
Páxina 18 



Páxina 19 



Páxina 20 



Páxina 21 



Páxina 22 



Páxina 23 



Páxina 24 

 A Podoloxía é unha rama da ciencia médica que ten por obxec-
to o estudo das enfermidades e alteracións que afectan ao pé. Calque-
ra patoloxía ou problema no pé pode provocar lesións que se manifes-
ten noutro parte do corpo, xa que o pé adáptase ao medio e absorbe 
os impactos, o cal pode carrexar lesións de tipo articular que afecten ao 

xeonllo ou ao nocello e 
de tipo muscular, princi-
palmente afectando os 
músculos do pé e da per-
na e insercións, que van 
desde fascitis e sobrecar-
gas musculares ata mes-
mo dores de costas. En 
canto ao coidado dos 
pés no deportista existen 

dous factores determinantes que hai que vixiar: a dermatoloxía e a bio-
mecánica. O factor dermatolóxico refírese ás alteracións que o deportista 
pode sufrir na pel do pé como pode ser aparición de durezas, callosida-
des… mesmo en deportes acuáticos hai que vixiar moito a aparición de 
verrugas plantares, comunmente coñecidas como papilomas, onicomicosis, 
moluscos… É importante que os deportistas leven a cabo unha auto- ins-
pección do pé na que busquen alteracións na pel e á máis mínimo sinal 
que acudan ao PODOLOGO. En canto á Biomecánica do pé, é moi im-
portante que calquera persoa que vaia a iniciar un deporte ou xa o es-
tea realizando, realícese un bo estudo biomecánico, o cal o ten que fa-
cer un podólogo, xa que calquera erro á hora dun diagnostico nun estudo 
da pisada pode provocar lesións. Lembrar que tan importante é saber 
como mordes como saber como camiñas, moitas persoas non lle dan 
importancia á súa pisada, e moitas das patoloxías de dor de rosilla, ca-
deira e mesmo costas veñen dunha mala pisada. 
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A periodicidade coa que é necesaria a visita ao podólogo por parte do 
deportista depende moito da cantidade de actividade e da esixencia 
da categoría onde o deportista participe, canto máis alta sexa a cate-
goría máis veces 
haberá que visitar ao 
podólogo, xa que os 
podólogos non só cu-
ran tamén preveñen e 
para a práctica depor-
tiva sa é imprescindible 
un bo corte e fresado 
de uñas así como a eli-
minación profesional 
de helomas e hiperque-
ratosis ( callosidades e durezas). En conclusión, debemos ter en conta 
que os pés son unha parte fundamental do noso corpo xa que damos 
moitos máis pasos que outra cousa e se practicamos deporte, debemos 
ter en conta que estamos a someter aos nosos pés, xeonllos e cadeira a 
un sobre esforzo e que se o primeiro elo da cadea que é o noso corpo 
(os pés) non funcionan ben prexudicasen o bo funcionamento do resto 
de pezas da nosa engrenaxe. Lembra que para iso están os PODÓLO-
GOS, que son os únicos profesionais sanitarios especializados no PÉ, e que 
son eles aos que debes recorrer cando teñas calquera afección ou dor 
no pé e tamén cando creas que algo non funciona ben na túa mecáni-
ca, o podólogo poderá darche as claves para que realices unha activi-
dade deportiva saudable. A periodicidade coa que é necesario visitar 
ao podólogo depende da cantidade da actividade e da esixencia da 
categoría onde participe o deportista. "No meu caso na Cultural e De-
portiva Leonesa vexo aos xogadores todas as semanas e ademais de tra-
tar todo tipo de doenzas como problemas nas uñas ou hematomas, 
tamén colaboro co equipo médico para contribuír a acelerar a recupe-
ración dalgunhas lesións", indica David Muñoz.  
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 Esta ruta permite coñecer distintos lugares de interese do Concello de 
Narón, nun percorrido no que se mesturan recursos de grande importancia 
histórica e cultural con paisaxes que permiten gozar da natureza nunha contor-
na de singular beleza. 

Bordearás a ría e o río Xuvia e adentraraste na lendaria parroquia de Doso 
xunto a históricos muíños, presas, pontes e antigas igrexas. Coñecerás os ves-
tixios da importante rede industrial que se asentou sobre a actividade da vasta 
rede de muíños que aproveitaba todos os recursos enerxéticos do territorio, e 
que fructificou coa posta en marcha de fábricas de curtidos, papel e moeda, su-
poñendo unha verdadeira revolución industrial para a comarca. 

