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Iniciativa Xove apoia ‘O valor do tempo’, un proxecto de creación escultórica na Coruña
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empresas de 
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A mocidade ‘Emprende’ xunta 
nas dúas beiras da ‘raia’
     O proxecto europeo facilitou 25 accións de promoción empresarial  

O proxecto europeo Emprende, 
que se desenvolve desde 2011 na 
Eurorrexión de Galicia e o norte de 
Portugal, converteuse nunha ferra-
menta moi útil para que os mozos e 
mozas impulsen novas actividades 
económicas nos dous lados da fron-
teira. Esta iniciativa facilitou a reali-
zación de 25 accións de promoción 
empresarial, o que implicou a parti-
cipación dunhas 4.000 persoas.

Tal como destacou a directora xeral 
de Xuventude e Voluntariado, Cecilia 
Vázquez, na súa participación nas 
III Xornadas de Xuventude Trans-
fronteirizas en Valença do Minho, 
grazas a esas accións “creáronse ou 
apoiáronse máis de 35 pequenas e 
medianas empresas e xeráronse ou 
apoiáronse máis de 40 novos postos 
de traballo na nosa Eurorrexión”. 

As facilidades que achegou o pro-
grama Emprende percíbense en va-
rios aspectos de relevancia para a 
posta en marcha de proxectos em-
presariais. Un deles é a captación de 
investimento, vital para toda empre-
sa. Pero non menos destacables son 
os labores de apoio na xeración e 

maduración das ideas, na posterior 
elaboración de plans empresariais, 
e nos diversos trámites e tarefas 
propios da creación de empresas e 
no intercambio e achega de ideas 
que ocasiona a colaboración entre o 
mundo empresarial e o asociacionis-
mo xuvenil.

Ademais de Emprende, na Euro-

rrexión puxéronse en marcha outros 
proxectos conxuntos como Activa, 
Colabora, Mobilitas ou Espazo Xuve-
nil. “Desde o ano 2000 promoven si-
nerxías, vías e saídas que propician 
unha maior estabilidade económi-
ca para a mocidade, nunha aposta 
seria a prol da xuventude das dúas 
beiras”, afirmou Cecilia Vázquez. 

Xornadas da Xuventude Transfronteirizas en Valença do Minho

     Participaron 4.000 persoas e creáronse ou apoiáronse 35 empresas

Encontros para 
renovar as  
accións para 
a mocidade

Nas últimas semanas fóronse 
celebrando os encontros terri-
toriais de Información Xuvenil, 
programados en Vigo, Ouren-
se, Curtis, Noia, Carballo, Pon-
tedeume e Lugo. Trátase de 
reunións que a Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado mantén con con-
celleiros de Xuventude e con 
profesionais da rede galega 
de información xuvenil para 
intercambiar experiencias e 
contar con todos para renovar 
as políticas autonómicas da mo-
cidade, desde accións centradas 
no ocio e o tempo libre ata pro-
gramas nos que se utiliza como 
método a educación non formal.

O contacto cos responsables 
da rede galega de información 
xuvenil é de especial interese e 
utilidade porque eles son os que 
con máis frecuencia traballan 
de xeito directo coa mocidade. 
A rede conta con 248 oficinas 
municipais de información xu-
venil, 69 puntos de información 
xuvenil e un total de 12 espa-
zos xoves distribuídos por toda 
a xeografía galega.

http://www.xuventude.net
https://www.youtube.com/watch?v=33paMBkIZfQ
http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil.html
http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil.html
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Dous exemplos: Galicia Inxenia e un grupo de Concellos da Costa da Morte
A Asociación Galicia Inxenia puxo en marcha desde o 

IES de Curtis un proxecto que levou vinte alumnos de forma-
ción profesional do centro, nas ramas de Automoción e de Adminis-

tración, a diversas empresas da contorna. Comercio, industria, gandaría, 
iniciativas turísticas e novos modelos de negocio no mundo rural son al-
gúns dos sectores de actividade que puideron coñecer coas súas visitas, 
nas que amosaron interese polos labores que desempeñan cada unha 
das compañías. Outro dos contidos de interese do proxecto foron as se-
sións formativas para aprender técnicas de busca de emprego.  

Uns días para ver que podes facer de ti

Non hai como estudar as cousas 
de cerca, sobre o terreo, sobre todo 
cando se trata de tomar as decisións 
importantes da vida. Baixo esta pre-
misa, o programa ‘Deseñando o teu 
futuro’ facilita que os mozos e mo-
zas de entre 14 e 18 anos poidan 
decidir a súa traxectoria formativa 
e, en boa medida, o seu futuro pro-
fesional e laboral.

Esta iniciativa da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado consiste en realizar bre-
ves estadías titorizadas, de entre 
cinco e quince días hábiles de dura-
ción, en centros de traballo. A finali-
dade é que os mozos e mozas parti-
cipantes poidan coñecer a realidade 

de empresas da súa contorna e das 
diferentes profesións. 

