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SAÚDA
Se a troita é o peixe máis bonito do
mundo, está claro que Ponte Caldelas,
como capital da troita, non pode ser
menos. E por iso anda Ponte Caldelas
estes últimos tempos cargada de
proxectos para poñerse máis fermosa,
máis guapa e máis atractiva que nunca.
Aínda cos ecos do medio centenario resoando, celebramos este ano a LII
edición dunha das festas gastronómicas máis coñecidas de Galicia. Unha das que
máis sentido ten pola vinculación entre o produto que enxalza e o territorio onde
se celebra.
Ponte Caldelas toma o seu nome do paso sobre o río Verdugo e das augas
quentes que ata hai ben pouco corrían polo seu establecemento emblemático: o
balneario.
A xente de Ponte Caldelas sente un lexítimo orgullo da súa procedencia e sabe
ben que, ao longo da historia, xa lle tocou defender o seu. A ponte non periga, pero
o río si. Un desafortunadisimo intento de trasvase ameaza con levar as augas da
nosa arteria fluvial para alimentar a sede insaciable de crecemento urbano, que
non sabe de aforros nin de consumos sustentables. Sentimos sobre nós a ameaza
de xentes que non conciben a defensa dos recursos naturais, nin coñecen o
sentido da palabra equilibrio. Pero deron cos de Ponte Caldelas, que non somos
fáciles de calar, e farémolos recuar.
Pero o Balneario, desgrazadamente, xa foi pasto da burbulla inmobiliaria, ou
sexa da ambición humana, que non sempre sabe conterse. O noso o querido
Balneario non se perdeu por culpa dos de fóra, senón por culpa dos de aquí. E hoxe
toca traballar duro e coa imaxinación suficiente para que pronto volva ser unha
realidade. Aprendendo dos erros do pasado, para que non volvan repetirse.
Esta é Ponte Caldelas que nos chegou, capital da troita, unha vila acolledora,
amiga dos visitantes e orgullosa de seu. Unha Ponte Caldelas soñadora, pero
realista, que busca o seu futuro como as augas do Verdugo buscan o mar.
PARTICIPANTE CONCURSO FOTOGRÁFICO
AUTORA: VANESSA VEIGA CASTRO - TÍTULO: OUTONO NO VERDUGO

ANDRÉS DÍAZ SOBRAL
ALCALDE-PRESIDENTE
CONCELLO DE PONTE CALDELAS
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CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA
ORGANIZA:

Sociedade de Caza e Pesca
“Verdeseixo” de Ponte Caldelas.

PARTICIPANTE CONCURSO FOTOGRÁFICO
AUTOR: DAVID MAQUIEIRA SALGADO - TÍTULO: O PARAISO DAS TROITAS

COLABORA:

Del. Prov. da Federación Galega de Pesca.
Sociedade de Caza e Pesca de Cotobade.

DOMINGO 27 de MAIO

- CONCURSO INTERNACIONAL SÉNIOR
1ª Manga: de 08:30 h. a 12:30 h.
2ª Manga: de 16:30 h. a 20:00 h.

- CONCURSO DE MULLERES,
XUVENÍS E INFANTÍS
de 09:00 h. a 11:30 h.

- CONCURSO DE VETERANOS
1ª Manga: de 09:30 h. a 12:45 h.
2ª Manga: de 16:30 h. a 19:45 h.

- ENTREGA DE PREMIOS
13:00 h. na Alameda
de Ponte Caldelas.

EQUIPOS
Na modalidade Sénior poderá participar un equipo
de catro pescadores por sociedade. Si o equipo
non estivera completo cos catro participantes,
non optará o premio por equipos, pois este
outorgase en base a suma dos puntos de
cada un dos seus membros; pero si optará
cada un deles o premio individual. O resto
de modalidades son de carácter individual.

ENGADOS

AUTORA: SARA REY RODRÍGUEZ - TÍTULO: ANO 1808

Excelentísimo
Concello de Ponte Caldelas.

SÁBADO 26 DE MAIO

BASES DO CONCURSO

PARTICIPANTE CONCURSO FOTOGRÁFICO

PATROCINA:

Os engados serán libres, sempre que
se encontren dentro dos expresamente
autorizados pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio da
XUNTA DE GALICIA.
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CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA

INSCRICIÓN:

INFANTÍS:

DOMINGO:

A inscrición deberá estar na Delegación da Federación Galega de
Pesca, mediante a súa remisión a un
dos seguintes correos electrónicos:
delegadopontevedra@fgpesca.org
ou santypevi@gmail.com, telefonos:
699 452 737 - 619 239 947 antes do
día 18 de Maio e pecharase unha vez
completado o numero de 40 prazas
dispoñibles. Pasado ese prazo no se
admitirán mas inscricións.

