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coidar os ríos
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Meth State, gañador 
do Xuventude 
Crea de música



Canto máis te moves, máis gañas 
    Eurogal facilitou as prácticas formativas de 45 xóvenes en seis países europeos

Foron doce semanas dunha 
oportunidade única para me-
llorar a formación e adquirir 
máis habilidades útiles para 
ter máis oportunidades de 
emprego. O programa ‘Euro-
peizando Galicia’ (Eurogal) 
facilitou que 45 xóvenes de 
entre 18 e 30 anos, median-
te bolsas Leonardo da Vinci, 
efectuasen prácticas laborais 
en seis países da Unión Eu-
ropea.

Os beneficiarios desta ini-
ciativa teñen estudos uni-
versitarios ou de Formación 
Profesional nos sectores ad-

ministrativo, informático, 
electricidade, márketing, tu-
rístico, hostaleiro, agrofores-
tal, agroalimentario ou vitivi-
nícola. 

Nunha reunión con eles ao 
retornar, o director xeral de 
Xuventude, Ovidio Rodeiro, 
comentou con eles a expe-
riencia e explicoulles que “a 
mobilidade é un elemento 
fundamental na formación 
dos mozos e mozas” pola 
experiencia que adquiren 
nestas iniciativas e polas op-
cións de aprender idioma es-
tranxeiro. Ovidio Rodeiro, cos participantes en Eurogal

O curso de xestión e direc-
ción de proxectos de partici-
pación xuvenil, que se está 
desenvolvendo ata abril, 
contará cunha segunda edi-
ción, tal como decidiu a di-
rección xeral de Xuventude 
despois da elevada deman-
da rexistrada. 

O curso, programado nas 
cidades de Ourense, Ponte-
vedra, Santiago, A Coruña, 
Lugo e Vigo, cubriu as 90 
prazas dispoñibles e rexis-
trou 300 persoas interesa-
das na súa realización.

Traballadores e xestores 
do eido da xuventude, pro-
fesores, directivos de enti-
dades xuvenís e de acción 
voluntaria, e estudantes 
universitarios sumáron-
se a esta acción formativa 
que pretende mellorar as 
competencias na planifica-
ción, redacción e xestión de 
proxectos de participación 
xuvenil no eido da educa-
ción non formal. 

Con 50 horas de duración 
total, distribúe unha me-
tade do seu tempo en se-
sións teóricas presenciais e 
a outra metade en prácticas.

Haberá outro 
curso de xestión 
de proxectos

Pontevedra acolleu un in-
tercambio xuvenil no que 
participaron 17 xóvenes ga-
legos e outros 17 gregos du-
rante nove días. Ademais de 
informarse sobre os progra-
mas de mobilidade e educa-
ción non formal, mediante 
varios obradoiros, charlas e 
dinámicas de grupo aborda-
ron cuestións como a busca 
de emprego, o emprende-

mento xuvenil, a reciclaxe, a 
música e a cultura dos seus 
lugares de procedencia. 

O intercambio, organiza-
dopola asociación galega 
Percuta OMAR, forma parte 
do programa europeo ‘Eras-
mus+: Xuventude en Ac-
ción’,  que en 2014 apoiou 
43 proxectos en Galicia cun 
orzamento de 921.000 euros 
e 1.506 participantes. 

Intercambio xuvenil con Grecia 

Unha das sesións, á que asistiu o director xeral

http://www.xuventude.net
http://xuventude.xunta.es/2014061113490/programa-eurogal-45-prazas-para-a-realizacion-de-practicas-laborais-non-remuneradas-en-empresas-de-varios-paises-da-union-europea.html
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/


A Iniciativa Xove mira polos ríos
O grupo informal MilRivus elaborou unha guía sobre a conservación e restauración de bosques de ribeira

Os principais ríos pontevedreses 
xa contan cun novo estudo sobre 
o seu estado de saúde e con pro-
postas de mellora. É ‘Conservación 
e restauración do bosque de ribeira’, 
unha guía elaborada polo grupo in-
formal ‘MilRivus’ con apoio do pro-
grama Iniciativa Xove, da dirección 
xeral de Xuventude. O grupo está in-
tegrado polos estudantes da Escola 
de Enxeñería Forestal da Univer-
sidade de Vigo Francisco Abilleira e 
Borja Fernández e polos enxeñeiros 
Xana Álvarez, Irene Saco e Manoel 
Ucha.

