Cha, tras percorrer case 34 qui-

lómetros cun desnivel acumulado de máis de 500

metros. Esta é a etapa máis longa do Bono Iacobus

Camino do Norte que pouco antes do primeiro

terzo do seu percorrido atravesa Mondoñedo. As

súas rúas zumegan historia de Galicia e, de súpeto,

a catedral e a súa contorna, cuxa hospitalidade fan

caer no sono ao peregrino que terá que espregui-

zarse para afrontar o que aínda lle queda por ca-

miñar neste tramo.

De Mondoñedo até as terras de Abadín, antesala

chairega, a ruta faise cada vez máis pendente a tra-

vés do profundo val de Lousada. E, o final, a

Imaxe do Náutico de
Ribadeo e a súa ría. A ponte
leva o Camiño a Asturias.

Ventanais da Casa dos
Moreno.

Vegadeo visto
desde Ribadeo.
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chaira: Abadín, Castromaior e Martiñán. De Mar-

tiñán á Ponte de Santo Alberte, en Guitiriz, outra

longa etapa que atravesa a Terra Chá. Ríos e rega-

tos, auga, pastos, carballos, ameneiros, bidos... e

no Camiño, pontes románicas. Marcando a ruta,

cemiterios de aspecto gótico que elevan as súas

agullas por riba dos muros.

Chega Vilalba, parada obrigatoria antes de encarar

os 22 quilómetros que restan até o    misterioso

lugar de Santo Alberte, coa súa igrexa e contorna

aveseda, despois de atravesar Baamonde.

Estamos en terras de Guitiriz e a cuarta etapa desta

ruta atravesará a vasta extensión do concello de

Friol até chegar ao Marco das Pías, nos límites pro-

vinciais de Lugo e A Coruña. O Camiño é tran-

quilo no comezo desta etapa. Xorden as aldeas de

Santa Leocadia, Seixón e Miraz, xa en Friol. Sor-

prende a variedade de matices destas terras do in-

terior lucense, o seu pasado medieval que lembra

a torre de Narla e o carácter de montaña que ad-

quire o Camiño entre Braña e Marco das Pías, na

aba da Serra da Cova da Serpe.

Deixamos Guitiriz, o ecuador do noso traxecto, do

noso polo Camiño Norte e dende Marco das Pías a

Casaldoeiro, en Arzúa, preséntase unha interesante

etapa en descenso, no seu primeiro tramo, até So-

brado dos Monxes, vila monacal que tamén ate-

soura un importante patrimonio natural coa súa

lagoa e as súas brañas salferindo o territorio. Entre

Sobrado e Boimorto, o Camiño cobreguea entre

bosques até acadar Gándara e dende  aquí até Ca-

saldoeiro, con parada no adro e visita ao interior da

igrexa de Santa María de Sendelle.

O Camiño do Norte únese ao Francés en Arzúa.

En certo modo, a camiñada deixa de ser tranquila.

A ruta satúrase de peregrinos que perciben xa o

final do seu periplo. De Arzúa á Rúa, no concello

do Pino, e despois de facer noite, a última etapa

até Compostela.

Impresionante detalle do
frontal da fachada do
Mosteiro de Lourenzá.

A Pontevella de Martiñán,
en A Terra Chá.

O Camiño, cerca
de Guitiriz.
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A Catedral de Mondoñedo
(Lugo).

Unha rúa senlleira e
típica de Mondoñedo

(Lugo).

Estatua de Cunqueiro ao
lado da Catedral

(Mondoñedo, Lugo).

Praza do Concello
de Mondoñedo

(Lugo).
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Sobrado dos Monxes,
enclave arquitectónico de

primeira orde e visita
obrigada para peregrinos.
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Os cemiterios de Abadín e Castromaior
ofrecen arquitecturas relixiosas

singulares. A Torre de Friol.

Igrexa de Abadín.
A Ponte de Santo Alberte,

Guitiriz.
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A Serra da Serpe, a
beleza da paisaxe da

Galicia interior.

