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Prezados socio/as e amigos/as:

De novo chega as túas mans este pequeno árbore que é, a nosa revista "Carballeira", voceiro do
Centro Galego de Castel ló " O Aturuxo", ante todo quixera agradecer a todos a vosa constancia como
socios e colaboradores, e coma non, os directivos que co seu traballo e disposición a cotio, fan que
este barco sega a navegar. Atrás queda un traballo que fixo posible entre outros, a de mudar
diversos articulos dos estatutos e con elo a adaptación a nova Lei da Galeguidade, asi mesmo fomos
capaces de ir os poucos debullando as novas instalacións de lecer que representan "O Faiado",
facendo actividades propiciando o encontro dos asociados e as famil ias, inda queda moito por facer,
maís o camiño xa esta andado.

Quixera sinalar o esforzo que os compañeiros Xulio e Juanfra veñen desenvolvendo cos mais
pequenos, o que é o garante da nosa cultura tradicional a traves da musica, baile e canto, animarvós
a participar cos pequenos, e con él, o futuro da entidade.

Non somos alleos os trocos que acontecerón no Concello de Castel lón, un cambeo politico na
gobernabil idade, permiteu que a nosa cidade teña o seu frente a primeira Alcaldesa da súa historia, a

cal desexamos o mil lor, e unha cordial continuidade nas relacions institucionais.
Quixera ter unha moi agarimosa lembranza para a nosa Socia de de Honra Manuela Gonzalez Docal, quen nos deixou o
pasado 23 de Agosto, gran emprendedora e alma mater no traballo de rexurdimento da nosa entidade, que a terra te sexa leve
querida Manuela.
Alentar a tódolos socios e famil ias a participar nas actividades, mais tamén a facer novas propostas, somos coñecedores que
"non chove o xeito de todos" e por elo que vimos demandando unha maior implicación, ase coma aportación de ideas e
proxectos, para entre todos dinaminizar a vida social e cultural da asociación.
Decontado celebrarase unha nova xuntanza do Consello de Comunidades Galegas, que acontece cada tres anos, no que sera
eleixida a nova Comisión Delegada, encargada de elevar as propostas das entidades ante a Secretaria Xeral de Emigración da
Xunta de Galicia, propostas importantes que afectan os Centros Galegos, referente a subvencions, cursos, escolas, etc. ,
ademais de ser un encontro entre presidentes para compartir proxectos conxuntos ou novas actividades de interese, como
novidade, este ano o Consello esta previsto que se celebre na Cidade da Habana (Cuba) co gallo da conmemoración do
centenario da inauguración do Pazo do Centro Galego.

Aproveito, para agradcecer os socios que causarón baixa, a súa colaboración, lembrarl les que as portas deste seu fogar,
sempre están abertas para canto precisen, darl le a benvida os novos socios e famil ias, animalos a participar e que non dubiden
en facer cantas propostas ou suxerencias vexan necesarias nun mellor funcionamento do noso centro.

No me cabe mais que dar as grazas, institucions, amigos e colaboradores, os socios convialos a participar nas actividades, asi
como a espallar e coñecer a entidade entre os amigos, animandoos a participar con nós.

Xosé Filgueira Fernández
Presidente

Saúdo Presidente do Centro Galego

O pasado dia 23 de Agosto, sorprendeunos o pasamento dunha grande persoa e amiga,
Manuela Gonzalez Docal , socia de Honra do Centro Galego de Castelló.

Os que a coñecemos lembràmola como muller traballadora e cordial, sempre dando animos
naqueles primeros intres que eran os comenzos do rexurdimento da nosa entidade, coma mestre
de ceremonias, incansable, servindo mesas na Magdalena, facendo xestions administrativas, dando
consellos,ou pateando a cidade na pescuda do local axeitado para sede da sociedade. Foi unha
muller amante de Galicia e da súa cultura, da que aprendeu dende moi nova na súa casa entre
libros e visitas de peroseiros do deido galeguista.
Para nós, os que tivemos a sorte de coñecela e disfrutala, sempre nos quedará a lembranza da súa
compaña e de galeguidade. Hasta sempre amiga Manola. D.E.P.