O traballo, que en boa medida ten 
como fin concienciar sobre a nece-
sidade de preservar os ecosistemas 
fluviais, avalía as causas da súa de-
terioración, como os vertidos, os 
obstáculos para as diversas especies 
de peixes, os efectos da agricultura 
e a gandeiría ou os usos recreativos. 

Unha das súas principais conclu-
sións é que “o estado de conserva-
ción non é o óptimo”, segundo des-
cribiu Xana Álvarez, ao tempo que 
Borja Fernández incidiu en que se 
trata dun “patrimonio natural fun-
damental para Galicia”. Os investi-
gadores, que na súa formación per-

correron río tras río, tamén se deti-
veron a analizar como evolucionaron 
as actuacións de preservación e re-
cuperación das distintas 
administracións na últi-
ma década. Consideran 
que “as cousas están co-
mezando a facerse ben”.

O libro, que conta ta-
mén cunha edición dixital en inglés 
e que se distribuíu en diferentes 
facultades e centros de ensino, fai 

un percorrido polos ríos Lérez, Ga-
fos, Deza, Umia, ou o Miño, entre 
outros. Do Lérez comproban un bo 

estado nas partes alta 
e baixa, pero unha 
considerable inciden-
cia da actividade agrí-
cola no tramo medio. 
No Gafos ven preciso 

un saneamento integral ao constatar 
diversos vertidos. No Deza hai unha 
de cal e outra de area, con zonas 

ben conservadas e outras moi afec-
tadas pola acción humana. O que 
máis lles preocupou no Umia foron 
os efectos dos cultivos que chegan 
ata a beira do río, vertidos ou espe-
cies invasoras no bosque de ribeira. 
E no Miño avisan de riscos para a 
biodiversidade, con eucaliptos nas 
ribeiras, depósito de residuos urba-
nos e actividade agrícola que afecta 
ao ecosistema fluvial. 

No acto de presentación do traba-
llo, os integrantes do grupo ‘MilRi-
vus’ estiveron acompañados por res-
ponsables do campus de Pontevedra 
e da Escola de Enxeñería Forestal e 
polo director xeral de Xuventude e 
Voluntariado. Ovidio Rodeiro puxo 
este estudo como paradigma da Ini-
ciativa Xove, xa que permite que os 
xóvenes desenvolvan pola súa con-
ta proxectos ideados por eles mes-
mos.Detallou que Iniciativa Xove 
seleccionou dez ideas provintes do 
campus de Pontevedra na súa últi-
ma edición. No conxunto da provin-
cia foron 49 os proxectos apoiados, 
mentres que en toda Galicia o pro-
grama financia con máis de 500.000 
euros 140 iniciativas nas que partici-
pan uns 700 xóvenes. 

Acto de presentación do estudo na Escola de Enxeñería Forestal

Desde a óptica da enxeñería forestal, analizan a situación dos principais ríos pontevedreses

http://www.xuventude.net
http://www.bubok.es/libros/236314/Conservacion-y-Restauracion-del-Bosque-de-Ribera-Un-caso-de-estudio-de-los-rios-de-Galicia-Pontevedra
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
https://www.facebook.com/pages/MilRivus/578468495614434
https://twitter.com/milrivus
https://www.facebook.com/pages/MilRivus/578468495614434


- O grupo santiagués de metal-
core Blue Meth State é o gañador 
da última edición do concurso 
Xuventude Crea na modalidade 
de música. Presentáronse cos 
temas ‘My orders, your hands’ e 
‘Marea Blanca’, este último crea-
do en poucos días para o propio 
certame...

- O certo é ao ler as bases foi can-
do vimos que un dos temas tiña que 
ser en galego. Tivemos que optar en-
tre traducir ao galego un dos nosos 
temas ou facer un tema desde cero 
en galego. Normalmente usamos o 
inglés, máis que nada porque nos 
resulta máis doado coas estruturas. 
Decidimos facer un tema de cero e 
fixémolo nunha semana practica-
mente. O primeiro foi a composición 
da música, logo figurarnos unha idea 
do que queriamos falar e a partir de 
aí preparar a letra. 