A igrexa de Tambre
anuncia a chegada a

terras de Vilalba.

A lagoa de Sobrado.
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Igrexa de Sendelle.

Fresco do interior da igrexa de Sendelle.

O Camiño ao seu
paso por Boimorto.
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Toda Galicia en dez
produtos cabeceira

Turismo de Galicia presenta unha campaña
fundamentada na linguaxe das redes sociais

TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Tras a presentación e introdución nos principais mercados nacionais e internacionais da
primeira marca do Turismo da Comunidade Galega, Galicia,  gárdasme o segredo?, Turismo
de Galicia, como continuación da súa nova estratexia de promoción, acaba de presentar
os dez produtos cabeceira de marca como unha nova forma de ofrecer e comercializar os
recursos turísticos galegos. De cada produto penden ademais varias experiencias que
enriquecen esta nova forma de comercialización turística.
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P
ara presentar os dez produtos cabeceira de

marca, Faros e praias salvaxes, Camiño de

Santiago, Bosques de Galicia, A ruta da came-

lia, Mananciais de Galicia, Santuarios máxicos,

Patrimonio oculto, Turismo mariñeiro, Pa sean -

do entre viñedos e Lugares únicos, Turismo de Galicia esco-

lleu unha campaña de publicidade que, baseada na linguaxe

das redes sociais, promociona esta nova forma de entender

o Turismo de Galicia, precisamente entre a poboación ga-

lega, co obxectivo de incentivar o Turismo interior, dado que

o 32 por cento dos turistas de Galicia proceden precisa-

mente da propia Galicia.

Esta campaña, que se desenvolve en prensa, radio, televi-

sión e internet, comezou en  xuño e estenderase ao longo

do ano nos meses de setembro, outubro e novembro, co ob-

xectivo de cubrir tamén a demanda para pontes e fins de

semana nos meses estivais.

Como incentivo para buscar a implicación da cidadanía ga-

lega, en dúas fases, sorteanse experiencias turísticas na

rede. A primeira fase desenvolveuse en xuño e xullo nas

contas que ten TURGALICIA nas principais redes sociais. O

segundo sorteo organizarase entre os meses de setembro e

outubro.

O obxectivo desta campaña é introducir os valores dos novos

produtos turísticos de Galicia entre a cidadanía galega, de

xeito que se familiarice coa nova conceptualización turística.

Está previsto que esta campaña chegue ao 85 por cento da

poboación galega e que se acaden os 54 millóns de impac-

tos na prensa, radio, televisión e internet. Segundo estudos

oficiais de audiencia dos medios de comunicación, está pre-

O obxectivo desta campaña
é introducir os valores dos

novos produtos turísticos de
Galicia entre a cidadanía

galega.
Carmen Pardo e Carmen Pita
na presentación da campaña.
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visto que esta campaña chegue a 1,1 millóns de galegos a

través da prensa escrita e a 1,3 millóns de persoas por medio

da radio, sen contar o impacto viral que se conseguirá a tra-

vés de internet.

A Secretaria Xeral para o Turismo, Carmen Pardo, e a Direc-

tora xerente de Turgalicia, Carmen Pita, foron as encarga-

das de presentar esta iniciativa de comunicación turística.

Pardo referiuse a ela como “unha acción de promoción orien-

tada á difusión das experiencias turísticas que se poden vivir

en Galicia a través dos dez produtos cabeceira da marca tu-

rística de Galicia”.

Carmen Pardo destacou tamén que, por primeira vez, “as

imaxes e os textos dunha campaña turística conviven no

mesmo espazo publicitario con alusións a elementos carac-

terísticos das redes sociais e das novas canles de comunica-

ción a través de internet”.

Esta campaña refírese aos recursos turísticos máis destaca-

dos de Galicia, que permiten  dar a coñecer aos galegos,

antes que a ningún outro mercado, os produtos cabeceira da

marca turística de Galicia e que á súa vez posibilitan que os

viaxeiros gocen de dez experiencias turísticas únicas. Nesta

primeira fase, polo tanto, búscase a sensibilización dos tu-

ristas galegos para que, nunha segunda, merquen os produ-

tos turísticos de Galicia, que poderán ser comercializados de

xeito directo a través da Rede.