Para súa participación é necesario que a persoa que exerza a Patria
Potestade sobre o menor, fágase cargo da responsabilidade total y última
que de dita participación se derivara,
mediante documento que a tal efecto lle será facilitado por lo seu Club.
Durante a acción de pesca o menor
estará acompañado por unha persoa
maior de idade que se fará cargo da
súa custodia. Esta persoa será por
conta do participante y totalmente
allea a Organización. No caso de que
non se cumpriran estes requisitos,
no tomará parte no concurso.

TRAMO: 2 Couto de Ponte Caldelas
sen morte.

16:00 Comezo da 2ª manga
20:00 Final da 2ª manga
20:30 Entrega de pezas e plicas

DESENVOLVEMENTO DA
COMPETICIÓN:

VETERÁNS

Para as categorías Sénior y Veterans, este concurso constará de unha
manga de mañá e outra de tarde. Os
pescadores, previo sorteo, asignaráselles o coto que lles corresponda pescar. Cada pescador levará consigo a
plica que lle será entregada para anotación das capturas, polos co trois.

MAÑÁ

NORMAS PARA
A INSCRICIÓN

Todos os participantes estarán en
posesión da correspondente licenza
federativa do ano en curso.

Para as categorías de sénior, mulleres,
xuvenil e Veterans, o pescador no poderá recibir axuda exterior. O recibila
será motivo de descualificación.

TARDE

Será imprescindible para a inscrición
e posterior participación no concurso:

ESCENARIO DO CONCURSO:

A INSCRICIÓN SERÁ GRATUÍTA
PARA TÓDOLOS PARTICIPANTES.

MAIORES DE 18 ANOS:
Estar en posesión da licencia de
pesca autonómica o interautonómica, en vigor, expedida pola Consellería de Medio Ambiente da XUNTA DE
GALICIA, o si fose o caso, expedida
pola Comunidade Autónoma acollida
o convenio de colaboración entre administracións.

O concurso levarase a cabo da
seguinte maneira:

SÁBADO:
TRAMOS: 1 e 3 Coutos de Ponte Caldelas e tramo Ponte Verdugo.
TRAMO: 2 Couto de Ponte Caldelas
sen morte.

HORARIO DE
COMPETICIÓN
SENIOR
MAÑÁ

07:30 Concentración e sorteo
08:30 Comezo da 1ª manga
12:30 Final da 1ª manga
13:30 Entrega de pezas e plicas
14:00 Xantar

TARDE

08:30 Concentración e sorteo
09:30 Comezo 1ª manga
11:00 Final da 1ª manga
11:15 Comezo 2ª manga
1245 Final da 2ª manga
13:00 Entrega de plicas
14:00 Xantar
16:30 Comezo da 3ª manga
18:00 Final da 3ª manga
18:15 Comezo da 4ª manga
19:45 Final da 4ª manga
20:30 Entrega de plicas

MULLERES, XUVENÍS
E INFANTÍS
MAÑÁ

08:30 Concentración e sorteo
09:30 Comezo 1ª manga
11:30 Final da 1ª manga
11:45 Entrega de plicas
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NOTA:

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA
PEZAS VÁLIDAS:
Na categoría SENIOR puntuarán
a efectos de clasificación soamente
os exemplares de troita común que
teñan un tamaño mínimo de 19 cm.
medidas ene a cabeza ata o medio
da cola. Os exemplares que aparezan degolados no contabilizarán e as
que no alcancen esta medida serán
devoltos o rio. O pescador que presente no pesaxe exemplares de medida inferior a estipulada penalizará
y restará da puntuación alcanzada.

PUNTUACIÓN:
A puntuación será de 100 puntos
por cada peza válida máis os correspondentes a súa lonxitude en centímetros elevado o cubo e dividido
entre 100. O pescador que consiga
completar o cupo de 10 exemplares durante a xornada, abandonará
a acción de pesca y presentará as
capturas no posto de pesaxe, outorgándoselle 1.000, 500 y 250 puntos
o pescador que consiga o primeiro,
segundo y terceiro cupo respectivamente.
Para entrega das capturas no
posto de pesaxe en cada unha das
mangas, darase un prazo máximo
de 30 minutos, pasado o cal pecharase o pesaxe.