PUNTOS DE INTERESE 
Mosteiro de San Martiño de Xuvia. Este antiquísimo e belo cenobio, chamado 

tamén do Couto, foi declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 
1972. Situado na ruta xacobea do Camiño Inglés, e punto desde o que parte 
o Camiño de Santo André de Teixido, a súa historia e desenvolvemento 
construtivo están ligados con importantes episodios da historia de Galicia, 
vivindo etapas de grande esplendor, e chegando no S. XII a ser un dos 
mosteiros máis importantes de España. 

Muíño das Aceas. Este muíño de mareas, construído no século XVIII, formaba 
parte, xunto co muíño de Xuvia, da importante rede de moenda industrial 
francesa, sendo os dous declarados Reais Fábricas por Carlos IV en 1798. 
Utilizaba como forza motriz a enerxía combinada dos ríos e as mareas, a 
partir da auga que acumulaba a súa monumental presa, a maior de Galicia 
e de toda a Península Ibérica, e que lle permitía moer inxentes cantidades 
de trigo. Foi o último dos grandes muíños industriais da Ilustración en deixar 
de moer. 

Magnolio de Xuvia. Esta centenaria Magnolia grandiflora, que forma parte do 
Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, é un dos exemplares máis anti-
gos do continente. Ten un tronco de máis de 6 metros de perímetro, o que a 
converte na maior da súa especie en Galicia, e poida que de España.  
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Muíño de Xuvia. Este muíño fariñeiro, construído en 1775, era en 1858 o princi-
pal muíño do país en capacidade de produción na súa clase. O seu sistema 
de molturación permitía obter diversos tipos de fariñas ou sémolas cun alto 
grao de mecanización. Este elevado rendemento produtivo permitiu abaste-
cer de fariña a Ferrol e comarca, así como exportar importantes excedentes, 
sendo o xerme dunha próspera revolución industrial na comarca. Anos máis 
tarde este muíño chegou a mover unha fábrica de papel, unha de tecidos e 
unha de laminados de cobre.  

Presa do Rei. Esta presa foi construída nos anos 1791 a 1795 para mover a 
maquinaria da fábrica da Real Casa da Moeda de Xuvia. O espazo natural 
onde se localiza este singular enclave está declarado zona de especial con-
servación (ZEC), figura de protección que abarca 2.074 ha percorridas polo 
Xuvia e o seu afluente Castro, e que conservan gran parte dos bosques tra-
dicionais de ribeira que o configuran como un ecosistema único.  

Muíño de Entrerríos. Este antigo muíño hidráulico, chamado así pola súa loca-
lización na confluencia dos ríos Castro e Xuvia, foi deseñado e construído 
ad hoc no ano 1929. Constaba de catro moas nunha única sala, de formigón 
armado, o que supuxo no seu tempo unha grande innovación. Foi un muíño 
de maquía, levado por unha importante familia tradicional de muiñeiros, que 
moía todo o ano, grazas á auga que lle proporcionaban as súas dúas pre-
sas. Estivo en funcionamento ata os anos 60. 

Ponte románica de Pielas. Esta ponte medieval de Pielas, na parroquia de 
Doso, cruza o río Castro e conecta con Neda, sendo antigamente o único 
que había no municipio para cruzar a esta zona. O seu pequeno tamaño era 
o xusto para que puidese cruzar un carro de cabalos.  

Fonte de Odín. Estás na mítica fonte Gaván, tamén chamada "fonte do Carba-
llo de Auga Quente" por brotar a súa auga das profundas raíces da árbore 
do mundo, o Carballo de Edratil, documentado neste lugar do S. XII ao XVI. 
Localízase nun lugar máxico de especial santidade, a fraga da árbore da 
vida de celtas e xermanos, orixe de mitos e lendas, e unha das claves da 
escenografía occidental do destino da alma.  
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Antigua Igrexa de Doso. A antiga igrexa de San Lourenzo de Doso, aínda que 
moi deteriorada polo paso do tempo, mantén o encanto da súa bóveda de 
canón e a torre do seu campanario de estilo rural. Atópase localizada no 
ramal do camiño costeiro de Santiago e Santo André, cristianizando un anti-
go lugar de culto solar celta. 

Área recreativa de Pedroso. Estás na área recreativa de Pedroso, onde acaba 
a nosa ruta. Trátase dunha importante área de descanso, con mesas e ban-
cos, zona de xogos para nenos, cafetería e unha zona de cámping con ca-
banas de madeira. Aquí atoparás tamén o muíño de Pedroso ou muíño de 
Chao, construído ao redor do ano 1800, e restaurado e en funcionamento 
desde 1999, configurado na actualidade como un espazo etnográfico no que 
se realizan visitas e actividades didácticas relacionadas co “ciclo do pan”. 
 

             http://turismo.naron.es/gl  
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