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Zonas interactivas
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Para máis información, preme nas ligazóns dos termos subliñados en vermello.
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EDITORIAL
En xuño de 1967 celebrouse o
Monterrey International Pop
Festival (California), considerado
o primeiro festival de música tal e
como se conciben hoxe. Dous anos
despois, Woodstock (Nova York)
xuntou 400.000 asistentes no seu
mítico festival, superando todas as
previsións (a organización contaba cunhas 60.000 persoas) nunha
convocatoria de tres días de paz e
música en agosto de 1969.
O fenómeno dos festivais de música tardaría uns cantos anos en
chegar aos nosos lares, pero desde
entón o auxe destes eventos non
parou de medrar. As claves do
éxito son varias: xuntarse uns días
para ver os nosos artistas favoritos ao vivo, desconectar do día a
día con cada grolo, coñecer xente
afín nun ambiente máxico... Esa
maxia que teñen festivais tamén
está no descubrimento de novos
talentos, e é nese punto onde xoga
un papel fundamental a afouteza
dos programadores. Un exemplo
paradigmático é o Festival SinSal
(Redondela), que esgota os abonos
cun cartel anónimo. Outra responsabilidade debe ser a de reservar un
espazo para os grupos autóctonos.
Nun reconto que fixemos tomando
como referencia nove festivais da
terra, vimos que máis dun terzo das
bandas que actúan neles son galegas
(en concreto, o 41 %); o podio desta quedou formado por The Wild
Fest (Vigo), Revenidas (Vilaxoán
de Arousa) e Morrasound (Moaña).
Non son malos datos, pero seguro
que hai quen pode facer algo por
subir a media para o vindeiro curso, Ou non?

ollo ao dato
O pasado mes de xuño saíu do prelo
Marxes. Guía ilustrada do Vigo rebelde (Xerais),
na que o historiador e colaborador habitual
desta revista Xurxo Martínez González
e mais o ilustrador David Rodríguez
Rodríguez reconstrúen unha corentena de
historias reais das clases populares viguesas.
Unha lectura imprescindible para rescatar
do esquecemento anacos do noso pasado.
As galerías de arte Apo’strophe (Centro
Comercial Praza Elíptica) e Cubo (Doutor
Cadaval, 17) regresan cunha exposición
conxunta na que participan 25 artistas cunha
premisa: Tantas imaxes nos pasan polos ollos
día a día que xa nin a máis mínima atención
lles prestamos.
Efeméride

Foto: HombreDHojalata

O 27 de agosto de 2011 saía o último tren da
estación de Urzáiz para lle ceder a remuda á
estación de Vigo-Guixar, creada provisionalmente á espera da chegada do AVE. Dez anos
despois, a nova Estación de Vigo promete
alta velocidade e un flamante centro comercial, pero parece que a estación «provisional»
pode manterse en activo unha década máis,
dividindo as axendas ferroviarias municipais.

Novas aperturas de vellos coñecidos.
O regreso do remanso de cultura situado no
número 19 da rúa do Pracer promete novidades tras unha temporada á negra sombra:
desde o sábado 10 de xullo, o Café Uf volve convidar a entrar. Como xa adiantamos
no mes de maio, os responsables de Espacio
Café (Centro Comercial Camelias) prometían inaugurar en xullo un novo espazo no
número 12 da rúa de Sevilla: Caracuchos xa
é unha realidade que mantén todo o sabor de
Venezuela ampliando horario e receitas.
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vigués do mes

Javier Teniente
«FOI UN ERRO TRATAR DE OCULTAR
A MORTE DURANTE A PANDEMIA»
texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

(Vigo,
1968) retratou algúns dos conflitos máis
significativos dos últimos vinte anos.
Agora podemos achegarnos a eles a través
da xanela que nos abre en Xeografías
atormentadas, a mostra que se pode
visitar na Casa das Artes ata o 5 de setembro. O fotógrafo advirte que non se
trata dunha retrospectiva; pois a pesar
das dificultades e as paradas necesarias
para oxixenarse, non se cansa de seguir
viaxando para dar a coñecer todos eses
lugares que viven na traxedia continúa.
Quedamos na praza da Constitución e,
nada máis chegar, confésame que despois
de moito tempo acaba de baixar pola rúa
de Abeleira Menéndez, onde ata non hai
moito rexentaba unha galería de arte.
A cámara de Javier Teniente

Como chegaches ao mundo da fotografía?
Eu saía moito ao monte cun grupo de amigos
para facer escalada, e chegou un punto en
que o meu compañeiro de cordada me dixo
que tiña que aprender a facer fotos, porque
sempre as sacaba el e nunca aparecía nelas.
Ensinoume as catro cousas básicas e ese foi
o meu inicio. Antes diso nunca collera unha

cámara. Dei os primeiros pasos durante
aquel verán e en setembro decidín ampliar
os coñecementos da materia formándome
nunha academia. A pouco máis dun ano, estaba traballando como fotógrafo de prensa.
Dun ano para outro cambiaches de vida?
Totalmente. Daquela tiña 25 anos e un estilo de vida bastante conformado, con coche
propio, traballando nunha empresa familiar
que ía moi ben... Foi un cambio radical. Aos
dous anos de descubrir a fotografía xa me
quería dedicar a isto. Presentei un cartafol
en Atlántico Diario e colléronme, despois estiven en Faro de Vigo e xa non parei.
Como foi a primeira viaxe que fixeches
como profesional?
Traballando en Atlántico Diario, dediquei
unhas vacacións a ir aos Azores coa cámara
en busca dalgún rastro dos baleeiros. Pero a
miña primeira viaxe de traballo oficial, cun
contrato con Médicos Sen Fronteiras, levoume a Mauritania en 1998. Foi terrible, sobre
todo pola falta de documentación; ademais
de que eu non falaba francés. Quedaron de
recollerme no aeroporto e alí non apareceu ninguén, saín fóra e estaba todo cheo
de fogueiras e xente estraña. Pasei bastante
medo. Tamén lembro que me detiveron á
saída e que me querían requisar os carretes.
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«Creo que hai
máis traxedia
nunha mirada
que nun cadáver»

VIGUés DO MES: Javier teniente

Foi unha experiencia dura, pero o resultado
foi bo. De feito, algunhas fotografías están
agora na exposición da Casa das Artes.

estabamos traballando xuntos en Haití. Ese
foi o detonante que me fixo parar, estaba
superado por todas aquelas historias e precisaba un pouco de aire limpo. Desde entón, e ata o 2010, desenvolvín o proxecto
«Fillos do océano», que foi unha bombona
de osíxeno para min.