As capturas no pesaxe entregaranse polo pescador que as
capturase. Os controis de tramos
presentarán a plica do pescador.
O trofeo a peza maior outorgarase o exemplar maior capturado na
proba sénior.
Para as categorías de Veterans,
xuvenís, mulleres e infantil o tramo de pesca será o coto de Ponte
Caldelas; tramo 2, coto sen morte,
polo que a pesca será baixo esta
modalidade.
Serán consideradas como pezas
válidas, as troitas capturadas con
unha medida igual o superior os 17
cm, que unha vez medidas pola organización devolveranse o rio.
Os aparellos a utilizar para esta
modalidade, establecidos pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación Territorial, serán unicamente
a mosca artificial nas súas distintas
modalidades e a culleriña, en ambos
os dous casos cun só anzol y sen arponciño y queda prohibido para todos os efectos o engado natural.
Tódolos pescadores que compitan nas modalidades de VETERANS, MULLERES, XUVENIS E INFANTIS irán provistos dunha sacadeira.

ESTE CONCURSO REXERASE
POLO REGULAMENTO
DE COMPETICIÓNS
DA FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA.

CONCENTRACIÓN:
A concentración para o sorteo de
postos e entrega de documentación,
para las modalidades de Sénior y
Veterans efectuarase no Bar Alameda de Ponte Caldelas.
Para o resto de modalidades, a
concentración será o domingo na
antiga Oficina de Turismo do Concello de Ponte Caldelas, a carón do
Mercado.

IDADES PARA
A COMPETICIÓN:
INFANTÍS:

Ata os 14 anos, cumpridos no ano actual, irán
acompañados dun titor.

XUVENÍS:

Dende os 15 anos ata os 17, cumpridos no ano
actual.

SENIOR

dende os 18 anos, cumpridos no ano actual.

VETERÁNS:

dende os 65 anos, cumpridos no ano actual.

MULLERES:

dende os 15 anos en adiante.

TÍTULO: AUGAS CRISTALINAS

CE

RT
FO AM
TO E
GR DE
AF
Í

A

LII FESTA DA TROITA

AUTORA: ZAIDA BARREIRO VIDAL

AUTORA: VANESSA VEIGA CASTRO
TÍTULO: CANDO AS TROITAS DORMEN

AUTOR: ANGELES BOULLOSA VENTIN
TÍTULO: I ES O MARMURIO DO RÍO, I ES A NOITE, ES A AURORA
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CERTAME DE REDACCIÓN
A LOITA DAS TROITAS
Ola! Chámome Xoana e teño 13 anos. Vivo nunha vila que se chama Ponte
Caldelas. E unha vila moi fermosa, temos farmacias, comercios, supermercados, etc. Pero o máis fermoso que temos é o río Verdugo. Ten unha praia
fluvial, onde no verán ven moita xente a bañarse, tamén hai unha zona para
merendar e xogar os nenos. Pódese pasear pola beira do río, tamén hai aceiras e un carril bici, todo o paseo e moi fermoso, con moita vexetación.
Temos moitas festas importantes, unha delas é a da Troita. É unha festa
gastronómica moi importante. E desta festa é do que vou a contar a miña
historia. Unha historia que este verán pasado preocupou moito a todos os veciños do pobo. “ O trasvase do Verdugo”. Todos os veciños e o alcalde loitamos
moito para que iso non pasase.
A miña historia comeza cando as troitas do río Verdugo se enteraron do
que ia a pasar. Un neno chamado Antón, coa habilidade de comunicarse coas
troitas do río, cando se enterou do que pasaba, foi correndo a comunicarllo
a troita máis antiga do río. Esta troita vivía nunha zona cerca da praia fluvial.
Todas as demais troitas lle tiñan moito respecto, porque era a máis anciá de
todas, chamábanlle a Troita Raíña.

