
UNHA VOLTA 
POLOS CARRÍS-
BICI DE NARON

RUTA 4. Unha volta polos  carrís-bici de 
Narón.

SAÍDA: Paseo marítimo da Gandara (inicio 
do carril bici na rua Luis Seoane)

CHEGADA: Paseo marítimo de Xuvia (Ponte 
de Xuvia, magnolio)

LONXITUDE: 7, 09 Kms.

DIFICULTADE: FÁCIL. 

DURACIÓN: 45 Minutos.

ALGÚNS PUNTOS DE INTERESE: Fonte do 
vilar,  Mosteiro do Couto,  Muíño das 
Aceñas,  edificio do antigo Concello,  muíño 
de Xuvia,  Igrexa de Santa Rita de Xuvia, 
m a g n o l i o,  p o nte de Xu v ia, Re a l e s 
establecementos de Xuvia.

Esta ruta discurre pola ribeira da Ria e 
desembocadura do rio Xuvia. Partindo do Paseo 
Marítimo da Gandara (Rua Luis Seoane) ó 
longo de 7,09 Kms ofrece un percorrido no que 
se mesturan puntos de interese histórico e 
cultural que fan desta unha ruta fácil, cómoda 
e bastante interesante.

Comezaremos o noso percorrido polo carril-bici 
da Gandara ata o Clube de remo , onde nos 
i n c o r p o r a r e m o s a A v d a d o m a r e 

c on t i nuaremos ata a ro tonda , onde 
colleremos a Estrada da Gandara, para 
posteriormente incorporarnos ao camiño de 
Santiago, que nos conducira ata a Fonte do 
vilar.

A escasos metros, tras unha boa subida 
chegaremos a contemplar uns dos sinalados 
como lugares de interese: 

O Couto, no que poderemos disfrutar dunha 
visita ao mosteiro de San Martiño, sen 
dúbida un dos principais puntos de interese 
cultural do Concello. O edificio actual comeza 
a construirse no século XII e se remata no 
século XVIII, pero a súa orixe se remonta a 
máis de seiscentos anos antes.  De estilo 
románico a súa historia está moi ligada á do 
noso Concello.

Dende aquí seguiremos o Camiño de Santiago 
que nos leva de novo ao Muíño das Aceñas  
singular por ser o único muíño de mareas que 
se conserva na nosa comarca.Seguindo o 
paseo debemos desviarnos pola rúa Marcial 
Calvo ata chegar ó edificio do antigo 
Concello no que ademáis da Plaza do 
Concello destaca o seu reloxo colocado na 
torre arredor do ano 1962, de factura 
catalana, que supuxo un desenvolso de 
78.790 pesetas ás arcas municipais. Dende 
este punto voltamos ao paseo marítimo para 
pasar pola parte  traseira da Igrexa de 
Santa Rita de Xuvia, construída no século 
XX polo señor don Francisco Barcón y 
Quevedo, importante industrial naronés.
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Antes de chegar á ponte que nos separa de 
Ne da p o demos d i s f r u t a r da s ombra 
proporcionada polo coñecido Magnolio de 

LENDA:

A) SAIDA NO PASEO DA GANDARA (Rua 
Luis Seoane)

B) FONTE DO VILAR

C) MOSTEIRO DO COUTO

D) LUGAR DO SALTO(Ponte da 
autopista)

E) MUIÑO DAS ACEÑAS

F) COMEZO DO PASEO DE 
XUVIA(Carril-bici)

G) CASA DO ANTIGO CONCELLO

H) IGREXA DE SANTA RITA DE XUVIA

I) PONTE DE XUVIA, MAGNOLIO, CECA 
DE XUVIA,MUIÑO DE XUVIA.
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proporcionada polo coñecido Magnolio de 
Xuvia, a árbore máis antiga do noso concello; 
ainda que a súa orixe non é moi clara, os máis 
vellos da zona atribúen a súa procedencia a 
Filipinas.

Chegados a este punto contemplaremos 
outro dos puntos de interese da nosa ruta: a 
Ponte de Xuvia; de factura romana e 
reconstruída na Edade Media, esta ponte 
sufríu a súa derradeira  ampliación no século 
XIX, xunto co do Muíño de Xuvia, construido 
no século XVIII e propiedade de don Federico 
Lestache, que se está a restaurar na 
actualidade.

A carón da Ponte, e xa en Neda, podemos ver 
a Fábrica Galicia Textil, ocupando o solar onde 
se construíron os Reais Establecementos de 
Xuvia; que  albergaron dende a súa creación, 
no ano 1790, distintas actividades entre as 
que destacan a elaboración de productos 
textís, moeda e cobrería, fusís e planchas de 
cobre.
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