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Hai quen sostén que un co-
che é unha caste de exten-
sión da personalidade do seu 
dono, de modo que con el uns 
resaltarían as súas mellores 
cualidades e outros tratarían 
de cubrir aqueles aspectos 
nos que non destacan tan-
to como desexan. De aí que 
moitos (circulando ás veces 
por calquera estrada, á vista 
está que non todos) se pre-
ocupen polo aspecto do seu 
coche e, se hai posibles, de 
que sexa un modelo que re-
flicta, ou disimule, un deter-
minado nivel social.

Sexa como sexa, o caso é 
que as transformacións esté-

ticas dos coches, desde unha 
simple pegata ata unha re-
forma a fondo, convertéronse 
nunha disciplina artística: o 
tuning. Os afeccionados din 
que personalizan o seu ve-
hículo como entretemento e 
para diferencialo dos demais. 
Unha carta de presentación.

Nos últimos tempos, o nú-
mero ‘tuneiros’ foi medrando. 
Son sobre todo mozos, que 
dedican horas e horas do seu 
tempo libre a transformar o 
aspecto do seu coche e mes-
mo fan quedadas nas que 
compiten en orixinalidade, 
impacto, esforzo e mesmo 
elegancia. 

Cambio de normativa
En 2008 contabilizáronse en 

España máis de 165.000 re-
formas estéticas de vehículos. 
Desde os que se inician con 
cambios non moi apreciables 
a simple vista no equipo de 
son, ata os que lle cambian 
completamente a cara ao co-
che ata case deixalo irreco-
ñecible se se cotexa co mo-
delo inicial, coa imaxinación 
(quizais tamén o presuposto) 
como límite creativo.

Sen embargo, o tuning tal 
como o coñecemos pode ter 
os días contados. Afecciona-
dos e profesionais están pre-
ocupados polos efectos dun 
real decreto, froito dunha 
norma europea, que entrará 
en vigor a mediados do próxi-
mo xaneiro.

Como propietario da tenda 
de tuning, racing e competi-
ción Nitro Sport, en Vedra (A 
Coruña), e ao tempo como 
rexedor do Club Nitro Sport, 
un referente do tuning en Ga-
licia, Andrés Almazán explica 
que “basicamente o cambio 

anula calquera tipo de modi-
ficación con pezas artesanais, 
só se poderían empregar ac-
cesorios de orixe da marca do 
coche”.  Así, ata agora as re-
formas xeralizadas con pezas 
pre-homologadas rexístranse 
na ITV na ficha do vehículo 
e as pezas non homologa-
das precisan dos servizos (e 
os honorarios) dun enxeñei-
ro para seren autorizadas. 
Eso, para quen homologase 
os cambios, porque “a maior 
parte non o fai e antes de ir á 

Co ‘tuning’, o teu coche é único
    Preocupación nos afeccionados desta práctica polo cambio 
de normativa que limita o uso de pezas artesanais

Este espectacular traballo dálle un aspecto deportivo 
a un monovolume familiar como o Xsara Picasso
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gunha cantidade non menor, 
xa que sospeitan dun “afán 
recadatorio”. Haberá que velo 
como o prezo da personalida-
de...

Para quen comeza...
Aínda a expensas da reper-

cusión da nova normativa, 
quen estea dubidando en ini-
ciarse no tuning (restaurando 
un coche de segunda man, 
por exemplo) debe ter en 
conta unha serie de orienta-
cións. Andrés Almazán reco-
menda ir con “calma e pouco 
a pouco” á hora preparar un 

coche. Explica que o idóneo é 
comezar por detalles exterio-
res como o escape, o tintado 
de vidros, a antena ou as llan-
tas porque son os que fan que 
máis personalidade lle dan ao 
vehículo e os que ven os de-
mais. Como segundo paso, 
Almazán aconsella centrarse 
no interior, con todo o relativo 
á radio e demais equipamen-
to de son e tamén con ilumi-
nación de neóns. A terceira 
fase serían os elementos de 
aerodinámica, as defensas, 
os aleróns, as suspensións e 
outro tipo de reformas.