Para desenvolver esta primeira parte da campaña que coin-

cide coa época estival, a de  maior demanda turística en Ga-

licia, Turismo de Galicia escolleu os produtos afíns á demanda

turística estival.

Así, nos medios de comunicación galegos, promocionáronse

entre os meses de xuño e xullo os Faros e praias salvaxes

(Turismo de costa), Bosques de Galicia (Turismo de interior

e de natureza), Patrimonio oculto (Turismo cultural) e Ca-

miño de Santiago.

“A linguaxe das redes
sociais convive no mesmo

espazo da campaña
publicitaria”.
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A partir do mes de setembro, incorporaranse á campaña os

produtos turísticos que implican un maior grao de carácter

estacional como é Paseando entre viñedos ou os que se

poden gozar ao longo de todo o ano como Mananciais de Ga-

licia (Turismo de saúde ou benestar).

Creatividade

A creatividade desta campaña xurdiu da resolución dun con-

curso público convocado pola Secretaría Xeral para o Turismo

a comezos de ano. Á licitación presentáronse 17 axencias de

publicidade de Galicia e do resto de España e, ao final do

proceso, resultou seleccionada unha axencia de Santiago de

Compostela.

Para xerar esta campaña, Turismo de Galicia solicitou o des-

envolvemento dunha creatividade xeral aplicada á prensa es-

crita, cuñas de radio e elementos de promoción en internet

en lingua galega, castelá e portuguesa.

Tras o primeiro lanzamento nos medios de comunicación ga-

legos, unha vez que se complete o desenvolvemento dos pro-

dutos cabeceira de marca, a campaña estenderase ao resto

do territorio español.

Experiencias

E para completar o ciclo estratéxico de introdución e desen-

volvemento da marca do Turismo de Galicia, Galicia, gár-

dasme o segredo?, Turismo de Galicia prepara un paquete

de experiencias para cada produto turístico.

Estas experiencias conformarán auténticos paquetes turísti-

cos que poderán mercarse directamente polo viaxeiro para

gozar da mellor forma desta nova maneira de entender o Tu-

rismo en Galicia. �

A primeira parte da
campaña, coincide coa

época estival, a de
maior demanda

turística en Galicia.
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Galicia impulsa o seu Turismo

enogastronómico

A Xunta de Galicia aprobou o Plan do Turismo enogastronómico de Galicia, un documento desen-
volvido pola Secretaria Xeral para o Turismo que ten en conta o gran potencial da Comunidade Ga-
lega no desenvolvemento deste tipo de Turismo e no que se analizan todas as posibilidades da gas-
tronomía, os viños do territorio galego e a súa realidade, así como as oportunidades que brinda o
mercado na actualidade.

Aprobado o Plan que rexerá o desenvolvemento
futuro do produto turístico vinculado coa

gastronomía e o enoturismo
TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA
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O
documento está estruturado en oito partes.

Na primeira, contextualízase o Turismo gas-

tronómico de Galicia e descríbense polo

miúdo os precedentes desta tipoloxía turís-

tica anteriores ao Plan.

Na segunda parte, defínense os obxectivos do Plan, que

pasan por impulsar a competitividade do Turismo enogas-

tronómico en Galicia, desenvolvendo produtos turísticos de

calidade, baseados na identidade do territorio e vinculados á

súa tradición culinaria.

A terceira parte do Plan abrangue unha análise da situación

interna na que se examina a realidade turística dos produtos

enogastronómicos que ofrece o territorio, así como a com-

plementariedade destes con outros produtos turísticos como

o turismo cultural, o turismo relixioso ou mesmo o turismo

de xuntanzas, entre outros.