As estadías e visitas establecen 
unha xornada mínima diaria de ca-
tro horas. Contan cunha axuda de 
seis euros por participante e día, 
destinada a cubrir os seus gastos de 
manutención e desprazamento. A 
maiores, tamén se contemplan 100 
euros por mozo ou moza para cubrir 
os gastos derivados da organización 
das estadías. 

Este ano, ‘Deseñando o teu futuro’ 
financiou 17 proxectos presentados 
por Concellos e por entidades sen 
ánimo de lucro. En conxunto, supo-
ñen a participación de máis de 400 
mozos e mozas. A directora xeral, con participantes do proxecto de Galicia Inxenia en Curtis

    O programa ‘Deseñando o teu futuro’ serve de 
compás vital con breves estadías en empresas

‘O noso futuro na Costa da Morte’ foi o nome do proxecto 
conxunto dos concellos de Camariñas, Mazaricos, Muxía e Vi-
mianzo dentro do programa ‘Deseñando o teu futuro’. A inicia-
tiva contou coa participación de trinta mozos e mozas e de de-
zaoito empresas dos catro municipios, pertencentes aos secto-

res agrícola, gandeiro, hoteleiro, de tempo libre, electricidade, téxtil, da 
distribución e sanitario. As visitas e estadías tiveron o valor de coñecer o 
tecido económico da bisbarra e darlles ideas aos máis novos para dina-
mizalo co seu espírito emprendedor e a súa formación académica. 

http://www.xuventude.net
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Galicia-Inxenia-422042421313545
https://onosofuturo.wordpress.com/o-noso-futuro-na-costa-da-morte/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Galicia-Inxenia-422042421313545
https://onosofuturo.wordpress.com/o-noso-futuro-na-costa-da-morte/
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O grupo de mozos e mozas ‘Colec-
tivo Xerión’ organizou unha mostra 
de escultura na Coruña co apoio do 
programa Iniciativa Xove. Os res-
ponsables deste proxecto, todos eles 
mozos e mozas que estudan o ciclo 
superior de escultura da Escola Pa-
blo Picasso, denominaron ‘O valor 
do tempo’ a exposición na que in-
corporaron algúns dos seus traballos 
máis destacados. 

Pero esta Iniciativa Xove non se 
quedou nunha mera mostra, senón 
que buscou ante todo a implicación 
dos visitantes e a interacción co pú-
blico. Para iso, durante as semanas 
nas que a exposición estivo aberta, 
no Fórum Metropolitano da Coru-
ña, en diversas xornadas ofreceron 
obradoiros de modelado en directo. 
O propósito era que os participantes 
puidesen coñecer os procesos escul-
tóricos que practica o alumnado e 
tamén darlles a ocasión de experi-
mentar con materiais propios desta 
disciplina artística. 

Deste xeito, o público tivo unha 
participación activa e elaborou as 
súas propias pezas, co consello dos 
integrantes do ‘Colectivo Xerión’, que 
estiveron moi atentos para resolver 

cada dúbida do 
público e guia-
lo en cada paso, 
pero á vez sen in-
terferir na capa-
cidade de levar a 
bo termo as súas ansias de creativi-
dade artística. 

Isto, que por suposto pode enten-
derse como unha mostra de respec-
to, ten tamén o sentido de que os 

visitantes fosen 
conscientes do 
valor da produ-
ción artesanal. 
Trátase de resal-
tar a importan-

cia do obxecto único, a súa singula-
ridade, fronte a producións de tipo 
industrial, que resultan impersoais e 
sen espírito. O talento da man hu-
mana fronte á monotonía da máqui-

na, en definitiva. 
“Ao final cada peza é vista con dife-

rentes ollos que comprenden o valor 
das mans para descifrar o significado 
das obras”, comentan desde o colec-
tivo, que seguiu as liñas que inspiran 
a Iniciativa Xove ao deseñar e desen-
volver cada detalle do proxecto, de 
forma autónoma e botando man das 
súas propias habilidades. De feito, 
eles mesmos encargáronse de comi-
sariar a mostra e de asumir todo o 
relativo á xestión dos obradoiros.

‘O valor do tempo’ contou coa vi-
sita da directora xeral de Xuventude 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, no 
seu acto de clausura. 

     Proxecto dun grupo de estudantes de escultura da Escola Pablo Picasso

‘O valor do tempo’ crea pezas 
únicas coa Iniciativa Xove

Fotos: Colectivo Xerión

http://www.xuventude.net
https://www.facebook.com/Colectivo-Xeri%C3%B3n-122329664783419/
https://www.facebook.com/Colectivo-Xeri%C3%B3n-122329664783419/
http://www.eapicasso.com/
http://www.eapicasso.com/
https://www.facebook.com/122329664783419/videos/vb.122329664783419/138478763168509/?type=2&theater
https://www.facebook.com/122329664783419/videos/vb.122329664783419/138478763168509/?type=2&theater
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
https://www.facebook.com/122329664783419/videos/vb.122329664783419/138478763168509/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Colectivo-Xeri%C3%B3n-122329664783419/
https://www.facebook.com/122329664783419/videos/151104995239219/?fallback=1
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Iniciativa Xove  
financiou 
este ano 150 
proxectos
En 2015, o pro-

grama Iniciativa 
Xove, da Dirección 
Xeral de Xuventu-
de e Voluntariado 
da Xunta, finan-
ciou 150 proxectos 
cun total de 500.000 euros. En 
conxunto, todas estas iniciativas 
supuxeron a participación directa 
de máis de 750 mozos e mozas, 
pero beneficiaron coas súas ac-
cións a milleiros de persoas. 

