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Os ‘correspondentes 3.0’ van chegar 
á mocidade de máis cidades e vilas
     Durante o pasado curso houbo 383 divulgando información en 75 centros educativos

A figura do ‘correspondente 3.0’ 
vai estar cada vez máis presente nas 
vilas e nas cidades galegas. Ese é o 
propósito inmediato da Dirección Xe-
ral de Xuventude e Voluntariado con 
respecto a este tipo de voluntarios, 
que o pasado curso funcionou de 
xeito experimental e que se encarga 
de difundir información de interese 
xuvenil entre os seus compañeiros e 
compañeiras, xeralmente estudan-
tes dos institutos de secundaria. 

Durante este curso escolar o pro-
grama Correspondentes Xuvenis 
3.0 logrou 383 participantes, dis-
tribuídos entre 75 institutos de toda 
Galicia e as tres residencias para a 
mocidade dependentes da adminis-
tración autonómica. Unha parte de-
les, 60 de 22 centros educativos, 
acudiron a unha xuntanza de confra-
ternidade que se celebrou no Com-
plexo As Mariñas, en Gandarío (Ber-
gondo, A Coruña). 

Durante esa xornada, a directora 
xeral de Xuventude e Voluntariado, 
entregoulles un certificado acredita-
tivo do seu labor como voluntarios 
xuvenís. Cecilia Vázquez explicou 
que esta acreditación de educación 

non formal “é un valor engadido 
para o seu currículo, que cada vez se 
valora máis en Europa”. E sobre todo 
valorou a súa contribución a descen-
tralizar a información xuvenil. 

A clave do seu éxito estriba en que  
desenvolven a actividade con com-

pañeiros, de igual a igual. Desta ma-
neira, non só divulgan contidos de 
interese, senón que tamén teñen a 
capacidade de observar e recoller as 
demandas e necesidades dos mozos 
e mozas dos seus institutospara po-
der trasladarllas á Administración.

A directora xeral, intervindo na xuntanza no albergue de Gandarío

Para desenvolver a súa tare-
fa, os correspondentes xuvenís 
reciben cada semana un boletín 
informativo desde o centro coor-
dinador de información xuvenil 
da Dirección Xeral, ademais de 
obter folletos e outro material 
de interese. 

Todo este material trasládano 
a un taboleiro no propio institu-
to, aos blogs que actualizan e 
ás redes sociais. Botan man por 
tanto de diversos recursos cun 
único obxectivo: que a mocida-
de da súa contorna coñeza to-
das as novidades. 

Os correspondentes xuvenís 
divulgan bolsas e axudas, ofer-
tas de emprego, recursos e en-
derezos de interese, iniciativas 
de ocio e tempo libre, referen-
cias sobre aloxamentos xuvenís 
e tamén información que xera o 
propio centro no que estudan. 

Como funciona 
o programa?

http://www.xuventude.net
http://xuventude.xunta.es/2013061410797/correspondentes-xuvenis-30.html
http://xuventude.xunta.es/2013061410797/correspondentes-xuvenis-30.html
http://xuventude.xunta.es/2013061410797/correspondentes-xuvenis-30.html


O Instituto de la Juventud 
(INJUVE) publicou no BOE 
as bases reguladoras coas 
que concederá as subven-
cións para o mantemento, 
funcionamento e equipa-
mento de asociacións xuve-
nís, organizacións xuvenís 
e entidades prestadoras de 
servizos á mocidade que te-
ñan un ámbito estatal. 

As bases son o fundamen-
to da inminente convocato-

ria, coa que se abrirá o prazo 
para presentar as solicitu-
des e poder beneficiarse das 
axudas. Como xa sucedera 
en 2014, as peticións teñen 
que presentarse a través 
dunha aplicación informática 
que require ter un certificado 
electrónico. 

Poden participar nesta con-
vocatoria as asociacións xu-
venís, as federacións ou con-
federacións de asociacións 

xuvenís e as seccións de mo-
cidade de entidades sociais e 
de organizacións non guber-
namentais. Para tal efecto, 
teñen que ter recoñecidos 
nos seus estatutos autono-
mía funcional, organización 
e goberno propio. As entida-
des prestadoras de servizos 
deberán dedicarse exclusiva-
mente a actividades en favor 
da xuventude, figurando así 
nos seus estatutos.
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Axudas do Injuve para 
entidades da mocidade
    As bases xa foron publicadas no BOE

Cecilia Vázquez é a nova 
directora xeral de Xuventu-
de e Voluntariado, en subs-
titución de Ovidio Rodeiro, 
que viña desempeñando o 
cargo desde 2009 e desde 
este mes de xuño é alcal-
de do municipio coruñés de 
Boqueixón. 