Como é chegar a lugares tan diferentes?
Unha das primeiras cousas que sigo facendo antes de cada viaxe é coller un atlas por
fascículos ao que lle teño moito cariño e situar o país que vou visitar. Ver onde está, de
Por que é importante retratar as traxeque se rodea, trazar a ruta... A maioría das
dias?
viaxes fíxenas en solitario ou na compaña de
Alguén as ten que contar. Se xa son barbaexpertos. Con Médicos do Mundo viaxei con
ridades tal e como as coñecemos, sobre todo
profesionais moi preparados que me abrían
cando se fala dos conflitos bélicos, imaxina
as portas de cada lugar. E cando vai un só é
como serían se non se retratasen. Un caso
máis doado ter contacto coa xente, pois non
vergonzoso é como se tratou de ocultar a
te ven como unha ameaza. Eu viaxaba con
morte durante a pandemia que estamos a
moi poucos cartos, pero moito tempo, o que
vivir, e estou falando de España. A xente
me permitía achegarme
non tiña conciencia do que
máis, entrar nas casas, coestaba a pasar precisamen«Esta cidade está te porque non había fomer e durmir nelas...
tos, non había imaxes que
chea de cultura,
mostrasen a realidade. Non
Vexo que evitas retratar
somos capaces de asimilar
cadáveres ou violencia pero non hai
datos sen imaxes. Agora
explícita sen deixar de moitos espazos
danlle o Premio Pulitzer a
mostrar a traxedia. É inonde mostrala»
un fotógrafo español que
tencionado, non?
nos primeiros momentos
Totalmente. Creo que hai
desta crise se tiña que coar
máis traxedia nunha mirapolas ventás dos lugares para poder sacar as
da que nun cadáver. Fun dos primeiros en
fotos.
chegar a Sumatra polo maremoto do 2004 e
alí dei cun espectáculo dantesco: había miles
de cadáveres por todas partes. Pasados uns
Non produce certo desanimo volver
días tiven que parar e reformular a maneidesas viaxes e ver que aquí segue a vida
ra da que estaba a traballar, porque me dei
de costas a todo iso?
conta de que estaba fotografando, escenas
Ao primeiro tiña que ser insoportable
moi duras, pero non estaba sendo capaz de
aguantarme ao volver das viaxes, tanto
contar unha historia. Recibín varios prepara os meus colegas como para a familia.
mios por ese traballo e o certo é que ao final
Primeiro porque viña tocado de ver aqueapareceron retratados moi poucos mortos.
las historias e despois porque aquí todo era
trivial, a xente seguía preocupándose polos
pantalóns que ía comprar. Non hai por que
Tiveches algunha situación especialrenunciar ao confort que temos, pero é immente difícil?
portantísimo crear conciencia, saber o que
No ano 2005 decidín parar. Estaba canso,
está a pasar noutros lugares, non se debe dar
pero tamén moi afectado. Un ano antes maas costas ao mundo.
taran ao reporteiro Ricardo Ortega cando
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VIGUés DO MES: Javier teniente

anos. Fixemos cousas chulas nese tempo, a
idea era convertela nun punto de encontro.
Creo que esta cidade está chea de cultura,
pero non hai moitos lugares onde mostrala
e manifestala de cara aos demais.
Como naceu a iniciativa «O Vigo que
sorrí», unha das exposicións a pé de rúa
máis recordadas dos últimos anos?
Abrimos a galería en 2012, un ano totalmente depresivo. Eu andaba moito por Vigo
e fixábame en que a xente camiñaba mirando o chan, cunha faciana moi triste, todo era
moi gris. Chamábanme a atención que nos
carteis publicitarios se mantiñan os sorrisos perfectos. Entón ocorréuseme facer uns
carteis enormes cos sorrisos da xente que
me rodeaba. Pensaba que ía ser un traballo
moi difícil e foi xusto ao revés, a xente brindoume a mellor cara. Tamén foi interesante
instalala na rúa de Abeleira Menéndez, que
foi un lugar moi maltratado durante moitos
anos... Daquela parecía que se ía converter
na zona de moda, todos os días viña xente a
retratarse baixo os sorrisos.

Por que pechaches a galería de arte que
tiñas na rúa de Abeleira Menéndez?
Eu quería facer un espazo onde programar
actos culturais, pero tamén teño que dicir
que foi un acto egoísta, porque eu vía a decadencia da prensa e andaba na busca de recursos. A idea era que eu entregaba o meu
traballo á galería e que a cambio a galería
xerase os recursos necesarios para eu seguir
traballando. Pero por desgraza a cousa non
funcionou e tiven que pechala aos cinco

E que pasa con esa rúa, que non acaba de
converterse no punto de referencia que
esperabamos?
Eu fixen todo o que puiden por esa rúa e pola
zona vella en xeral, que é a parte da cidade
coa que máis me identifico. Pero creo que
non está nas mans dos cidadáns solucionar
iso. Vaise ter que traballar no asunto desde
outros lugares.
Gustaríache ter retratado os inicios da
pandemia?
Si, pero o momento pilloume cunha filla
acabada de nacer, vivindo no rural, apartado
dos medios e non tiven tempo de engancharme. Non tiña sentido saír para que non
me deixasen entrar en ningún lugar. Pero si
que foi unha pena non facelo, porque é un
feito que vai pasar á historia.
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street photo

FELIPE CARNOTTO

Fotógrafo documental

iNon é un país para vellosi

E non o digo a mala fe. Na Praza da Igrexa, a histórica tenda
de ultramarinos Alimentación Rivera baixa a persiana de vez.
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Relato compartido

Domingo, Francisco, Inma, Ledicia, Manuel, Marcos, María, María Xosé, Pedro, Rexina

María Reimóndez
Capítulo 3
O teléfono volveu soar. Entro pola rúa do Príncipe sen facerlle caso. Pensara en dirixirme
á ría pola rúa de Elduayen para entreter os pensamentos da certeza do que deixara ben
amañado en Berlín, mais non quería poñerme de mal humor. Sabía polo Faro, que como boa
viguesa lía incesante, da desfeita, mesmo con protestas veciñais intensas. Había cousas
que non tiñan sentido, por moito que algúns señores se emperrasen. Ante eles, sempre as
reviradas. Que por iso estou eu aquí, non por Otto. O recordo de como tentou apropiarse
da miña historia cando lla contei, de como tentou poñerse el no centro do relato, facerse o
meu titor, ou guía espiritual ou gurú ou... Aí segue coas súas chamadas e xogos, mesmo
despois dos golpes. Ando a máis velocidade con ira.
Como puiden acabar aí? Toda esa leria de Otto remata hoxe. Non máis chamadas. Non máis
explicacións. Non máis tentar que a miña historia fose súa. Aférrome a que esta é unha
cidade de mulleres valentes e a ela pertenzo. Non só está aquí escrita a historia do busto de
pedra ao que me parezo. Detéñome ante a placa mentres a xente pasa diante da porta sen
saber dela. «Nesta casa tivo a súa consulta a ilustre doutora Olimpia Valencia». Nun tempo
no que as mulleres tiñan prohibido o acceso á educación, á vida plena, ela, con 21 anos
fíxose médica. Teimou. Tamén a miña irmá Leonor, médica que seguiu as raíces da parte
alemá da nosa familia e marchou a aquel país; que chamou por min, filóloga galega, para
seguir os pasos de Margot Sponer.
A miña irmá Leonor. Médica, algo que semella normal. Mais non o sería sen Olimpia. Sen
a doutora Valencia. Fico aquí chantada pensando na luz amarela que invade os quirófanos.
Lembro ante a súa placa a asepsia, a cabeza perdida da anestesia. O meu non fora un aborto
decidido, senón o froito dunha malleira. «Es ist vorbei», dixérame Leonor. Ata as reviradas
podemos acabar así, rotas. Mais non inmóbiles e moito menos soas.
Por iso cando o teléfono soa cunha mensaxe ás 13:15 e leo, simplemente, «Vorbei», sei que
Otto non me chamará máis. Nin a min nin a ninguén. «Kein Verlust», penso, na miña outra
lingua. E un peso moi grande desaparece dos meus ombreiros. Esa era unicamente a paz
que precisaba para non ter a sensación de fuxir e volver á miña misión. Seguir tirando do
fío daquela traizón, do fío que une a Sponer coa cidade, do papel da miña familia nun Vigo
onde os nazis procuraban o que precisaban para a guerra. Porque toda cidade, entre a luz
que a ilumina, agocha unha parte de sombras.
Domingo Villar está escribindo...

Sección patrocinada pola Secretaría
de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

GASTRO

PARA LAMBER
O BICO
TEXTO E FOTOS: PAULA CERMEÑO

Loce o sol e reinan as altas temperaturas, é
tempo de ixeados!i Os obradoiros esméranse cada temporada en elaborar un produto
cremoso, con materias primas de calidade e
que cative desde a vitrina ata o padal. Hoxe
pode ser un bo día para desfrutar un destes
caprichos doces e por iso presentamos algúns dos mellores xeados que se poden degustar en Vigo.