Todos estes proxectos tiveron 
de prazo ata mediados deste 
mes de outubro para desenvol-
ver as súas actividades. Para as 
asociacións e os grupos infor-
mais encargados destas accións, 
o principal estímulo é que poden 
sacar adiante as súas propostas 
empregando e adquirindo novas 
habilidades e competencias. 

De feito, o programa Iniciativa 
Xove foi pioneiro en toda España 
en utilizar a educación non for-
mal e en dar unha marxe tan am-
pla para os seus impulsores, que 
en vez de recibir indicacións da 
Administración presentan as súas 
propostas, sempre creativas.

A mocidade de Down Galicia 
expresa o seu mundo en fotos

Levar o seu día a día, a súa con-
torna cotiá e aquilo que máis lles 
gusta das súas vidas a un álbum co-
lectivo de fotografías. Iso foi o que 
fixeron un grupo de mozos e mozas 
con síndrome de Down e discapaci-
dade intelectual no proxecto ‘O meu 
mundo en fotos’, para o que a fe-
deración Down Galicia contou co 
apoio do programa ‘Iniciativa Xove’ 
da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado. 

O proxecto, no que se implicaron 
distintas institucións para a síndro-
me de Down de toda Galicia, come-
zou por impartir un obradoiro de 
iniciación, co que os participantes 
aprenderon os conceptos, ferra-
mentas, técnicas e recursos básicos 
da fotografía. Todos eses coñece-
mentos servíronlles para as poste-
riores saídas fotográficas, tomando 
imaxes do seu mundo máis próximo 
e de temáticas moi variadas. 

O seguinte labor foi proceder á 
elección dunha ou de dúas fotogra-
fías por cada un dos participantes. 
Esas pasaron a formar parte do 
álbum colectivo final, que tamén 
adoptou a forma de exposición. 

Na entrega de diplomas, á que 

asistiu a directora xeral de Xuventu-
de e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
cada un destes novos afeccionados 
á fotografía explicou ante o grupo a 
razón da súa elección e o significa-
do que lles marecen as súas imaxes, 
describindo incluso a historia que 
hai en cada unha delas. 

‘O meu mundo en fotos’ serviu, 
por tanto, para que os mozos e mo-
zas de Down Galicia exercitasen en 
conxunto as súas capacidades de 
“expresión, creatividade, interpreta-
ción e sensibilidade social” a través 
da fotografía, amosándoas ante os 
seus compañeiros e a sociedade.

Paisaxes, mascotas e outros detalles da vida cotiá compoñen o álbum

     Un proxecto apoiado pola Iniciativa Xove crea un álbum colectivo

http://www.xuventude.net
https://www.facebook.com/Down-Galicia-228774770518929/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1029780897084975.1073741865.228774770518929&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1029780897084975.1073741865.228774770518929&type=3
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
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- A viguesa Ledicia Costas Ál-
varez recibe o Premio Nacional 
de Literatura Infantil e Xuvenil 
2015 pola súa obra ‘Escarlati-
na. A cociñeira defunta’, que en 
2014 xa merecera o Premio Mer-
lín e foi publicada por Xerais. 
Este premio cóllete de sorpresa 
ou xa van tantos que é un máis?

- Non, non é un máis. E claro que 
me colle de sorpresa porque é un 
premio que se outorga no ámbi-
to nacional e no que o xurado ten 
que ler obras nas catro linguas ofi-
ciais do Estado. É un premio que 
en Galicia só tiveramos antes catro 
veces: a Paco Martín, a Xabier P. 
DoCampo, a Fina Casalderrey e a 
Agustín Fernández Paz. 

Así que claro que é unha sorpresa! 
Píllame completamente descoloca-
da. Unha cousa é gañar un premio 
aquí e outra é que persoas de fóra, 
que non falan galego nin len en ga-
lego, premien unha obra escrita en 
galego. 

- Entrar nese cadro de honra 
para a literatura xuvenil, que va-

lor achega ao que é ou aínda vai 
ser a túa traxectoria literaria?

- Para min é unha responsabilidade 
que o meu nome estea aí cos deles, 
por suposto que si, porque precisa-
mente eles catro e outros autores 
como Antonio García Teixeiro ou 
Concha Blanco, entre outros, foron 
os que sentaron as bases e os que 
crearon a literatura infantil e xuvenil 
galega, os que empezaron a escribir 
cando non había nada. 

- E podemos considerar que 
agora hai algo? Cal é o estado de 
saúde da literatura infantil e xu-
venil?