Vázquez tomou posesión 
nun acto ao que asistiron 
a conselleira de Traballo e 
Benestar, Beatriz Mato, e 
tamén o seu predecesor á 
fronte da Dirección Xeral. 

A nova directora xeral 
é licenciada en Dereito e 

experta universitaria en 
xuventude e sociedade. 
Neste eido e no do volun-
tariado desenvolveu a súa 
traxectoria profesional.

Desde 2011 era coordi-
nadora da Rede galega de 
dinamización xuvenil. An-
tes, nos anos 2009 e 2010, 
fora responsable da Ofici-
na transfronteiriza de in-
formación xuvenil Galicia-
Norte de Portugal. E desde 
1999 a 2012 ocupou o car-
go de presidenta da Aso-
ciación Xuvenil Brigan-
tium.

Cecilia Vázquez,  
nova directora xeral

Vázquez toma posesión ante Mato e Rodeiro

Aproveita as últimas prazas 
en campos de traballo 

Se te despistaches ou ti-
veches un cambio de plans 
de última hora para este 
verán, aínda podes recon-
ducir a situación e apro-
veitar algunha das últimas 
prazas que quedan dispo-
ñibles nos campos de tra-
ballo da Dirección Xeral de 
Xuventude. 

No aviso lanzado a finais 
de xuño, quedaban por cu-
brir 44 prazas en 16 cam-
pos de traballo que se des-
envolven por toda Galicia. 
Polo tanto, queda bastan-
te onde escoller aínda que 
sexa a última hora. 

A información detalla-
da pode obterse chamando 

á Dirección Xeral ou tamén 
aos Servizos de Xuventude 
e Voluntariado existentes 
nas catro capitais de pro-
vincia. 

Para as inscricións, hai 
que seguir o procedemen-
to establecido na web da 
campaña Acción de Verán 
2015.

http://www.xuventude.net
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6919.pdf
http://www.crtvg.es/esta-pasando/cecilia-vazquez-tomou-posesion-como-directora-xeral-de-xuventude-1225299
https://es-es.facebook.com/asociacion.xuvenilbrigantium
https://es-es.facebook.com/asociacion.xuvenilbrigantium
https://es-es.facebook.com/asociacion.xuvenilbrigantium
http://xuventude.xunta.es/campos-de-traballo-informacion-e-telefonos.html
http://xuventude.xunta.es/campos-de-traballo-informacion-e-telefonos.html
http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html
http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html


A radio gaña adeptos. E 
non só en cantidade de oín-
tes, onde conserva unha 
mala saúde de ferro, senón 
tamén na poboación con in-
terese por aprender a crear 
os seus propios programas. 
É unha forma barata e efi-
caz de difundir contidos de 
interese e de darlle saída á 
creatividade, que se adaptou 
á perfección ás novas tecno-
loxías e atopa un aliado moi 
útil nos teléfonos móbiles de 
última xeración.

O interese por este me-
dio tan sinxelo como eficaz 
quedou patente no proxec-
to Onda Miñor, que desen-
volveu un grupo informal de 
mozos e mozas de Nigrán 
(Pontevedra) ao abeiro do 
programa Iniciativa Xove. 
Contaron con medio cento de 
participantes do municipio e 
da súa contorna, e mesmo 
tiveron que deixar persoas 
en lista de espera nalgún dos 

grupos. Tiveron o apoio do 
Concello e da asociación ve-
ciñal O Torreiro de Coia.

Durante un mes, en se-

sións de entre unha hora e 
hora e media de duración, o 
alumnado puido iniciarse no 
medio radiofónico. Coa axu-
da de catro animadores so-
cioculturais con experiencia 
na materia e dun xornalista 
de radio e prensa, descubri-
ron e puxeron en práctica os 
aspectos básicos, a linguaxe 
e as técnicas empregadas na 
radio. 

O resultado foi a elabora-
ción de traballos nos que lle 
deron saída á súa capacidade 
creativa e expresiva. Aposta-
ron fundamentalmente polo 
formato do magazine e abor-
daron todo tipo de temáticas: 

actualidade local, cuestións 
culturais, entrevistas con 
protagonistas de actualida-
de e personaxes de interese, 

deportes... E ademais de uti-
lizar os distintos elementos 
da linguaxe radiofónica, se-
guindo os criterios expostos 

nas sesións teóricas, trataron 
de impregnar os seus guións 
con boas doses de humor. 
O propósito foi sempre con-
seguir un produto radiofóni-
co atractivo. Calquera pode 
comprobar se o conseguiron 
a través da súa canle de 
youtube, na que publicaron 
as gravacións dalgúns dos 
traballos.

