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la voz | carballo
� Catro concellos da Costa 
da Morte sumáronse á cam-
paña Cabalgatas e festas 
solidarias, promovida pola 
oenegué Solidariedade In-
ternacional de Galicia, para 
fomentar a utilización nesas 
actividades de caramelos de 
Comercio Xusto.

Este ano repartiranse en 
Galicia preto de 700 quilos 
de caramelos, elaborados 
con 350 quilos de azucre 
de caña procedente das 
cooperativas de pequenos 
agricultores Craft Aid, de 
Isla Mauricio, e Otisa, de 
Panamá, que se comercia-
lizan por primeira vez na 
comunidade. Ás comarcas 
de Bergantiños e Soneira 
chegarán 56 quilos para o 
municipio de Laxe, 20 para 
o de Malpica, outros 20 para 
o de Camariñas e 50 para o 
de Vimianzo.

Produción
Solidariedade Internacio-
nal de Galicia destaca que 
grazas ao Comercio Xusto 
«miles de familias campesi-
ñas e de artesáns acceden 
a unha vida digna». Neste 
sentido, a organización 
explica que este tipo de 
produción axuda a reducir 
a pobreza porque «permi-
te a miles de persoas poder 
vender os seus produtos nos 
mercados do Norte nunhas 
condicións dignas grazas a 
que as oenegués servimos 
como intermediarios».

Varios concellos 
da zona repartirán 
nas cabalgatas 
caramelos de 
Comercio Xusto
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� O Nadal Pequespectacular 
de Carballo chega á súa fi n 
coa Xabaxira Nadal do Xaba-
rín Club, unha montaxe que 
levantou tanta expectación 
que as invitacións para acudir 
estaban esgotadas ás 24 horas 
de poñerse a disposición do 

público. As queixas tampouco 
se fi xeron esperar, pero dende 
o Concello aclaran que non foi 
posible nin que se fi xeran dúas 
funcións, por falta de datas li-
bres; nin que se trasladara o 
espectáculo a un polideportivo, 
xa que a Xabaxira só se realiza 
en localidades que ofrecen 
instalacións e escenarios de 
determinadas características. 
Deste xeito, o equipo do Xaba-
rín Club actuará para as preto 
de catrocentas persoas que 
caben no auditorio do Pazo da 
Cultura. A función, patrocinada 
polo Plan Xacobeo, comezará 
ás seis da tarde.

Pero en Carballo tamén con-
tinúan hoxe as proxeccións de 
cine. En concreto, haberá dúas 
ás 11.30 horas, unha na ludote-
ca municipal e outra no local 
social da Brea.

Ata a capital de Bergantiños 
desprázanse, ademais, un grupo 
de nenos de Muxía, maiores de 
oito anos. O Concello pon o au-
tocar e fi nancia parte da entrada 
á pista de xeo, de xeito que os 
rapaces poderán patinar por 3 
euros. Será a última actividade 
do Nadal antes da cabalgata de 
Reis. O ano 2006 rematou cun 
concerto de panxoliñas na Casa 
da Cultura.

As invitacións para asistir ao espectáculo esgotáronse nun día

Expectación en Carballo ante
a chegada da Xabaxira Nadal
Dúas proxeccións de 
películas completan 
a oferta cultural da 
xornada na capital 
de Bergantiños

XESÚS BÚA

Un concerto de panxoliñas foi o último acto do 2006 na Casa da Cultura de Muxía

CAMARIÑAS

Carteiro real e Internet � 

O carteiro real, que xa esti-
vo onte cos nenos de Cama-
riñas e Xaviña, desprázase 
hoxe á Ponte do Porto (11.00 
a 13.00 horas) e a Camelle 
(16.30 a 18.30) para recoller 
as cartas dos rapaces. Na 
biblioteca municipal celé-
brase (10.00 a 14.00 horas) 
a segunda sesión do obra-
doiro Búscate na Rede, no 
que os nenos poden coñecer 
páxinas web.