- Penso que gozamos dun óptimo 
estado de saúde. Á parte dáse unha 
situación insólita no eido da literatu-
ra infantil e xuvenil, que é que con-
viven varias xeracións de autores e 
autoras. Están eles, os que sentaron 
as bases e crearon absolutamente 
todo para que nós puidésemos se-
guir construíndo. Hai unha xeración 
posterior. E despois hai xente que 
ten menos de trinta anos e que vén 
pisando con moita forza. 

Eu creo que hai presente por-
que estamos convivindo escritores 
de distintas xeracións e de distinta 
obra. E hai futuro, que é o máis im-
portante, porque a xente que vén 
detrás vén con moita forza. É o caso 
de Érica Esmorís, Andrea Macei-
ras… Iso é fantástico…

- E hai capacidade de xerar in-
dustria?

- Iso xa é outro cantar. Creo que 
no momento en que se asuma que 
a cultura galega é industria, con po-
sibilidade de ser exportable e que 
interese fóra, cambiará o conto. 
Mentre tanto estamos nunha situa-
ción un pouco precaria. Temos un 
sistema literario un pouco precario e 
costa moito sacar un pé fóra. Nece-
sitariamos por exemplo unha axen-
cia de representación no exterior, 

que dependense da Administración, 
unha institución que se dedicase á 
exportación da literatura galega. 
Todo isto é extrapolable ao cine, á 
música... a cultura en xeral. 

- Hai público máis alá dos co-
lexios e dos institutos?

- É certo que o sistema é un pouco 
perverso nese sentido. Tense falado 
moito de que a literatura infantil e 
xuvenil depende de xeito un pouco 
pernicioso do ensino. Ten a súa par-
te negativa, pero tamén a positiva. 
Creo que hai que facer a lectura 
en positivo. Dependemos do ensi-
no nunha gran medida, pero temos 
unha oportunidade aí de acceder 
a ese público e de gañar lectorado 
para o futuro. Pero iso pasa aquí e 
tamén fóra de Galicia: en Madrid, en 
Cataluña, fóra de España…

“Quixen desmitificar 
a morte e xogar 
co humor macabro”

A viguesa Ledicia Costas ten xa unha ampla traxectoria literaria

     Entrevista coa escritora Ledicia Costas, 
Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2015

http://www.xuventude.net
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/premios/nacionales/literatura-infantil-juvenil/literatura-infantil-juvenil-ultima-convocatoria.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/premios/nacionales/literatura-infantil-juvenil/literatura-infantil-juvenil-ultima-convocatoria.html
http://www.xerais.es/libro.php?id=3591495
http://www.xerais.es/libro.php?id=3591495
http://www.xerais.es/index.php
https://gl.wikipedia.org/wiki/Paco_Mart%C3%ADn
http://www.xabier-docampo.net/blog/29_blog.php
http://www.xabier-docampo.net/blog/29_blog.php
http://fina.casalderrey.com/
http://agustinfernandezpaz.gal/es/
http://garciateijeiro.blogspot.com.es/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Concha_Blanco
http://www.ericaesmoris.com/
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100027322
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100027322
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-ledicia-costas-premio-nacional-literatura-infantil-juvenil-16-10-15/3326204/
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- A literatura infantil e xuvenil 
é o segmento máis dinámico da 
nosa literatura?

- Si. Sobreviviu á crise dunha ma-
neira moi digna. Á parte, temos a 
sorte de que contamos cunha rede 
de profesionais moi ampla. Están as 
persoas das bibliotecas, está o pro-
fesorado… que se moven e apostan 
pola literatura infantil e xuvenil. En-
tre todos facemos que sexa moi di-
námico, si. 

- Unha escritora nova, como 
avanza neste mundo? Cales fo-
ron os teus primeiros pasos no 
oficio?

- Eu empecei a escribir cando era 
adolescente, con catorce anos ou así 
estaba escribindo os meus primeiros 
textos longos. Eu empecei moi nova, 
grazas a Xerais. A miña primeira no-
vela, ‘Unha estrela no vento’, saíu 
publicada por Xerais en 1999. Foi 
cousa de Manolo Bragado. E a par-
tir de aí fun formándome. Fun lendo. 
As cousas levan o seu proceso. Foi-
me seducindo a literatura galega e 
a de fóra e seguín escribindo. Foi un 
proceso moi natural. A min gustába-
me moito ler, era unha gran lectora 
e de ler pasei a escribir en galego. 
Eu fun educada en galego e grazas 
ao ensino que tiñamos daquela aca-
bei escribindo en galego. 

- O panorama literario está 
acoutado para determinados tó-
tems ou existen oportunidades 
para facerse un oco?

- Creo que hai oportunidades. Os 
premios son unha oportunidade fan-
tástica para que se descubran talen-

tos, e de feito nos últimos tempos os 
premios son unha plataforma para 
iso, para descubrir escritores e es-
critoras. 

