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 SAÚDO DA ASOCIACIÓN

 Ca chegada da época de concertos e festivais, 
a nosa asociación está a preparar unha nova edi-
ción, e xa van 7, do noso Festival con moitas gañas 
e esforzo ata chegar a converterse nun referente no 
sur da nosa provincia.

Nestes anos pasaron bandas recoñecidas a nivel nacional que se o pensamos 
na nosa primeira edición non o podíamos imaxinar. El Drogas, Soziedad Alko-
holika, Celtas Cortos, Medina Azahara, Boikot, Obús, Sínkope, Reincidentes, 
Los de Marras e tantos outros que viñeron e virán; o Festival Arbo Rock xa co-
menza a ser unha cita obrigada dentro dos festivais galegos. 

Moitas grazas a tódolos colaboradores porque sodes unha parte importante 
para facer posible este proxecto. GRAZAS!!.

/festivalarborock arborock.com@arborock



Mercado Arbo - Mercado Crecente
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 O FESTIVAL

 Chégase a data para a celebración da 7ª edición do Festival Arbo Rock, que 
terá lugar o próximo 30 de xullo de 2022 no recinto do aparcamento da Discoteca 
Nasyra en Arbo (Pontevedra). 

Éste ano o cartel conta con 4 bandas de luxo e ainda que unha delas podemos 
dicir que é de recente creación os seus compoñentes levan moitos concertos enri-
ba dos escenarios. Trátase dun mítico do punk-rock español abanderando bandas 
coma LA POLLA RECORDS ou GATILLAZO. EVARISTO PÁRAMOS traenos a súa 
nova formación TROPA DO CARALLO do que será o seu PRIMEIRO E ÚNICO 
CONCERTO EN GALIZA.

Por si fora pouco estarán HEREDEIROS DA CRUS, banda galega con unha traxec-
toria envidiable e que de seguro pasaremos unha espléndida noite de rock da man 
de TOÑITO DE POI e JAVI MANEIRO.

E dende o Val Miñor veñen dúas bandas coma DAKIDARRIA, liderada da man de 
Gabri faranos brincar e bailar cos seus temas máis reinvindicativos e a banda de 
punk rock SEITURA con membros provintes de diversos escenarios e gustos, con-
corren nun entendemento común do rock potente na procura dun son propio cheo 
de potencia, raiba e moita festa.. Agardamos que sexan do voso agrado, 

      vémonos o 30 de xullo en Arbo!!!...
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TU CAFETERÍA EN ROZAS (SELA) - ARBO



 No ano 1933 na parroquia de Barcela no Concello 
de Arbo nace Ignacio Gago, fillo de Otilia Pérez e Manuel 
Gago Sanmartin, último alcalde da República en Arbo (1936). 

Para entender un pouco a vida e o pensamento deste gran 
home cabe explicar un pouco a súa orixe, como foi a súa 
infancia e que penso que nos fai entender de onde veñen
 

os bos valores que formaron parte da súa personalidade. 

No ano 2006 unha estudante da Universidade de Santiago 
faille unha entrevista na que conta gran parte da súa vida e 
que sinceramente, daría para escribir un libro ben intere-
sante, como dato moi importante conta que seu pai era 

 IGNACIO GAGO NA MEMORIA (1933-2011)

 

simpatizante do partido galeguista pero nas eleccións municipais do 36 formou 
parte da candidatura do Fronte Popular Esquerda Repúblicana de Manuel Azaña, 
sendo este o partido que gañou as eleccións.

Ignacio era labrego e pescador, durante moitos anos desempeñou distintos car-
gos electos. Foi concelleiro en Arbo entre 1979 e 1987 e desempeñou tamén a 
presidencia da cámara agraria local da mesma vila, foi tamén presidente da Xun-
ta provisional de montes da parroquia de Barcela na que encabezou o xurado de 
rego da comunidade de regantes. É dicir, un home activo e comprometido co seu 
pobo.

