
Nº 60 - Abril 2015

Daniel Barral, 
gañador do  
Xuventude Crea 
en relato breve

Entrevistas 
cos gañadores 
do Parlamento 
Xove 2015

Estimulanimal, unha 
Iniciativa Xove de 
ocio para persoas 
con discapacidade

Unha garantía 
para a inserción laboral
O programa ‘Aval Xóvenes’ logra que o 68 % dos participantes accedan a un emprego



2

As ideas relocen no Parlamento Xove
     Gañaron o colexio La Salle en ESO e o IES de Becerreá en bacharelato

Boas ideas e sobre todo ben de-
fendidas, desde a base e con argu-
mentacións sólidas. Con contunden-
cia, pero con respecto e tolerancia. 
E en equipo. A final do Parlamento 
Xove 2015 conformou todo un es-
pectáculo dialéctico no que a moci-
dade demostrou a súa capacidade 
de crear debates útiles e produtivos. 

A xornada da final viviuse con 
moita intensidade na sede do Par-
lamento de Galicia. Participaron de-
zaseis equipos de catorce centros 
educativos distintos. Con debates 
en xeral moi igualados, ao final os 
gañadores foron un equipo do co-
lexio La Salle de Santiago, na cate-
goría da ESO, e outro do IES de Be-
cerreá, na categoría de bacharelato. 
O IES de Pontepedriña foi finalista 
en ESO e un equipo de La Salle en 
Bacharelato.

O premio en secundaria foi unha 
viaxe valorada en 3.000 euros, e 
en bacharelato outra por valor de 
5.000 euros. Para os finalistas das 
dúas categorías, o premio consistiu 
nun ebook para cada integrante dos 
equipos. 

Tamén houbo premios para os oito 
mellores oradores, catro por cate-
goría, aos que se lles entregaron 

cadanseus diploma e ipod. E como 
mellor dossier de investigación de 
todo o Parlamento Xove 2015 foi 
distinguido o do IES Eduardo Pon-
dal, cun diploma e un disco duro.  

O dossier gañador elaborouse 
para a fase de clasificación, na que 
o tema foi se se debería adiantar a 

maioría de idade legal aos 16 anos. 
Foi un tema común para as dúas ca-
tegorías. Xa na final, en secundaria 
os equipos debateron sobre a posi-
bilidade de que as salas de cine des-
aparezan como forma de ocio. E en 
bacharelato a cuestión que propuxo 
a organización foi se desde os foga-

res se está fomentando a falta de 
respecto ao profesorado na escola.

O director xeral de Xuventude e 
Voluntariado, Ovidio Rodeiro, seguiu 
de preto os debates e destacou que 
“os mozos e mozas son os verdadei-
ros protagonistas da iniciativa, que 
convida ao diálogo, ao debate e a 
expresar as ideas propias, e invita 
a facelo nun escenario de respecto e 
tolerancia”, tal como afirmou. 

Rodeiro, que lembrou que nesta 
edición participaron 43 equipos de 
37 centros educativos de toda Ga-
licia, cun total de 215 alumnos e 
alumnas, incidiu en que os debates 
“non son unha confrontación, xa 
que o verdadeiro debate afonda na 
busca de puntos en común, a clave 
dun bo debate non está só en falar 
ben, senón tamén en saber escoi-
tar”. 

De feito, para os centros educati-
vos o Parlamento Xove ten o inte-
rese de desenvolver case todas as 
competencias básicas de lingüística, 
matemática, tratamento da infor-
mación, habilidade social e creativi-
dade cultural e artística. 

Final do Parlamento Xove 2015, na sede da cámara autonómica

http://www.xuventude.net
http://www.crtvg.es/informativos/a-deputacion-da-coruna-acolle-as-semifinais-do-parlamento-xove-1036727


- Nerea, Uxía, María e Gabriel, 
do Colexio La Salle de Santiago, 
conforman o equipo que gañou o 
Parlamento Xove 2015 na cate-
goría da ESO. Era a súa primeira 
participación neste certame da 
Dirección Xeral de Xuventude.

-  Sorprendeuvos o nivel, esta-
ba por riba ou por debaixo das 
vosas expectativas?

- Estaba por riba do que agarda-
bamos, sorprendeunos para ben. Iso 
contribuíu a que fose unha experien-
cia inolvidable. Todo o mundo levaba 
todo moi preparado e fíxose difícil.

- Con que aspectos traballastes 
máis previamente para chegar a 
gañar?

- Preparamos moito o que é en si 
o debate e despois tamén recompila-
mos numerosos artigos, gráficos, es-
tatísticas... En comparación cos de-
mais equipos, tiñamos moitos máis 
elementos dos que botar man e cre-
mos que por iso gañamos. 