Por exemplo, o Blanco Amor do 
ano pasado recaeu en Fran P. Lo-
renzo, cun salto moi exitoso do 
xornalismo á literatura. Este ano, 
Érica Esmorís, que tiña dúas obras 
que non eran moi 
coñecidas e que co 
Merlín entrou de 
cheo na literatura 
galega. O Merlín de 
2013, que gañou 
Antonio Manuel 
Fraga, era a súa 
primeira obra pu-
blicada. Acababa de 
sacar unha e saltou 
á primeira liña. Así 
que eu creo que si 
hai oco e que de 
feito os premios es-
tán axudando a que 
novos autores saian 
á palestra. Iso pa-
réceme magnífico. 

- ‘Escarlatina, a 
cociñeira defun-
ta’ parece romper 
tópicos sobre os 
relatos para os máis novos, que 
tenden a ser edulcorados case 
sempre. Neste caso non o pare-
ce…

- Esa era un pouco a idea, desmi-
tificar o tema da morte, romper con 
iso e xogar un pouco co humor ma-
cabro. Estes eran os tipos de histo-
rias que máis me atraían de peque-

na e que me seguen atraendo a día 
de hoxe. E entón tirei un pouco do 
meu universo, xogando co tema do 
humor, que está sempre presente en 
toda a obra. Así foi un pouco como 
naceu Escarlatina.

- Pero é unha liña moi fina, 
porque o humor negro para ne-
nos pode ter certas fronteiras. 

Ou pódense tras-
pasar?

- Efectivamen-
te, é unha liña moi 
fina. O outro día 
falaba cun grande 
amigo que me di-
cía que lía o libro e 
vía momentos nos 
que pensaba esta-
ba a piques de caer 
ao precipicio, de 
atravesar esa liña. 
Xoguei a iso, a es-
tar todo o tempo 
no límite. Eu creo 
que aos nenos pó-
deselles falar de 
calquera cousa, o 
tema é atopar o 
rexistro adecuado. 

E tamén hai que 
ter en conta que 

son uns lectores moi listos, que 
pronto saben identificar cando os 
estás engañando ou cando estás 
sendo franca. Eu creo que literaria-
mente hai que ser franca con eles. A 
min non me gusta disfrazar as cou-
sas, gústame ser directa con eles. 
Creo que o disfrutan máis, a iso 
xoguei co libro desde o principio, a 

desmitificar, a quitarlle á morte ese 
peso que ten. Igual fun un pouco 
atrevida, non o sei, pero co resulta-
do non me podo queixar.

- Xa leva varios meses no mer-
cado ‘Un animal chamado né-
boa’, de relato histórico. Iso sig-
nifica que tocas todos os paus?

- Si, é un rexistro completamente 
distinto. Este é un libro de relatos 
sobre a Segunda Guerra Mundial, un 
libro directo e descarnado que tra-
ta un feito bastante incómodo, onde 
hai episodios e escenas que resultan 
moi duros de ler. 

A min gústame definirme como 
unha escritora en xeral. Gústame 
escribir poesía, relato para adul-
tos, literatura infantil e xuvenil… 
Depende do que me pida o corpo, 
cada obra pídeme un rexistro. Eu 
tiña moita gana de escribir un libro 
de relatos sobre a Segunda Guerra 
Mundial. Aí tamén me enguedellou 
un pouco Manolo Bragado, ao que 
lle presentei unha primeira versión 
e que me dixo que cría que era un 
libro sobre a guerra. Esa primeira 
versión tiña relatos que non eran de 
guerra. E ao final saíu de aí ‘Un ani-
mal chamado néboa’.

- Con que andas agora?
- Pois a finais de agosto entreguei 

o relato previo de Escarlatina, que 
sairá en Xerais. Está Víctor Rivas 
ilustrando. E agora estou traballan-
do noutro proxecto que ten que ver 
co Salón do Libro de Pontevedra 
pero que me pediron confidenciali-
dade total. Ata o mes de abril ou así 
non podo contar nada.

http://www.xuventude.net
http://www.xerais.es/libro.php?id=131817
http://bretemas.gal/
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100057286
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100057286
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100049729
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100049729
http://www.xerais.es/libro.php?id=3597346
http://www.xerais.es/libro.php?id=3597346
http://vrilustracion.blogspot.com.es/
http://www.crtvg.es/cultural/corte-a-corte/ledicia-costas-premio-nacional-de-literatura-infantil-por-escarlatina-a-cocineira-defunta


E veña castañas ao lume!
     Apuntamentos sobre os elementos que debes ter en conta á hora de organizar o teu magosto

Chega novembro, tempo de cas-
tañas e magostos. Aínda que vimos 
tendo un outono tépedo, estamos 
xa ante as primeiras festas pensadas 
para combater o frío. En boa parte 
de Galicia, os magostos supoñen un 
motivo para o encontro veciñal e fa-
miliar. Quizais cada vez máis lonxe 
do seu significado inicial, vinculado 
ao remate das colleitas e á matan-
za, continúa sendo unha celebración 
arredor do lume e cunha considera-
ble inxesta de saborosas calorías. Así 
que se estás pensando organizar  un 
para os vindeiros días, aquí tes unha 
relación cos elementos indispensa-
bles para que o teu magosto teña 
todo o que ten que ter.