O grupo Val de Ondas, 
responsable do proxecto, 
amosouse moi agradecido 
cos participantes e moi sa-
tisfeito co éxito acadado. 
Gustoulles moito o ambiente 

no que se desenvolveron as 
clases, gratuítas por certo, e 
as apertas “longas, sinceras 
e cariñosas que recibiron de 

alumnos”. “Non hai cartos 
que paguen esa sensación”, 
declaran, abraiados pola re-
percusión entre a veciñanza. 

De feito, varios meses des-
pois de rematadas as clases 
continúan buscando esa sen-
sación con novos proxectos, 
sempre inspirados na paixón 
pola radio. Parte do equipo 
de Onda Miñor está efectuan-
do unha actividade semellan-
te con rapaces e rapazas con 
discapacidade, en colabora-
ción coa Fundación Igual 
Arte, unha entidade sen áni-
mo de lucro que desde 2002 
promove a educación e a 
creatividade entre persoas 
que non sempre tiveron un 
acceso doado a elas. 
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A Iniciativa Xove pon o Val Miñor en antena

http://www.xuventude.net
https://www.youtube.com/channel/UCwJpPOq3P4DAGWSS3iHr-8A
https://www.youtube.com/channel/UCwJpPOq3P4DAGWSS3iHr-8A
https://www.youtube.com/channel/UCwJpPOq3P4DAGWSS3iHr-8A
https://www.facebook.com/valdeondas?fref=nf
http://fundacionigualarte.com/home/
http://fundacionigualarte.com/home/
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
https://www.youtube.com/channel/UCwJpPOq3P4DAGWSS3iHr-8A


- A boirense Charo López, pri-
meiro premio do certame Xuven-
tude Crea na modalidade de poe-
sía, aténdenos xusto na tarde na 
que lle comunican que gañou o 
XV Certame Literario Fiz Vergara 
Vilariño, convocado polo Conce-
llo de Sarria. A carón deste ga-
lardón, o Xuventude Crea queda 
xa coa consideración dun premio 
menor?

- Non, nada diso! Para min non se 
comparan. Cada un ten a súa impor-
tancia, a súa referencia, e nos xura-
dos hai persoas igual de válidas nos 
dous casos. Para min o Xuventude 
Crea supuxo unha alegría enorme 
porque ademais acababa de recome-
zar unha vida no rural bastante máis 
agradable, onde podo compaxinar o 
meu traballo de fotógrafa freelance 
coa recuperación da escrita creativa, 
non mercenaria. 

Por iso, gocei moito do impulso que 
me deu o Xuventude Crea. De feito, 
creo que me animou a seguir escri-
bindo, a continuar e a probar sorte 
noutros premios. E a verdade é que 
a sorpresa do Fiz Vergara aínda a 
teño recente, polo que son premios 
que emocionan. 

- Consideras que os teus textos 
son poesía xuvenil? Ou aínda es-
tando escritos por unha persoa 
nova encaixan con outro tipo de 
lector?

- En xeral penso que as categorías 
que dividen a literatura por públicos 
(infantil, xuvenil, adulto...) poden le-

var a unha segmentación de calida-
de ou incluso moral. Por iso, non me 
gusta especialmente. E non creo que 
teña nada que ver. 

Penso que hai literatura infan-
til que é filosofía e que podería ser 
lida por persoas adultas e que pode-
rían aprender con ela. Non é a idade 

o que vai definir todo isto. Así que, 
volvendo á pregunta, é poesía feita 
por alguén novo. E en canto ao pú-
blico, non creo que a súa capacida-
de se determine pola súa idade: hai 
xente nova que podería ter tanto cri-
terio ou máis que outra maior. 

- Non sabemos se cando escri-
bes estás pensando nalgún tipo 
de lector en particular ou escri-
bes pensando en ti mesma, en 
expresarte...

- No meu caso, si penso no lector, 
pero non no sentido amplo de públi-
co, senón no sentido de conversa, 
de contacto, de confianza. Gústame 
o que sucede no idioma americano 
‘tojolabal’, que non distinguen a pri-
meira persoa e a segunda, están in-
cluída a unha na outra. De aí sae por 
exemplo a lenda zapatista de “man-
dar obedeciendo”. A primeira persoa 
ten sentido como “eu falo, ti escoi-
tas”, non existe o “eu falo”. 