Capri 2,
cousas de familia
Marco de Cesero abriu a primeira xeadería Capri en 1956, no número 4 da rúa de
Carral. Tratábase dun local pequeno no que
se servían xeados de oito sabores a 50 céntimos de peseta o cornete e, aínda que este
italiano era neófito no negocio, axiña colleu
sona dentro e fóra da cidade olívica. Hoxe
en día continúa esta tradición familiar o seu
neto Christian Rodríguez de Cesero, que
adoza os veráns vigueses desde Capri 2, unha
xeadería que chama a atención pola presentación do produto e a constante innovación en
sabores. Todas as súas receitas toman forma
no obradoiro artesanal que dirixe este mestre
xeadeiro. A creatividade, o esforzo e o entusiasmo son algunhas das cualidades que fan
que o traballo e profesionalidade dean lugar
ás creacións máis orixinais. Algunhas das
últimas novidades son o xeado de chocolate
Nestlé Jungly; o exclusivo xeado Capri, elaborado a base de crema de queixo e caramelo;
ou o de Dolomite, unha crema salpicada duns
amorodos salvaxes pequeniños, importados

de Italia, coma tantos outros ingredientes.
«Aínda que innovamos acotío, gústanos
manter a esencia italiana no noso produto»,
explican. Os xeados de Capri 2 poden desfrutarse tamén na caseta instalada diante de El
Corte Inglés durante estes meses de calor.

Rúa de Velázquez Moreno, 26 i 886 117 354
capri2vigo

Panna e Fragola,
o sabor non ocupa lugar
A Giorgio Bontempi todo o mundo lle desaconsellaba abrir unha xeadería en Galicia.
Diso hai xa 16 anos. Hoxe este hostaleiro de
orixe italiana rexenta dous establecementos
en Vigo (e chegou a ter catro antes da pandemia). Conta cun obradoiro de seu no que
elabora a diario un amplo abano de sabores.
Ao primeiro non lle foi fácil abrir o padal
vigués á novidade: «Botei anos elaborando
máis de trinta receitas e vendendo soamente amorodo, chocolate e vainilla», lembra.
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Outra novidade foi a cremosidade dos doces. «Algo que, por fortuna, xa mellorou en
moitos outros sitios». Agora anda á procura
de receitas máis saudables, mentres os xeados reducidos en graxa ou azucre ocupan xa
a metade dos seus expositores xunto coas
variedades veganas. Nos establecementos de
Panna & Fragola tamén é posible catar pratos italianos salgados: pizzas, pastas, calzones
e ensaladas que ofrecen a posibilidade de
gozar dun menú completo para acabar lambendo o bico cun xeado.

Avenida de Europa, 103 e rúa de Elduayen, 2
695 80 04 25 i pannaefragola.com
pannaefragola_official

Queres máis?
Na categoría Gastro da sección de locais
recomendados de amovida.gal tes máis
información e outras propostas sobre
esta cidade que paga a pena degustar.

outras movidas
De xuño a outubro
Dentro e fóra

Do 1 ao 10 de xullo
Feira do Libro

Pinacoteca Francisco
Fernández del Riego

Rúa do Príncipe

A mostra Dentro e fóra. Un achegamento á
representación do espazo na plástica galega
contemporánea, comisariada por Miriam
Cortés e Patricia Cupeiro, propón un
percorrido en torno á pintura galega moderna e a maneira que ten esta de plasmar
os espazos e a arquitectura, con obras de
artistas como Castelao, Colmeiro, Dans
Boado, Lugrís, Maside ou Seoane.
De martes a sábados, das 18.00 ás 21.00 h;
sábados e domingos, das 12.00 ás 14.00 h //
Gratis

A rúa máis representativa do comercio
na nosa urbe vólvese converter no principado do libro, cun total de 11 casetas
comerciais (ofrecendo 10 % de desconto
en todas as compras) e dúas máis para
as sesións de sinaturas de diferentes nomes das nosas letras más actuais: Fran
Alonso, Ledicia Costas, Beto Luaces,
Arantza Portabales, Rompente e un
longo etcétera, entre o que cómpre salientar a María Reimóndez, autora do
pregón deste ano.

Todo o día // Gratis

Do 1 de xullo ao 11 de setembro
Concertos no xardín botánico

Fundación Sales

O singular xardín botánico da Fundación
Sales alberga entre a súa frondosa vexetación nove concertos ao longo do verán. A
oferta musical, completada polos picadiscos
residentes, DJ Gus e Novio Cadáver, é de
gran variedade, tendo cabida diferentes xéneros: bossa nova, jazz, pop, reggae, rock and
roll e soul. A programación completa é a seguinte: Cora Velasco (1 de xullo), Pablo
Lesuit (8 de xullo), BlackStereo (15 de
xullo), Tinta (22 de xullo), Los Pontiaks
(29 de xullo), Yago Vázquez (12 de agosto), Asaí Bossa Nova (19 de agosto),
Pólvora (26 de agosto) e Elephants Yard
(11 de setembro).
A partir das 18.00 h // Desde 12,00 €
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Sábado 17 de xullo
Primeiro a vida!

Sala Rebullón -Mos-

Obra interpretada por Esther Latorre e Xoel
Álvarez, baixo a dirección de Kirenia Martínez,
que lle dá nome a esta compañía de danza. Esta peza é
unha reivindicación dos coidados que demandan «antes a vida», «elixir a vida» ou «primeiro a vida»: tres
posibles traducións do Plutôt la vie de André Breton,
poema transformado en lema.
Ás 20.00 h // Prezo por confirmar

Do 24 de xullo ao 27 de agosto
Espazo Fest. Pazos históricos

Nigrán

Os tres pazos históricos do veciño concello de Nigrán
acollen un festival cuxas primeiras confirmacións teñen
os nomes de Taburete (23 de xullo), Carlos Sadness
(30 de xullo), Iván Ferreiro (31 de xullo), Marlango
(5 de agosto), Coque Malla (14 de agosto) e MClan
(27 de agosto), estes últimos nun formato íntimo, con
dúo de Carlos Tarque e Ricardo Ruipérez.
Ás 21.00 // Entre 25 e 35 €

Xoves 5 de agosto
Festival TerraCeo: Bala

Auditorio Mar de Vigo

O dúo con nome de proxectil achega sons que lembran a metralla do rock dos noventa combinado con
pólvora de grunge, hardcore, punk, stoner... e a dupla de
dúas voces moi diferentes. Co segundo disco, Human
Flesh, conságranse como unha das bandas actuais máis
sobranceiras do panorama do rock feito en Galicia, que
neste concerto agostiño nos pode levar da terra ao ceo.
Ás 20.30 // Desde 12 €
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‘XELA ARIAS. ASINAMOS SER LIBRES’,
A EXPOSICIÓN SEGUE DE RUTA
Ata o pasado 22 de xuño, a exposición Xela
Arias. Asinamos ser libres estivo presente na
Delegación Territorial da Xunta de Galicia
en Vigo, unha fermosa homenaxe a «unha
das voces máis persoais da literatura galega
contemporánea, que conecta coas xeracións
máis novas dos creadores», en palabras de
Anxo Lorenzo, Secretario Xeral de Cultura.
Na presentación, que tivo lugar a primeiros
de xuño, acudiron tamén a delegada territorial Marta Fernández-Tapias e persoas
moi próximas á autora homenaxeada: súa
nai, Amparo Castaño; seu fillo, Darío Gil;
e o fotógrafo Xulio Gil, pai de Darío.
A mostra confórmase a base dunha ducia
de paneis nos que percorrer a infancia de
Xela, a súa adolescencia rebelde, os primeiros versos que compuxo, a conexión desta
poesía coa cultura e a sociedade do seu tempo, o vizoso labor como tradutora, a experiencia da maternidade plasmada en Darío a
diario, o repentino pasamento e o legado. O
Portal da Lingua Galega (lingua.gal) ofrece
a posibilidade de facer unha visita virtual.
Coordinada por María Xesús Nogueira e

producida pola empresa Ouvirmos, a mostra
conta con fotografías procedentes arquivo
familiar da autora e do arquivo de Edicións
Xerais. Esta foi unha das moitas actividades
programadas pola Xunta de Galicia en torno
ao 17 de maio.
Tras o paso por Santiago de Compostela e
Vigo, a exposición segue de ruta por numerosas cidades e vilas galegas ata o final deste
ano: Sarria, Pontevedra, Amoeiro, Outes,
Lugo, A Coruña, Ourense, Boiro e Celanova.
Acompañando a mostra, o proxecto de video
mapping posto en marcha pola Consellería de
Cultura, Educación e Universidade da Xunta
de Galicia o pasado mes de maio continúa
proxectándose nas fachadas dos espazos
mencionados durante a toda a xeira neste
tributo á autora homenaxeada este ano co
gallo do Día das Letras Galegas 2021.
Artigo patrocinado pola Secretaría de Política Lingüística da Xunta
de Galicia.