ITV desmonta todo e vólveo a 
montar cando sae”, describe 
Almazán. “Se se cruzan con 
Tráfico, podería paralos ou 
non, pero a partir de agora si 
que os poderá ‘cazar’ de to-
das todas”, engade.

De todos os xeitos, no sec-
tor están pendentes de que 
se comece a aplicar a norma-
tiva, se non sofre antes al-
gunha reforma, para analizar 
“posibles baleiros legais”, ma-
tices como que poida haber 
elementos que sexan ilegais 
para circular pero que si se 
poidan comercializar. Co que 
si contan é que os equipa-
mentos de audio e as peque-
nas reformas interiores sigan 
autorizados. E non descartan 
que, ao final, se continúe per-
mitindo practicamente o mes-
mo que ata agora, pero con 
máis trámites e pagando al- Para a maioría, dicir “mo-

dding” é non dicir nada. 
Pero se falamos do tuneo 
dos ordenadores xa é su-
ficiente para facerse unha 
idea. Esta práctica, que 
os máis forofos catalogan 
como arte ou técnica, con-
ta cada vez con máis adep-
tos.  O modding non é algo 
só estético, pode implicar 
ademais modificacións fun-
cionais nunha ou en varias 
partes da computadora. 
Nesta liña, hai outra prác-
tica, o “overclocking”, que 

consiste en aumentar a ve-
locidade dos procesadores 
moi por riba do indicado 
polo fabricante. Os méto-
dos máis habituais son a 

refrixeración extrema, con 
nitróxeno líquido, ou a so-
brealimentación.

O caso é que estas dúas 

prácticas xa derivaron en 
competición. A nivel nacio-
nal, estase desenvolvendo 
un torneo de modding do 
que hai uns días se viviu 
na Coruña a súa segunda 
fase galega, dentro da XVII 
Arroutada. Unha das acti-
vidades máis vistosas foi o 
obradoiro “Overhaulin”. Nel, 
un dos asistentes, elixido 
por sorteo, viu como nun-
has horas o seu ordenador 
experimentou unha modifi-
cación total, ata o punto de 
deixalo irrecoñecible. 

Os ordenadores tamén se tunean... e cada vez máis!

Os afeccionados máis esixentes non deixan ao chou 
ningún detalle para obter un resultado sofisticado

Para saber máis: Gali Tuning - MTV Tuning - Maxi Tuning
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Roberto Rey Expósito, enxe-
ñeiro en informática de Vi-
lagarcía de Arousa, obtivo o 
primeiro premio ao mellor 
Proxecto Fin de Carreira que 
concede o Colexio Profe-
sional de Enxeñería en In-
formática de Galicia. O seu 
traballo, dirixido polos profe-
sores Guillermo López Taboa-
da e Juan Touriño Domínguez, 
chamou a atención da Axen-
cia Espacial Europea, xa 
que permite usar a linguaxe 
Java en supercomputadores 
sen a perda de rendemento 
que se producía ata agora. 

- Lendo o título do teu 
proxecto, “Deseño e im-
plementación dunha bi-
blioteca de comunicacións 
en Java para paso de men-
saxes sobre a Rede Infini-
band”, comprenderás que 
non entendamos nada. 
Isto como o explica un ao 
chegar á casa?

- É complicado. Sen un co-
ñecemento previo sobre o 
que estamos falando é difícil 
que alguén o entenda. Ba-

sicamente o que eu fixen é 
unha biblioteca de comunica-
cións. Eso significa unha serie 
de funcións que se poden usar 
en programas, neste caso es-
critos en linguaxe Java, para 
poder comunicar computado-
res entre si. Estamos falando 
de computadores non a nivel 
doméstico, senón supercom-
putadores como o Finis Terrae 
do Centro de Supercomputa-
ción de Galicia (CESGA) co-
nectado por Infiniband, que é 
unha rede que os interconec-
ta. É dicir, nin ti nin eu imos 
ter Infiniband na nosa casa. 
Entón, o problema que ten 
a linguaxe Java se se quere 
usar nestes entornos de su-
percomputación é que non se 
podía explotar de forma efi-
ciente o uso desta rede por-
que había que facer unha es-
pecie de protocolización sobre 
protocolo IP que facía que se 
perdese moito rendemento.