Isto paréceme brutal, vese en moi-
tas linguas colonizadas e o galego 
tamén ten algo disto. Unha amiga 
miña, Olaia Barros, fala moito destes 
pequenos matices que tamén exis-
ten na lingua galega e como inclúen 
a terceira persoa. Por exemplo, can-

“Non penso no lector no sentido amplo de 
público, senón de conversa, de confianza”
    Entrevista a Charo López, gañadora do certame Xuventude Crea na categoría de poesía

Charo López acaba de recibir tamén o premio Fiz Vergara Vilariño
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http://www.xuventude.net
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/literatura/2015/06/23/corunesa-charo-lopez-ganadora-certamen-literario-fiz-vergara-vilarino/0003_201506L23C7995.htm
http://charolopezfoto.blogspot.com.es/
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do vén á miña casa e lle digo “que-
res café?” e ela contesta “pois se o 
vas facer...”. Isto que podería ser 
case denostado por xente de fóra, 
que non fai unha tradución doada e 
podería calificalo como falta de aser-
tividade, creo que en realidade ten 
unha complexidade moitísimo maior. 
Aí estás metendo a segunda persoa 

e ten algo tamén da primeira. 
A min neste sentido gústame estar 

comunicando sen escribir pensan-
do nun público, senón en persoas. 
Imaxínome persoas próximas, bus-
cando unha empatía, un feedback...

- Estamos dando por feito que 
non tes publicada unha gran no-
vela e quizais por iso patinemos 

con esta pregunta, pero que ato-
pas na poesía como ferramenta 
de expresión?

- Non, non. Síntome moi cómoda 
coa poesía, aínda que ao mellor non 
teña moi clara a razón. En realidade 
gústame moito ler outros xéneros. 
O ensaio é un dos meus preferidos 
e admiro a capacidade de explica-

ción clara e literaria. Ao mesmo tem-
po, penso que a poesía ten iso pero 
dunha maneira ás veces máis densa, 
que tamén podes facer máis abstrac-
ta, utilizar máis xogos... Certa poe-
sía que me gusta ten ese trasfondo 
de contar cousas, de falar, de anali-
zar ou querer entender a realidade, 
pero sen os corsés ou os límites que 

podo sentir noutro tipo de escrita. 
Eu estudei Xornalismo e síntome 

moitas veces constreñida en deter-
minado tipo de textos. A poesía en 
cambio deixa facer os xogos que 
queiras e mesturar xéneros. Podes 
introducir fragmentos de teatro, po-
des introducir recursos de ensaio ou 
de narrativa...

- E ves afección pola poesía 
entre a mocidade ou é algo que 
queda moi circunscrito a deter-
minados ámbitos?

- Pois non o sei. A verdade é que 
non teño datos de carácter estatísti-
co. Pero a nivel cualitativo penso que 
o interese pola poesía podería ser li-
mitado, como todos os intereses non 
fomentados desde o capital. E aínda 
así con moitos matices porque habe-
ría que ver que tipo de literatura se 
fomenta, cal non...

Penso que se aparece unha xuven-
tude activa, participativa, que se or-
ganiza e que se desenvolve con acti-
tude crítica, é cando se pode mover 
unha bóla de neve que vai integran-
do moitísimo máis interese. Non me 
interesa unha mocidade, ou un pobo 
en xeral, preocupado pola poesía en 
si, senón que penso que un pobo crí-
tico, autoorganizado e con preocupa-
cións políticas e filosóficas, preocu-
pado polo mundo no que vive, é o 
que fai aparecer a poesía como unha 
maneira de expresar esa preocupa-
ción e a maneira de desenvolver res-
postas ao contexto no que se vive. 

- Por tanto, non ten por que 
ser algo para maiorías pero non 
estaría mal que houbese unha 

maioría interesada no xénero?
- Estaría xenial. Claro! Creo que 

esta e outras moitas formas de ex-
presión deberían ser palanca de in-
tervención para a transformación 
social. Obviamente, eu non quero 
facer unha cousa elitista, quero algo 
que se poida ler, comprender, que se 
sinta popular e que faga de impul-
so para que algo aconteza, para que 
algo mude.

http://www.xuventude.net
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Din os que saben que este vai ser 
un verán especialmente cálido, así 
que por pouco que acerten a partir 
de xa imos vernos a cotío na disxun-
tiva de pecharnos na casa pegadi-
ños ao ventilador ou acudir á praia a 
batallar por un oco na area e media 
cuarta de auga. Iso é porque non nos 
paramos a pensar nas outras praias, 

as fluviais. 
As zonas de baño no río preséntan-

se como alternativas máis frescas, 
menos masificadas e con frecuencia 
moi ben acondicionadas para pasar 
unha xeira con tranquilidade nunha 
contorna natural. 