- Entón está claro que ir ben 
documentados é fundamental 
para un debate, non?

- Si, e tamén aprender todo o po-
sible a falar en público e perder ese 
medo. 

- E como adestrastes esa parte, 
como se combate o famoso medo 
escénico?

- O que fixemos foi debater diante 
de diferentes clases do colexio, tanto 
para falar en público como para que 
nos fixesen críticas para mellorar. 

- Unha vez alí, cando vistes que 
o debate estaba gañado?

- En ningún momento. Saímos de 
alí con moita incerteza. Non sabia-
mos moi ben como valoraban, que 
pesaba máis na súa decisión, e sem-
pre queda a dúbida de ver que pasa. 

Ademais, era todo moi igualado. 
Nunca vas saber directamente se 
gañas, precisamente porque había 
moito nivel. 

- Á hora de argumentar, uti-
lizastes o que tiñades previsto 
ou tivestes que elaborar sobre a 
marcha algún razoamento, den-
tro da viveza do debate?

- Cremos que non saíu case nada 
que non saíra cando debatemos en-
tre nós. Levamos preparados outros 
argumentos, pero tiñan que saír 
moitos antes para utilizalos. 

- E o tema gustouvos ou non 
vos parecía moi próximo? Qui-
zais as salas de cine comecen a 
ser algo alleo á vosa xeración...

- Pois foi un tema difícil porque non 
tiñamos moi claro a que se refería 
cando falaba de salas de cine como 
forma de ocio. Tivemos moitas dú-
bidas para preparalo, pero fixémolo 

o mellor que puidemos e ademais 
todos os equipos colleron o punto 
de vista que collemos nós, polo que 
nese aspecto non houbo problema. 

- Cales eran os puntos fortes e 
débiles do equipo?

- A preparación que tiñamos para 
a introdución e a conclusión era un 
punto forte. Tiñamos esas partes 
moi seguras, e tamén coa documen-
tación fixemos bastante ben as refu-

tacións. 
Quizais o peor eran as interpela-

cións, cando estás sacando algún 
argumento e che fan unha pregunta 
que tes que contestar ao instante. Aí 
procuras saír do paso con solvencia, 
pero é moi doado que se apoderen 
de ti os nervios. Ao final marchan 
cando chegas alí e te ves no sitio. 
Sabes que estás na final e iso condi-
ciona moito, pero os nervios vanse.
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“En ningún momento vimos o debate gañado”
    Entrevista co equipo gañador do Parlamento Xove na categoría da ESO, do Colexio La Salle de Santiago

O equipo de La Salle e a súa coordinadora, portando o premio

http://www.xuventude.net
http://www.lasalle.es/santiago/gl/


- Non era a primeira vez nin 
moito menos que o IES de Bece-
rreá participaba no Parlamento 
Xove, e xa antes obtivera moi bos 
resultados. Pero é a primeira vez 
que gaña, na categoría de Bacha-
relato, co equipo integrado por 
Álvaro, Candela, Marcos e Mario, 
con Xulio como coordinador. 

- Seguiu o equipo moito os con-
sellos dos participantes doutros 
anos?

- Dos dous equipos, un deles era 
a segunda vez que participaba. E 
tamén os coordinadores acumulan 
experiencia de anos anteriores. Iso 
axuda e ademais, aínda que non ga-
ñamos anteriormente, si que fomos 
conseguindo boas clasificacións. 
Sempre superamos a eliminatoria, 
fixemos varias semifinais, unha fi-
nal... e esta vez logramos gañar.

- A preparación foi moi intensi-
va?

- Si. Hai que prepararse porque 
senón non saen as cousas. Como é 
unha actividade que ten unha moti-
vación competitiva, levamos ben o 

esforzo suplementario ao das clases.
- Entón, involucración plena?
- Si, porque ademais levamos anos 

con esta actividade no centro e xa se 
fixo tradicional, xa todos sabemos de 
que vai.

-  Que aspectos se prepararon 
máis no equipo para conseguir 
un resultado efectivo?

- Esta actividade, que ten unha par-
te intelectual e outra que poderiamos 
dicir que deportiva, ten unhas técni-
cas, unhas competencias que hai que 
dominar para cumprir polo menos co 
esencial. Iso é o que máis tempo leva 
preparar.

- Cal desas técnicas é a máis 
efectiva para sorprender?

- O principal é centrarse en pillar os 
argumentos dos opoñentes e refuta-
los, máis que levar partes fixas pre-
paradas. Hai que centrarse en discu-
tir, en vez de teatralizar as interven-
cións, como facían outros. Trátase de 
que non sexa todo unha exposición 
por parte dos equipos, senón que 
haxa discusión. 