- Como se falasen dous 
idiomas distintos?

- Non exactamente, senón 
que se ti querías usar a rede 

Infiniband en Java había que 
utilizar por riba outro proto-
colo. Baixo o protocolo que se 
usa na rede Internet podíase 
utilizar Infiniband e Java, pero 
facía que se perdese moito 
rendemento, evidentemente, 
porque estás utilizando unha 
capa por encima adicional 
que quita moito rendemento.

- Por que suscitou in-
terese o teu proxecto na 
Axencia Espacial Europea 
e que uso lle pode dar?

- A Axencia Espacial ten 
moitos proxectos, como o 
Gaia, que é o que está usan-
do o meu proxecto. O proxec-
to Gaia implica o traballo de 
moitos grupos de investiga-
ción, entre eles un de Barce-
lona. Este grupo de investiga-
ción encárgase dunha parte 
dese proxecto, que consiste 
entre outras cousas en escri-
bir unha aplicación en Java 
que ten que ser o máis efi-
ciente posible. 

Entón, de aí xorde un pouco 
o interese porque eles ven 
que no grupo de investigación 

de aquí da Coruña escribíron-
se xa varios artigos sobre a 
mellora das comunicacións 
en Java. Eles están xa traba-
llando neso e son os que se 
poñen en contacto co noso 
grupo. Coméntannos que vén 
que estamos traballando con 
Java en supercomputación e 
preguntannos a ver que te-
mos por aquí para poder axu-

darlles porque tiñan que facer 
unha aplicación Java, querían 
que fose o máis eficiente po-
sible e foi así como surxiu o 
interese. O meu director Gui-
llermo López xa leva tempo 
traballando nestes temas e xa 
coñecía esta xente do grupo 
de Barcelona e de aí surxiu a 
posibilidade de poder aplicar 
o meu traballo nese proxecto. 

“Sabía que o meu proxecto era novidoso, 
pero non intuía que ía ter esta repercusión”
    O proxecto de fin de carreira do arousano Roberto Rey 
esperta o interese da Axencia Espacial Europea

Roberto Rey, enxeñeiro informático
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- E podería trasladarse 
tamén a aplicacións algo 
máis domésticas?

- Non, porque esto non 
está orientado a un entorno 
doméstico senón que as li-
brarías de paso de mensaxes 
é unha programación que se 
usa en supercomputación. 
Non ten cabida noutro entor-
no, está dirixido a un entorno 
bastante específico. 

- Pensabas que o 
proxecto tería esta reper-
cusión cando o estabades 
desenvolvendo?

- Sinceramente, non. Real-
mente non sabía que me ía 
chamar a prensa e estas cou-
sas. Eso foi totalmente ines-
perado. Si sabía que estaba 
facendo algo novidoso, pero 
non podía intuír que ía ter re-
percusión desta maneira.

- Só é válido para a 
Axencia Espacial Europea 
ou pode haber outra enti-
dade á que lle poida servir 
o teu proxecto? 

- Depende un pouco de 
en que estean traballando. 
En Galicia temos xa o CES-
GA, que é un centro de su-
percomputación con moitos 
proxectos. Pero o requisito 
necesario para que se poidan 
interesar polo meu traballo 
é que utilicen Java. O que 
pasa é que Java no mundo 
da supercomputación aínda 

- Neste momento dedí-
caste tamén á investiga-
ción, no Grupo de Arqui-
tectura de Computado-
res da Universidade da 
Coruña, dirixido por Ra-
món Doallo. Como está 
este campo? 