NA LEMBRANZA
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Faí uns anos, estando a celebrar o Magosto no Centro Galego, achegouseme
unha amiga para presentarme a unha xoven, nunca se me esqueceu aquel sonrriso
e amabil idade, era unha xoven diputada do PSOE no Consell Valenciano, co paso
dos anos aquela moza comenzou a traballar no eido da politica municipal de
Castrel lò, o quefixo que mantivesemos multitude de encontros para debatir temas
que afectan a vida social e cultural. Aquela rapaza era Amparo Marco (Castel ló
1 968), quén hoxe é a primeira muller que toma o bastón de mando no Concello de

Castel ló como Alcaldesa da cidade.
Licenciada en Ciencias Económicas i Empresariais pola Universidade de Valencia e doctora en Administración e Dirección de
Empresas pola Jaume I de Castel ló, onde exerce de profesora titular de Dirección financieira,Lo de asaltar feudos do poder varonil
venl le de lonxe. xa que tamén foí a primeira muller que ocupou un posto no Conselloo Rector da Caixa Rural San Isidro no 2000.
Amparo coñece de primeira man a cidade, xa que estivo vinculada o movimento veciñal na AA.VV. Peri 1 8, ase como o sector de
Gaiatas na Gaiata 1 Brancal de la Ciutat.

Cando teño ocasión de tratar con ela, sempre nos lembramos daquel primeiro encontro acontecido no Magosto, Amparo, flamante
Alcaldesa continua a impartir o ensino na universidade Jaume I , compaxinando o cargo de primeira edil do Concello, dende o
Centro Galego de Castel ló " O Aturuxo" desexamolle moitos exitos nesta nova etapa politica, e coma non, unha continuidade nas
relacións coas entidades culturais.

UNHA ALCALDESA PARA CASTELLÓ

AMPARO MARCO GUAL

R E L E V O S I N S T I T U C I O N A I S
Os pasados comicios acontecidos no mes de

Maio na Comunidade Valenciana, acarrexarón trocos
políticos na gorbernabil idade, non solo do Concello, se
non tamén no goberno da General itat Valenciana, de
novo un Castel lonero asume o cargo de President,
Ximo Puig Ferrer, relevando o tamben castel lonero
Alberto Fabra Prat.
A Cidade de Castel ló tamen asumeu un novo cambio
politico, e será Amparo Marco Gual quen recolla o
baston de mando da Alcaldia da cidade, sendo con elo
a primeira muller en ostentar este cargo, relevando a
Alfonso Batal ler, é esta unha nova época instituciona,
son moitos os que abandonarón cargos públicos, sobre
todo a nivel municipal, desexarl les a todos os mellores
desexos nesta nova etapa

EENNTTRREEGGAA DDOOSS PPRREEMM II OOSS ""AALLEECCRRÍÍNN "" DDAA FFEEGGAALLCCAATT
O pasado 1 5 de Agosto, no Concello de Vila de Cruces en terras do Deza, a Federación de

Entidades Galegas de Catalunya, facía entrega dos premios "Alecrín" que pasan por ser os

premios que recoñocen e valoran Galicia dende a diáspora catalana,forón premiados a

asociación Casa Museo A Solaina de Piloño, polo traballo a prol da recuperación do rural

galego, a editorial Hugin e Munin,no eido l iterario pola súa labor na tradución galego, Xosé

Manuel Piñeiro comunicación, Aceitres Abri l pola súa labor empresarial , Luz Pozo Garza, no

campo das letras, Manuel Gonzalez, no deportivo como entrenador do club de

fultol Badalona, David Salgado na música. Manuel Valdés recibeu un premio

homenaxe a súa labor durante 35 anos o fronte do programa radiofónico en

galego "Lonxe da Terra" en Catalunya, forón moitos os amigos que se

desplazarón para asisir ao acto dende distintos lugares de lecer en Galicia

asi coma asociacións, entre outras la Asociación Cultural Galega Alborada de

La Llagosta, o Centro Galego de Castel ló "O Aturuxo", a Asociación Cova da

Serpe de Barcelona, o Centro Galego de Barcelona,Casa Galicia de

Andorra,e Asociación Galega de la Llagosta no acto estiveron os Alcaldes dos

Concellos de Vila de Cruces e Touro, Secretario Xeral de Politica Linguistica,

é o Vicepresidente do Parlamento Galego entre outros, o fio musical correu a

cargo da cantante Maria do Ceo e do grupo tradicional O Arco de Merza, a

entrega de premiosfoí seguido dun xantar tradicional galego na explanda do

Concello.
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AASS NNOOSSAASS LLEETTRRAASS