Outra vantaxe é que adoitan estar 
moi próximas, non requiren horas 

de coche ata a costa. Porque Galicia 
conta con numerosos espazos deste 
tipo, alleos aos excesos do termóme-
tro. Nestas páxinas recollemos prac-
ticamente ao chou catro deles, un por 
provincia. Non son necesariamente 
mellores ou peores que os demais, 
pero si poden ser representativos de 
todo o abano de opcións existente. 

     Galicia conta con espectaculares praias fluviais por toda a xeografía

Catro lugares onde esquecer 
a calor de balde... e sen sal!

A praia fluvial da Calzada, no 
municipio pontevedrés de Ponte 
Caldelas, é a primeira que ve reco-
ñecida a súa calidade cunha bandei-
ra azul en toda Galicia, e a segunda 
zona de baño de augas interiores 
con este distintivo en toda España. 
Iso está aumentando a presenza de 
bañistas este verán, pero paga a 
pena polo seu atractivo innegable. 

Comunicada coa capital do con-
cello mediante un paseo dun qui-
lómetro, destaca pola súa presa de 
pedra, que atranca o caudal do Ver-
dugo e conforma unha zona para o 
baño de 250 metros de lonxitude. 
Todo nunha zona boscosa con casti-
ñeiros, carballos, bidueiros e outras 
especies propias da ribeira. 

Servizos e comodidades non lle 
faltan. Un dos principais, un aparca-
doiro amplo. E tamén equipamentos 
como un merendeiro, canchas de-
portivas, un parque biosaudable e 
outro infantil, zonas de baño adap-
tadas para adultos e cativos e mes-
mo un espazo para que as mascotas 
poidan darse tamén un chapuzón.

Ponte Caldelas, bandeira azul

Emprazada en Parada de Sil 
(Ourense), a uns corenta quilóme-
tros da capital provincial, a praia 
fluvial de Pradomao é unha opción 
para días de moita calor, xa que aos 
máis sensibles pode estarrecerlles 
bastante a temperatura do Miño na 
zona. Iso si, cómpre precisar que se 
trata dun encoro e que está orienta-
da ao sur, así que cun pouco de va-
lentía e constancia o chapuzón non 
será un problema. 

Non obstante, quen non se atreva 
co baño pode pasar unha boa xorna-
da na área recreativa contigua, con 
moita sombra e mesas para comer.

O máis interesante da praia, dota-
da con area, pode ser a propia pai-
saxe, con atractivas perspectivas da 
Ribeira Sacra e a súa característica 
orografía de ladeiras con viñedos. 
Para non aburrirse, pola propia praia 
pasa un sendeiro que leva pola cal-
zada romana e chega ata a aldea da 
Hedrada, que lle dá nome ao enco-
ro.

Os accesos en coche non son com-
plicados, mais non convén despis-
tarse. Vaise pola OU-0604 ata o lu-
gar de Casa do Vento, onde se toma 
o desvío a Pradomao. O treito final, 
salvo un acondicionamento recente, 
é unha pista de terra, pero bastante 
transitable. 

Pradomao, o 
frescor do Miño

http://www.xuventude.net
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=280383672
https://www.youtube.com/watch?v=llpRxYsUQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=7cD7w_-lsJs


8

Non é precisamente unha praia fluvial, 
pero dende logo é unha paraxe para si-
tuar nun posto destacado na axenda para 
ir canto antes. As piscinas naturais do río 
Pedras, na Pobra do Caramiñal (A Coruña), 
dan para unha boa excursión. 

Foi o propio caudal, xunto co paso do 
tempo, o que creou unha serie de pozas no 
descenso do río desde a Curota. Non é peri-
goso, pero hai que meterse con precaución 
porque hai zonas demasiado esvaradizas. E 
debemos ter en conta que canto máis arriba 
vaiamos menos xente haberá. O prezo da 
exclusividade é o esforzo, dado que só se 

pode acceder a pé. Compensa a paisaxe da 
serra do Barbanza. 

E o que ninguén debe agardar é unha ter-
ma. Son augas máis ben frescas e hai que 
tantealas primeiro coa punta do pé.