Nese tempo organizou xunto co seu amigo “Manolo dos cepillos” a festa da Lam-
prea usándoa como acto reivindicativo do que supoñía para a nosa economía a 
perdida da mesma e foi un gran éxito, trouxeron o grupo  “A Roda” e “Suso Vaa-
monde” entre outros.

Traballou pola defensa do patrimonio deste concello fronte o proxecto de apro-
veitamento hidroeléctrico no río Miño (Salto de Sela), e foi impulsor da campaña 
en defensa da cualificación dos montes parroquiais, e o preito sobre o aproveita-
mento da pesca na pesqueira Regato (Río Miño).

0 29 de maio de 1968 firmase en Madrid entre o Estado de España e Portugal un 
convenio para regular o uso e aproveitamento hidráulico nos tramos internacio-
nais do Río Miño, Limia, Tajo, Guadiana e Chanza e dos seus afluentes.

Anos despois, chega o noso Concello novas dunha posible construción dun deses 
proxectos de aproveitamento hidroeléctrico na parroquia de Sela.



 Esta nova provoca gran reacción por parte da veciñanza, unha polo seu 
rexeitamento e outra polo impacto económico na venda de terreos que suporía 
para moitas familias nos tempos difíciles que se vivían.

Como presidente da Cámara Agraria, Ignacio Gago encomenda ao Circulo de 
Información e Estudos Sociais (CIES), un informe detallado de todas as consecuen-
cias que ese proxecto ía ter neste Concello tanto a nivel paisaxístico, patrimonial e 
económico, comeza unha campaña e diríxese entón a corporación municipal para 
que manifestasen un rexeitamento en oposición ao salto.

Sendo presidente da Cámara Agraria enviou a Delegación Provincial de Ponteve-
dra (Ministerio de Industria e Emerxencia) un escrito de alegacións o plan “FENO-
SA” de instalación dunha central hidroeléctrica en Sela e, en sinal de protesta no 
balcón da cámara Agraria puxo un cartel que dicía: 

“CÁMARA AGRARIA E LABRADORES CONTRA O SALTO E OS TRAIDORES”

Nunha xuntanza con varias persoas onde cabe destacar participou o famoso 
arquitecto César Portela, Ignacio propón o inicio dos trámites para a protección 
legal das pesqueiras. 

Tempo despois, e tras varios intentos, diante da Dirección Xeral de Patrimonio 
Artístico de Madrid e da Comisión Artístico en Pontevedra, consegue que incoe o 
expediente de declaración das pesqueiras de Salvaterra, As Neves, Arbo e Cre-
cente como “Patrimonio Histórico Artístico” que tamén sería presentado no Con-
greso dos deputados en Madrid da man do deputado Vasco Juan María Bandrés 
como membro do Grupo Mixto. Sinalar que dito expediente nunca concluíu e a 
protección soamente acadou as pesqueiras sitas no tramo arbense.

O 27 de agosto de 2021, sae publicado no BOE a resolución do Ministerio para 
a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que declara extinguida a concesión 
a Gas Natural Fenosa sobre o dereito de aproveitamento hidroeléctrico do tramo 
internacional do río Miño. Tamén nega a posibilidade de cambio de titularidade 
da concesión que fora solicitada pola compañía.

Con esta resolución acabase cunha loita de 42 anos que comezara  no ano 1978 
e na que Ignacio Gago foi un membro activo e unha peza clave neste desenlace.

“Este é un pequeno resumo do que foi a loita contra os poderosos 
dun labrego e humilde veciño nosos pero que non cabe dúbida que 
foi e será un bo e xeneroso deste Concello ate a fin dos días”.
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 IGNACIO GAGO NA MEMORIA (1933-2011)

 No pasado 2021 o goberno municipal en resposta a unha proposta rexis-
trada con anterioridade e con unha gran acollida por parte da veciñanza, 
leva a pleno do Concello e, por unanimidade da Corporación Municipal 
aprobase concederlle o título de “Arbense distinguido”, coincidindo cos 10 
anos do seu pasamento e tamén sendo o ano que se fai efectiva a caducidade do 
aproveitamento hidrográfico do Miño, polo que tanto loitou.