A cuarta parte do documento aprobado pola Xunta de Gali-

cia recolle a análise da situación externa que comprende a

demanda, a competencia, as tendencias e a imaxe e posi-

cionamento da marca Galicia, gárdasme o segredo?

A quinta parte está composta por unha análise DAFO, que

recompila as fortalezas e debilidades da planificación e xes-

tión do destino turístico e do produto turístico.

A sexta parte do Plan do Turismo enogastronómico de Gali-

cia refírese á visión estratéxica, que se podería concretar en

facer de Galicia un destino enogastronómico atractivo e de

Impulsar a competitividade do Turismo enogastronómico en Galicia,
desenvolvendo produtos turísticos de calidade, baseados na

identidade do territorio e vinculados á súa tradición culinaria é o
obxectivo do Plan director.
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gran calidade, que conte cunha gama de servizos e produtos

turísticos de experiencia ligados á súa propia identidade e á

singularidade da súa gastronomía e viños, asegurando a sa-

tisfacción dos turistas que o escollen, tanto se veñen cunha

motivación exclusivamente gastronómica como se veñen a

Galicia por outro motivo.

Os obxectivos estratéxicos que se desenvolven neste Plan

pasan por crear produtos turísticos gastronómicos funda-

mentados nos principais recursos endóxenos que contri-

búan ao desenvolvemento socioeconómico de todo os te-

rritorios, fomentando a economía local e o equilibrio

territorial. Tamén se inclúe a creación de servizos, activi-

dades e eventos turístico-gastronómicos competitivos e de

alta calidade que actúen como reclamos do conxunto da

oferta, así como o fomento e desenvolvemento de activi-

dades e experiencias innovadoras e singulares que contri-

búan ao posicionamento de Galicia como destino enogas-

tronómico.

No Plan, proponse tamén a xeración de novas alternativas

económicas para os sectores primario e secundario mediante

o desenvolvemento da actividade turística, así como o incre-

mento dos fluxos de turistas atraídos pola oferta enogastro-

nómica de Galicia e facilitar o consumo de produtos da gas-

tronomía galega por parte dos turistas que escollan Galicia

con outras motivacións distintas ás gastronómicas.

Dentro do Plan se incorporan medidas como a promoción dos

recursos e produtos endóxenos galegos, o establecemento

de sinerxias entre a oferta de Turismo enogastronómico e as

campaña de promoción do Turismo de Galicia.

Na parte sétima do documento, abórdase a organización e

xestión dos destinos, produtos temáticos, servizos e expe-

riencias enogastronómicas e elabóranse os criterios que
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deben seguir para acadar o éxito na posta en marcha do pro-

duto turístico.

Na última sección do Plan do Turismo gastronómico de Galicia,

establécense os eixes estratéxicos que se estruturan en orga-

nización e implementación do Plan director, impulso de desti-

nos enogastronómicos, desenvolvemento de produtos turísti-

cos enogastronómicos, mercadotecnia enogastronómica e

formación, calidade e innovación.

Os eixos estratéxicos desagréganse en accións como a comu-

nicación do plan aos axentes implicados, a creación dun mapa

enogastronómico e a creación dunha rede de espazos enogas-

tronómicos nos xeodestinos, a elaboración de programas de

xeración de produtos, programas de prescritores e embaixa-

dores ou programas de formación e innovación no sector.

Potencial galego

En Galicia, existe unha das maiores variedades de produtos

do mar do mundo. Galicia é o primeiro produtor e consumi-

dor de peixe. A gastronomía galega conta con varias indica-

cións xeográficas protexidas e existen cinco denominacións

vitivinícolas.