- O tema desconcertouvos, era 

previsible ou pareceuvos raro?
- Pareceunos raro. Na fase preli-

minar a cuestión era se a maioría 
de idade se debería adiantar aos 16 
anos. Ese era un tema máis com-
plexo que o da final. O da final foi se 
desde os fogares se fomenta a falta 
de respecto ao profesorado na esco-
la. Era máis simple, tiña menos xugo, 
foi máis sinxelo de preparar.

- Saístes do debate con impre-
sión de vitoria ou xa o derades 
por perdido?

- Derámolo case por perdido por-
que saira bastante mal, pero ao final 
gañamos. 

- Que foi o que crestes que fa-
llou para pensar iso?

- En comparación cos debates da 
preparación e das fases anteriores, 

saíu bastante mal polos nervios e po-
las trabucacións á hora de falar. Con 
todo, as argumentacións foron saín-
do e a conclusión tamén. Foi saíndo 
adiante, pero bastante trabado. 

- Que utilidade ten saber deba-
ter?

- De todo o que levamos de curso, 
comparando con todas as materias, 
a preparación do Parlamento Xove 
foi do que máis aprendemos. Vale de 
moito porque aprendes a falar diante 
doutra xente, a expoñer razoamen-
tos. É algo importantísimo de cara ao 
futuro.

- E no día a día actual tamén 
para gañar algunha batalliña do-
méstica coa familia...

- (rin) Eso tamén, eso si. A todo se 
lle saca partido. 
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“O principal é saber 
refutar os argumentos 
dos opoñentes”

O equipo do IES de Becerreá, ante a tribuna do Parlamento de Galicia

     Entrevista co equipo do IES de Becerreá gañador 
do Parlamento Xove na categoría de Bacharelato

http://www.xuventude.net
http://www.edu.xunta.es/centros/iesbecerrea/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesbecerrea/


O 68 % dos mozos e mozas par-
ticipantes no proxecto piloto ‘Aval’ 
logrou a súa inserción laboral ao re-
mate da iniciativa, que tivo un ano 
de duración. Cumpriuse así o princi-
pal obxectivo de mellorar as posibili-
dades de acceder a un emprego por 
parte da xuventude, especialmente 
a das zonas do rural. 

Enmarcado dentro da Estratexia 
europea de garantía xuvenil, o 
proxecto desenvolveuse de xeito ex-
perimental en Melide e en Coristan-
co, con xente nova das súas áreas 
de influencia. Participaron 50 per-
soas, que tiñan que contar con entre 
18 e 25 anos e presentar un destes 
perfís: estar en fase de finalización 
da súa cualificación profesional, ter 
finalizada a súa cualificación profe-
sional e estar en situación de des-
emprego, ou carecer de cualificación 
profesional e de emprego. 

Despois dunha primeira fase de 
preparación e selección dos partici-
pantes, ‘Aval’ pasou a unha fase de 
orientación profesional, configura-
ción e impartición dos contidos te-
máticos, con práctica no propio terri-
torio e co propósito de adaptarse ás 
súas necesidades. 

Finalmente, efectuouse un taller de 
proxectos. A idea era que os mozos 
e mozas se fixesen coa formación 
necesaria para o emprendemento e 
que avaliasen as posibilidades reais 
dos seus proxectos.

Dos que conseguiron xa a súa in-

serción laboral, os que se empre-
garon por conta allea fixérono nos 
sectores económicos do comercio, 
os servizos de atención ás persoas, 
a xestión e a administración, a acti-
vidade agrícola e gandeira, a forma-
ción, os servizos agrícolas e forestais 

e a carpintaría.
Por conta propia, comezaron a tra-

ballar nos ámbitos da hostalaría, a 
actividade agrícola e gandeira, a re-
postaría, a fotografía, a transforma-
ción de produtos lácteos, o comercio, 
a horticultura, os servizos agrícolas, 
a produción de ovos campeiros, a 
mecánica e a distribución de produ-
tos agrogandeiros.

A xornada de peche de ‘Aval’, que 
tivo lugar en Melide este mes de 
abril, contou coa presenza do direc-
tor xeral de Xuventude e Volunta-
riado, Ovidio Rodeiro, entre outras 
autoridades. O seu departamento 
contou como socios no proxecto coa 
Dirección Xeral de Emprego e For-
mación da Consellería de Traballo e 
Benestar, a Deputación da Coruña, 
a Federación de Escolas Familiares 
Agrarias de Galicia, a Asociación 
polo Desenvolvemento dos Territo-
rios polos actores locais, a Asocia-
ción Finisterrae de profesionais de 
desenvolvemento local, a Asociación 
de Empresarias do Rural, a delega-
ción galega de seniors españois para 
a cooperación técnica, e a Asociación 
de Xóvenes Empresarios de Bergan-
tiños. 