HISTORIA DUNHA CIDADE

Jorge LENS

Fotógrafo e profesor
da Universidade de Vigo

MIRANDO POLOS
LETREIROS
Xunto ao patrimonio oficial e de obrigada
conservación (edificios históricos, igrexas,
manuscritos…) hai outros moitos, de base
popular, que axudan a configurar a identidade municipal e dotar as rúas dunha personalidade propia e distintiva. Nesta época de
uniformación cultural, a pervivencia de rótulos comerciais históricos é vital para conservar a singularidade gráfica da nosa urbe e
loitar contra un modo de globalización mal
concibido.

Pouco podemos facer xa por recuperar algunha das auténticas xoias que protagonizaron a paisaxe urbana unhas décadas
atrás. Hai xa tres lustros que comenzamos
a documentar fotograficamente os letreiros
comerciais que, xa daquela, estaban en perigo de extinción. Lamentablemente, máis
da metade deles, algúns moi emblemáticos,
desapareceron sen que puidésemos chegar a tempo de fotografalos. Para moitos
de nós, ou para os nosos pais ou avós, falar

de Barros, Cividanes, El Pilar, La Favorita
ou do Sport é activar de xeito automático
a memoria e viaxar arredor das pequenas
historias que configuran o relato do que somos. Non podemos quedar sen a memoria
colectiva que proporciona este patrimonio
gráfico. Cada vez máis, moitos colectivos
asumen a encarga de loitar pola pervivencia
real destas pezas nas rúas ou por promover
espazos onde se poidan visitar. En Vigo é
o Ateneo Atlántico quen comenzou hai un
ano a campaña «Mirando polos letreiros»,
reivindicando este valor e suxerindo o museo Verbum, a Casa das Palabras da avenida
de Samil, como recinto ideal para establecer
alí un espazo da memoria gráfica desta cidade. Que mellor exaltación das nosas verbas
que o imaxinario colectivo?
Pero antes teriamos que loitar para que algúns rótulos marabillosos, que aínda sobreviven, sigan brillando nas nosas rúas. No
sector industrial hai grandísimos expoñentes: o do estaleiro Hijos de J. Barreras, o centenario de La Metalúrgica, o da marca Miau
na conserveira de Bernardo Alfageme ou o
da reivindicada Panificadora. Quedan tamén
algunhas xoias de tipo comercial: a papelería Porras, o ultramarinos Julio Mera, a armería La Naval Viguesa, a xoiería Ramón
Fernández... ou os «Abrigos de piel» ou os
«Modelos de París» que ilustran un vello
edificio na contorna da Porta do Sol. Con
eles hai un conxunto de letreiros menos coñecidos, pero igualmente importantes, que
esperan para volver ser descubertos... evitando a extinción.
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LOCAIS RECOMENDADOS
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22 NaÏr Natural Xirona 8, Jenaro de la Fuente 29,
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121
23 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8
24 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 1
25 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 3
26 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 17
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27 Rataloka Tattoo Camelias, 22
28 Rouge Pontevedra, 4
29 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 2
30 Savia Yoga Bolivia, 20
31 Sr. Nilsson Triunfo, 2

COPAS

32 Teatro Ensalle Chile, 15

986 47 00 00
647 47 00 47
Para máis info sobre os locais visita
amovida.gal/locais-recomendados

33 Vitruvia Praza de Compostela, 5
34 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 32
35 Woodtown Camelias, 20
Pechado temporalmente

reportaxe

‘Six-pack’ ao sol
2. Finca Moreiras,
galopando ceibe

1. Deilán Praia,
música na ribeira
Abriu hai tres anos e xa é un dos
chiringuitos de referencia da Ría
de Vigo. A principal responsable disto é Elena Rodríguez,
a xerente, que tamén rexenta
desde o ano pasado outro local
na praia fluvial da Calzada, en
Ponte Caldelas. Pero centrándonos no establecemento de
Vilaboa, podemos dicir que,
ademais de ter cunha localización idónea, mantense aquí
unha coidada programación
musical, que esta temporada
conta con máis dunha vintena
de artistas galegos. Outra das
novidades deste ano é a colaboración con Cociña enxebre,
proxecto do chef Trigo que incrementa en cantidade e calidade a oferta gastronómica.

A tres cuartos de hora da nosa
cidade atopamos unha asociación creada co único fin
de preservar e dar a coñecer
o cabalo de Pura Raza Galega
(PRG), unha especie en perigo
de extinción. Aquí propóñense
actividades moi diversas: safaris etolóxicos; rutas pola costa,
polo monte ou entre viñedos;
prácticas formativas ou terapia
ecuestre para todas as idades.
Teñen moita aceptación os bautismos hípicos, unha xornada
de iniciación para aprender de
cero sobre o comportamento e
a comunicación destes animais
e mais uns conceptos básicos de
equitación polo campo. As aulas rurais tamén gozan de grande acollida entre toda a xente,
adultos e menores, que visitan
este predio cabalar.
Finca Moreiras | Mougás (Oia)
675 22 26 56 | fincamoreiras.com
info@fincamoreiras.com
Finca Moreiras | fincamoreiras

Deilán Praia | Barciela, 95

3. Furgos Río,
un mundo
de posibilidades
As furgonetas están a gañar
adeptos á hora de viaxar, aportando liberdade, autonomía e a
posibilidade de chegar a lugares de rachar coa pana a prezos
moi económicos. Con amigos,
en parella ou coa familia; con
mascotas, bicicletas ou táboas
de surf. As posibilidades son
infinitas, e estas furgonetas
ofrecen a oportunidade de facelas realidade. Celtia, unha das
persoas ao mando, cóntanos
que algunhas das escapadas que
máis éxito teñen son as que van
á Costa da Morte ou á Ribeira
Sacra. A título persoal, ela recoméndanos O Morrazo, Muxía
ou Burela. Sexas de praia ou de
montaña, aquí temos a oportunidade de nos enrolar a bordo
dunha furgoneta coa que descubrir o propio país.
Furgos Río | 648 72 81 51
furgosrio@gmail.com
furgos_rio