Na nosa Comunidade, implántanse 841 industrias agroali-

mentarias e hai 11 restaurantes con estrela Michelin e 18

distinguidos con 18 soles Repsol. Ademais, contabilízanse

en Galicia máis de 300 festas gastronómicas que dan pulo

ao sector turístico e promocionan os produtos con indica-

ción de calidade. A gastronomía é, despois da natureza, a

segunda motivación dos viaxeiros para escoller Galicia como

destino turístico. �
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citas

CIDADE DA CULTURA

Lugo mostra Isaac Díaz Pardo. Fondos das

coleccións Novagalicia Banco e Novacaixa-

galicia, unha recompilación de 35 obras do

intelectual galeguista, entre lenzos, estudos

preparatorios, bosquexos e debuxos. Díaz

Pardo realizou unha curta pero destacada

traxectoria plástica, que abandonou a fi-

nais da década dos corenta para dedicarse

en corpo e alma ao proxecto da restaura-

ción de Sargadelos, que xuntaba indus-

tria, deseño e cultura a un tempo. As

obras dispostas na mostra recollen os lu-

gares pictóricos de Isaac Díaz Pardo en

palabras do seu fillo e comisario da ex-

posición: “Hai tres lugares fundamen-

tais na faceta pictórica do meu pai: 

Madrid, territorio de formación e consagración,

onde estuda Belas Artes e comeza a súa andanza

profesional. O segundo lugar, e un dos máis fe-

cundos, é O Castro de Samoedo, onde aparece a

madurez e realiza os seus grandes óleos? E o ter-

ceiro está situado alén do Atlántico, á beira dos

seus amigos e camaradas do exilio, nun lugar pró-

ximo a Bos Aires no que empeza unha especie de

desterro, afastándose da Galicia cativa, triste e as-

fixiante dos anos cincuenta: A Magdalena”. A ex-

posición descobre a un Díaz Pardo de formación clá-

sica empapado nunha intensa tradición artística

familiar que está sentando as bases de toda a súa

plástica posterior. Lenzos como Os afogados (1946)

ou A barca de Caronte (1947), que figuran nesta ex-

posición, poden ser considerados por si mesmos

como obras referenciais da arte galega do século XX.

GALLAECIA PETREA

Gallaecia Petrea propón unha nova viaxe pola historia de Galicia a través da pedra. Unha ambiciosa ex-

posición que se presenta como a mellor oportunidade para aproximarse á cultura e á arte galegas como

nunca antes se fixo, usando como elemento condutor un dos símbolos de identidade que mellor defi-

nen a esta comunidade: a pedra. Gallaecia Petrea converte o Museo da Cidade da Cultura nun apai-

xonante percorrido pola cultura galega, desde o misterio dos petróglifos ás últimas creacións en arte

contemporánea, constituíndo unha auténtica homenaxe a Galicia. Comisariada por Miguel Fernández-

Cid, Gallaecia Petrea ocupa os 6.600 metros cadrados do museo dividida en seis áreas: Xeoloxía, Pre-

historia, Roma, Medievo, Moderna e Contemporánea. Cada unha delas está comisariada, pola súa

vez, por destacados expertos nestas áreas. Gallaecia Petrea pon en valor o rico patrimonio histórico

e artístico presente no territorio a través de 341 obras cedidas por 91 institucións culturais, conce-

llos e coleccións particulares de Galicia, España e Portugal. Froito dun arduo traballo investigador,

Gallaecia Petrea funciona como o mellor escaparate do patrimonio galego, á vez que posibilita a re-

cuperación e rehabilitación de diversas pezas. A mostra compleméntase cun deseño de montaxe que

dialoga co espazo do museo, un deseño gráfico que xunta tradición e modernidade e un proxecto

audiovisual no que directores galegos como Jorge Coira ou Marcos Nine achegan a súa mirada ao

discurso da maior exposición sobre a pedra en Galicia.

ISAAC DÍAZ PARDO

LUGO, Centro Sociocultural Novacaixagalicia. Ata o 31 de agosto.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cidade da Cultura. Ata o 15 de decembro.