O proxecto piloto ‘Aval’ xuvenil acada a 
inserción laboral do 68 % dos participantes
    Medio centenar de mozos e mozas melloraron as súas posibilidades de traballar no ámbito rural

Xornada de peche do proxecto ‘Aval’ en Melide
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3.000 prácticas no estranxeiro ata 2020
    O programa Galeuropa é o primeiro de España en sumarse a un proxecto de dez países do continente
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O programa ‘Galeuropa’, pensa-
do para promover a mobilidade e 
a capacitación da xuventude ga-
lega, favorecerá que 3.000 mo-
zos e mozas fagan prácticas no 
estranxeiro ata 2020. Desde este 
ano, é a primeira iniciativa dunha 
autonomía española que se incor-
pora ao traballo en rede de dez 
países europeos. Formará parte 
así dun proxecto transnacional de 
mobilidade xuvenil.

Nas sucesivas convocatorias ata 
2020, o orzamento de ‘Galeuropa’  
sumará un investimento de máis 
de sete millóns de euros. No caso 

de 2015 xa será máis dun mi-
llón, o que supón un incremento 
do 55 % sobre o ano anterior. O 
aumento débese a que o progra-
ma financiábase ata agora só con 
fondos propios da Dirección Xeral 
de Xuventude e a partir de agora 
conta co apoio da Iniciativa Euro-
pea de Emprego Xuvenil e o Fon-
do Social Europeo.  

Galicia convértese nunha das 
rexións europeas que máis diñeiro 
inviste proporcionalmente neste 
programa, en función da cantida-
de de poboación xuvenil coa que 
conta. 

Un 55 % máis de recursos este ano

O obxectivo de ‘Galeuropa’ é 
que os participantes conten coa 
ocasión de reforzar a empregabili-
dade e as competencias profesio-
nais.

Ao adquirir formación mediante 
a experiencia profesional nun ám-
bito internacional, ven favorecidas 
as súas opcións de atopar un em-
prego ou de xerar iniciativas pro-

pias de autoemprego mediante 
proxectos emprendedores. 

Por outra parte, a incorporación 
de mozos e mozas con este tipo 
de experiencia ás empresas ga-
legas favorece as capacidades de 
internacionalización das compa-
ñías. En definitiva, a medio e lon-
go prazo ‘Galeuropa’ servirá para 
enriquecer o tecido económico.

Máis formación, sen fronteiras

Para participar no programa ‘Ga-
leuropa’ cómpre figurar no fichei-
ro do Sistema nacional de garan-
tía xuvenil, ser menor de 25 anos, 
non ter traballado nos trinta días 
previos a recibir a aceptación, non 
ter recibido máis de corenta horas 
mensuais de formación no trimes-
tre anterior, nin tampouco accións 
formativas que comporten máis de 
corenta horas mensuais nos trinta 
días naturais anteriores. 

A contía das axudas dependerá 
do país no que se vaian realizar as 
prácticas e da duración, de entre 
dous e tres meses. En todo caso, 
o importe incluirá unha axuda para 
os gastos de aloxamento e manu-
tención, o apoio lingüístico, a viaxe 
e gastos excepcionais como visa-
dos ou pólizas de seguros. Ademais 
de solicitudes individuais, poden 
presentarse por entidades sen áni-
mo de lucro ou concellos.

Menores de 25

En función do país 
e da duración

As prácticas no estranxeiro 
favorecen a empregabilidade

‘Galeuropa’ forma parte 
do programa de Garantía Xuvenil

http://www.xuventude.net
http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/


Unha fin de semana en contacto 
coa natureza e cos animais dunha 
granxa para aprender, divertirse e 
facerse con novas ha-
bilidades sociais. Iso 
é o que conseguiu o 
grupo informal ‘Moci-
ñas veñen e van’, de 
Mondoñedo (Lugo), 
co seu proxecto ‘Esti-
mulanimal’, apoiado 
pola Iniciativa Xove 
da Dirección Xeral de 
Xuventude.

Tratouse dunha ini-
ciativa lúdica, pero 
con finalidade edu-
cativa, para mozos 
e mozas de entre 12 
e 35 anos con diver-
sidade funcional in-
telectual. As respon-
sables do proxecto, 
formadas nos ámbitos 
social e natural, pro-
movérono entre aso-
ciacións e fundacións 
sen ánimo de lucro 
que traballan con ese 
colectivo. Nas dúas 
fins de semana nas 
que se desenvolveron as actividades, 
participaron a Fundación ADCOR, 
Down Lugo, Raiolas, Aprom Cari-

ño e Aspronaga. 
No proxecto coidaron ata o último 

detalle. Para comezar, escolleron a 
que é probablemen-
te a localización máis 
idónea: o albergue 
rural Garabullos, 
en Cospeito (Lugo). 
A súa casa rural tra-
dicional, a palleira, 
o forno, a horta, a 
granxa e unha contor-
na con espazos am-
plos acolleron as ac-
tividades, nas que os 
usuarios das asocia-
cións solidarias puide-
ron sentirse protago-
nistas.