(Santa Cristina de Cobres, Vilaboa)

deilanpraia@gmail.com
Deilán Praia | deilanpraia
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reportaxe: `six-pack’ ao sol
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Dispoñer de máis e mellor tempo fai do verán a época perfecta para probar ese tipo de actividades que
durante o resto do ano deixamos aparcadas. É o momento ideal para espelirse neste época tan estraña
que nos tocou vivir. Viaxes, natureza, música, deporte… as opcións son innumerables, e velaquí deixamos as nosas seis favoritas.
4. Mar de Ons,
natureza
e gastronomía en ONS
Algúns dos privilexios que nos
ofrece esta terra son eses paraísos con forma de illa aos que
podemos escapar de cando en
vez. Un destes lugares máxicos
é a illa de Ons, á que nos podemos achegar durante todo o verán grazas á navieira que leva o
seu mar no nome. Podémonos
bañar nas praias, descansar nos
areais, coñecer a fauna e flora,
descubrir sendeiros e, para repoñer folgos, catar a excelente
gastronomía que ofrece. Ata
mediados de setembro, todos
os días sae un barco ás doce e
cuarto do mediodía desde Vigo,
polo que non hai escusa para
non facer tal escapada.
Naviera Mar de Ons | Cánovas
del Castillo 26 | 986 22 52 72
mardeons.com | info@mardeons.com
MardeOns | mardeons

6. Nabia,
celebracións de luxo

5. Mvico,
a dúas rodas
Coa chegada do bo tempo e a recente creación do carril bici vigués, cada vez apetece máis desprazarse pola urbe a dúas rodas.
Para quen non teña bicicleta de
seu, existen servizos de arrendamento coma este, situado no
impoñente Pazo Los Escudos.
Pedaleando ao modo tradicional ou desde a comodidade
dunha bicicleta eléctrica, por
onde máis che preste. Gabriel
e Daniel, os irmáns responsables do proxecto, propoñen un
par de rutas: unha por Alcabre
ata Bouzas e outra polas praias
da contorna ata o Cabo Estai. A
través da web pódese coñecer
moita máis información de interese sobre os lugares máis destacados destas rutas. Os irmáns
asegúrannos que paga a pena ir
coa bici eléctrica ata Baiona, un
camiño sinxelo e apetecible para
este servizo de cinco estrelas.
Mvico | Pazo Los Escudos.
Atlántida, 106 | 606 98 86 03
mvico.es | info@mvico.es
mvico.experience
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Que tal unha celebración privada, en parella, coa familia ou
entre amigos, nun barco pola
nosa Ría para despois rematar a
xornada cun baño nunha praia
das Cíes co solpor como fondo?
Isto é posible con esta navieira,
aberta a calquera evento que se
poida realizar nos seus barcos,
cun número de prazas entre 18 e
250 dispostas para aniversarios,
despedidas, vodas, xornadas de
pesca, escapadas románticas, paseos exclusivos, ceas de empresa... Todo isto con opcións de
catering, servizo de decoración,
guías acreditados e flexibilidade
para as cancelacións se o tempo
non acompaña.
Nabia | Cánovas del Castillo s/n
986 32 00 48 | piratasdenabia.com
comercial@piratasdenabia.com
PiratasDeNabia | piratasdenabia

festivais e feiras

OS FESTIVAIS
SACAN
A MÁSCARA

The Broke, ademais dos espectáculos de artes escénicas das compañías Cirkomapcto
e AsacocircO.
O Son do Camiño: Perseidas
Do 14 de xullo ao 8 de agosto, no Monte do Gozo
(Santiago de Compostela)

TEXTO e fotos: Pablo vázquez

Un síntoma de que as cousas están volvendo
pouco a pouco ao rego é o número de IFes-I
Itivais de músicaI que temos este verán
en Galicia. Se ben moitos deles aínda están
bastante lonxe de ser o que eran antes da
pandemia, xa miran cara ao futuro. A cultura, a música en directo neste caso, ten que
reconquistar o que lle pertence e mesmo
rexurdir con máis forza deste pozo que é a
crise provocada pola COVID-19. Cantaba
John Lennon que vivir é fácil cos ollos pechados; aquí deixamos seis festivais aos que
acudir con fe cega, orellas abertas... e nariz e
boca cubertos.

Un dos eventos musicais máis grandes de
Galicia, aínda sen poder desplegar todo o
seu potencial, non quere perder a particular cita festivaleira deste ano. Baixo o nome
de «Perseidas», esta edición do festival
compostelán propón un ciclo de 11 xornadas musicais no Monte do Gozo, cunha
variada carteleira de 18 artistas: veteranos
como Raphael ou Loquillo, xente nova
como Furious Monkey House ou Maren,
e pesos pesados a nivel estatal do talle de
Estopa, Rozalén, Vetusta Morla ou Xoel
López. Pablo Lesuit será o embaixador de
Vigo nun evento que mantén o nivel á espera de que a situación sanitaria lle permita
volver pola porta grande.

Morrasound Rock Fest
O 2 de xullo no Parque de Samertolameu de Meira
e o 3 de xullo no Miradoiro da Fontenla de Domaio
(Moaña)

Se algo caracteriza ao festival moañés, é
a fidelidade que lle ten ao xénero do rock
desde a primeira edición, en 2016. Os responsables deste oasis roqueiro son os membros da asociación cultural Fontenla, que
leva o nome do fermoso miradoiro onde
se celebra o evento, unha paraxe ao pé da
ponte de Rande que ofrece unha vista única da nosa ría. Tras unha primeira xornada no parque Samertolameu da parroquia
de Meira, o sábado 3 chega o día grande
no devandito miradoiro da Fontenla de
Domaio, coas actuacións de Los Enemigos,
Immaculate Fools, Bala, Anarchicks e
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dun acontecemento único que, como vén
sendo costume, non desvela os nomes do
cartel ata o desembarco na illa. A filosofía
deste evento está moi benvalorada polo público que agradece unha programación tan
coidada e diferente, esgotando os abonos
durante todas as edicións. A sostibilidade e
o respecto polo medio ambiente son outras
das máximas da promotora Sinsalaudio.
SonRías Baixas
Do 3 ao 8 de agosto (Bueu)

Vive Nigrán
Do 15 ao 17 de xullo, no Campo de fútbol de Lourido
(Nigrán)

Un dos poucos festivais que sobreviviu durante o ano pasado foi o nigranés, que este
ano volve ao seu emprazamento orixinal: o
campo de fútbol de Lourido, un espazo de
gran beleza situado á beira de Praia América,
coas illas Cíes como tapiz. O evento aposta
pola variedade e polos artistas novos de gran
proxección: Locoplaya, Verto, Walls,
Natalia Lacunza, Ginebras, Mounqup...
e tamén hai un oco para bandas ben asentadas: Sidecars e Shinova. Todo isto conforma un cartel ecléctico para un festival que
non deixa de medrar cada ano a pesar das
dificultades. Como noutras edicións, haberá
actividades paralelas orientadas ao público
familiar.
Festival Sinsal Son Estrella Galicia
Do 23 ao 25 de xullo, na Illa de San Simón (Redondela)

Esta nova edición do festival máis especial da
contorna preséntase como «Esencial», pois
trátase dunha volta ao celme: tres xornadas
de música por descubrir no espazo singular
da Illa de San Simón, nunha cita en que a
natureza, as músicas contemporáneas e as
viaxes en barco volven a ser protagonistas

O festival que leva o nome das nosas rías é
outro dos que mudaron de formato, ofrecendo case unha semana de concertos en diferentes lugares de Bueu. Este cambio afecta
á cantidade, pero non á calidade da proposta, que volve contar con nomes de primeiro nivel como Ciudad Jara, Kase.O, La
M.O.D.A. ou La Pegatina. A denominación
de orixe do país queda patente nas actuacións de Sabela, Sés e Sondarúa. Ademais
de boa música, a gastronomía e a praia complementan o atractivo desta cita que se vén
convocando desde hai case dúas décadas.
The Wild Fest
4 e 5 de setembro, no Parque Forestal de San Miguel
de Oia (Vigo)

Malia as consabidas restricións, este festival
de nome silvestre triunfou o ano pasado,
nunha proposta de música, cinema ao aire
libre, gastronomía, mercado e sostibilidade
nun espazo acolledor que seduciu centos de
persoas. Nesta terceira edición búscase repetir o éxito, entre outras cousas, cunha oferta
musical de moitos quilates: Los Zigarros,
Familia Caamagno, Stoned at Pompeii,
Thee Blind Crows, Susana Seivane Trío,
Enxeito e Zeltia Irevire. Tamén se retoma a carreira de obstáculos propia do evento, que incrementa a variedade de opcións
que ofrece este festival na natureza.
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as outras luces