TRAXECTORIA PLÁSTICA
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BRINCADEIRA FESTIVAL

A lendaria banda británica de rock Status Quo, liderada polo seu incombustible guitarrista

Francis Rossi, liderará o Festival Brincadeira 2012 que se traslada desde Ordes a Cam-

bre (A Coruña) e fusiónase co Festival Rock in Cambre. Serán catro días, do 9 ao 12 de

agosto; o último día gratis cun aforamento para 40.000 persoas e a actuación de máis

de sesenta bandas nacionais e internacionais. Volve un dos festivais de rock máis im-

portante de Galicia cunha programación de luxo: Status Quo, Calle13, Tito&Tarantula,

Mad Sin, Barb Wire Dolls, Demented Are Go, The Inspector Cluzo & Fb´s Horns, Me-

dina Azahara, Lendakaris Muertos, The

Grit, Boikot, La Pegatina, The Locos,

D´Callaos, Skunk D.F., Zulú 9.30,

Koma, Manolo Kabezabolo, Las Grecas,

Cañita Brava y los demás, Chimo

Bayo... e moitas formacións máis. Ade-

mais, o festival contará tamén con dez

bandas de Cambre, máis de quince DJ,

cinco áreas de música, acampada

nunha contorna natural, festival de

cine independente, concurso de foto-

grafía, mostra de novas tendencias e

artesanía e moitas sorpresas máis

para todos os asistentes.

Máis información:

www.brincadeiracambre.com

CASE NADA

Alex Katz (Nova York, 1927) é considerado a miúdo como

un dos precursores da arte pop. Esta exposición inclúe un

total de 22 obras, case todas de gran formato, e exponse

como un repaso á traxectoria de Katz desde algunha das

súas mellores paisaxes, escenas e retratos. Baixo o

mesmo título editouse tamén un libro, no que o crítico e

comisario independente David Barro analiza a peculiar

mirada do artista e afirma que Katz “consegue moitas

cousas cunha pintura que, aparentemente, semella non

conter case nada”. En efecto, as obras expostas albergan

imaxes de gran contundencia plástica, destiladas ata

desembocar no lírico e no emocional. Nos asuntos re-

tratados por este autor (absolutamente correntes, cando

non frívolos ou insignificantes) sempre atopamos algo que os converte en sofisticados e elegan-

tes. Algo así como a quintaesencia do cool. Ou, empregando as palabras do comisario, “unha nor-

malidade que contén misterio”.

ALEX KATZ

ROCK IN CAMBRE
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A CORUÑA, Museo de Arte Contemporánea, MACUF. Ata o 30 de setembro.

CAMBRE (A CORUÑA). Do 9 ao 12 de agosto.

Calle13.

AGOSTO

Festa do Pemento
Herbón, Padrón (A Coruña).

Día 4

Feira do Bonito
Burela (Lugo).

Día 4

Romaría Vikinga
Catoira (Pontevedra).

Día 5

Festa da Santa Cruz
Ribadeo (Lugo).

Días 4 e 5

Mostra da Olería de Buño
Malpica de Bergantiños 

(A Coruña).
Do 3 ao 12

Maruxaina
Cervo (Lugo).

Día 11

Festa do Polbo
O Carballiño (Ourense).

Día 12

Festas Padroeiras 
de San Lourenzo

Foz (Lugo).
Día 10

San Roque
Betanzos (A Coruña).

Do 15 ao 25

Danzas Ancestrais de San Roque
Hío, Cangas (Pontevedra).

Día 16

Festa da empanada
Bandeira, Silleda (Pontevedra).

Día 18

Folión de Carros
Chantada (Lugo).

Día 24

Queimada Popular
Cervo (Lugo).

Día 18

Romaría do Naseiro
Viveiro (Lugo).