- Creo que en Galicia esta-
mos como en moitos outros 
sitios. O mundo da investi-
gación ten moita competen-
cia, non é que estea exce-
sivamente ben pagado, e o 
que si que hai son moitas 
axudas e bolsas para que 
poidas seguir. Evidente-

mente, poderiase mellorar 
e moito. Entendo que é moi 
complicado. Eu por sorte, 
no grupo de investigación 
onde estou contan cos re-
cursos adecuados para po-
der ter bastante xente in-
vestigando. Pero tamén sei 
por eles que é complicado, 
que precisan moitos sacri-
ficios, buscarse a vida con 
moitos proxectos para con-
seguir financiación e poder 
manter toda esta xente.

- Hai facilidades para 
os xóvenes ou mandan 

as carencias?
- Paréceme que desde a 

Xunta poderían botar un 
cabo dalgunha forma. Non 
digo que non fagan nada, 
evidentemente, pero creo 

que se ten que motivar á 
xente que está empezan-
do e que quere investigar. 
Con tanta xente neste eido, 
se non che botan un cable 
abandónalo enseguida. 

“Hai que motivar á xente 
que quere investigar, senón 
abandonan enseguida”

se está introducindo. É unha 
linguaxe que non se usaba 
moito ata agora, precisamen-
te porque tiña problemas de 
rendemento.

Pero tamén é certo que 
Java está comenzando a fa-
cerse un oco no mundo da 
supercomputación e que nos 
próximos anos pode comer-
lle terreo a outras linguaxes 
clásicas que se usan en su-
percomputación. É aí onde ao 
mellor pode ter máis interese 
o meu traballo. Creo que con 

traballos como o meu e con 
outros temas que quedan por 
mellorar pode conseguirse 
que Java amplíe o seu rango 
de uso en supercomputación.

- Que pode achegar Gali-
cia neste sentido?

- Creo que temos un nivel 
bastante bo. Proba diso é o 
meu traballo, pero hai moitos 
outros que coñezo e que fo-
ron premiados. Hai enxeñei-
ros informáticos da Coruña 
con traballos tamén moi bos. 

Creo que temos bastante que 
dicir sobre a informática. Non 
son coñecedor de como está 
a nivel de toda España, pero 
penso que gozamos de boa 
saúde.

- Onde te ves no futuro? 
O da investigación é tran-
sitorio e hai que saltar á 
empresa privada?

- Polo momento é compli-
cado porque, á parte de estar 
neste grupo de investigación, 
estou facendo un master es-

pecífico de supercomputa-
ción. Así que polo de agora 
non me prantexo o salto á 
empresa privada. Quédame 
este ano de especialización 
e cando acabe o master te-
rei que prantexarme se real-
mente me interesa o tema de 
investigación e quero seguir 
aquí ou se o deixamos e nos 
imos á empresa. Tamén hai 
moi boas empresas que se 
dedican á supercomputación, 
como HP e Google, que che 
poden dar moi bo trato.

Rey recolleu o premio ao mellor proxecto de fin 
de carreira do Colexio de Enxeñería Informática
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José Domingo, Diego Blan-
co e Miguel Cuba recibiron 
os premios “Xuventude 
Crea 2010” na modalidade 
de banda deseñada de mans 
dos directores xerais de Xu-
ventude e Voluntariado, Ovi-
dio Rodeiro, e de Promoción 
e Difusión da Cultura, Fran-
cisco López. 

Domingo fíxose co primei-
ro premio (3.000€) coa obra 
“Robot xigante’”; a Blanco 
correspondéronlle os 1.500€ 
do segundo premio por “O 
humor de Mr. T”;  e o tercei-
ro premio de 1.000€ recaeu 
en “Ombre umbre” de Cuba. 
As obras dos tres premiados 
estiveron expostas na Casa 
da Xuventude de Ourense 

durante as XXII Xornadas de 
Banda Deseñada da cidade 
das Burgas. 

Durante a entrega dos 
premios do certame, Ovidio 

Rodeiro lembrou que esta 
convocatoria forma parte da 
aposta pola innovación artís-
tica dos novos talentos ga-
legos que está acometendo 
a Dirección Xeral de Xuven-

tude e Voluntariado. Outro 
expoñente desta aposta é a 
creación dun circuíto de crea-
tividade que lles permite aos 
finalistas do Xuventude Crea 
a escenarios e locais de ex-
posición de Galicia, Castela e 
León, e Portugal.