Como xa é tradicional, a nosa entidade sumouse os actos de homenaxe
que a Real Academia da Lingua Galega dedica neste dia a un persoeiro
das nosas letras, polo que a nosa sede social desenvolveronse unhas
xornadas que derón comenzo o dia 1 5 de Maio coa mostra expositiva " O
vello Profesor" sobre a figura de Xosé F. Filgueira Valverde, asi coma a
proxección do documental "Un sabio na corte do Teucro" vida e obra do
persoeiro, o acto central aconteceu o Sábado 1 6, coa presenza da poeta
viguesa afincada en Valencia, Mila Pérez Villanueva, escritora e
xestora cultural, membro da asociación cultural valenciana Conli lyarte, e
socia do Centro Galego de Valencia, que nos deleitou cos seus poemas,
foi o noso Presidente, Xosé Filgueira, o encargado de ensalzar a figura
do escritor homenaxeado, facendo un percorrido pola súa faceta de
home polifacetico e incansable traballador a prol da cultura de Galicia.
coma xa ven acontecendo durante estas xornadas, tivemos a
presentación do libro poemario "é era por Maio", edición tri l ingue,
galego,valenciano e castelan, no que participou a nosa convidada e
membros da asociación Concilyarte. foron moitos os socios e amigos que
participarón no encontro, así coma autoridades e casas rexionais de

Castel lón, o remate pudemos deleitarnos cunha sobremesa dun viño galego, onde
continuarón os faladoiros e presentacions, dando con eleo rematado esta xornada.

S A N T A N T O N Á

De novo vimos de celebrar unha das
tradicións mais senlleiras do panoráma
festeiro das terras de Castel lón, a Santantoná,
exaltación do lume, o que nós facemos honra
como non podia ser doutro xeito cunha
"queimada",
A xuntanza realizouse nas instalacions de O
Faido, onde nun xantar o redor dunha Olleta
da Plana, fixonós escorrentar o frio invernal do
Xaneiro, demaís viandas e a boa compaña
forón os condimentos principais que puxerón o
quente necesario para facer de este encontro
de primeiro de ano, unha data relevante no
inzo das actividades da entidade.

DIA DAS LETRAS GALEGAS 201 6

O POETA DA TERRA CHÁ

O escritor lucense Manuel María Fernández Teixeiro
(Outeiro de Rei, 1 929-A Coruña, 2004) será o bardo
homenaxeado no Día das Letras Galega no ano
201 6, . Manuel Maria destacou polo seu caracer
combativo e compromiso político, moitos dos seus
poemas forón musicados polo grupo Fuxan os
Ventos.
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XOSÉ F. FILGUEIRA VALVERDE
O Homenaxeado do Día das Letras Galegas 201 5 é Xosé Fernando Filgueira Valverde,
historiador, escritor, político, etnógrafo naceu en Pontevedra o 28 de outubro de 1 906.
Estudia o Bacharelato en Pontevedra e obtén en Santiago a licenciatura en Dereito.
Tamén obtén en 1 936 o doutorado en Filosofía e Letras, Sección de Historia. Traballa
como profesor do Instituto de Ensino Medio en Pontevedra. En 1 923 dirixe a sección
de Historia da Literatura no Seminario de Estudios Galegos. Colabora en diversos
medios de comunicación e en 1 932 é nomeado membro da Real Academia da Historia.
Desde 1 942 é membro da Real Academia Galega e en 1 953 é nomeado membro da
Real Academia da Lingua e tamén do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento
así como de moitas máis fundacións, academias. . . Desde 1 959 a 1 968 é alcalde de
Pontevedra e recibe varios premios e condecoracións.