Do 24 ao 28
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Festa da Istoria
Ribadavia (Ourense).
Do 22 ao 25

SETEMBRO

Danzas Ancestrais
Arbo, Cangas (Pontevedra).
Día 8

Romaría da Franqueira
A Cañiza (Pontevedra)
Día 28 de agosto e día 8 de setembro

Romaría de Nosa Señora dos Milagres
A Laracha (A Coruña).
Día 2

Romaría de Nosa Señora da Barca
Muxía (A Coruña).
Do 7 ao 11

Virxe de Guadalupe
Rianxo (A Coruña).
Do 7 ao 14

Romaría da Saínza. 
Rairiz de Veiga (Ourense).
Do 21 ao 23

OUTUBRO

Festa das fabas
Vilanova de Lourenzá (Lugo).
Días 6 e 7

As San Lucas
Mondoñedo (Lugo).
Día 18

Festa do Mel
O Valadouro (Lugo).
Día 13

Romaría de San Lucas
Chantada (Lugo)
Día 18

Festa de San Simón
Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Día 28

NOVEMBRO

Festa da Castaña e do 
Cogomelo
Riós (Ourense).
Días 3 e 4

Magostos
Ourense.
Día 11

FEIRA DAS INDUSTRIAS
CULTURAIS DE GALICIA

CULTURGAL

GALICIA CANIBAL

A Feira das Industrias Culturais de Galicia (Culturgal) volverá realizar a súa

quinta edición en Pontevedra do 30 de novembro ao 2 de decembro. Cultur-

gal é o fogar da cultura galega. Unha gran casa construída entre os distintos

gremios da cultura: libro, creación audiovisual, artes escénicas, música, de se -

ño, internet e novas tecnoloxías. Un fogar coas portas e fiestras abertas sem-

pre cara á sociedade. Culturgal realiza un evento anual que conxuga o encon-

tro profesional coa presentación, promoción e venda aberta ao público de

produtos e servizos. A Feira das Industrias Culturais de Galicia é tamén a gran

festa da cultura galega. Unha romaría na que

cada ano participan miles de per-

soas, gozando cos concertos, re-

presentacións teatrais, showcases,

presentacións de libros e proxectos

multidisciplinares, debates, confe-

rencias, encontros con autores e

autoras, exposicións, talleres... que

enchen durante tres días o Pazo da

Cultura de Pontevedra. Culturgal é,

en fin, o escaparate perfecto para

presentar novos proxectos e ideas.

Galicia caníbal, un dos grandes éxitos dos Resentidos, dálle

nome ao musical que desde xullo percorrerá diferentes cida-

des galegas e que revivirá a movida galega dos oitenta, ao

ritmo dos himnos de Siniestro Total, Os Resentidos, Golpes Bajos

e outros grupos da escena galega. Galicia caníbal é un espectáculo

ideado por Antón Reixa, con dirección escénica de Quico Cadaval,

música en mans de Pablo Novoa (ex-Golpes Bajos) e a dirección ar-

tística de Curru Garabal (Primos). Está coproducido por Filmanova e

Estrella Galicia e conta coa colaboración do Centro Dramático Galego

(CDG). Unha obra que nos transportará a unha época mítica que ca-

tapultou a toda unha xeración de músicos galegos. No espectáculo soarán

éxitos como Bailaré sobre tu tumba (Siniestro Total); Sitio distinto, Sector

naval e a inescusable Galicia caníbal (Os Resentidos); Malos tiempos para la

lírica e Fiesta de los maniquíes (Golpes Bajos); No me beses en los labios e Soy

una punk (Aerolíneas Federales), entre outros. Escrita en ton de humor, esta his-

toria percorre os éxitos da movida viguesa facendo vibrar tanto os que viviron os

oitenta como os que o farán por primeira vez. Con Ana San Martín, Sergio Zearreta,

Víctor Mosqueira, María Costas, Teté Delgado, Juanillo Esteban, Rosalía Castro, Io-

landa Muíños, José Carlos Illanes e Iván Marcos.

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). Auditorio Municipal, do 2 ao 5 de agosto.

citas

PONTEVEDRA. Pazo da Cultura, do 30 de novembro ao 2 de decembro.

lamacana.

A MOVIDA GALEGA
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XEODESTINOS
Deza-Tabeirós e Ría de Muros e Noia

ROSA CEDRÓN
Visita guiada a Monforte de Lemos

TURISMO Q DE CALIDADE

BONO IACOBUS
Camiño Norte

PRODUTOS 
CABECEIRA 
DE MARCA
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