BEATRIZ RODRÍGUEZ AMOEDO.
6º Curso de Primaria
CEIP Plurilingüe de A Reigosa

Antón contoulle a troita Raíña todo o que pasaba
-Non podemos permitir iso!. Se deixamos que ocorra unha cousa de esas
as troitas do río estaremos en perigo e poderemos morrer!. O río quedará con
pouca auga e non sobreviviremos. Ademais as crías pequenas corren moito
perigo. Temos que pensar en algo!. Dixo a Troita Raíña.
Si, dixo Antón E ten que ser rápido, porque non hai moito tempo. Vou a
casa, mañá veño cedo, e a ver se penso en algo, dixo Antón
Antón marchou moi preocupado, e case non puido durmir. Estivo toda a
noite pensando o que quería facer para salvar o río e as troitas. Pola mañá
levantouse cedo e foi a casa do seu amigo Xoán. Contoulle o que pasaba, e os
dous puxéronse a idear un plan. Foron ver a troita Raíña e contáronlle o que
tiñan pensado facer.
-Imos falar co alcalde que quere que se faga o trasvase, dixéronlle os
dous amigos a Troita Raíña.
Os dous amigos marcharon. Fixeron unha video conferencia co alcalde de
Vigo e contáronlle o que pensaban.
-Señor alcalde, non queremos que se faga o trasvase do río, e imos dicirlle o motivo:
“As troitas quedarian sen auga, ou polo menos non coa suficiente como
para poder criar. A festa da Troita e moi importante para nos, pero como vamos a celebrar unha festa sen troitas? Iso sería unha traxedia para todos os
veciños.
O alcalde deulle a razón, os rapaces quedaron moi contentos, foron a
contarllo a troita Raíña.
A troita Raíña contoullo a todas as troitas do río, quedaron tan contentas
que fixeron unha danza no río, rodando en todas as direccións e facendo un
arco da vella.

PARTICIPANTE CONCURSO FOTOGRÁFICO

Antón e Xoán recibiron un agasallo que lles deu o alcalde de Ponte Caldelas pola gran labor que fixeron.

AUTOR: ISABEL NÚÑEZ MONTERO - TÍTULO: PASEANDO POLO VERDUGO

“ O río Verdugo sempre será o noso río”.
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CERTAME DE REDACCIÓN
AS GARDANAS DO VERDUGO
Sucedeu un domingo pola noite, en outono. O dia 13 de outubro de 2017.
Aquela noite sopraba un vento moi forte, un gran incendio arrasou Ponte
Caldelas, e todos os seus arredores. Aquela noite moitos veciños pasárono
moi mal, loitaron con forza contra o lume axudándose uns aos outros. Temos
que darlle as grazas a todos os equipos de extinción que traballaron esa noite
contra as lapas ata conseguir sofocalas. E tamén animamos moito a algunha
familia que perdeu a súa casa, pero non só a esas, senón que, tamén aos
que non perderon a casa pero si algún animal, veiga ou galpón. Queimáronse moitas arbores e veigas en aldeas como: Cuñas, Avecil, Xustáns, Parada,
A Roca, Rebordelo, Laxoso, A Sorreira, Caldelas, Pe da Múa, Castrelada... e por
desgraza, algún lugar máis.
As abundantes choivas dos días seguintes arrastraron todas as cinzas
cara ao río Verdugo, onde moitos animais sufriron ou morreron: troitas, castores, patos, nutrías...Pero tamén perderon a vida moitas aves, raposas, lobos,
xabarís, corzos e incluso esquíos. Todo pola causa das lapas e do fume.

ANDER BLANCO CRESPO
5º Curso de Primaria.
CEIP Manuel Cordo Boullosa
de Ponte Caldelas.

Volvendo ao río: nos días posteriores aos lumes as troitas sufriron moito, porque a auga na que elas viven
contaminouse coas substancias tóxicas da cinza. As troitas pensaban que
ían quedar sen río porque miraban
como a auga se escurecía.
Elas, preocupadas pola situación
comunicáronse coas súas veciñas da
Insua, de Soutomaior e da desembocadura do Verdugo na Ria de Vigo para
ver si podían axudar en algo. Pasados
uns días fóronse tranquilizando porque vían que o río ía volvendo a súa
normalidade. Agora as troitas vanse reproducindo para tapar os ocos
que foron deixando as que morreron,
Elas vanse organizar para vixiar desde a auga que ninguén prenda lume
nos arredores do río e que ninguén
tire porquerias nel, porque iso a elas
aféctalles moito e non lles gusta ver
as augas do seu río sucias. Así poden
vivir máis tranquilas, máis a gusto e
sen preocupacións.
As gardanas do verdugo coidan
da flora e a fauna para que todos nos
poidamos desfrutar do río e do seu
entorno.
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Prestémoslle moita atención a súa
mensaxe porque disto depende o futuro da nosa natureza.

AUTOR: DAVID MAQUIEIRA SALGADO - TÍTULO: OS SEGREDOS DO RÍO VERDUGO

Ponte Caldelas, 17/03/2018.