Ernesto IS

Escritor

‘O vermú
milimitreiro’,
de 8mm

#culturasegura #nonnoscanceles
Data e hora: domingos 4 e 18 de xullo; ás 12:30
e ás 14:00 h.
Lugar: O Serán.
Entrada: 10,00 € (inclúe bebida e tapa con opción
vexetariana), a reservar en 8mm.teatro@gmail.com

Foto: @esstraperlo

E chegou o verán! Con el, as batallas nocturnas contra os mosquitos, a inflación no
mercado da cervexa, o vitrasa a Samil, a roupa de dubidoso gusto, os corpos invernais
vernizados en crema hidratante... e unha
nova sesión de impro ao chou coa compañía
8mm! O grupo de improvisación teatral
dálle a benvida á época estival co último
vermú milimitreiro da temporada; un espectáculo cheo de humor, música e canallada que programa para o mes de Santiago

a formación integrada por Sergio Agra,
Carlota Mosquera, Paula Pier e Pedro
Placer. Rexentado polo pintoresco Obi,
o local que acolle o espectáculo é O Serán,
unha especie de curral de comedias situado
no número 29 da rúa de Manuel Núñez que,
xunto cos billetes dos espectáculos, inclúe
unha consumición e un petisco. Ademais, os
milimitreiros prometen pechar estas sesións
con grandes sorpresas e presenzas convidadas moi especiais no último día. Talvez
sexa polos grolos de Yzaguirre, polas tapas
de Carmiña, polas risas máis que aseguradas ou porque, segundo parece, todo regresa pouco a pouco á anormal normalidade;
pero é que estas falcatruadas de 8mm teatro
montaron unha especie de posto de praia no
corazón da cidade que lle dá outro sabor ao
noso verán. Que trema Georgie Dann!
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ESCAPADAS

EXPERIENCIA
QUE VAI E VOLVE

A chegada da pandemia fulminou plans a
curto, medio e longo prazo. Con todo, sempre hai opcións coma esta que compartimos
convosco: unha ruta de fin de semana na que
aproveitamos para probar un Volvo XC60
R-Design, por cortesía de iAutesa,i o concesionario oficial de Volvo en Vigo. Trátase
dun automóbil SUV híbrido, que conta con
todas as vantaxes dun coche eléctrico mantendo asemade a autonomía da mecánica,
todo un seguro de viaxe.
Montamos no coche e puxémolo en marcha
sen sequera ter que sacar a chave do peto,
como por cousa de maxia. Eran as oito da
mañá, escollemos en Spotify a voz cantante
de Norah Jones con «Sunrise», e puxémonos rumbo a Canido para gozar dun bo almorzo con vistas ao mar. Aínda é cedo e case
non hai xente na praia, así que decidimos dar
un paseo pola beiramar, atravesando a parte posterior da Finca Mirambell, camiño da
praia do Vao. O sol empeza a apertar, así que
decidimos refrescarnos na exquisita auga salgada para despois deitarnos a secar na area.
Volvemos ao coche e, ao ritmo dos AC/DC
con «Highway to Hell», collemos as sinuosas

curvas do camiño en dez minutos chegamos
ao cumio da cidade. Desde o monte Cepudo
temos unha das mellores estampas da Ría de
Vigo. Puidemos xantar comodamente no
restaurante que alí hai, pero decidimos facer
un pícnic. Xa facendo a dixestión, botamos
a sesta á sombra dunha árbore... ata que toca
volver á carga. Marcamos a seguinte parada
en Google Maps, integrado no navegador: o
parque forestal de San Miguel de Oia, un lugar
sen parangón onde hai rutas de sendeirismo
para todos os niveis, boas pistas para montar
en bicicleta e é un dos treitos favoritos para os
corredores de montaña. Despois dunha boa
pedalada, devecemos por unha cervexa fría,
polo que imos ata un chiringuito de Saiáns,
antes de continuar co plan, que nos leva ata
Baiona, onde decidimos cear e buscar pousada.
Ao outro día, rumbamos cara á Guarda pola
estrada da costa, un bo traxecto para gozar da condución. Aparcamos na praia do
Muíño e, antes de estomballarnos ao sol, decidimos facer unha ruta circular na que rodeamos as faldras do monte de Santa Trega.
Logo dunha boa xornada de praia, paramos
a mirar o solpor desde o Cabo Silleiro, unha
estampa perfecta para culminar calquera fin
de semana do verán.

Se queres vivir unha #ExperienciaAutesa, podes
chamar ao concesionario e solicitar unha proba
gratuíta.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTE
A MARES
TEXTO: PAULA CERMEÑO

Pese a gozar da fama contraria, o verán
tamén ten rutinas propias e a de moitos de
nós consiste en ir á praia un día si e ao outro
tamén. Se esas xornadas interminables á paparrandona non van contigo, pero non queres renunciar ao aire libre, ao cheiro a mar
e ao salitre na pel, propoñemos unha terna
de actividades deportivas perfecta para un
iEStío memorable.i

Mergúllate na ría
con Capitan Diver
Hai só dous anos que Pablo Ubeira e
Andrés Morán decidiron montar unha
empresa de mergullo ao seu xeito, cunha
experiencia única en Galicia que combina
a navegación a vela e as inmersións. Para
o primeiro fixéronse co buque Galipso,
unha goleta de dous mastros, construída
en Inglaterra en 1975 que, no momento
da botadura, era a máis grande en trazar o
seu ronsel na nosa ría; o segundo xa o tiñan dominado, pois ambos levaban tempo
traballando como instrutores de mergullo,
sendo bos coñecedores destes fondos un algo
escuros e, desde o descoñecemento, menos
atractivos que as augas cristalinas doutros lares. A apatía dura pouco cando nos enumeran a cantidade de opcións de mergullo con
botella que ofrece a nosa contorna, tranquila
grazas ao amparo da ría, con moitos puntos
de interese nos que practicar este deporte:
as illas Cíes, un dos dez mellores sitios de
España nos que somerxerse cando interesa
ver especies como as centolas, o melgacho,

Marina Davila Sport (Peirao de Reparacións
de Bouzas) i 644 67 74 99 i info@capitandiver.com
capitandiver i capitandiver

o polbo ou a raia mosaico; as bateas, espectaculares grazas ao xogo de luces que crean as
cordas desde abaixo, ou algúns dos restos dos
naufraxios en Rande, Monteferro e as illas
Estelas. Se aínda non probaches nunca, en
Capitan Diver impártense cursos para todos
os niveis, desde o bautismo ata mestrados
homologados pola Asociación Internacional
de Instrutores de Mergullo (PADI) e pola
Scuba Schools International (SSI).
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actividades deportivas: deporte a mares

Practicar o equilibrio
con Surf Vigo
Ángel García levaba unha década practicando e ensinando surf cando coñeceu a
variante paddle surf, é dicir, surf de remo:
un deporte de orixe hawaiano que permite
desfrutar dunha xornada de exercicio no
mar adaptada a todos os públicos, pois a
esixencia física é moito menor que a doutros deportes acuáticos. Outro punto a favor
é que se trata dun exercicio moi completo, no que se traballan os brazos ao remar,
pero especialmente o core e os cuadríceps,

ao tempo que axuda a mellorar o equilibrio.
Surf Vigo foi a primeira empresa en Galicia
en contar cunha flota de táboas en alugueiro
e cursos para aprender desde cero ou vivir
unha experiencia diferente. O servizo más
demandado son as travesías desde Bouzas
ata a zona de Alcabre; pero a oferta non remata aí, é posible combinar o equilibrio sobre a táboa con outras actividades, como o
esnórquel, o ioga ou o paddle de ondas, que
xa require un nivel avanzado. E tamén podemos apuntar ao noso can para que suba a
bordo da táboa!