- Sodes un grupo con pouco 
máis dun ano de existencia, qui-
zais aínda non moi rodado, pero 
en cambio tedes unha capacida-
de de produción para sacar un 
tema nunha semana?

- Cando non temos moitas cou-
sas que facer o proceso do traballo 

é máis lento, pero cando temos bas-
tante presión por detrás, como neste 
caso o prazo para presentarse, tra-
ballamos máis rápido. Temos os tra-
ballos de composición da música e 
de elaborar a letra divididos, e eso 
permítenos ser máis rápidos. Se fose 

un traballo común do grupo a com-
posición sería máis lenta.

- Tiñades expectativas de ga-
ñar ou iades probar?

- Máis ben pensabamos ir probar 
sorte porque neste tipo de concursos 
non é habitual que premie este tipo 

de música. Sempre tenden a premiar 
outros estilos, máis pop. Cando nos 
deron a noticia de que quedaramos 
finalistas para tocar na Sala Capitol, 
pillounos bastante de sorpresa e o 
momento de tocar na Capitol e gañar 
foi aínda máis sorpresa. Nós fomos 

“En canto saquemos o disco e deamos 
o primeiro concerto, xa non imos parar”
    Entrevista co grupo Blue Meth State, grupo gañador de Xuventude Crea de música

Vadiño, Adry, Akuma, Braix e Andrés conforman Blue Meth State, banda nacida en xaneiro de 2014

http://www.xuventude.net
http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea.html
http://bluemethstate.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/user/BlueMethState


pensando que se non gañabamos 
non pasaba nada, que tocar na Capi-
tol xa estaba moi ben e ser finalistas 
tamén queda ben para o currículo do 
grupo. E ter o respaldo de gañar o 
certame está aínda moito mellor.

- Como vistes o nivel dos de-
mais finalistas, aínda sendo esti-
los distintos ao voso?

- Claro, eran moi diferentes. Polo 
xeral parecíanse moito entre eles 
pero para valorar o nivel no que es-
tán eles teriamos que poñernos máis 
nesa situación. Se o comparamos co 
que facemos nós, sen querer fardar, 
creo que o fixemos moitísimo mellor. 
Nós cando nos dixeron que eramos 
finalistas preparamos xa unha co-
reografía, falamos 
cos técnicos de lu-
ces para explicar-
lles que queriamos, 
compuxemos intros 
e outs para a actua-
ción... Levamos un 
traballo moito máis 
preparado, nas dúas 
semanas previas.

Todo iso nos de-
mais grupos non o 
vimos, vimos que tiñan ensaiados 
os seus temas e que o pasaban ben, 
pero non máis. Cando rematamos 
a actuación a xente achegóusenos, 
amigos pero tamén xente externa e 
do xurado, que nos contou que o que 
máis valoraran era iso, o traballo que 
se vía no escenario.

- Ademais de enriquecer o cu-
rrículo do grupo, o triunfo nótase 
en máis aspectos?

- Si, claro. Á semana seguinte xa 
nos ofreceron dous concertos. Eso 
por un lado, o efecto promocional. 
Despois, o premio económico ao 
principio estivemos pensando en di-
vidilo e que cada un o utilizase como 
quixese, pero despois pensamos que 
o máis práctico era investilo no gru-
po, en material que nos sirva para 
traballar no EP que estamos prepa-
rando agora mesmo, e tamén en ca-
misetas e todo este tipo de obxectos 
promocionais. 

Pero agora atopamos o problema 
dunha asociación que se creou en 
Santiago contra o ruído, que fixo que 
practicamente todos os locais que 
había na cidade para tocar estean 

pechando. A Sala 
Moon, que sempre 
nos brindaba un es-
pazo e coa que con-
tabamos para facer a 
presentación do dis-
co, de momento non 
podemos utilizala. 
Ata que non se so-
lucione o problema, 
practicamente todos 
os concertos que se 

tiñan programados xa se cancela-
ron. Ao ser unha banda de Santiago 
queríamos presentar aquí o EP, non 
noutra cidade. Queriamos empezar 
aquí e a partir de aí ir saíndo. Entón, 
imos agardar un pouco a ver se se 
calma esta tormenta.

