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OFERTA DE OCIO

O Baixo de Gelín en Corme acollerá unha 
charla sobre Urbano Lugrís. Organiza a 
actividade a Fundación Torre Pujales. Ás 
22.00 horas se proxectará a película Las 
uvas de la ira, nun acto organizado po-
la asociación de veciños. Pola noite, ás 
23.00 horas comezará unha verbena que 
será amenizada polas orquestas Ría de 
Arousa e Almirantes. Todo será no pro-
grama das festas dos Remedios. 

Charla, película e verbena
CORME | 19.30 HORAS

A asociación Afaber de Carballo organiza 
unha serie de actos co gallo do Día Mun-
dial do Alzhéimer, que foi onte. Hoxe ha-
berá unha mesa informativa na praza do 
Concello e pola tarde un café no centro 
terapéutico da entidade no que se reuni-
rán persoas interesadas en coñecer cues-
tións relativas a Lei de promoción de au-
tonomía persoal. Informará Carlos Taibo, 
traballador social do Concello.

Día do Alzhéimer
CARBALLO | 11.00 A 21.15 HORAS

EVENCIO FERRERO
ALCALDE DE CARBALLO
A problemática dos centros educativos. 
«Creo que non hai unha causa, é dicir, hai 
unha situación complexa, dende o punto 
de vista social e educativo, e esta com-
plexidade temos que abordala con sere-
nidade e intentando buscar algunha solu-
ción. Isto é unha situación de sentimen-
to e de estado anímico, a percepción da 
sociedade de cómo ve un determinado 
fenómeno». 

RADIO VOZ
VOCES DE BERGANTIÑOS

99.8 FM

O festival musical empezará esta noite 
na cervexería Dublín. A entrada custa-
rá 10 euros cada día e 15 o bono da xor-
nada completa. O protagonista deste día 
será Bap Kennedy, que dará o seu único 
concerto en España. Os outros convida-
dos serán os vigueses Portrait e os mí-
ticos compoñentes da Granxa. O grupo 
murcián The Runarounds non poderá 
acudir á cita.

Xiria Pop
CARBALLO | 23.00 HORAS

El Centro Comercial 
Aberto
Es la gran oportunidad del co-
mercio de Carballo. Signifi ca 
la unión y la fuerza de los es-
tablecimientos, los más an-
tiguos y los modernos. Car-
ballo siempre ha sido, funda-
mentalmente, comercio y no 
puede perder esa vena. La lu-
cha por mejorar no deben de-
tenerse. El CCA es la marca 
carballesa por excelencia. Su 
éxito será el de toda la capi-
tal de Bergantiños. Ayer en-
tregó el gran premio del ve-
rano. Enhorabuena a la ga-
lardonada.

Elevador del Fogar
Empezó siendo una chapuza 
que terminó bien. No tiene 
sentido colocar un ascensor 
sin mirar antes si dispone de 
capacidad sufi ciente para lo 
que se le necesita. Menos mal 
que en menos de una semana 
ha quedado arreglado.

GUSTA

A vueltas con la droga
Como la producción agríco-
la mengua en la comarca des-
de hace años, los hay que se 
animan con la marihuana pa-
ra sacarle rendimiento al te-
rritorio. Menos mal que los 
agentes del instituto armado 
van controlando al personal. 
Y podían hacerlo más si tu-
viesen más medios y fuesen 
más número, porque una co-
sa es exigir y otra que se pue-
da con el trabajo. Han man-
dado más gente de uniforme, 
pero la comarca sigue siendo 
demasiado grande.

Demolición de un 
inmueble feo 
Al fi n le han dado vuelo a uno 
de los adefesios que uno se 
encontraba en los viajes ha-
cia el Fisterra. Allí habrá un 
polígono industrial. 

DISGUSTA

As chuvias de marzo provocaron una gran enchente na zona do San Martiño, en 
Carballo, que dou lugar a imaxes coma esta. Membros de Protección Civil tiveran 
que rescatar a algúns veciños que non podían saír das súas casas. Agora, o río An-
llóns ameaza con desbordarse, pero xa non o fai.
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Matalobos

Cris Souto
CARBALLO | Juan Naveiro es-
tá traballando nun novo pro-
xecto, o das Vías Atlánticas, 
dentro do que se van iniciar, 
axiña, excavacións en Bran-
domil-Zas, entre outras acc-
cións. Este profesor da Uni-
versidade da Coruña e dou-
tor en Xeografía e Historia 
contou no programa Voces 
de Bergantiños de Radio Voz 
as súas expectativas. 
—¿En qué consiste o pro-
xecto Vías Atlánticas?
—O fi n é crear unhas ru-
tas culturais fundamenta-
das no percorrido destas 
antigas vías romanas e que, 
ao mesmo tempo, potencie 
o coñecemento dos recur-
sos culturais que poderán 
estar vencellados con estas 
rutas. Son basicamente ro-
manos, aínda que inclúen 
outros restos doutras épo-
cas que son tamén cultural-
mente signifi cativos. 
—Nos últimos meses esti-
véronse facendo prospec-
cións pola zona e atopá-
ronse  puntos de interese, 
pero parece que Brando-
mil ten máis. ¿Qué se es-
pera atopar?
—Moitas destas cousas xa 
as coñeciamos antes, pero 
unha das máis signifi cativas 
é que o xacemento de Bran-
domil, que pensabamos que 
era dunhas dimensións bas-
tante reducidas e dun rele-
vo modesto, agora, por máis 
restos que apareceron, pre-
séntase como algo máis ex-
tenso e, sobre todo, cun ca-
rácter de intensa romaniza-
ción que o fai destacar do 
resto de conxuntos de xace-

mentos romanos da provin-
cia. Pasa dunha pequena al-
deíña ou poboado, que pen-
sabamos, a un xacemento de 
certa identidade. 
—¿Que rendemento se lle 
vai sacar aos traballos que 
se fagan no lugar de Bran-
domil?
—Nós o que pretendemos, 
basicamente, é defi nir ben 
ese asentamento, tanto deli-
mitalo como caracterizalo, e 
saber un pouquiño qué tipo 
de xacemento é. Neste sen-
tido, a intervención vai ser 
conservadora, non imos es-
cavar grandes zonas senón 
que limparemos os perfi -
les para ver cortes estrati-
gráfi cos e, a partir disto, sa-
car a adaptación e a funcio-
nalidade dos restos que alí 
hai. Ademais, imos facer un 
pequeniño sondeo, que é a 
parte da que estamos pen-

dentes, para ter o beneplá-
cito dalgún dos propietarios 
dos terreos. Ademais, temos 
pensado facer unha área ex-
positiva para que os visitan-
tes que cheguen poidan ver 
como era e como é o xace-
mento romano. 
—Parece que ultimamen-
te as Administracións em-
pezan a decatarse do va-
lor dos restos arqueoló-
xicos, pero ¿cren que isto 
difi culta máis o seu tra-
ballo?
—Non, precisamente es-
te proxecto ten o obxecti-
vo de potenciar os recur-
sos apoiándose uns nos ou-
tros, atraendo a xente da 
zona, que é turismo. Nes-
te sentido, unha boa políti-
ca é o máis rentable, e ade-
mais en Galicia hai un tu-
rismo moi fundamentado 
no tema cultural.

«Pretendemos definir ben o 
xacemento de Brandomil»
O historiador e profesor Juan Naveiro é o responsable 
do proxecto Vías Atlánticas que se executará na zona

Juan cree que é moi importante o turismo cultural 

ENTREVISTA | JUAN NAVEIRO
ARQUEÓLOGO
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