Piscinas feitas polo río na Pobra

O que agora é a área recreativa da 
Peneda, en Monterroso (Lugo) foi no seu 
día unha presa para abastecer muíños coa 

auga do Ulla. Cando perdeu tal uso, acondi-
cionárona como zona de ocio, con piscina e 
instalacións deportivas. A parte tradicional 
consérvase, cunha envexable carballeira, e 
compleméntase con piscinas modernas.

Entre as vantaxes deste espazo, están os 
seus accesos. Está situado a medio paso da 
vila. É mesmo unha boa alternativa para 
acudir desde a cidade de Lugo, a uns co-
renta quilómetros, para pasar a xornada ou 
pernoitar na zona de acampada.

Ademais de poder bañarse nas augas do 
Ulla, que por alí empeza a ser un río adulto, 
a área ten o interese de poder ver distin-
tos elementos etnográficos relacionados cos 
muíños e co río. Un museo ao aire libre.

Monterroso, un baño no Ulla

Todo o día nunha piscina 
fluvial pode fartar e abu-
rrir, por espectacular que 
sexa a paisaxe. O máis re-
comendable é programar 
a saída con algunha ac-
tividade adicional. É cer-
to que para chegar a al-
gunha das propostas que 
fixemos non queda outra 
que camiñar, pero mesmo 
para as que son accesibles 
en coche un bo engadido 
ao baño é unha xeira de 
sendeirismo.

Como todo ou case todo 
na vida, pódese optar por 
ir polas canles marcadas 
ou moverse por libre. É 
dicir, buscar algunha das 
múltiples rutas de sen-
deirismo homologadas e 
sinalizadas existentes por 
toda Galicia ou deseñar un 
percorrido ao gusto. Pero 
sempre planificado, sen 
improvisacións nin impru-
dencias das que lamentar-
se despois. 

Os traxectos homologa-
dos, sempre que estean 
ben coidados, facilitan 
moito a tarefa porque es-
tán delimitados, son máis 
seguros e garanten a con-

templación de lugares e 
recursos de interese. 

Probablemente a mellor 
recompilación destes 
itinerarios é a que elabo-
rou Turgalicia en cola-
boración coa Federación 
Galega de Montañis-
mo. Aínda que son espa-
zos que cambian de xeito 

constante e nunca esta-
mos libres de sorpresas, 
as indicacións son moi fia-
bles. 

E para moverse sobre 
o terreo, existen aplica-
cións moi prácticas como 
wikiloc para os dispositi-
vos móbiles. Serven para 
orientarse, e tamén para 
compartir a experiencia 
con outras persoas, opi-
nar, criticar... Non hai ex-
cusa para non camiñar!

E para antes ou despois 
do baño, sendeirismo

http://www.xuventude.net
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pedras
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pedras
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=16636&ctre=16
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=16636&ctre=16
https://www.youtube.com/watch?v=e4SalcJE1ks
https://www.youtube.com/watch?v=l4yU-gxVQ_A
http://fgmontanismo.es/descargas/sendasparadescubrirunpais2011.pdf
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?langId=gl_ES
http://fgmontanismo.es/sendeiros/
http://fgmontanismo.es/sendeiros/
http://fgmontanismo.es/sendeiros/
http://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/galicia
http://fgmontanismo.es/descargas/sendasparadescubrirunpais2011.pdf