- A banda leva un ano de xes-
tación… Podemos dala por con-
solidada e estabilizada ou aínda 
lle queda algo que avanzar para 

asentarse?
- O que lle fai falta agora á banda é 

que a xente nos escoite. Nós á hora 
de traballar o que facemos é com-
poñer os temas e gravalos no ‘home 
studio’ que temos e despois publica-
los en youtube, que para nós é a pla-
taforma máis efectiva para darnos 
a coñecer. Pero o certo é que moita 
xente tampouco está moi pendente 
deso ou non teñen redes sociais. O 
mellor son os concertos, así que nes-
te momento o que máis nos faría fal-
ta para consolidar a banda totalmen-
te son concertos, darnos a coñecer 
máis alá do que é Santiago. 

- Cal foi o maior esforzo para 
botar a andar o grupo?

- O principal é mover a xente para 
que nos vaia ver, para que escoite a 
música. En Santiago saes un día e 
ves moita xente que, por dicilo así, 
anda coas pintas normais da xente 
que escoita música máis heavy, e en 
cambio á hora de facer un concerto 
non os ves alí. Á hora de mover a 
música vas máis lento. 

E tamén ao ser unha banda de es-
tudantes, que todos temos algún la-
bor durante a semana, é máis difícil 
chegar a concordar horarios e traba-
llo. Pero de momento o traballo le-
vámolo ben. Vai todo moi lento pero 
seguro, como nos gusta dicir. 

En definitiva, o que nos fai falta 
agora é un concerto. No momen-
to en que saquemos o disco e dea-
mos o primeiro concerto de aí non 
imos parar, moveremos mar e terra 
para darnos a coñecer tanto aquí en 
Santiago como na Coruña, Ourense, 

Lugo e incluso saír de Galicia. 
- Entre redes sociais e concer-

tos, gravar un disco segue tendo 
utilidade para a promoción?

- Si, máis que nada é porque a 
xente tómate un pouco máis en serio 
cando ven que tes un disco. Temos a 
canle en youtube, pero o momento 
de dicir que temos un disco con te-
mas para presentar fai que a xente 
te tome máis en serio. Temos pen-
sado subir o disco a internet cando 
o saquemos, de maneira gratuíta. 
E tamén o formato físico para quen 
queira compralo, a un prezo econó-
mico porque os tempos non están 
para gastar moito nesto. E parte das 
copias tamén as investiremos en 
promoción, para mandarllos a pro-
dutoras, Concellos… a todos os si-
tios posibles para darnos a coñecer. 
Pode que para o público non tanto 
porque está en internet, pero nunha 
produtora que é un sitio máis pecha-
do, o disco é parte fundamental do 
currículo que hai que presentar para 
que nos ubiquen mellor e que saiban 
como traballamos.

“Fomos ao 
Xuventude Crea 
por probar, non 

é habitual que se 
premie este tipo 

de música”

http://www.xuventude.net
http://bluemethstate.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/BlueMethState?fref=nf
https://www.youtube.com/user/BlueMethState
https://twitter.com/bluemethstate


Con argumentos, de camiño ao Hórreo
    Decididos os finalistas do Parlamento Xove na categoría de Bacharelato

Pouco a pouco, xa lles imos 
poñendo cara aos oradores 
que protagonizarán a final do 
Parlamento Xove o sábado 
18 de abril na sede do Parla-
mento de Galicia, na Rúa do 
Hórreo de Santiago. 

A pasada fin de semana 
celebrouse a fase clasifica-
toria na categoría de Bacha-
relato. Xa está confirmada a 
clasificación de oito equipos: 
o IES Becerreá 2, o IES Cas-
tro Alobre de Vilagarcía, o 
IES Eduardo Pondal 2, o IES 
de Becerreá 1, o IES de Foz, 
o Centro Galen de Lugo, o 
Colexio La Salle de Santia-
go 1, e o IES de Rodeira de 
Cangas 2. 