Por outra banda, para o 
martes 30 de novembro está 
prevista na cidade da Coruña 
a gala de entrega dos pre-
mios do certame Xuventude 
Crea 2010. No evento daran-
se cita os premiados en todas 
as modalidades deste con-
curso dedicado a promoción 
dos novos creadores galegos 
en doce especialidades artís-
ticas diferentes. Os premios 
estanse fallando estes días.

O pavillón municipal 
de Chaves acollerá na 
fin de semana do 20 e o 
21 de novembro a cuar-
ta edición do “Emax, En-
contro Mostra Asociativa 
Xuvenil Galicia e Portu-
gal”, que organizan a di-
rección xeral de Xuven-
tude e Voluntariado e o 
Instituto Portugués 
de Juventude.

Este evento pretende 
ser un espazo aberto 
para o asosicacionismo, 
a reflexión e a expre-
sión, e trata de reafir-
mar a importancia das 
asociacións xuvenís para 
desenvolver unha socie-
dade máis xusta. 

Os grupos informais ou 
asociacións que obtive-
ron axudas no programa 
Iniciativa Xove que quei-
ran levar o seu proxecto 
a este 4º Emax poden 
contactar con este mail: 
subdireccion.progra-
mas@xunta.es.

Ourense acolle os premios Xuventude 
Crea de Banda deseñada

O 4º EMAX, 
escaparate do 
asociacionismo 
xuvenil galego 
e portugués

O vindeiro 22 de novembro cele-
brarase unha xornada de emanci-
pación e información xuvenil na que 
poderán participar informadores e 
asociacións xuvenís, universitarios e 

estudantes de socioloxía, pedagoxía, 
psicoloxía, educación social, traballo 
social e maxisterio. Organizada pola 
Dirección Xeral de Xuventude e Vo-
luntariado e a Escola Galega de Ad-

ministración Pública, terá lugar no 
Centro Coordinador de Información e 
Documentación Xuvenil de Santiago. 
A xornada será inaugurada por Ovidio 
Rodeiro, que dará paso a dúas mesas 
redondas sobre a emancipación xuve-
nil e sobre os recursos dispoñibles. As 
solicitudes para participar poden 
presentarse ata o 11 de novembro.

Os recursos para a emancipación 
xuvenil serán analizados en Santiago

    Os premios Xuventude Crea celebran a súa gala final o 30 de novembro na Coruña

Entrega dos premios de banda deseñada
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“Aquí as celebracións do en-
troido levaban un tempo ago-
tándose e nós o que quixe-
mos foi intentar que non se 
esquenza e que a xente se 
anime a participar como en 
anos anteriores”. Así explica 
Diego Antelo, voceiro do Gru-
po Informal Val da Barcala, o 
obxectivo dunha das activida-
des que promoveron ao abei-
ro do programa Iniciativa 
Xove.

Botando man deste apoio, 
e sobre todo da súa creati-
vidade e de horas quitadas 
ao sono, no pasado entroido 
prepararon unha carroza con 
forma de avión. Durante se-
manas estivérona artellando 
unha decea de compañeiros 
e nos desfiles nos que parti-
ciparon chegaron a implicar a 
unhas 60 persoas. 

Pero este grupo informal, 
que crearon uns amigos que 
xa viñan facendo cousas 
en conxunto desde os trece 
anos, non só lle deu un novo 
pulo ao emblemático entroido 

de Negreira (A Coruña), se-
nón que tamén acudiron a 
desfiles de localidades da 
zona como A Baña ou Brión, 
e ata en Santiago de Com-
postela. Recibiron varios pre-
mios, os primeiros na Baña 
e en Negreira e o terceiro en 
Santiago, que reinvisten en 
novas actividades.

