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A DELEGADA DA XUNTA ENXALZA O VALOR CULTURAL, RELIXIOSO, SOCIAL E
runisr¡co Do ee¡-ÉN DE BEGoNTE NA pRESENTncIóru on sún xLlv eolclÓru

. Raquel Arias destacou que "esta iniciativa representa un claro exemplo de
como da colaboración veciñat e cidadá poden xurdir proxectos gue chegan a
afianzarse e distinguirse máis alá das fronteiras da nosa comunidade"

. Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia, será este ano a
pregoeira desta Fesfa de lnterese Turístico e fonte de riqueza para o
municipio

Lugo,30  de  novembro  de  2015. -  A  de legada te r r i to r ia l  da  Xunta  en  Lugo,  Raque l  Ar ias ,
enialzou hoxe o papel  do belén de Begonte como "referente na suma de valores cul turais,
rel ix iosos e sociais,  que van máis alá do seu ámbito local  e fan del  un foco de atracciÓn
turíst ica innegable".  - /

"Esta in ic iat iva",  expl icou Ar ias esta mañá durante a presentación da XLIV edic iÓn do
nacemento,  "representa un claro exemplo de como da colaboración veciñal  e c idadá poden

xurdir  proxectos que chegan a af ianzarse e dist inguirse máis alá das fronteiras da nosa
comunidade".

"O belén de Begonte conta co recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia
desde hai  un ano",  d ixo,  "e f igura xa entre as c i tas, imprescindibles cada Nadal para moitas
fami l ias e v is i tantes,  const i tuíndo, en consecuencia,  unha fonte de r iqueza económica para o
munic ip io" .

Por ese mot ivo,  a delegada considerou "especialmente oportuno" que a pregoeira desta
edic ión sexa a directora da Axencia Tur ismo de Gal ic ia,  Nava Castro,  ta l  e como anunciou.

Raquel Arias manifestou o seu agradecemento a todos os begontinos "por manter vivo o
legado do desaparecido José Rodríguez Varela, quen ideou o belén electrónico hai 44 anos,
e pola súa desinteresada xenerosidade ao poñelo a disposic ión de toda a sociedade".  E

como novidade, a part i r  desta edic ión o belén contará cunha nova f igura que representa ao
seu fundador.

Dende o v indeiro sábado, 5 de decembro, e ata o día 30 de xaneiro,  o centro cul tural  José
DomínguezGuizán de Begonte, abrirá as súas portas para mostrarao público as pezas e o
movemento dun dos nacementos electrónicos máis recoñecidos de Galicia. Ao redor deste
evento cul tural ,  medraron tamén outras in ic iat ivas como son os certames de xornal ismo,
poesía,  p intura e debuxo infant i l ,  que xuntan a creadores procedentes de todos os puntos da
xeograf ía galega.

Como xa vén sendo habi tual ,  a sala de exposic ións do edi f ic io administrat ivo da Xunta
acollerá desde finais de decembro os traballos que se presenten ao certame de arte, que
poderán ser contemplados por todos os lucenses e v is i tantes de maneira l ibre.
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Na presentación do belén'participaron tamén José Ulla, alcalde de Begonte; Pilar GÓmez,

viúva do creador; e Xesús Dominguez e Xulio Xiz, presidente e vicepresidente do centro

cultural José Domínguez Guizán.
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