Nesta vindeira fin de se-
mana, o sábado 7 de marzo, 
será o momento de decidir 
quen acode na mesma data 
á final na categoría de ESO, 
na que competirán equipos 
integrados por alumnos e 
alumnas de terceiro e cuarto 
curso de secundaria de dife-
rentes centros da xeografía 
galega. 

O certame de dialéctica 
tivo como tema de traballo 
e debate nesta ocasión se se 
debería adiantar a maioría 
de idade legal aos dezaseis 

anos. Seguro que cada un 
dos participantes tiña unha 
opinión ben formada sobre a 
cuestión, pero a dinámica do 
Parlamento Xove non busca 

que as defendan, senón que 
aprendan a traballar coas fe-
rramentas da investigación e 
o diálogo razoado. Por eso, a 
defensa da posición a favor 

ou en contra decídese por 
sorteo pouco antes do deba-
te, independentemente de 
se a comparten ou non. 

Unha vez superada a fase 
eliminatoria, darase a coñe-
cer o tema da final, sobre o 
que deberán comezar a tra-
ballar os equipos clasifica-
dos. Cada un está integrado 
por catro estudantes máis un 
profesor responsable. Dous 
deles exercen como oradores 
e os outros dous como inves-
tigadores. O xurado valora 
tanto á elaboración do dos-
sier de investigación como o 
seu aproveitamento no de-
bate e por suposto tamén a 
oratoria e as técnicas coas 
que se argumente a posición 
que toque defender no en-
contro dialéctico. 

O certame, organizado 
pola dirección xeral de Xu-
ventude, celebra este ano a 
súa sexta edición e en todas 
estas convocatorias incenti-
vou a afección pola dialéctica 
nos múltiples centros acadé-
micos que participan.

Participantes e xurado no campionato de Bacharelato do Parlamento Xove

    Este 7 de marzo celébrase o campionato clasificatorio da E.S.O.

http://www.xuventude.net
http://www.parlamentoxove.com/
http://www.parlamentoxove.com/


Copropietario e chef do Restaurante 
Manso, en Santiago, Lareo formouse na 
Escola de Hostalaría de Lamas de Aba-
de e pasou polas cociñas de Toñi Vicen-
te, Eneko Atxa, Marcelo Tejedor, Jacques 
Maximin ou Jean Françoise Piège... case 
nada! Distínguese polo uso da brasa en 
carnes, verduras e pescados. 

Gorka Rodríguez

Ti podes escoller o cociñeiro do ano
Alberto Lareo

Nacho Rodríguez Iñaki Bretal

María Varela

Gorka trasladou a Pulpería de Melide 
á Coruña, poñendo así ao día o negocio 
fundado polos seus bisavós. Por suposto, 
está especializado en polbo á feira, pero 
a súa carta é todo un catálogo de ela-
boracións tradicionais cos mellores pro-
dutos que a diario ofrece a emblemática 
praza de abastos da Coruña.

O propietario de Eirado da 
Leña empezou a súa traxec-
toria como axudante en di-
ferentes establecementos e 
despois foi xefe de cociña en 
varios hoteis e profesor do 
Centro Superior de Hostalaría 
de Galicia. Destaca pola varie-
dade, a calidade e a sinxeleza 
dos seus pratos.

Desde 2011 rexenta Gas-
tromanía Casa de Xantares 
en Palmeira. Levou o mar aos 
fogóns e non só cociña, se-
nón que exerce como anfitrión 
porque a cociña de hoxe non 
está en disputa co trato cor-
dial e familiar que de sempre 
se ofreceu nas casas de comi-
das tradicionais.

Cinco xóvenes profesionais optan ao 
premio ‘Cociñeiro do ano’, convocado co 
gallo do Fórum Gastronómico que se 
celebrará na Coruña do 15 ao 17 de mar-
zo. Para decidir o gañador, ou gañadora, 
pódese votar na web www.cocinei-
rodoano.com, antes do 10 de marzo. 
Entre todos os participantes sortearase 
unha comida en cada un dos restauran-
tes nos que traballan os aspirantes. Os 
cociñeiros elaborarán cadansúa receita 
en directo no Fórum Gastronómico, en 
Expocoruña. Será o 15 de marzo, xorna-
da na que tamén se entregará o premio. 