Á hora de facer acopio do froito, 
o máis recomendable é cerciorarse 
de que as castañas estean sanas e 
secas. Primeiro porque non é moi 
agradable atopar un verme ao abri-
las (nin tampouco un drama irrever-
sible, que todo alimenta), sempre 
que na festa vaia haber luz suficiente 
para percatarse de tal presenza. E 
segundo porque un nivel excesivo de 
humidade réstalles sabor e non faci-
lita o asado. 

Unha opción é saír por elas ao 
monte, sempre que teñamos ac-
ceso a castiñeiros. Sen invadir pro-
piedades privadas, vaia! A outra, na 
que doe menos o lombo pero que se 
nota máis no peto, 
é merca-
las. Para 
estar fóra 
de dúbidas 
o mellor é 
que leven o 
selo de cali-
dade Casta-
ña de Gali-
cia. 

Se aínda 
van estar uns 
días na casa 
antes do ma-
gosto, deben 
estar nun lugar 
seco. E para os que lles guste 
adiantar traballo, hai que ir adentán-
doas. Do contrario, cando as bote-
mos a asar estouparán. 

A tradición é facer unha cama con 
folla de piñeiro, toxo e loureiro. So-
bre ela, as castañas. E como man-
ta máis toxo. O lume préndese pola 

base e as castañas retíranse cando 
se vexa que acadan o punto. Sen 
embargo, xa se sabe que as tra-
dicións non adoitan ser 

cómodas e por 
iso hai moitas 
outras alter-
nativas. Con 
precaución e 
cos permisos 
p e r t i n e n -
tes, como 
sempre que 
se trata 
do lume. 
Como re-
comenda-
ción xeral, 
tan obvia 
como ás 

veces esquecida, é 
mellor a leña que o carbón.

Di Perogrullo que resulta moi prác-
tico dispoñer de utensilios para sacar 
as castañas do lume de maneira rá-
pida e segura. A partir de aí, xa entra 
a loxística de cadaquén. Os clásicos 
son a tixola perforada e o bidón 
de latón cun soporte para ir dándo-
lle voltas. E a última tendencia, coa 

reciclaxe por bandeira, é o tambor 
dunha lavadora en desuso, sempre 
que se evite a torpeza de non reti-
rarlle as gomas, que non soportan o 
lume. 

Máis que nada por aproveitar o 
lume... Son a outra estrela culinaria 
dos magostos. Hai moitas maneiras 
de complicarse a vida, pero o méto-
do que mellor funciona é o de envol-
velo en papel de aluminio, espetarlle 
un garabullo e poñelo sobre o lume. 
E non quitarlle ollo, tanto para que 
non se queime como para que non 
acabe en mans alleas ao mínimo 
despiste. 

O viño, sempre para maiores de 
idade e con moderación, é a opción 
máis estendida. Incluso quente e 
con mel. Para menores e para quen 
non llo permita a saúde, refrescos. E 
para todos, aínda que a moitos lles 
resulte sorprendente, un vaso de 
leite quente é o complemento idó-
neo para suavizar o exceso que as 
castañas e os chourizos poden supo-
ñer para o estómago. 

As castañas

O lume

O asador
A bebida

Os chourizos
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http://www.xuventude.net
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/10/25/nino-calienta-otono-gallego/0003_201510G25P7992.htm
http://www.castanadegalicia.org/index.php/gl/
http://www.castanadegalicia.org/index.php/gl/
http://www.castanadegalicia.org/index.php/gl/
https://www.youtube.com/watch?v=EfSEZVW2Rdw
https://www.youtube.com/watch?v=E6TYnYRpxWc
https://www.youtube.com/watch?v=E6TYnYRpxWc
https://www.youtube.com/watch?v=82iZHLESOfM
https://www.youtube.com/watch?v=82iZHLESOfM
http://www.galega100x100.gal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-punado-castanas/973292/


VIGO
31 de outubro
Rolando Bruno e a súa or-
questra Midi, e Estrambote
A Fábrica de Chocolate

31 de ooutubro
Another you 
El grito chino amenaza los 
continentes
Sala Transylvania