Descubre a pesca con Bluscus
Pablo Mariño naceu co destino impreso
no apelido, cousa que xa lle vén de familia,
sendo fillo e neto de mariñeiros. Xa crecido,
en 2014 fundou Bluscus, un proxecto turístico baseado na sostibilidade e a transmisión
de coñecemento co que ensina como é a vida
ligada ao mar, desde o marisqueo, ata os tipos
de embarcacións, pasando pola observación
de baleas ou o descubrimento de aspectos
históricos do noso anaco de océano. Aquí é
posible observar as artes de pesca tradicionais
ou, para quen lle pique a curiosidade, ofrécese a posibilidade de probar sorte coa cana de
pescar nunha saída apta para neófitos e iniciados. Pero hai moito máis, como os viaxes
en veleiro ata Cíes ou en lancha a San Simón.

Rúa de Santa Ana, 9, baixo (Bouzas) i 698 18 22 87
contacto@surfvigo.com i surfvigopaddle

Rúa de Policarpo Sanz, 14, 3B i 657 63 59 99
info@bluscus.es i bluscus
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Somos ciencia
cal sería o mellor xeito para asignar unha cota
para cada país? «Aí é onde entra a teoría de
xogos, unha área da matemática aplicada que
fabrica modelos para tomar decisións como
estas», resume.

Eduardo ROLLAND

Xornalista

XOGOS
DECISIVOS
A toma de decisións non é unha tarefa doada.
Pero as matemáticas poden ser de moita axuda. Ese é o traballo de María Estela Sánchez
Rodríguez, investigadora do CINBIO (centro de investigación cofinanciado con fondos
FEDER) que, a través da teoría de xogos,
estuda algoritmos que nos axuden a acertar
cando estamos ante un dilema. Esta científica forma parte do grupo de investigación
SiDOR (Statistical Inference, Decision and
Operations Research), que traballa en problemas complexos para atopar as solucións
máis beneficiosas. Un exemplo é o reparto
das cotas de emisión de CO2 á atmosfera, decidido no cume do Clima de París en 2015.
«As emisións teñen que baixar un 7,6 % cada
ano ata o 2030 para podermos conter o quecemento global», explica a investigadora. E

Un dos pioneiros desta nova matemática
foi John Forbes Nash, Premio Nobel de
Economía, nome coñecido baixo o rostro
de Russell Crowe no oscarizado filme A
Beautiful Mind (Ron Howard, 2001). Desde
as súas propostas revolucionarias a mediados
do século pasado, a teoría de xogos non fixo
máis que avanzar; primeiro na economía,
despois para analizar as tensións diplomáticas
da Guerra Fría. Na actualidade encóntrase en
todos os eidos da ciencia, desde a bioloxía, a
computación ou a psicoloxía. Estela Sánchez
pon outro exemplo da utilidade destes estudos: a distribución das vacinas da COVID-19.
«O Goberno pode facer un reparto proporcional entre as comunidades autónomas,
atendendo ao número de habitantes, pero
pode haber outras fórmulas máis xustas e eficaces», explica a investigadora do CINBIO.
«Traballamos con problemas complexos, con
moitos xogadores, con diferentes variables...
Case todo pode resumirse en modelos matemáticos», afirma. E os matemáticos aplicarán eses algoritmos no seu día a día? «Pois
claro, por iso as matemáticas están de moda
nas empresas: analizamos calquera problema
para dar coa solución», presume ante o auxe
desta carreira carente de desemprego.
Tomar a decisión correcta ten a súa ciencia e
no CINBIO úsanse as matemáticas para dar
no albo.

cinbio.es

Modelo matemático.
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«O xogo non é unha pausa na

izaxe interminable».
aprendizaxe, senón unha aprend
Vince Gowmon
IPARQUE FORESTAL DO MONTE DOSI
IPOZOSI

Situado ao norte do monte Alba, na parroquia
de Valadares, este espazo conta con grellas,
mesas, randeeiras para a rapazada, un lago
artificial... e mesmo un restaurante por se o
pícnic nos sabe a pouco. E non podemos marchar sen gozar da espectacular vista da cidade que nos ofrece o seu miradoiro.

LOURDES TOMÉ

Educadora infantil

Fotos: turismo.gal

Imos de merenda
Unha das estampas da infancia que lembramos con máis cariño son aquelas merendas
no campo, iso que agora alcumamos co nome
de pícnic. Seguro que indagando nestes recordos, nos veñen á mente partidos de fútbol
nun prado, xogos populares, baños nalgún río
ou os menús de tortilla de patacas e filetes
empanados. Malia que agora non é tan habitual saír a pasar o día no campo cos pequerrechos, o certo é que temos ao noso carón
merendeiros moi ben dispostos para gozar
dun día ao aire libre en familia.
IPARQUE FORESTAL DE BEADEI
Pode que este sexa o merendeiro máis fermoso da cidade e o que máis servizos ofrece.
As áreas de recreo están totalmente equipadas con fontes, grellas, mesas, un campo de
fútbol e bambáns. Hai ademais un estanque
rodeado sempre de animais e unha gran paxareira. Deste parque forestal saen varias
rutas de sendeirismo, que tamén son aptas
para ir en bicicleta. Desde o miradoiro podemos rematar a xornada gozando dunha das
mellores vistas das illas Cíes.

IPARQUE FORESTAL DO VIXIADORI

Situado en Candeán, talvez sexa o merendeiro máis grande desta cidade. Dispón de zonas de sol e sombra, bancos e mesas de pedra, sendeiros para bicicletas e área de ocio
infantil. Outra opción interesante que se pode
facer é unha andaina con valor arqueolóxico,
xa que nesta contorna hai mámoas e dolmens
que forman parte dunha das concentracións
arqueolóxicas máis importantes de Galicia.
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MASK SINGER:
A EXPOSICIÓN

Mask Singer: Adivina quién
canta, o programa de Antena
3 que se uniu á moda de levar
máscara trae ao primeiro
andar do centro comercial
da Salgueira a exposición
dos seus vistosos disfraces.
Data e hora: ata o 31 de xullo // Lugar:
Centro Comercial Gran Vía // Prezo:
gratis // Idade recomendada: todos
os públicos.

ESTRELAS
EN MOVEMENTO

O
Museo
de
Arte
Contemporánea
(MARCO)
ofrece obradoiros dirixidos
ao público infantil cuxos contidos xiran en torno ás obras
de artistas expostos durante
esta tempada no museo. As
actividades divididas entre
dous grupos de idade desenvolveranse ao aire libre.
Data e hora: martes, mércores, xoves e venres, do 1 ao 29 de xullo, das
11.00 ás 12.15 e das 12.30 ás 14.00 //
Lugar: Museo de Arte Contemporánea
(MARCO) // Prezo: gratis // Idade
recomendada: dos 3 aos 6 anos (1ª
hora) e dos 7 aos 12 anos (2ª hora) //
Duración: 90 minutos // Inscrición: de
xeito presencial ou chamando ao teléfono 986 11 39 00.

OS SONS DO TRABALLO

A martelada do ferreiro, o cicel do canteiro, o bear dos cordeiros do pastor, a máquina de coser da costureira, o chifre
do afiador... son o punto de partida desta actividade. Tras un
breve percorrido por unha sala dedicada aos oficios tradicionais, faise unha xincana de recoñecemento destas profesións.
Data e hora: do 1 de xullo ao 13 de agosto // Lugar: Museo Etnográfico Liste //
Prezo: 1,00 € // Idade recomendada: dos 3 aos 8 anos // Duración: 60 minutos //
Inscrición: chamando ao teléfono 986 24 46 98.