No seu establecemento, A Parada das 
Bestas en Palas de Rei (Lugo), xongue 
a tradición da cociña galega, que de pe-
quena observara na casa de comidas que 
tiña súa avoa, cos procecementos da 
vangarda culinaria. As súas receitas des-
tacan por utilizar produtos autóctonos e 
de tempada moi ben utilizados. 

http://www.xuventude.net
http://mansorestaurante.com/
http://mansorestaurante.com/
http://www.pulpeirademelide.com/
http://www.nove.biz/site/restaurante.php?idioma=es&id_empresa=21
http://www.nove.biz/site/restaurante.php?idioma=es&id_empresa=21
http://www.gastromaniarestaurante.es/
http://www.gastromaniarestaurante.es/
http://www.cocineirodoano.com/home
http://www.forumcoruna.com/
http://www.cocineirodoano.com/home
http://www.cocineirodoano.com/home
http://www.aparadadasbestas.com/
http://www.aparadadasbestas.com/
http://www.forumcoruna.com/


CANGAS DO MORRAZO
7 de marzo
Dewolff
Sala Son

A CORUÑA
5 de marzo
Checopolaco
Mardi Gras

6 de marzo
Saratoga
O Túnel

6 de marzo
Arizona Baby
Playa Club

7 de marzo 
Chema Ríos
MACUF

12 de marzo
Ara Malikian
Teatro Colón

13 de marzo 
Mala Reputación
Mardi Gras

15 de marzo
Betunizer
A Casa Tomada

15 de marzo 
The Wave Pictures

Mardi Gras

20 de marzo
Los Chikos del Maíz
A Fábrica de Chocolate

21 de marzo
Joaquín Sabina
Coliseum

9 de abril
Be forest
Mardi Gras

18 de abril
Guadalupe Plata
Playa Club

SARRIA
7 de marzo
Esmorga Fest
Za, Guerrera, Puma Pumku, 
Los Nastys, Jay, Cuchillo de 
fuego, Don Gonzalo DJ...
Discoteca Litmar

VIGO
6 de marzo 
Puma Pumku
A Iguana

6 de marzo
Gonzalo Arca
A Fábrica de Chocolate

7 de marzo 
Señores e Camarada Nimoy
O Contrabaixo

7 de marzo 
Burning 
Ensanche

7 de marzo
Asier Etxeandía-El Intérpre-
te
AFundación

7 de marzo
Saratoga
Masterclub

7 de marzo 
Priscilla Band
A Iguana

7 de marzo
XTramp
A Fábrica de Chocolate

13 de marzo
Ara Malikian
Centro Social AFundación

13 de marzo
Magno
A Farándula

13 de marzo 
Persé 
A Fábrica de Chocolate

14 de marzo 
Nancys Rubias
Masterclub

14 de marzo
The Wave Pictures
Iguana Club

14 de marzo
Agorazein
Masterclub

19 de marzo
Jose Domingo
Iguana Club

20 de marzo
El Mito de la Caverna
Iguana Club

21 de marzo 
Los Chikos del Maíz
A Fábrica de Chocolate

10 de abril
Be Forest
A Fábrica de Chocolate

28 de abril 
Casablanca
A Iguana

VILALBA
20-21 de marzo
FIV
Sidonie, Niños Mutantes, 

Cycle, Varry Brava, Faber 
DJ, Delafé y las flores azu-
les, Neuman, Novedades 
Carminha, La Moda...

OURENSE
6 de marzo
Sean Rowe
Café Pop Torgal

7 de marzo
Gonzalo Arca
Café Berlín

12 de marzo
Betunizer
El Pueblo Café Cultural

13 de marzo
Ángel Stanich
Café Berlín

14 de marzo
Dakidarría
Café Berlín

20 de marzo
Alma Afrobeat Ensemble
Café Cultural Auriense

15 de abril
Guadalupe Plata
Café Berlín

18 de abril
Los motores

NON O
PERDAS JOAQUÍN SABINA. A CORUÑA.