SAN SADURNIÑO
3 de xullo
Siniestro Total
Colexio

A CORUÑA
3 de xullo 
Néstor Pardo
Teatro Colón

4 de xullo
Hombres G
Coliseum

4 de xullo
Agónica, Arsian e Strike-
back
Sporting Club Casino

8 de xullo 
Ryley Walker
Mardi Gras

10 de xullo
Rueda Fortuna. Tributo a 
Héroes del Silencio
Mardi Gras

11 de xullo
Pablo Alborán
Coliseum

14 de xullo 
Sting
Coliseum

VIGO
10 de xullo
Youdog e The Grave Dolls
A Iguana

11 de xullo
Heredeiros da Crus 
e Dakidarria
Campo de fútbol de San 
Cosme

11 de xullo
Fei e La senda de Afra
A Iguana

15 de xullo
Los Infierno
A Iguana

28 de xullo
Melody Gardot
Auditorio Mar de Vigo

12 de setembro
Clan of Xymox e Minim
A Fábrica de Chocolate

PONTEVEDRA
11 de setembro
Pablo Alborán
Contorna do Pazo da Cultura

OURENSE
9 de xullo
Ryley Walker
Café Pop Torgal

18 de xullo 
Santiago Campillo Band
Sala Berlín

22 de setembro
Vetiver
Café Pop Torgal

26 de setembro
Juan Wauters
Café Pop Torgal

BOIMORTO
Festival da Luz
12 e 13 de setembro

Burning, María del Mar Bo-
net, Manos de Topo, El Dro-
gas Rhyhtm & Blues Band, 

Delorean, Riff Raff, Emilio 
Rua
Andabao

13 de setembro
Juan Perro Son 7, Anni B 
Sweet, Miguel Poveda, Ela-
dio y los Seres Queridos, 
Amancio Prada e Óscar Ibá-
ñez
Andabao

BURELA
4 e 5 de setembro
Osa do Mar 2015

Praia da Marosa

FERROL
16 de xullo
Santiago Campìllo Band
Super 8

O GROVE
18 de xullo
Festival Ribeiro Son de Viño 
2015
Náutico de San Vicente

MALPICA
25 de xullo
Nordestazo Rock Festival

Los Suaves, Siniestro Total, 
Sés, Los Chavales, Bala, Sil-
via Superstar DJ
Porto

RIBADAVIA
5 de setembro
Festival Arteficial 2015

Ainara LeGardon, Puma 
Pumku, Betunizer, Jupiter 
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PABLO ALBORÁN. A CORUÑA. 
11 DE XULLO. COLISEUM.

NON O
PERDAS LOS INFIERNO. VIGO. 

15 DE XULLO. A IGUANA.

NON O
PERDAS

http://siniestro.com/
http://www.pardoacoustic.com/
http://www.hombresg.net/
http://agonica.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/arsianthrash
https://es-es.facebook.com/strikebackmetalband
https://es-es.facebook.com/strikebackmetalband
http://ryleywalker.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://pabloalboran.es/
http://www.sting.com/
http://www.myspace.com/youdogvigo
https://es-es.facebook.com/thegravedolls
http://heredeirosdacrus.com/
http://www.dakidarria.com/
http://www.feirock.es/
http://www.lasendadeafra.es/
https://es-es.facebook.com/losinfierno
http://melodygardot.co.uk/
http://www.clanofxymox.com/
http://www.minim-music.com/
http://pabloalboran.es/
http://ryleywalker.com/
http://www.santiagocampillo.com/
http://vetiverse.com/
http://juanwauters.com/
http://www.festivaldelaluz.es/
http://www.burningmadrid.com/
http://www.mariadelmarbonet.net/index_cat.html
http://www.mariadelmarbonet.net/index_cat.html
http://manosdetopo.tumblr.com/
https://es-es.facebook.com/Eldrogasoficial
https://es-es.facebook.com/Eldrogasoficial
http://www.youtube.com/watch?v=43gmbza86AA
https://www.facebook.com/pages/RIFF-RAFF/274776089223705?fref=photo
https://es-es.facebook.com/emilio.rua.3
https://es-es.facebook.com/emilio.rua.3
https://myspace.com/juan-perro
http://www.myspace.com/annibsweet
http://www.myspace.com/annibsweet
http://www.miguelpoveda.com/
http://www.eladioylosseresqueridos.es/
http://www.eladioylosseresqueridos.es/
http://amancioprada.com/
http://www.oscaribanez.com/
http://www.oscaribanez.com/
http://www.osadomar.com/index.html
http://www.santiagocampillo.com/
http://festivalsondevino.ribeiro.es/
http://festivalsondevino.ribeiro.es/
http://www.nordestazorock.com/index_gal.html
http://www.myspace.com/lossuaves
http://siniestro.com/
http://www.mariaxosesilvar.com/
http://www.myspace.com/oschavales
http://www.nordestazorock.com/bandas/bala.html
https://myspace.com/silviasuperstarspain
https://myspace.com/silviasuperstarspain
http://festivalarteficial.org/
http://ainaralegardon.wordpress.com/
http://pumapumku.bandcamp.com/
http://pumapumku.bandcamp.com/
http://betunizer.bandcamp.com/
http://www.jupiterlion.com/
http://www.nordestazorock.com/index_gal.html
http://www.festivaldelaluz.es/
http://www.osadomar.com/index.html
http://festivalarteficial.org/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/abierto-hasta-las-dos/abierto-hasta-2-pablo-alboran-10-05-15/3122182/
http://pabloalboran.es/
https://www.youtube.com/watch?v=KKWDLwlPU4I
https://es-es.facebook.com/losinfierno
http://fgmontanismo.es/descargas/sendasparadescubrirunpais2011.pdf