CREACIÓN DE CINEMAKIS

Obradoiro de teatro-cine de papel para ensinar a creación
dunha obra de emaki, peza teatral xaponesa que combina texto e imaxes nun pergamiño. De xeito lúdico, a rapazada pode
aprender a crear historias a partir de lecturas, realizando
unha maqueta a partir dunha caixa de cartón, levando despois para a casa cadansúa creación.
Data e hora: 19 de xullo, ás 10.30 // Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas //
Prezo: gratis // Idade recomendada: de partir dos 7 anos // Duración: 90 minutos
// Inscrición: a partir do 6 de xullo, de xeito presencial, a través do enderezo electrónico bpneiravilas@vigo.org ou chamando ao teléfono 886 26 77 59.

EN GALEGO MOLA

Animación, libros e xogos de palabras para tomar conciencia da nosa lingua; danzas, bailes tradicionais e actividades
diversas para traballar a creatividade a partir dos contos.
Sempre en galego.
Na axenda de amovida.gal
podes consultar estes e
outros eventos para pequerrechos en Vigo .

Data e hora: martes 27, ás 10.30 // Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas //
Prezo: gratis // Idade recomendada: gratis // Duración: 3 horas // Inscrición: a
partir do 6 de xullo, de xeito presencial, a través do enderezo electrónico bpneiravilas@vigo.org ou chamando ao teléfono 886 26 77 59.
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ESCAPES EN VIGOZOO

DOMINGOS DE ASTRONOM

ÍA

Esta proposta baséase na simulación mediante proxector do
noso ceo nocturno, nunhas xornadas orientadas ás familias
para aprender a orientarse na noite, recoñecer as principais
constelacións, estrelas e planetas visibles na noite proxectada na Madroa.
Data e hora: domingos de xullo e 1, 8 e 15 de agosto, das 10.00 ás 13.00 e das
16.00 ás 18.00 // Lugar: VigoZoo // Prezo: 3,00 € + entrada ao parque zoolóxico
(gratis para os menores de 3 anos) // Idade recomendada: todos os públicos //
Duración: 25 minutos aprox. // Inscrición: chamando ao teléfono 986 26 77 83,
de luns a venres, das 10.30 ás 20.00 (o período de cada reserva remata o xoves
anterior á data da actividade).

Durante as tardes dominicais destes meses, organízase unha serie de dez probas centradas no escapismo
para grupos de familiares
e amigos onde cada equipo
debe seguir as pistas ata
chegar á meta antes de que
pase unha hora.
Data e hora: domingos de xullo e
agosto, das 17.00 ás 19.00 // Lugar:
VigoZoo // Prezo: 2,00 € + entrada ao
parque zoolóxico (gratis para os menores de 3 anos) // Idade recomendada: todos os públicos // Duración:
60 minutos // Inscrición: chamando ao
teléfono 986 26 77 83, de luns a venres, das 10.30 ás 20.00 (o período de
cada reserva remata o xoves anterior
á data da actividade).

DESDE O REFUXIO

Irene GARRIDO PATÓN

Experta en redes sociais

Esta cachorrona de aproximadamente un ano
de idade apareceu hai uns meses e parece que
foi atropelada. Ademais dunha luxación na
rótula, presentaba unha hernia diafragmática que lle obstaculizaba a respiración. Tivo
que someterse a unha cirurxía tan complexa
como custosa, e despois dun longo postoperatorio, quedou pronta para marchar con
quen a queira. É moi sociable, mimosa e xoguetona, pero ao ser unha pitbull é necesario
ter a licenza correspondente para a adopción.

Sasha
Aloia, protectora de animais
675 69 61 78 i protectoraanimaisaloia@gmail.com
protectoradeanimaisALOIA
aloia_protectora_animales
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TENDENCIAS

ESTELA GÓMEZ

Correctora literaria
e redactora de contidos

ALBA DE COR
máis intensas e xogando cos degradados nos
cristais. Ademais, a boa relación de calidade
e prezo logra que o exclusivo non sexa sinónimo de excluínte.

Se no abrente destes días enchemos a bolsa
da praia coa toalla, a crema solar e a botella
de auga, tampouco deberían faltar nela as
lentes de sol. Protexer a vista da radiación
ultravioleta sen renunciar á moda é posible cos modelos orixinais da marca iThei
iGraphics Project.i

Despois de varios anos traballando no sector, Alba Antepazo, diplomada en Óptica e
Optometría, sentiu a necesidade de emprender. En 2017 decidiu dedicarse ao deseño
destes coloridos anteollos. Para isto, formou
equipo canda a súa parella, David Correa,
co fotógrafo Fran Cortizo e mais cun grupo
de axentes comerciais. Con toda esta axuda
creou unha liña de lentes de sol, graduadas
ou non, que conformaron o proxecto de
Graphics cunha filosofía clara: a cor nunca
está de máis. Para a marca selecciónanse materiais de primeira calidade, Alba encárgase
do deseño, da forma e da cor das monturas;
superpoñendo tons, optando polas gamas

Para probar os modelos de Graphics durante estes meses de praias, furanchos e festivais, propoñemos achegarse a algún dos
puntos de venda que a marca ten en Vigo:
Óptica Lunic (Ronda de Don Bosco, 31),
Optilens (Hispanidade, 112), Centro Óptico
Amaro Quireza (Velázquez Moreno, 47),
Federópticos Bernárdez (Elduayen, 22) e
Vaidhé (Carral, 7). Tamén se pode visitar a
web thegraphicsproject.com e escoller entre
os múltiples modelos. Lentes de sol para xente con actitude nun verán que ten boa cor.
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as túas movidas

MARIÑA
Chamáronme Mariña e sono en verdade.
Non o escollín, como tampouco o fixo miña
nai, nin súa nai, nin a nai desta. Ser unha bruxa do mar non se escolle, o mar escóllete a ti.
É unha herdanza de mareas vivas, de rumor
escuro, de cheiro a sal e de ondas que te arrolan en soños. É unha existencia de recordos
vellos, de voces que polas noites berran que
aínda lles queda traballo por facer. Romanos
e suevos conquistaron estas terras, monxes
guerreiros defenderon Oia do ataque de corsarios berberiscos... Estas augas lémbrano
todo. Elas nunca se esquecen. Campos de prisioneiros, pobos que arrasaron outros pobos,
emigración, ritos, castelos e atalaias. Tamén
os mariños que se perderon baixo as ondas
e nunca regresaron á casa. Tamén as pontes
que atravesan as augas e rompen fronteiras.
Eu podo velo todo ao mesmo tempo, esa é
a miña dor. Podo oír os berros que percorren os castros, o renxido dos helmos romanos ao partírense. Podo cheirar o sangue
nas espadas, nas baionetas. Podo ver todo o

horror que unha vez invadiu esta terra e que
o Pai Miño levou lonxe, ao mar, ao esquecemento. Ese é o decorrer normal da vida, do
tempo e das augas do río: o Pai Miño flúe
cara ao mar igual que a vida conduce á morte e unha era sucede á anterior.
Excepto en días como hoxe. A Guarda
amenceu cuberta de néboa. O frío e a humidade atravesan os corpos e quedan cravados
na alma como un aviso do que está por vir.
O mar invade o río da mesma forma que a
morte invade a vida, pois, en madrugadas
como esta, os defuntos volven á nosa vila
e arranxan as contas pendentes con aqueles
que quedaron atrás. Vinganzas e xustizas de
ultratumba que unicamente eu podo entender, pois non se mostran ante ninguén máis.
Por iso actúo como a súa mensaxeira desde
hai anos, para que os vivos teñan a ocasión
de atopar a paz antes da morte.
E hoxe dígoche, por todo o agarimo que che
teño, que esta vez che tocou a ti.

Gabriel ROMERO DE ÁVILA CABEZÓN
GabrielRdeAvila

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal
Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas
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