21 DE MARZO. COLISEUM.
NANCYS RUBIAS. VIGO. 
14 DE MARZO. MASTERCLUB.

NON O
PERDAS

http://zircozine.com/coruna-music-day/
http://dewolffband.com/
http://checopolaco.bandcamp.com/
http://www.saratoga.com.es/
http://www.myspace.com/arizonababyrocks
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-en-r5/entrevista-r5-chema-rios-beatles-son-balsamo/1105382/
http://www.aramalikian.com/
http://www.malareputacion.com/
http://betunizer.bandcamp.com/
http://www.thewavepictures.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Los-Chikos-del-Ma%C3%ADz-p%C3%A1gina-oficial/134681689917067
http://www.jsabina.com/
http://beforestofficial.tumblr.com/
http://www.myspace.com/guadalupeplata
https://www.facebook.com/pages/Esmorga-fest/292857387589208
http://pumapumku.bandcamp.com/
http://gonzaloarca.bandcamp.com/
http://camaradanimoy.bandcamp.com/
http://www.burningmadrid.com/
http://www.asieretxeandia.es/
http://www.saratoga.com.es/
http://priscillaband.com/
http://xtramptribut.wix.com/x-tramp
http://www.aramalikian.com/
http://perseoficial.com/
http://www.youtube.com/artist/Nancys_Rubias
http://www.thewavepictures.com/
http://www.agorazein.es/
http://josedomingo.es/1366M/index.htm
https://es-es.facebook.com/pages/Los-Chikos-del-Ma%C3%ADz-p%C3%A1gina-oficial/134681689917067
http://beforestofficial.tumblr.com/
https://myspace.com/casablanca
http://fivdevilalba.com/
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20081121/entrevistas-acusticas-sidonie-hoy-empieza-todo/346429.shtml
http://www.nmutantes.com/
http://www.varrybrava.com/
https://es-es.facebook.com/FaberCores
https://es-es.facebook.com/FaberCores
https://www.facebook.com/delafeylasfloresazules
https://www.facebook.com/delafeylasfloresazules
http://www.subterfuge.com/artistas/neuman
https://myspace.com/novedadescarminha
https://myspace.com/novedadescarminha
http://www.lamaravillosaorquestadelalcohol.com/
https://www.facebook.com/seanrowemusic
http://gonzaloarca.bandcamp.com/
http://betunizer.bandcamp.com/
http://radio3.rtve.es/recomendaciones/2014/02/%C3%A1ngel-stanich-camino-%C3%A1cido-estreno.html
http://www.dakidarria.com/
http://almaafrobeat.com/
http://www.myspace.com/guadalupeplata
http://losmotores.es/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/historia-del-pop-en-espanol/historia-del-pop-espanol-joaquin-sabina-22-06-14/2627360/
http://www.jsabina.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W2v72CID98M
http://www.youtube.com/artist/Nancys_Rubias


Café Auriense

24 de abril 
Sold my soul 
Café Berlín

BUEU
14 de marzo
Mala Reputación
Aturuxo

SANTIAGO
5 de marzo 
Screaming Headless Torsos
Sala Capitol

6 de marzo
Checopolaco
Kunsthalle

6 de marzo 
Burning e Los Hermanitos
Sala Capitol

7 de marzo
Mr Cool 
Kunsthalle

7 de marzo
Festival Primos Hermanos
En Cachán Clube, Casa das 
Crechas, Embora e Restau-