O resultado é óptimo e sa-
tisfactorio, ata o punto que xa 
teñen pensado continuar con 
esta iniciativa. A partir de xa-
neiro vanse poñer xa a traba-
llar na próxima carroza. Non 
adiantan como será, porque 
aínda a están ideando e por-
que aspiran a sorprender a 
canto máis público mellor.

Iniciativa Xove contribúe a 
revitalizar a cultura tradicional 
do Val da Barcala

Ademais de animar o en-
troido na comarca, o Grupo 
Informal Val da Barcala des-
envolve máis propostas lúdi-
cas co respaldo de Iniciativa 
Xove. Unha das máis recen-
tes foi o pasado 17 de set-
embro, cando reuniron a 13 
DJ`s do Barbanza nun gran 
concerto de 16 horas de 
duración. E o 1 de outubro 
lograron un novo éxito co 
Concerto de Novas Culturas, 
no que contaron con dous 
grupos de rock, varios DJ`s, 
obradoiros de graffiti, break 
dance, pintura e xogos.

Outras iniciativas deste 
grupo son as saídas de sen-
deirismo pola comarca e ex-
cursións por Galicia. Nunha 
das rutas por Negreira mo-
bilizaron a máis de 40 per-
soas. Outro dos seus des-
tinos foi o ascenso á Moa, 
no Monte Pindo. Coas súas 
excursións culturais xa co-
ñeceron Mondoñedo e a Ma-
riña lucense. Unhas viaxes 
que preparan a conciencia, 
xa que previamente docu-
méntanse e mesmo elabo-
ran dípticos informativos 
para os participantes.

Música e sendeirismo

    Grupo Informal Val da Barcala (Negreira)

Carroza do Grupo Informal Val da Barcala

O Monte Pindo foi o destino dunha 
xornada de sendeirismo
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Un total de 22 mozos e mo-
zas exerceron como colabo-
radores dalgúns dos mello-
res directivos de toda España 
como César Alierta, Honorato 
López Isla, Francisco Gonzá-
lez, Josep Piqué ou José María 
Arias, entre outros. Foi duran-
te unhas xornadas postas en 
marcha pola Dirección Xeral 
de Xuventude e a Asociación 
para o Progreso da Direc-
ción, ao abeiro do Proxecto 
Espazo Xuvenil.

Con esta iniciativa, os mo-
zos coñeceron en detalle a 
conxuntura económica e a 
situación do mercado laboral. 
O contacto coa realidade em-

presarial a través de direc-
tivos de primeiro nivel per-
mitiulles dotarse de pautas 
coas que orientar nun futuro 
a toma de decisións profesio-
nais, coñecer as demandas 
das empresas á hora de ini-
ciar os procesos de selección 
dos seus profesionais e de 
futuros directivos, e ver ca-
les son as habilidades, com-
petencias e actitudes directi-
vas máis necesarias nun líder 
empresarial hoxe en día.

Os mozos tamén asistiron 
á I Convención Nacional de 
APD, onde expuxeron as súas 
inquedanzas sobre cuestións 
do ámbito directivo.   

Executivos de primeiro nivel 
contaron coa colaboración 
de mozos e mozas galegos

Os profesionais da Rede 
de Centros Quérote+ po-
ñen en marcha unhas xor-
nadas formativas para 
traballadores dos espazos 
xóvenes (Casas da Xuven-
tude, Oficinas Municipais 
de Información Xuvenil…) 
e outros profesionais que 
traballen directamente coa 
xuventude. Nos meses de 
novembro e decembro, du-
rante catro sesións de 8 ho-

ras cada unha, os alumnos 
recibirán unha formación 
específica sobre os progra-
mas cos que se traballa na 
actualidade na rede Quéro-
te+: Gústate!, Conéctate!, 
Vitalízate!, Quérete!, Móve-
te! e Relaciónate! 