Para encargarse dos 
exercicios de estimu-
lación e educación 
asistida con animais, 
sobre todo cabalos e 
cans, as rapazas de 
‘Estimulanimal’ con-
taron coa asociación 
‘Natural Ardai’. As 
distintas accións foron 
coordinadas por un 
equipo encabezado 

pola adestradora equina e canina Iz-
calli Fernández, que tamén é psicólo-
ga e fundadora da entidade. 

Ademais do valor terapéutico do 
contacto cos animais, en ‘Mociñas 
veñen e van’ trataron de sacarlle 
partido aos lugares dos que dispo-
ñían. Foron os momentos máis di-
vertidos de cada fin de semana, sen 
esquecer nunca a prioridade educa-
tiva. Argallaron xogos, obradoiros e 
dinámicas de contacto coa natureza, 

que elas mesmas conduciron, para 
que as horas lles pasasen voando 
aos mozos e mozas participantes. 

O resultado desta Iniciativa Xove 
foi un éxito rotundo. Primeiro pola 
alternativa de ocio didáctico para un 
colectivo que o necesita, pero tamén 
por apostar polas capacidades do ru-
ral para acoller proxectos saudables.

Estimulanimal: aprender e divertirse
    Ocio educativo para persoas con diversidade funcional co grupo ‘Mociñas veñen e van’

Participantes nunha das fins de semana, no albergue Garabullos
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- Cumpriu hai pouco 18 anos. 
Unha maioría de idade que Da-
niel Barral Calvo aínda non tiña 
cando gañou o certame Xuventu-
de Crea na modalidade de relato 
breve, cun texto titulado ‘Stalin-
grado’. Era a primeira vez que 
se presentaba ao concurso. Que 
conta este relato?

- Non é un relato illado, xa fixera 
uns cantos pensados máis ben como 
unha serie. Son relatos relacionados 
con acontecementos reais que tive-
ron lugar durante a Segunda Guerra 
Mundial, o período de entreguerras, 
o auxe dos fascismos... É un perío-
do da Historia que me impresionaba 
moito e ocorréuseme traer o pasado 
un pouco de volta. Imaxinar o que 
podería ter pasado ou cal podería ter 
sido unha das miles de historias que, 
aínda que non tivese sucedido real-
mente, podería ter acontecido.

- Ao ser un relato breve históri-
co, quizais supoña un traballo de 
documentación que quede des-
aproveitado polas condicións de 
extensión do xénero. Non sei se 
o matiz de que sexa unha serie 
compensa o esforzo...

- Ben, para este relato os datos 

que son históricos, que se poden 
buscar e que documentei son un par 
de nomes e máis que nada ter cla-
ros os acontecementos xerais. Tam-
pouco hai unha busca tan profunda, 
de reconstruír o pasado, senón de 
ter uns datos biográficos que se uti-
lizan mesmo de escusa para situar 
temporalmente os acontecementos. 

- É dicir, deixaches máis campo 
á ficción...

- Si.
- Escribes outro tipo de xéne-

ros? Por que te decantas polo re-
lato breve?

- O relato breve, polo tema que era 
e por como me foi xurdindo a idea, 
pensei que era a forma máis axeita-
da de plasmalo. Non ten unha exten-
sión moi longa e de feito mesmo o 
reducín un pouquiño sobre o que era 
orixinalmente para poder presentalo 
ao Xuventude Crea. 

Así e todo, tamén escribo outras 
cousas, como poesía. E polo de ago-
ra non o intentei con xéneros de 
maior envergadura, como pode ser 
unha novela ou unha obra de teatro. 
A estas alturas da miña vida aínda 
non tiven tempo para escribir de se-
guido un texto demasiado longo. De 

cando en vez, si aproveito para es-
cribir algunha cousa pequena.

- Non obstante, ese conxun-
to de relatos, que como serie 

quizais aínda estea inacabada, 
antes ou despois podería con-
formar unha novela ou non en-
caixaría no xénero?

     Entrevista con Daniel Barral Calvo, gañador de Xuventude Crea na modalidade de relato breve

Daniel Barral le todo tipo de xéneros, sen predileccións destacadas

“Cos relatos quixen mostrar a cara
humana de acontecementos históricos”
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- Non. A idea que tiven desde o co-
mezo era máis ben a dunha serie de 
relatos que non estivesen relaciona-
dos entre si no que á trama se refire, 
pero que xirasen arredor dun período 
histórico e que finalmente puidesen 
estar aglutinados nun mesmo libro de 
cinco, seis, sete... os 
relatos que fosen, con 
entre dez e vinte páxi-
nas como moito. 