Dende esta Asociación creemos que ben merecido e xa era con tempo e podía-
mos dicir con certeza que a maior parte do pobo así o cree.

Gracias Sr. Ignacio pola súa loita en contra do Salto de Sela e por tantas outras 
loitas, aquí está o exemplo de que si se pode cando se quere e cando se traballa.
Moitas grazas e espero que alí onde esta pequena mostra de cariño e admiración 
que dende Arborock queremos dedicarlle. Parabéns e grazas a familia pola cola-
boración e por ter este gran marido, pai, avó, bisavó, familia, veciño...

Unha aperta Sr. Gago, este pobo e este mundo necesita máis xente como vostede.











XUNTA DE MONTES

DE
BARCELA

 PARA OS nosos CAMPEÓNS!!

 Dende a nosa revista queremos facer mención a dúas fazañas conseguidas 
por equipos de fútbol de Arbo. Desta maneira queremos comenzar por felicitar 
ao equipo de BIBERÓNS do ARBO C.F. pola sua merecida victoria na  final de 
Copa ante o equipo Fundación Celta. Parabéns aos xogadores,  adestrador,  aos 
país e nais e a Xunta Directiva do ARBO C.F.  polo seu esforzo e dedicación!!!

Por outra banda queremos tamén destacar o triunfo acadado polo equipo ARBO-
ROCK - ESMORGA polo seu recente ascenso á 1ª División de fútbol veteranos. 
Noraboa “rapaces” e desexarvos que continuedes colleitando títulos e levando o 
nome do ARBOROCK ahí onde teñades que xogar.
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A súa tenda nas Neves
Patricia Boutique

Praza Consistorio - Arbo





 AGRADECEMENTOS

 Sentímonos moi agradecidos con toda a nosa xente, con veciños e amigos e 
que dun xeito ou outro colabora ca nosa asociación: a comerciantes e empresa-
rios tanto de Arbo coma de pobos veciños da provincia e incluso do país veciño 
Portugal, ao Concello de Arbo, a Deputación de Pontevedra, aos propietarios da 
Discoteca Nasyra, e en definitiva, a tódolos que fan realidade o noso soño.

 Mil grazas por facilitarnos as cousas para que este proxecto continúe.
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   CAFÉS ANTOXO
   - FACER PIXERALIA

 BODEGAS RUBIÓS

 FACER PIXERALIA

RESTAURANTE NANDE - 
RUBIÓS

FACER PIXERALIA



C/. Curros Enriquez Bajo 2, A Cañiza
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 ASOCIACIÓN CULTURAL BARCA DE LOIMIL

 Corría o ano 1989, mes de xullo cando un grupo de mozos fundaba en Arbo a 
A.C. Barca de Loimil. Toma o seu nome dun dos pasos fronteirizos a través da barca 
que naquel momento se usaba para cruzar a Portugal e que se denominaba Loimil.

No ano 2019 cumpriuse o seu 30 aniversario, 30 anos que parece que pasan logo pero 
que nos amosa que esta é unha asociación cuns pilares moi sólidos no seu inicio e que, 
co paso do tempo e gracias a continuidade da xente que se foi sumando leva dado 
moitos momentos de alegría e lecer neste Concello.
 
A día de hoxe conta sobre 250 socios, organizou máis dun centenar de actos sociocul-
turais de moi distintas características: ciclos culturais, recuperacións tradicionais e do an-
tigo, publicacións, teatro, cine, fotografía, música, exposicións, baile galego, excursións 
a nivel nacional e internacional, charlas, competicións deportivas tales como trails, an-
dainas, rastrexos, defensa e aproveitamento da natureza, intercambios e relacións con 
Portugal,...etc. Convén resaltar a organización do Festival Galego-Portugués de danza 
que durante moitas edicións fixo desfilar e actuar por Arbo ós mellores grupos de baile 
de Galicia e do Norte de Portugal.

