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TENDENCIAS

Tee Travel recomienda
diferentes viajes para
gozar en Semana Santa
GALICIA. Ante la previsión de
una Semana Santa atípica,
se presenta la oportunidad
perfecta para descubrir cada uno de los rincones de
Galicia. Tee Travel, agencia
de viajes con más de 20
años de experiencia organi-
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EL CORREO GALLEGO

zando el Camino de Santiago y viajes cargados de experiencias, selecciona las mejores escapadas para conocer la comunidad gallega en
estas fechas. Los que se decidan a realizar el Camino
podrán hacerlo recorriendo

los últimos 100 kilómetros
del Camino de Santiago partiendo desde Sarria, Lugo,
Vigo o Ferrol, por ejemplo,
consiguiendo la Compostela.
Tee Travel ofrece a sus
clientes un servicio personalizado para hacer de esta experiencia un recuerdo inolvidable. Además del Camino
de Santiago, Galicia brinda
infinidad de planes. La agencia vilagarciana propone
descubrir la costa gallega
con un viaje en barco por la

COSTAS. Plano de una excursión marítima. Foto: Tee Travel

Ría de Arousa descubriendo
Areoso, una ruta en kayak
en la Costa da Morte o un
fin de semana en el Camiño
dos Faros. También plantea
opciones para los amantes
de la buena gastronomía y el
buen vino como, por ejemplo, visitar una bodega de la
Denominación de Origen Rías Baixas, una escapada a
Pontevedra disfrutando de
un restaurante Estrella Michelin o un Taller de Cocina
en las Rías Baixas. ECG

as xornadas ‘Literatura nas
Homenaxe desde os Chegan
marxes: a creación alén do canon’
Cadernos Ramón
Piñeiro á revista ‘Nós’
A Xunta impulsa a idea
co gallo do Día Mundial
da Poesía, data da
semana que vén

Cumpríronse 100 anos do lanzamento desta
célebre publicación cultural no pasado 2020

Na mesa, Luis Cochón, Valentín García e Manuel González. Abaixo, Beiras. Foto: Conchi PazCG
ROSA CANO
Santiago
O pasado 2020 cumpríronse
100 anos do lanzamento da
célebre revista Nós. Nun ano
adicado a loar e conmemorar
esta importante efeméride, o
Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades (CRPIH) quere renderlle
tamén a súa propia homenaxe no marco da colección Cadernos Ramón Piñeiro dedicándolle a súa edición número XLII, Dentro de Nós mesmo e a rente ou ao redor. Este
caderno recolle ata 38 colaboracións e foi presentado onte
na sede do Crpih polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.
O representante da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade recordou que
“a revista Nós é un referente
interxeracional na divulgación cultural, científica e lingüística galegas sen o cal se-

ría imposible imaxinar a Galicia que coñecemos hoxe.” Sinalou, ademais, “o importante labor que os intelectuais de
Nós levaron a cabo na normalización do uso do galego, un
dos elementos vertebradores
do boletín”.
A edición dos Cadernos Ramón Piñeiro (XLII). Dentro de
Nós mesmo e a rente ou ao redor vén da man dos investigadores Luís Cochón e Laura
Caamaño Pérez e contou coas colaboracións de Rafael
Chacón Calvar, Justo Bara-

Vén da man dos
investigadores Luís
Cochón e Laura
Caamaño Pérez
Este proxecto recolle
ata 38 colaboracións e
foi presentado onte na
sede do mesmo CRPIH

mendi, Manuel Outeiriño, Xosé Manuel Beiras, Xurxo Martínez González, Xosé Luis
Axeitos, Bieito Iglesias, José
Antonio Durán, Ángel Gónzalez Férnandez, Camilo Gonsar, Emilio Xosé Insua, Pepe
Barro,
Ramón
López
Vázquez, Gustavo Luca, X.L.
Méndez Ferrín, Xosé Carlos
Valle Pérez, Xaquín Lorenzo
Fernández, Xesús Alonso
Montero, Anxo Angueira,
Carlos Baliñas Fernández,
Darío Xohán Cabana, UxíoBreogán Diéguez Cequiel,
Xoán Carlos Domínguez Alberte e Xosé Ramón Fandiño
E tamén de Manuel Forcadela, María Pilar García Negro, Xosé Manuel González
Reboredo, María Xesús Lama
López, Teresa López, Carlos
López Bernárdez, Xosé Ramón Pena, Xabier Ron Fernández, Miguel Anxo Seixas
Seoane, Luis Seoane, Mª Ángeles Tilve Jar e Xosé Fernando Filgueira Valverde.