Lion

VIVEIRO
16 , 17 e 18 de xullo

Resurrection Fest
Recinto do festival 

SANTIAGO
29 de xullo
Mark Knopfler
Multiusos Fontes do Sar

9 de outubro
The Quireboys
Sala Capitol

CANGAS DO MORRAZO
17 de xullo
Santiago Campillo Band
Salason

CARBALLO
11 de xullo
Festival Sereas e Piratas

Los Punsetes, Jupiter Lion, 
Puma Pumku, Chicharrón, 
Alex Casanova
Praia de Razo

REDONDELA
23 de xullo
Festival SinSal

Centro de interpretación de 
Rande

MELIDE
3 de xullo
Rueda Fortuna. Tributo a 
Héroes del Silencio
Pub Gatos

LUGO
28 de agosto 
Cabaret ‘¿Hacemos un trío’
Auditorio Municipal Gustavo 
Freire

NIGRÁN
16, 17 e 18 de xullo 
Festival Portamérica Rías 
Baixas

Porto do Molle

BETANZOS
24 de xullo
Rueda Fortuna. Tributo a 
Héroes del Silencio
Café Lanzos

FOZ
10 de xullo
Festival VRAO

Cazador, Mounqup, Porrofo-
lar, Músculo e Pálida

11 de xullo
Best Boy,  The L’adelines 
Garden, The Limboos, Bala, 
Cuchillo de Fuego e Thee 
Blind Crows

1 de agosto
Ángelus Apátrida, Azrael, 
Exodia, Barbarian Prophe-
cies, Drakum
Dársena do porto

14 de agosto
Festival Tentacle Summer
Recinto do festival

MUROS
7 de agosto
Soziedad Alkoholika, El Dro-
gas, Heredeiros da Crus, 
Boikot, Arrhitmya, Skandalo 
GZ, Biribirlocke
Praia do Castelo

FISTERRA
14  de agosto
Rueda Fortuna. Tributo a 
Héroes del Silencio
Boulevard Lounge
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http://www.jupiterlion.com/
http://www.markknopfler.com/
http://www.quireboys.com/
http://www.santiagocampillo.com/
http://sereasepiratas.es/
http://www.myspace.com/lospunsetes
http://www.jupiterlion.com/
https://pumapumku.bandcamp.com/
http://chicharron.bandcamp.com/
http://alexcasanovasolo.bandcamp.com/
https://es-es.facebook.com/FestivalSinsal
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://portamerica.es/
http://portamerica.es/
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.youtube.com/watch?v=9uNv6-1PTuE
http://www.ocultural.es/
https://www.facebook.com/cazadorbanda
https://www.facebook.com/pages/Mounqup/272726572844124
https://www.facebook.com/PORROFOLARMUSIC
https://www.facebook.com/PORROFOLARMUSIC
https://es-es.facebook.com/musica.musculo
https://palida.bandcamp.com/
http://bestboy.es/
https://www.facebook.com/ladelinesgarden
https://www.facebook.com/ladelinesgarden
http://thelimboos.com/
http://www.nordestazorock.com/bandas/bala.html
https://cuchillodefuego.bandcamp.com/
http://theeblindcrows.bandcamp.com/
http://theeblindcrows.bandcamp.com/
http://www.angelusapatrida.com/
https://www.facebook.com/azraelmetaloficial
https://www.facebook.com/Metalexodia
http://www.barbarianprophecies.com/castellano/noticias.html
http://www.barbarianprophecies.com/castellano/noticias.html
http://www.drakum.com/
https://www.facebook.com/TentacleSummer
http://www.soziedadalkoholika.com/
http://www.eldrogas.com/home
http://www.eldrogas.com/home
http://heredeirosdacrus.com/
http://www.boikot.com.es/index.html
https://myspace.com/arrhythmialugo
https://www.facebook.com/skandalogz
https://www.facebook.com/skandalogz
https://www.facebook.com/biribirlocke.rock
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://festival.sins.al/gal/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
http://www.resurrectionfest.es/
https://www.facebook.com/sereasepiratas?fref=nf
https://www.facebook.com/video.php?v=10152862832014934&set=vb.16703249933&type=2&theater
http://www.markknopfler.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pk6QYtnAeTI
http://ryleywalker.com/
http://ediciontraballo.xunta.es/web/portal/publicacions-recursos?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FPublicacions%2Fpublicacion_0100.html&activo2=sop4