Así, estes traballadores 
engadirán á súa experiencia 
os coñecementos e expe-
riencias que os profesionais 

da rede Quérote! acumu-
lan en máis de catro anos 
de actividade. A intención é 
dar a coñecer os programas 
e servizos que ofertan es-
tes centros, que haxa unha 
sinerxia de traballo entre 
os equipos dos diferentes 
espazos xóvenes, e que os 
participantes estean capa-
citados para traballar coa 
mocidade nas temáticas 
que se abordan.

A asociación xuvenil En-
granaxe organizou en Vigo 
unhas xornadas técnicas 
sobre enerxías renovables 
e eficiencia enerxética. Coa 
presenza de técnicos de 
empresas e profesores es-
pecializados da universida-
de viguesa, abordaron os 
novos métodos para apro-
veitar mellor os recursos. 
Centráronse sobre todo no 
mundo do automóbil, pero 
tamén na relación da eco-

nomía e o desenvolvemento 
sostible ou a promoción da 
enerxía solar no rural.

Nas xornadas, esta aso-
ciación xuvenil presentou un 
proxec-
to para  
a d a p -
tar  ve-
h ícu los 
diesel e 
que po-
dan fun-

cionar con aceites recicla-
dos. A entidade, composta 
por estudantes de ciencias 
do campus olívico, amosa 
así a súa capacidade de in-
novación.

Quérote+ presenta novos 
programas formativos

Eficiencia enerxética coa Iniciativa 
Xove e a asociación Engranaxe
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A canción “Flores en la ca-
rretera”, do grupo ribeirense 
Jabon Blue, acaba de con-
verterse na banda sonora das 
próximas accións da campa-
ña LIBRE para o fomento do 
condutor alternativo. O tema, 
que recibiu arranxos do com-
positor Luís Cobos, nacera 
como unha “homenaxe a to-
dos os que morreron na vía 
rápida do Barbanza antes de 
ser desdoblada”, tal como ex-
plica Javi Maneiro, o vocalista 
do grupo, e a súa mensaxe 
encaixa de cheo cos obxecti-
vos de LIBRE.

Maneiro, ex dos Herdeiros 
da Crus, indica que se de-
cidiron a compoñer o tema 
trala morte de tres mozos de 
Ribeira nun accidente na vía 
rápida. A idea que quixeron 
expresar é un alegato “contra 
o exceso de confianza, que é 
o mal máis grande da xuven-
tude”, asegura Maneiro, que 
se amosa satisfeito de poder 
colaborar para “concienciar á 
peña de que ao volante é im-
portante non tomar alcohol” 

porque “se picas onde non 
debes, a vida lévate onde non 
queres”.

Para a campaña, elabo-
rouse un videoclip que conta 
a historia dun grupo de mo-
zos que saen de marcha cun 
deles como condutor alterna-
tivo. Pero durante a noite as 
cousas tórcense e este é pre-
cisamente o que “acaba mo-
rrendo porque empezou por 
unha copa á primeira hora da 
noite, deixouse levar e ao fi-
nal acabou mal”, sinala Javi 
Maneiro, que alerta con insis-
tiencia ante a crenza do “eu 
controlo”. No vídeo colaborou 
o actor Manuel Manquiña, in-
terpretando unha alegoría da 
morte.

A letra aposta por unha lin-
guaxe moi directa. Constáta-
se ben en versos como “soy 
un yonki del tocino y de la 
velocidad, que vida tan cor-
ta la mía, tan distinta a las 
demás”. “Creo que se lles fa-
las a linguaxe da rúa chegas 
máis e mellor a máis xente”, 

resume Maneiro. E para che-
gar á maioría da xuventude 
galega, LIBRE proxectará o 
vídeo en boa parte dos pubs 
e discotecas de Galicia. Esta 
iniciativa ten previstas máis 
de duascentas accións nos lo-
cais de 52 vilas e cidades ata 
maio de 2011.

Que non haxa que levar máis 
flores a ningunha estrada

A campaña LIBRE celebrou o pasado 31 
de outubro un concerto gratuíto en Cam-
bados que contou co apoio de tres das 
principais orquestras galegas: Panorama, 
Costa Oeste e Philadelphia. Estas for-
macións musicais transmitiron mensaxes 
de prudencia ao volante en 250 festas de 
toda Galicia durante o verán.