- Que te motiva a 
escribir, é a curio-
sidade pola historia 
ou hai outras ra-
zóns?

- Estes relatos en 
concreto  escribinos 
hai un par de anos ou 
así, máis que nada porque me inte-
resaba bastante a Historia contem-
poránea, sobre todo o século XX. Aí 
atopaba moito a fonte de inspiración 
para contar historias que me pare-
cía que deberían ser 
recontadas para co-
ñecer esa etapa non 
a través dun libro 
de Historia centrado 
nesa etapa específi-
ca, senón mostrando 
a cara humana dos 
acontecementos his-
tóricos. 

- Falando máis en 
xeral de literatura, cales son os 
teus autores preferidos? Que é o 
que máis les?

- Uff... É unha pregunta difícil!
- Habería moito onde escoller?
- Si, bastante. Pero gústanme clá-

sicos como poden ser Rosalía de Cas-
tro, Celso Emilio, Castelao, Bécquer... 
e moitos outros. Realmente non é 
que teña un gran referente, quizais 
Gabriel García Márquez.

- E se falamos de temáticas en 
vez de autores, pode haber un fío 

común ou tamén hai 
variedade?

- Nese sentido, real-
mente leo de todo, 
sexa ensaio, poesía, re-
lato, novela... Non teño 
unha predilección por 
unha temática ou por 
un xénero concretos. 

- Cres que é inte-
resante que existan 
concursos como Xu-

ventude Crea ou pensas que para 
impulsar que a xente nova escri-
ba non é unha iniciativa útil?

- Este concurso en concreto paréce-
me bastante axeitado. Non só dá cer-

ta visibilidade a tra-
vés da publicación da 
creación, senón que 
tamén ten unha do-
tación económica re-
levante. Obviamen-
te, non é un premio 
Planeta, pero resul-
ta de bastante axu-
da para a xente que 
está dando os seus 

primeiros pasos. Pódeche sacar dun 
apuro ou servirche de apoio. A min, 
que vou empezar a etapa da univer-
sidade, servirame para preocuparme 
un pouco menos en materia de cartos 
e dedicarme máis á literatura.

“Xuventude Crea 
dá visibilidade e 
tamén apoio coa 

súa dotación 
económica”

O vigués Ángel Alberto Otero Frías é o gañador do concurso para 
deseñar o cartel que servirá de imaxe ao certame Xuventude Crea 
2015. O nome do gañador deuno a coñecer o director xeral de Xuven-
tude, Ovidio Rodeiro, duran-
te a súa visita a unha mostra 
das vinte e unha creacións 
que competían. A exposi-
ción púidose ver durante o 
mes de abril no IES Rosalía 
de Castro, en Santiago. O 
premio para o gañador é de 
500 euros. O certame de no-
vos valores seguirá contando 
nesta nova edición coas once 
especialidades habituais.

Ángel Alberto Otero Frías, autor do 
cartel para o Xuventude Crea 2015

Ata o 30 de xuño permanece 
aberto o prazo de presentación 
de proxectos de propostas para o 
concurso de creación audiovisual 
sobre a revista semanal da Rede 
Galega de Información Xuvenil.

Neste certame poden participar 
mozos e mozas con idades com-
prendidas entre os 18 e os 20 
anos. Teñen que residir en Galicia 
e carecer de vinculación profesio-
nal algunha con empresas xorna-

lísticas ou con actividades profe-
sionais relacionadas coas indus-
trias culturais. 

Este tipo de propostas enmár-
canse no fomento da creatividade 
e do espírito empresarial como un 
dos eixes principais do Plan Es-
tratéxico de Xuventude de Galicia 
para o período 2014-2016. O do-
cumento recolle un total de vinte 
e dúas medidas concretas para 
avanzar neste ámbito.

Concurso de creación audiovisual

http://www.xuventude.net
http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea.html


FERROL
8 de maio
The Muggs 
Super 8

9 de maio
Christina Rosenvinge
Súper 8

10 de maio
Micah P. Hinson e The Gos-
pel of Progress
Súper 8

21 de maio
Jad Fair & Norman Blake
Súper 8

22 de maio
Abraham Mateo
Auditorio de Ferrol

25 de xuño 
Havalina
Súper 8

CALDAS DE REIS
20 de xuño 
Festival Cultura Quente
Los Suaves, Rosendo, La 
Fuga e Novedades Carminha
Carballeira de Caldas