31 de outubro
Denison Witmer
A Casa de Arriba

6 de novembro
Helena Goch
A Casa de Arriba

6 de novembro
Wöyza 
Iguana Club

7 de novembro
Escuchando Elefantes
A Casa de Arriba

14 de novembro
Gritando
A Fábrica de Chocolate

14 de novembro
Josh Rouse
Master Club

19 de novembro
Jane Weaver
A Fábrica de Chocolate

20 de novembro
Trashtucada
A Fábrica de Chocolate

20 de novembro
Alive, tributo a Pearl Jam
Master Club

21 de novembro
Xtasy e Chema Herrero
Sala Transylvania

25 de novembro
Cracker
A Iguana

27 de novembro 
Rayden 
Masterclub

5 de decembro
Sexy Cebras
A Fábrica de Chocolate

12 de decembro
Somas Cure 
A Fábrica de Chocolate

12 de decembro
Xoel López 
Teatro A Fundación 

OURENSE
30 de outubro
Black Bottle Riot
Café Cultural Auriense

30 de outubro
Denison Witmer
Café Pop Torgal

31 de outubro
Mark Olson
Café Pop Torgal

31 de outubro
Kitai
Sala Berlín

5 de novembro
Helena Goch
Café Pop Torgal

7 de novembro
Rivulets
Café Pop Torgal

9 de novembro
Mac McCaughan
Café Pop Torgal

14 de novembro
Escuchando Elefantes
Café Cultural Auriense

21 de novembro
Alive, tributo a Pearl Jam
Sala Berlín

A CORUÑA
31 de outubro
Slayer, Anthrax e Kvelertak
Coliseum

31 de outubro
La Moda 
Playa Club

2 de novembro
The Fleshtones
Mardi Gras

5 de novembro
Neuman 
Sala Garufa

6 de novembro
The Soul Jacket
Sala Mardi Gras

7 de novembro
Porretas e Konflikto
Sala Le Club

7 de novembro
Lone
Sala Inox

7 de novembro
Cabezafuego
Mardi Gras

7 de novembro
Freedonia
Playa Club

8 de novembro
Chick Corea
Pazo da Ópera

12 de novembro
L.A.
Le Club

13 de novembro
Clangor Aniversario
Playa Club

21 de novembro
Ángel Stanich 
Playa Club

28 de novembro
Scorpion Child e Crobot
A Casa Tomada

7 de decembro
The Routes
Mardi Gras

BUEU
1 de novembro
Rolando Bruno e a súa or-
questra Midi
Bar Labranza

SANTIAGO
6 de novembro
Ufo
Sala Capitol

7 de novembro
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JANE WEAVER. VIGO. 19 NOVEMBRO. 
A FÁBRICA DE CHOCOLATE.

NON O
PERDAS RIVULETS. OURENSE.

7 DE NOVEMBRO. TORGAL.

NON O
PERDAS

https://rolandobrunoysuorquestamidi.bandcamp.com/album/presentando-a-rolando-bruno-y-su-orquesta-midi-ep
https://rolandobrunoysuorquestamidi.bandcamp.com/album/presentando-a-rolando-bruno-y-su-orquesta-midi-ep
http://estrambote.bandcamp.com/
http://elgritochinoamenazaloscontinentes.bandcamp.com/
http://elgritochinoamenazaloscontinentes.bandcamp.com/
http://denisonwitmer.com/site/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-helena-goch/3080988/
http://www.woyza.com/
http://www.escuchandoelefantes.com/
http://www.joshrouse.com/
http://www.janeweavermusic.com/
http://www.trashtucada.es/
https://es-es.facebook.com/alivepearljamtributo
http://www.xtasyband.com/
http://chemaherrero.es/
http://www.crackersoul.com/
https://www.facebook.com/raydena3bandas?fref=ts
http://sexyzebras.com/
https://www.facebook.com/somascureoficial
http://www.xoel.com/
http://blackbottleriot.com/
http://denisonwitmer.com/site/
http://markolsonmusic.com/
http://www.kitaioficial.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-helena-goch/3080988/
http://www.rivulets.net/
http://www.portastatic.blogspot.com.es/
http://www.escuchandoelefantes.com/
https://es-es.facebook.com/alivepearljamtributo
http://www.slayer.net/es/home
http://anthrax.com/
http://kvelertak.com/
http://www.lamaravillosaorquestadelalcohol.com/
https://myspace.com/fleshtones
http://www.myspace.com/neumanland
http://thesouljacket.bandcamp.com/
http://porretas.com/
http://www.konfliktoontheroad.blogspot.com.es/
https://soycabezafuego.bandcamp.com/
http://www.freedoniasoul.com/
http://chickcorea.com/
https://myspace.com/laoficial
http://playaclub.club/event/fiesta-35-aniversario-de-clangor/
http://www.vevo.com/watch/angel-stanich/Metralleta-Joe/ES1021400012
https://www.facebook.com/scorpionchild
http://www.crobotband.com/
http://www.theroutesjapan.com/
https://rolandobrunoysuorquestamidi.bandcamp.com/album/presentando-a-rolando-bruno-y-su-orquesta-midi-ep
https://rolandobrunoysuorquestamidi.bandcamp.com/album/presentando-a-rolando-bruno-y-su-orquesta-midi-ep
http://www.ufo-music.info/
https://www.youtube.com/channel/UCdDhqDH6p-CNEH7bq1f4Afw/feed
http://www.janeweavermusic.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwWtS2S23w2J5S8B3sYQUMA
http://www.rivulets.net/