rante Resas

8 de marzo
Eli Paperboy Reed Trio
Sala Capitol 

11 de marzo
John Nemeth
Sala Capitol

13 de marzo
Dakidarría
Sala Capitol

13 de marzo
Paus e Coelho Radioactivo 
Zona C 

14 de marzo
Ara Malikian
Auditorio de Galicia

14 de marzo
Freedonia 
Sala Capitol 

19 de marzo
Kilimanjaro e Thee Boas
Cachán Clube

20 de marzo
Rapsusklei e Arce

Sala Capitol

27 de marzo
Wöyza
Sala Capitol

27 de marzo
Crobot
Fundación SGAE

28 de marzo
Joan Baez
Pazo de Congresos

28 de marzo
Oneida, Farniente e People 
of the North
Fundación SGAE

28 de marzo
Rafa Pons
Pub Sónar

29 de marzo
Moonspell e Septic Flesh
Sala Capitol 

11 de abril 
Berri Txarrak
Sala Capitol 

17 de abril

Russian Circles, Helms Alee 
e Cuchillo de Fuego
Sala Capitol 

24 de abril 
Laurence Jones
Sala Capitol 

PONTEVEDRA
7 de marzo 
Arizona Baby
Sala Karma

13 de marzo
Betunizer 
Liceo Mutante

14 de marzo
Jero Romero e Smile
Sala Karma

15 de marzo
Ara Malikian 
Centro Social AFundación

24 de abril
Tulsa
Sala Karma

LUGO
6 de marzo
Asier Etxeandía - Intérprete

Auditorio Gustavo Freire

7 de marzo
Checopolaco
Clavicembalo

10 de marzo
Aurora & The Betrayers
Auditorio Gustavo Freire

20 de marzo 
Silvia Penide
Clavicémbalo

11 de abril 
Los Motores e Pacho Brea
Clavicémbalo

15 de abril
Willie Nile
Clavicémbalo

FORCAREI
14 de marzo
Rueda Fortuna, Tributo Hé-
roes del Silencio 
O Rincón do Vento

CARBALLO
14 de marzo
Villanueva
A Reserva

REDACIÓN E MAQUETACIÓN:
Nós Comunicación
infoxove@noscomunicacion.com

DIRECTOR:
Ovidio Rodeiro Tato
Director xeral de Xuventude e Voluntariado

CONTACTA CON XUVENTUDE.NOVAS
infoxove@xunta.es
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
San Caetano s/n - 15781
Santiago de Compostela
Tel: 981 544 660

EDITA:
Xunta de Galicia
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Consellería de Traballo e Benestar
San Caetano, s/n - 15781
Santiago de Compostela

ÁNGEL STANICH. OURENSE. 
13 DE MARZO. CAFÉ BERLÍN.

NON O
PERDAS SILVIA PENIDE. LUGO. 

20 DE MARZO. CLAVICÉMBALO.

NON O
PERDAS

http://zircozine.com/coruna-music-day/
http://www.malareputacion.com/
http://www.torsos.com/
http://checopolaco.bandcamp.com/
http://www.burningmadrid.com/
http://mistercool.es/
http://www.primoshermanos.com/
http://www.elipaperboyreed.com/
http://johnnemeth.com/
http://www.dakidarria.com/
http://www.lastfm.es/music/Paus
http://coelhoradioactivo.bandcamp.com/
http://www.aramalikian.com/
http://www.freedoniasoul.com/
http://killimanjaro.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/TheeBoas
http://www.rapsusklei.org/
http://www.vina-rock.com/cartel/artistas-2015/arce/
http://www.woyza.com/
http://www.crobotband.com/
http://www.joanbaez.com/
http://www.enemyhogs.com/site/
http://discoshumeantes.bandcamp.com/album/farniente-farniente-lp
http://www.thrilljockey.com/thrill/People-of-the-North/#.VL6qoizv5WQ
http://www.thrilljockey.com/thrill/People-of-the-North/#.VL6qoizv5WQ
http://www.rafapons.com/
https://www.facebook.com/moonspellband
http://www.septicflesh.com/
http://www.berritxarrak.net/?lang=es
http://russiancirclesband.com/
http://helmsalee.bandcamp.com/
https://cuchillodefuego.bandcamp.com/
http://www.laurencejonesmusic.com/
https://www.facebook.com/thearizonababy
http://betunizer.bandcamp.com/
http://jeroromero.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-smile/1203824/
http://www.aramalikian.com/
http://www.myspace.com/lavenganzadetulsa
http://www.asieretxeandia.es/
http://checopolaco.bandcamp.com/
http://www.auroraandthebetrayers.com/
http://www.silviapenide.com/
http://losmotores.es/
http://www.rockenportada.com/index.php/pacho-brea-lejos-2014/10/2014
http://www.willienile.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://villanuevaoficial.com/
http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
http://www.vevo.com/watch/angel-stanich/Metralleta-Joe/ES1021400012
http://radio3.rtve.es/recomendaciones/2014/02/%C3%A1ngel-stanich-camino-%C3%A1cido-estreno.html
https://www.youtube.com/user/SilviaPenide
http://www.silviapenide.com/