A campaña LIBRE, posta en marcha para 
fomentar as quendas de condutor alter-
nativo entre amigos nas noites de ocio 
nouturno, efectuou tamén numerosas ac-
cións directas nas festas. Ademais da dis-
tribución de material informativo, logrou 
que uns 5.000 condutores se sometesen a 
probas voluntarias de alcoholemia antes de 
poñerse ao volante.

Outra das medidas impulsadas é o ciclo 
de cursos de condución segura, que se está 
celebrando todas as fins de semana ata o 
4 de decembro no circuíto de Forcarei. Uns 
cursos que están formando en técnicas e 
sistemas de seguridade vial a medio millei-
ro de xóvenes de entre 18 e 35 anos.

Concerto LIBRE en Cambados

    O grupo Jabon Blue ponlle banda sonora á campaña LIBRE
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REDACIÓN E MAQUETACIÓN:
Nós Comunicación
infoxove@noscomunicacion.com

DIRECTOR:
Ovidio Rodeiro Tato
Director xeral de Xuventude e Voluntariado

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

VIGO
11 de novembro
The Zombies
Mondo Club

12 de novembro
The Wave Pictures
Mondo Club

13 de novembro
Notevagustar
Fábrica de Chocolate

Vinilla Von Bismark & The 
Lucky Dados
El Infierno

The Strange Boys 
La Iguana Club

19 de novembro
Martin Buscaglia
El Ensanche

Triángulo de Amor Bizarro
Mondo Club

Al and The Black Cats
El Infierno

Lantana
Fábrica de Chocolate

SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 de novembro
Surfer Blood + Eladio y los 
Seres Queridos
Sala Capitol

12 de novembro
Microfest 
Sala Capitol

17 de novembro
Eli ‘Paperboy’ Reed & The 
True Lovers
Sala Capitol

18 de novembro
The Pains of Being Pure at 
Heart
Sala Capitol

O PORRIÑO
12 de novembro
The Cherri Boppers
Bar Liceum

20 de novembro
Projecto Trepja
Bar Liceum

PONTEVEDRA
12 de novembro
Shuarma

Sala Karma

19 de novembro
Sr. Nadie + Maryland
Sala Karma

20 de novembro
Tulsa + La Familia
Sala Karma

A CORUÑA
12 de novembro
Vinilla Von Bismark + The 
Lucky Dados
Ola Green

Bastards on Parade + 
Skontra
Casa das Atochas

13 de novembro
The Wave Pictures
Playa Club

Orange Goblin + Horn of the 
Rhino + Supa Scoopa + Sa-
hara
Coliseum

19 de novembro
Niño y Pistola + Tulsa
Le Club

20 de novembro
Maika Makovski
Mardi Gras

MELIDE
12 de novembro
Bongo Botrako
Sala 600

CANGAS DO MORRAZO
13 de novembro
Bastards On Parade + 
Skontra
Sala Carpe Diem
 
CAMBRE
13 de novembro
Skarallaos
Ponte do Gordo

BUEU
14 de novembro
Desbundixie
Aturuxo

15 de novembro
Siskiyou
Labranza

OURENSE
14 de novembro
The Wave Pictures

Torgal

19 de novembro
Lisandro Aristimuiño
Café Cultural Auriense

FERROL
17 de novembro
Othon & Tomasini + Theo 
Bleckmann + Ben Morder
Teatro Jofre

18 de novembro
Som do Galpom

19 de novembro
Kurwa
Carteles

NOIA
20 de novembro
Som do Galpom
Pub Trocolo

CARBALLO
20 de novembro
Rey Mugre
A Reserva

MANZANEDA
20 de novembro
Festival A Rebusca 

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

NON O
PERDAS

LOS CORONAS + ARIZONA BABY. 
VIGO. 20 DE NOVEMBRO. EL INFIERNO

NON O
PERDASMIGUEL RÍOS. A CORUÑA. 

20 DE NOVEMBRO. COLISEUM
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