MALPICA

Cine e festa � Hoxe hai 
proxeccións de cine no 
Centro Cívico (11.00 ho-
ras) e na escola unitaria de 
Buño (18.00). Ademais, no 
auditorio tamén se celebra 
ás 16.30 unha festa infantil 
coa colaboración da ANPA 
Ventorrillo.

DUMBRÍA

Obradoiros � De 16.00 
a 20.00 horas ábrense os 
centros culturais de Ézaro, 
Olveira-Olveiroa, Buxantes 
e Dumbría. Tamén hai pro-
xeccións de cine e obradoi-
ros, segundo a localidade.

ZAS

Talleres e cine � Conti-
núan de 11.00 a 13.00 horas 
os obradoiros de Nadal no 
polideportivo de Baio. No 
auditorio do Concello de 
Zas hai cine ás 18.00.

A LARACHA

Película � Continúan as 
proxeccións de cine infan-
til na Laracha. Para hoxe, ás 
18.00 horas, está previsto o 
pase de La niñera mágica na 
Casa da Cultura.

HOXE
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� O propio nome da nova 
entidade xa explica o que 
busca: Comisión de veciños 
da Ruta Xacobea de Bran-
domil e Brandoñas, en Zas. 
Pouco máis que dicir, aínda 
que moito que facer ata que 
a Xunta recoñeza ofi cialmente 
esta prolongación e variación 
do Camiño de Santiago.

Niso están os veciños. Al-
gúns deles, e máis o portavoz 
do grupo AVExZas, Pedro 
Osende —promotor da inicia-
tiva, que foi apoiada en pleno 
por todos os grupos políticos 
de Zas— recorreron onte 
o que quere ser destino de 
moitos camiñantes, ciclistas 
ou xinetes, e iso que xa o é 
de algúns que coñecen algo da 
historia da esquecida vía.

Porque á historia apela, 
precisamente, esta comisión. 

Xa elaboraron a planimetría 
detallada da ruta que atravesa 
as dúas parroquias: entra, des-
de Mazaricos, pola Calabanda, 
vai cara Brandomil, segue por 
Currás, Pedrouzos e o límite 
co Orbellido, xa en Baíñas-
Vimianzo, e dende aí seguirá 
cara Muxía ou Fisterra. Algo 
máis de seis quilómetros. 
Deste documento explicati-
vo fi xeron copias e estanas 
repartindo. 

Mesmo na parrillada Ca-
labanda de Brandomil está 
colgado do tablón de anun-
cios para que os veciños co-
laboren: «Esta ruta marcouse 
baseándose no saber das 
persoas máis maiores e en 
documentos escritos, como 
o aparecido en Brandoñas 
sobre o ano 1800, onde re-
fl exa o seu paso polo lugar 
de Currais. A concentración 

parcelaria e o embalse cortan 
o camiño orixinal, que pasaría 
dende Padreiro a Brandoñas, 
polo que houbo que desvialo 
pola estrada. Se vostede ten 
algunha suxestión, coñece-
mento ou aportación pode 
informar dela», pódese ler.

No percorrido de onte pui-
do apreciarse a diversidade 
de lugares do Camiño: desde 

masas arboradas, ata a beira 
do encoro de Fervenza, as 
rúas de Brandoñas e Bran-
domil, herbais e agras de 
labor. Unha sinalización é 
precisa, pero antes reclaman 
que se lle dea validez ofi cial. 
O estado dos camiños é bo. 
Mágoa que determinadas 
actuacións pasadas obriguen 
a ter que coller tramos da 

estrada nova. O PSOE de 
Vimianzo anunciou semanas 
atrás que está de acordo coa 
iniciativa, aproveitando o 
itinerario por Baíñas e o seu 
antigo mosteiro. O presidente 
da asociación de empresarios 
Comarca de Soneira, Manuel 
Mourelle, tamén comprome-
teu o respaldo da entidade a 
esta iniciativa.

Reportaxe | Iniciativa veciñal a prol do Camiño

Os veciños percorreron onte o trazado da vía, que pasa pola beira da ponte de Brandomil

Brandomil e Brandoñas, 
na Ruta Xacobea
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