MELIDE
15 de maio
Luis Rivera

Pub Gatos

A CORUÑA
1 de maio
Café Quijano
Teatro Colón

1 de maio 
Carmen Boza
Mardi Gras

8 de maio
Micah P. Hinson e The Gos-
pel of Progress
Playa Club

9 de maio
Escuchando Elefantes
Mardi Gras

15 de maio
Ellos 
Mardi Gras

16 de maio
Julián Maeso
Mardi Gras 

22 de maio
Los Secretos
Finisterrae

23 de maio
Chuck Prophet
Garufa

5 de xuño
Real Straits
Playa Club

5 de xuño
Nyno Vargas
LeClub

13 de xuño 
Eric Clapton Show
Playa Club

20 de xuño
Melendi
Coliseum 

11 de xullo
Pablo Alborán
Coliseum

14 de xullo 
Sting
Coliseum

VIGO
1 de maio
The Rebels
A Fábrica de Chocolate

2 de maio
Pasajero e Rufus T. Firefly
A Iguana

8 de maio
Escuchando Elefantes
A Fábrica de Chocolate

9 de maio
Micah P. Hinson e The Gos-
pel of Progress
A Iguana

10 de maio
Micah P. Hinson e The Gos-
pel of Progress
A Iguana

15 de maio
Costa
A Fábrica de Chocolate

15 de maio
Julián Maeso
A Iguana

16 de maio 
Los Motores
Sala Máster

16 de maio
Fito y Fitipaldis
IFEVI

16 de maio
Ellos
A Fábrica de Chocolate

19 de maio
Jad Fair & Norman Blake
A Iguana 

22 de maio
Franco Battiato

Auditorio Mar de Vigo

22 de maio
Igloo
A Iguana

22 de maio
Alondra Galopa
A Casa de Arriba 

24 de maio
Chuck Prophet
A Iguana

29 de maio
The Liberty
A Fábrica de Chocolate

30 de maio
The Boo Devils
A Iguana

6 de xuño
Aphonnic e Tenpel
Master Club

12 de xuño 
Eric Clapton Show
A Iguana

14 de xuño
Motorama
A Fábrica de Chocolate

VALGA
20 de maio
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LOS SECRETOS. A CORUÑA.
22 DE MAIO. FINISTERRAE.

NON O
PERDAS FRANCO BATTIATO. VIGO. 

22 DE MAIO. MAR DE VIGO.

NON O
PERDAS

http://www.themuggs.com/news/
http://www.christinarosenvinge.com/intro.html
http://www.micahphinson.com/
http://www.micahphinson.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TC1qkZT68G0
http://www.abrahammateoofficial.com/es/
http://www.havalina.es/
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/caldas-de-reis/2015/04/11/suaves-rosendo-dan-cana-cultura-quente-caldas/0003_201504P11C8994.htm
http://www.myspace.com/lossuaves
http://www.rosendo.es/
http://www.lafuga.net/
http://www.lafuga.net/
https://www.facebook.com/novedadescarminha
http://www.cafequijano.com/
http://holamellamoboza.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.escuchandoelefantes.com/
http://www.myspace.com/camellos
http://julianmaeso.com/
http://www.los-secretos.net/
http://chuckprophet.com/
http://www.realstraits.com/
http://nynovargas.wix.com/nynovargas#!info/c161y
http://www.guerrerosmelendi.com/
http://pabloalboran.es/
http://www.sting.com/
http://www.therebelsofficial.com/
http://www.pasajeroweb.com/
http://www.rufustf.com/
http://www.escuchandoelefantes.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.micahphinson.com/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-encendida/encendida-maeso-070413/1752153/
http://www.losmotores.es/
http://www.fitoyfitipaldis.com/web/
http://www.myspace.com/camellos
https://www.youtube.com/watch?v=TC1qkZT68G0
http://www.battiato.it/
http://www.myspace.com/iglooeskimos
https://es-es.facebook.com/AlondraGalopa
http://chuckprophet.com/
https://es-es.facebook.com/TheLibertyOficial
http://www.theboodevils.com/
http://www.aphonnic.com/
http://www.tenpel.com/
http://wearemotorama.com/
https://www.youtube.com/user/lossecretos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/entrevista-franco-battiato/1722437/
http://www.youtube.com/user/lossecretos
http://www.battiato.it/