Luis Ramiro
Sala Sónar

7 de novembro
Jack and Jack, Paula Rojo e 
Calum
Sala Capitol

12 de novembro
Dvicio 
Sala Capitol

13 de novembro
Josh Rouse
Sala Sónar

13 de novembro
Spirits in the night, tributo a 
Bruce Springsteen
Sala Capitol 

14 de novembro
Gamma Ray 
Sala Capitol

14 de novembro
L.A.
Sala Capitol

20 de novembro
Cedric Burnside
Sala Capitol

20 de novembro
Eldorado
Sala Sónar

25 de novembro
Guadalupe Plata e Hendrik 
Rover 
Sala Capitol

27 de novembro
Funambulista
Sala Sónar

27 de novembro
Vita Imana, Skunk D.F., 
Dawn of the Maya
Sala Capitol

28 de novembro
El Kanka
Sala Sónar

4 de decembro
Xoel López
Sala Finisterrae

7 de decembro
The Heartless Bastards
Sala Capitol 

10 de decembro
Andrés Suárez

Sala Capitol 

11 de decembro
Andrés Suárez 
Pazo de Congresos

CARBALLO
4 de decembro
Sexy Cebras
Sala Dublín

FERROL
6 de novembro
Agoraphobia
Sala Super 8

7 de novembro
Neuman 
Sala Super 8

8 de novembro
Neuman 
Sala Super 8

13 de novembro
Escuchando elefantes 
Sala Super 8

14 de novembro
Supersubmarina
Auditorio de Ferrol

14 de novembro
Horn of the Rhino e Black 
Smoke Dragon
Sala Super 8

15 de novembro
Superoito
Fundación Artabria

28 de novembro
Patricia Kraus
Sala Super 8

12 de decembro 
Ariel Rot
Auditorio de Ferrol 

18 de decembro
Los Deltonos
Sala Super 8

CHANTADA
31 de outubro
Berri Txarrak, La Gossa Sor-
da, Dios Ke Te Crew, Ses, 
Paddy and the rats e Liviao 
de Marrao
Mercado gandeiro

PONTEVEDRA
6 de novembro
Neuman

Sala Karma

7 de novembro
Cabezafuego
Pequeno Karma

13 de novembro
L.A. 
Sala Karma

CANGAS DO MORRAZO
31 de outubro
Jolly Joker
Sala Son 

6 de novembro
Cabezafuego
Sala Son

21 de novembro
Girl Guns and Glory
Sala Son

O BARCO DE VALDEORRAS
13 de novembro
Arizona Baby
Sala Baranda 

O CARBALLIÑO
30 de outubro 
Mark Olson
Sala Sete Flores
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FREEDONIA. A CORUÑA. 
7 DE NOVEMBRO. PRAIA CLUB.

ARIZONA BABY. O BARCO. 
13 DE NOVEMBRO. BARANDA.

http://www.luisramiro.com/
http://jackandjackofficial.com/
http://www.paula-rojo.com/
https://www.youtube.com/user/calumoficial
http://www.dvicio.com/
http://www.joshrouse.com/
https://www.facebook.com/Spirits-in-the-Night-Tributo-a-Bruce-Springsteen-171445959575028/timeline/
https://www.facebook.com/Spirits-in-the-Night-Tributo-a-Bruce-Springsteen-171445959575028/timeline/
http://www.gammaray.org/
https://myspace.com/laoficial
http://cedricburnside.com/
http://www.eldoradorockband.com/
http://www.myspace.com/guadalupeplata
http://hendrikrover.com/
http://hendrikrover.com/
http://www.funambulista.es/
http://vitaimana.com/
http://www.skunkdf.com/
http://www.myspace.com/dawnofthemaya
http://elkanka.com/
http://www.xoel.com/
http://www.theheartlessbastards.com/
http://andressuarez.es/
http://andressuarez.es/
http://sexyzebras.com/
http://www.myspace.com/agoraphobiaboiro
http://www.myspace.com/neumanland
http://www.myspace.com/neumanland
http://www.escuchandoelefantes.com/
http://www.supersubmarina.es/
http://www.myspace.com/rhinomotherfuckers
https://blacksmokedragon.bandcamp.com/
https://blacksmokedragon.bandcamp.com/
http://superoito.bandcamp.com/
http://patriciakraus.jimdo.com/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/abierto-hasta-las-dos/abierto-hasta-las-2-acustico-ariel-rot-segunda-parte-20-06-10/804293/
http://losdeltonos.com/
http://www.berritxarrak.net/?lang=es
https://www.facebook.com/La-Gossa-Sorda-286358428597/
https://www.facebook.com/La-Gossa-Sorda-286358428597/
http://www.diosketecrew.com/
http://www.mariaxosesilvar.com/
https://www.facebook.com/paddyrats/
http://liviaodemarrao.bandcamp.com/
http://liviaodemarrao.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/neumanland
https://soycabezafuego.bandcamp.com/
https://myspace.com/laoficial
http://www.jollyjoker.es/
https://soycabezafuego.bandcamp.com/
http://girlsgunsandglory.com/
https://www.facebook.com/thearizonababy
http://markolsonmusic.com/
http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://ediciontraballo.xunta.es/web/portal/publicacions-recursos?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FPublicacions%2Fpublicacion_0100.html&activo2=sop4
http://www.youtube.com/channel/UC3TM5fp-YZOtZZQTNTBADVQ
http://www.freedoniasoul.com/
https://www.youtube.com/channel/UCP7D7v-F19YoIrINXVVb7-w
https://www.facebook.com/thearizonababy