É importante destacar a gran labor de recuperación da Danza a  Nosa Señora do 
Libramento e a organización do Serán de Arbo. Tamén impulsou a recuperación da  
memoria histórica do Concello recollendo e reproducindo centos de fotografías antigas 
que representan diferentes aspectos da vida de Arbo no pasado, e publicou un libro 
cunha escolma de pratos feitos con lamprea. No seu dia o grupo tradicional de baile e 
pandereteiras, que se forneceu dos membros da súa escola de danza e percusión, e que 
levou o nome de Arbo, percorreu coas súas cantigas e danzas propias, por lugares moi 
dispersos do noso país e do resto do estado, percorrendo tamén, os máis prestixiosos 
festivais do norte de Portugal.             

Esta actividade permite pensar que o pobo de Arbo conta xa cun referente cultural 
acolledor e creador. A asociación constitúe unha barca na que teñen cabida tódolos 
remeiros que queiran realizar unha pasaxe memorable á beira do Miño.

Este é un pequeno homenaxe que lle queremos dedicar por todos os bos momentos que 
nos teñen feito pasar durante todos estes anos. Moitas felicidades os membros desta 
Asociación polo seu traballo e bo facer, os fundadores, os que viñeron despois, os que 
están , os que estiveron… Gracias mil veces por ser veciños, amigos…

Dende ArboRock só podemos ter boas palabras para vós, seguiremos axudándonos e 
colaborando para facer que a vida no noso pobo sexa máis feliz.

A seguir sumando anos barqueiros!!!... 



    PIXERALIA







 ASOCIACIÓN CULTURAL A VELLA BARCA

 Fundouse en Arbo en marzo de 2014 por un grupo de amigos amantes do folklore 
galego promovidos pola necesidade de transmitir fielmente a música, os cantares e os 
bailes de toda a xeografía galega.

A través dos traballos de recolllida de campo por tódolos recunchos da nosa terra, 
tentando ser o máis fieis posibles, reproducimos os bailes típicos de cada zona debi-
damente ataviados coa vestimenta e a xoiaría da época e acompañados por fermosas 
melodías intentando manter as representacións dos nosos antergos.

Cabe destacar as distintas seccións das que conta dita asociación, das que se destacas 
a seguir:

- Grupo de Pandereteiras e grupo de Pandereteiros: formación de mulleres e homes res-
pectivamente, que interpretan numerosas pezas con diversos instrumentos tradicionais, 
atendendo aos diferentes ritmos de cada zona (jotas, muiñeiras, pasodobres…) e aos 
xeitos de cantar da nosa comunidade.

Dentro desta sección a asociación conta tamén cun grupo de voces infantís, que intentan 
reproducir os cantares dos maiores da Vella barca.

- Grupo de Baile: composto por 6 parellas mixtas, é o encargado de representar tódalas 
danzas e bailes característicos de Galicia, elaborados a través de gravacións feitas ás 
persoas maiores que aínda recordan o xeito de bailar dos seus país e avós. Estes bailes 
están representados da maneira máis fidedigna posible, sen desvirtuar ningún dos seus 
detalles.

Dentro desta sección tamén conta cun grupo infantil.

- Charanga tradicional: formada por gaitas, saxofón, clarinete, pandeireta, tambore 
e un bombo con platos. O seu repertorio baséase fundamentalmente en músicas bai-
lables, recollendo o testemuño doutras formacións instrumentais anteriores nas que a 
gaita era o instrumento principal á que se lle engadiron a percusión, amenizando as 
festas do pobo e arredores.

Dende ArboRock queremos expresar o noso agradecemento pola vosa labor e animar-
vos a que sigades por moitos anos.
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