Santiago. O secretario xeral
de Política Lingüística, Valentín García, participou na presentación das xornadas Literatura nas marxes. A creación
alén do canon, un proxecto organizado pola Asociación O
Arquivo das Trasnas co patrocinio da Xunta de Galicia.
Co gallo da celebración do Día
Mundial da Poesía, a semana
que vén, analizará tres liñas
relevantes do panorama actual ás que se lles busca dar
cada vez máis visibilidade na
literatura galega: a reivindicación da muller, o tratamento
da maternidade e a literatura
con personaxes Lgbtiq+.
O representante da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade destacou “a importancia que ten a literatura
para invitar a todos os potenciais lectores a través dun amplo abano de personaxes liberados dos canons establecidos, a reflexionar sobre as
causas sociais que nos rodean
na actualidade e sobre a di-

CULTURA. Valentín García e Daniel Chapela. Foto: Xunta de G.
versidade que implica ser
persoa”. Ademais, quixo agradecer “a todos eses autores a
autoras que elixen o galego
como lingua como ferramenta de expresión poética e
manteñen vivo, visibilizan e
enriquecen un poderoso sistema literario escrito na lingua galega”.
Xunto con Valentín García,
participou na presentación
Daniel Chapela, coordinador
das xornadas e representante da Asociación O Arquivo
das Trasnas.
O salón de actos do pazo de
San Roque (Santiago) acollerá os vindeiros 16, 17 e 18 de

marzo estas xornadas, enmarcadas dentro da semana
da poesía, que se inaugurarán
o martes día 16 ás 18:00 horas
da man do secretario xeral de
Política Lingüística e de Daniel Chapela. Ao longo dos
tres días participarán os escritores Mariña Area, Daniel
Asorey, Nee Barros, Carlos
Callón, Yolanda Castaño, Miriam Ferradáns, Inma López
Silva, Eva Mejuto, María Xesús Nogueira, Emma Pedreira, Montse Pena Presas, Mario Regueira, María Reimóndez, Ana Romaní, Marga Tojo, Bieito Troncoco, Marga do
Val e Malores Villanueva. ECG

O CCG amplía o seu proxecto dos
Roteiros cos ‘Cruceiros de Galicia’
Darán a coñecer estas
construccións para
resaltar dese xeito o
seu valor patrimonial
Santiago. En 1950, Castelao
publicou As cruces de pedra
na Galiza, obra cimeira da investigación sobre os cruceiros galegos. Cumprido o setenta aniversario da súa publicación, o Consello da Cultura Galega (CCG) e a
Asociación de Amigos do Cruceiros, Cruces de Pedras e Petos de Ánimas poñen o foco
sobre estes bens, mostras da
devoción popular que prolife-

ran na xeografía galega. A primeira das iniciativas e a presentación de Cruceiros de Galicia, un proxecto que agrupa
trinte roteiros que darán a coñecer un centenar dos cruceiros máis representativos do
territorio galego.
Así o presentaron en rolda
de prensa onte, Rosario Álvarez, presidenta do CCG; Fernando Arribas, o presidente
da asociación; máis o técnico
do CCG, Manuel Gago.
“Esta iniciativa pretende
poñer na axenda cultural o
valor artístico e patrimonial
dos cruceiros, que habitualmente pasan desapercibidos,

aínda que un tipo de ben moi
espallado pola xeografía galega e moi asociado coa nosa
identidade”, asegurou a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.
.A proposta de itinerarios
culturais para visibilizalos
forma parte dun proxecto
máis amplo sobre o que traballan agora o CCG e a Asociacion de Amigos dos Cruceiros, Cruces de Pedras e Petos
de Ánimas. O primeiro dos itinerarios propostos permite
visitar os calveiros da Terra
Chá, a comarca con maior
número destas construcións
da provincia de Lugo. ECG