Testament e Exodus
Chanteclair

OURENSE
9 de maio
Niño y Pistola
Café Pop Torgal

18 de maio
Jacco Gardner
Auditorio

22 de maio
Lydia Loveless
Café Torgal

22 de maio
Blindstone
Sala Berlín

25 de maio
Scott McCaughey
Café Torgal

13 de xuño 
Melendi 
Pazo dos Deportes

SANTIAGO
1 de maio
Quique González 
Teatro Principal

7 de maio
Mono e Helen Money
Teatro Principal

7 de maio 
Christina Rosenvinge
Sala Capitol

8 de maio
Niño y Pistola
Sala Capitol

8 de maio
Adriana Moragues e Elvira 
Sastre
Sónar

8 de maio
Love Pain Love 
(Ángel Martín e Ricardo 
Castella)
Teatro Principal 

9 de maio
Aphonnic e Anima
Capitol

16 de maio
Costa
Sónar

21 de maio
Alondra Galopa
Sala Kunsthalle

22 de maio
Disco las palmeras!
Zona C

23 de maio
Arch Enemy
Sala Capitol

23 de maio
Gansos Rosas
Sala Moon

28 de maio
The Reverend Peyton’s Big 
Damn Band
Sala Capitol

30 de maio 
The Agapornis, The Fabu-
lous Resaca Brothers e DJ 
Rafa Morcego
Sala Capitol

5 de xuño
The other side. A Pink Floyd 
Live Experience
Sala Capitol

6 de xuño
Ñu
Sala Capitol

13 de xuño
Jero Romero e Smile
Sala Capitol

19 de xuño
Leiva
Auditorio do Pazo de Con-
gresos e Exposicións de Ga-
licia

PONTEVEDRA
3 de maio
Love Pain Love (Ángel Mar-
tín e Ricardo Castella)
Teatro Principal 

8 de maio
Christina Rosenvinge
Sala Karma

23 de maio
Antonio Seijo
Auditorio de Afundación 

21 de xuño 
Quique González
Teatro Principal 

LUGO
2 de maio
Albert Pla
O Clavicémbalo

15 de maio
Escuchando Elefantes
O Clavicémbalo

16 de maio
Rueda Fortuna. Tributo Hé-
roes del Silencio
Sala Diablo

CANGAS DO MORRAZO
16 de maio
Bonafide e Pölisong
Salason

23 de maio
Blindstone 
Salason

13 de xuño
Gansos Rosas
Salason

CARBALLO
12 de xuño
Rueda Fortuna. Tributo a 
Heroes del Silencio
Cervexería Dublín

REDACCIÓN E MAQUETACIÓN:
Nós Comunicación
infoxove@noscomunicacion.com

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

Xuventude Novas - Nº 60 - Abril 2015
EDITA:
Xunta de Galicia
Consellería de Traballo e Benestar
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
San Lázaro, s/n - 15781 - Santiago

11

MELENDI. OURENSE. 
13 DE XUÑO. PAZO DOS DEPORTES. 

LEIVA. SANTIAGO. 
19 DE XUÑO. PAZO DE CONGRESOS.

http://www.testamentlegions.com/
http://www.myspace.com/exodus
http://www.ypistola.com/
http://www.jaccogardner.com/
http://lydialoveless.com/
http://www.blindstone.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Scott_McCaughey
http://www.guerrerosmelendi.com/
http://www.quiquegonzalez.com/2013/
http://helenmoney.com/
http://www.christinarosenvinge.com/intro.html
http://www.ypistola.com/
http://www.adrianamoragues.es/
http://bleuparapluie.blogspot.com.es/
http://bleuparapluie.blogspot.com.es/
http://lovepainlove.com/
http://www.aphonnic.com/
https://es-la.facebook.com/Anima3011
https://es-es.facebook.com/AlondraGalopa
http://www.myspace.com/discolaspalmeras
http://www.archenemy.net/
https://myspace.com/gansosrosas
http://www.bigdamnband.com/
http://www.bigdamnband.com/
https://www.youtube.com/user/theagapornischannel/videos
https://es-es.facebook.com/pages/The-Fabulous-Resaca-Brothers/703601106320043
https://es-es.facebook.com/pages/The-Fabulous-Resaca-Brothers/703601106320043
https://www.facebook.com/pinkmenorca1
https://www.facebook.com/pinkmenorca1
http://www.josecarlosmolina.es/
http://jeroromero.com/
https://www.facebook.com/SMILEisaband
http://www.leivaweb.es/
http://lovepainlove.com/
http://www.christinarosenvinge.com/intro.html
http://www.antonioseijoviolinista.com/index.php
http://www.quiquegonzalez.com/2013/
http://www.albertpla.com/
http://www.escuchandoelefantes.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.bonafiderocks.com/
https://www.facebook.com/pages/P%C3%96LISONG/218535594823424?fref=nf
http://www.blindstone.org/
http://www.myspace.com/gansosrosas
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
http://www.rtve.es/alacarta/audios/abierto-hasta-las-dos/abierto-hasta-dos-110115/2948525/
http://www.guerrerosmelendi.com/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/abierto-hasta-las-dos/abierto-hasta-2-260114/2347688/
http://www.leivaweb.es/