AUTOR: MARCOS DIOS ALMEIDA
TÍTULO: FONTE DOURADA
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ACTIVIDADES
MES DA TROITA
Coa celebración de degustacións locais polos diferentes lugares do municipio.
Todas as degustacións terán lugar a partir das 21:00 horas nas casas do pobo de
cada unha das aldeas, atendendo ó seguinte calendario:
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

DOMINGO

29
ANCEU

30

1
PAZOS

7

2

8

BUCHABAD

21
A FRAGA
E CARITEL

A ROCA

9

PARADELA
E GRADÍN

14

3

CONTIXE

10

PARADA

15
ESFARRAPADA

22
BARBUDO

4

TABOADELO

MIRÓN

16
FORZÁNS

23

11
CHAÍN

24

TOURÓN

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
AUTOR: ANGELES BOULLOSA VENTÍN - TÍTULO: GOCEMOS DO NOSO

18

NON HABERÁ
DEGUSTACIÓN

No Centro Cultural de Ponte Caldelas, ás 20:30 horas inauguración da
exposición de fotografía “Alguien
que anda por ahí” a cargo de JUAN
VEGAS. Esta exposición permanecerá
aberta ó público ata o 31 de maio.

SILVOSO

25

REBORDELO
COVELIÑO

6
A INSUA

12
CUÑAS

17

MÉRCORES 16 DE MAIO
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5

A REIGOSA

REGODOBARGO

VILARCHÁN

19
XUSTÁNS

26

BALTAR

13
LAXOSO

20
NON HABERÁ
DEGUSTACIÓN

27
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ACTO LETRAS
GALEGAS

A continuación, acto conmemorativo
letras galegas.
No Centro Cultural de Ponte Caldelas,
actuación do grupo: LARANXADA DE
LIMÓN e MANOELE DE FELISA.
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PROGRAMA

PROGRAMA

SÁBADO 26 DE MAIO

DOMINGO 27 DE MAIO

• A partir das 08:30 horas,
CONCURSO SÉNIOR E VETERANO DE PESCA DEPORTIVA.
A partir das 16:00 reanudación do Concurso.

• Desde as 09:00
CONCURSO DE PESCA FEMININO, XUVENÍS E INFANTÍS.

• Ás 19:00 horas,
Apertura do STAND DE DEGUSTACIÓN de troitas na Alameda
de Ponte Caldelas.
• Ás 18:00 horas,
ACTUACIÓN do grupo de baile moderno
do Colexio Público Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas.
• Ás 18:30 horas,
ACTUACIÓN do grupo de baile moderno e ximnasia rítmica
do Colexio Público A Reigosa de Ponte Caldelas.
• Ás 19:00 horas,
ACTUACIÓN do grupo de baile flamenco “Aires del Norte y Olé”.
• Ás 19:30 horas,
ACTUACIÓN de bailes de salón a cargo
do grupo Lambachata de Ponte Caldelas.

• De 12:00 a 14:30
Apertura do STAND DE DEGUSTACIÓN na Alameda de Ponte Caldelas.
PASARRÚAS a cargo da Banda de Música Popular de Meaño.
• Ás 13:00 horas
Na Alameda ENTREGA DE TROFEOS
do Campionato de Pesca nas súas diferentes categorías.
• Ás 13:30 horas
Na Alameda CONCERTO da citada Banda de Música.
• De 18:30 a 21:00 horas
Apertura do STAND DE DEGUSTACIÓN DE TROITAS.
• Ás 18:30 horas
FESTIVAL FOLCLÓRICO na Alameda a cargo da
Banda de Gaitas Os Coribantes de Ponte Caldelas,
e o Coro Tradicional Abeleiras de Alxán de Soutomaior.

• Ás 20:00 horas,
ACTUACIÓN do grupo de baile rexional
“Escola de Bailes Tradicionais Trouleada de Ponte Caldelas”.
• Ás 20:30 horas,
ACTUACIÓN de bailes de salón a cargo do grupo Ponte Caldelas Baila.
• Ás 21:00 horas,
Na Igrexa do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas, CERTAME CORAL, a
cargo da Coral Valdarrosa de Ponte Caldelas, a Coral Bella Helenes de
Pontevedra e a Coral de Soutomaior.
• A partir das 23:00 horas,
VERBENA coa orquestra MIRAMAR
e a DISCO MÓVIL EME MUSIC con DJ DAVID EXPÓSITO (Radio Lider).
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AUTORA: MARCOS DIOS ALMEIDA - TÍTULO: REFLEXOS NA RIBEIRA

Folleto realizado con papel reciclado

Reme
JOYERÍA - RELOJERÍA

TURISMO

Desde 1896
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