Son moitos os campos do saber que abarcou Filgueira Valverde. Escribiu máis de 300
libros e mil leiros de artigos, pronunciou discursos e conferencias. . . Por citar algunhas, pódense destacar
produccións como Guía de Compostela, Castelao escenógrafo, Da épica na Galicia medieval, Don Quijote y el
amor trovadoresco, La toponimia gallega, Rosalía no seu fogar.
Porén a maior aportación de Filgueira Valverde consistúena os seus traballos no campo da investigación. Moitas
desas prosas, espalladas pola impresa diaria, forón recoll idas polo autor nos nove volumes citados baixo o título
de Adral entre os anos 1 979 e 1 996. As súas aportacións ao coñecemento da lirica medieval verán a luz en 1 992
no libro Estudio sobre a lirica mediaval traballos dispersos (1 927-1 987).
Na súa etapa politica cabe destacar, o seú paso como alcalde do Concello de Pontevedra, Presidente do
Padroado da Cultura Galega, e primer Conselleiro de Cultura da Xunta de Galica no goberno de Fernandez Albor
o seu legado mais importante o cal dedicou todos os seus esforzos foi a creación do Museo de Pontevedra do
que foi director hasta o seu pasamento.
Fi lgueira Valverde despois dunha intensa vida de traballo finou na súa Pontevedra natal o 1 3 de Setembro de
1 996 os 89 anos de idade.
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DEPORTE GALEGO

Durante o mes de febreiro, aconteceu en Castel lón a celebración da Copa de S.M. La Reina de balonman femenino, contando coa presenza
do equipo da Garda ( Pontevedra) Atletico Guardes, quen o frente do seu presidente e unha numerosa e apaixoada afezónm, fixerón da
nosa entidade parada e fonda, o seu presidente en nome do Alcalde da Garda fixonos entrega do agasallo dun pelegrin do Camiño
Portugues coma lembranza da visita. Non acompañou a sorte no segundo encontro, e foí un tercer posto moi meritorio o que acadorón as
rapazas da Garda. Uns poucos dias antes, outro conxunto galego visitaba as terras da Plana, sería o Club Voleibol Boiro masculino que
disputou o partido de liga da 1 ª División Nacional contra o Voleibol I l la Grau, gran encontro do Boiro acadando unha magnifica victoria,
grazas a todos por achegarnos a élite do Deporte Galego as terras de Castel lón, desexandolles moitos exitos deportivos.

E N T R O I D O 2 0 1 5

Quixemos facer unha
xornada completa, asi que aproveitamos o dia facendo unha
primeira visita as novas instalación do Aeroporto de Castel lón,
onde pudemos comprobar que non tiñámos vó a Galicia, asi que
continuamos viaxe para Benlloch a visitar o pago de viños Flor`s,
onde ollamos unha adega nova que elabora caldos baixo da
denominación Vins de Castel ló, intalacións e viñedos e como non,
deleitaronnos cunha cata duns excelentes viños e mistelas,
ademais de poder admirar un traballo de elaboración que
sorprende polo seu tratamento ecoloxico en todo o proceso,
continuamos viaxe as terras de Tarragona para xantar no Delte
del Ebre, e facer un percorrido pola desembocadura e marismas
da desembocadura do rio Ebro, un dia completo.

DE XIRA CULTURAL E VISITA AEROPORT CS
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "OS ADEUSES"
ALBERTO MARTÍ

Grazas o Consello da Cultura Galega, é a xenerosidade da Fundación
Cajamar-Caixa Rural San Isidro, que nos cedeu a sala expositiva, do 1 7 ao
31 de Outubro do 201 4, tivemos a oportunidade de traer a Castel lón a
colección de imaxes do fotógrafo coruñes Alfonso Martí, instantaneas
realizadas nos portos da Coruña e Vigo na decada dos anos 50, unha
ollada a historia de España e Galicia, un tempo non tan lonxano, no que
nós tamén eramos emigrantes

DIA DE GALICIA

Forón moitos os amigos que quixerón compartir con nós este día, coma xa ven acontecendo estos anos, foi a Parroquia de Sto Tomas de
Vil lanueva, quen nos acubil lou, grazas o seu parroco o lucense D. José López, membros da Corporación Municipal asi como compañeiros
da Federación de Casas e Centros Rexionais de Castel lón estiverón acompañandonos na celebración eucaristica asi coma a ofrenda que o
Presidente do Centro Galego realizou o Patrón Santiago Apóstolo, rematado o acto rel ixioso, nas instalcións de lecer O Faiado, real izouse
un xantar galego na que participarón autoridades, convidados e socios da entidade.

XOGANDO CAS TRADICIONS
MAGOSTO E SAMAÍN
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