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Din que o trece é o número 
da mala sorte, mais a deci-
moterceira edición do Xu-
ventude Galicia Net, cele-
brada no Pazo de Congre-
sos e Exposicións de Santia-
go, rachou coas supersticións 
e pechou as súas portas cun 
balance moi positivo: máis 
de 8.000 participantes. Entre 
o venres e domingo, pasaron 
polo Xuventude Galicia Net 
máis de 7.000 persoas, ás 
que hai que sumar os máis 
de 1.000 mozos e mozas que 
se inscribiron na maior ‘lan-
party’ que se celebra en Ga-
licia.

A edición deste ano cen-
trouse no emprego e na for-
mación. Máis de 500 persoas 
participaron na elección dos 

tres mellores proxectos de 
emprendemento, que foron 
defendido diante un xurado 

cualificado. Ademais, a mesa 
redonda sobre o emprende-
mento debateu as vantaxes 

e situacións que teñen que 
ter en conta os mozos e mo-
zas que buscan no empren-
demento unha saída á crise.

E todo da man de profesio-
nais expertos en novas tecno-
loxías e da empresa en xeral. 
Por dar algúns nomes: Ja-
vier Megías, Enrique Dans, 
Rubén Bastón ou o profesor 
Leopoldo Abadía, famoso 
polo seu diagnóstico da crise 
e que encheron a sala habili-
tada para as ponencias, con 
capacidade para 1.500 per-
soas. Ademais, houbo outros 
3 bloques temáticos (forma-
ción para pais, starup’s e  ci-
ber voluntariado) nas que os 
participantes escoitaron, con-
sultaron e contrastaron expe-
riencias con profesionais.

Xuventude Galicia Net, 
coa vista posta no emprego
    O encontro dixital reuniu a máis de 8.000 mozos e mozas

As charlas programadas 
no XGN, evento que organi-
za a Dirección Xeral de Xu-
ventude, foron de balde e 
de acceso libre. Pero non só 

estas propostas, senón ta-
mén a chamada ‘extranet’, 
que se converteu nun punto 
de encontro nos exteriores 
do Pazo de Congresos e Ex-

posicións. Tanto os que se 
achegaron á propia lan-par-
ty como o público en xeral 
puideron utilizar o campo 
de paintball, asistir a noites 

temáticas de cine, consolas 
e videoxogos, participar en 
cursos de defensa persoal 
ou practicar o xogo do pao 
e a esgrima antiga europea.

A oferta formativa máis completa das trece edicións

A ‘lan-party’ contou cuns mil participantes

Para estar 
ao tanto...

blog

http://www.xuventude.net
http://www.xuventudegalicia.net/web/Index.action
http://www.xuventudegalicia.net/web/Index.action
http://www.palaciosantiago.com/ES/default.asp
http://www.palaciosantiago.com/ES/default.asp
http://javiermegias.com/
http://javiermegias.com/
http://www.enriquedans.com/
http://rubenbaston.org/
http://www.leopoldoabadia.com/
http://www.xuventudegalicia.net/web/Index.action
http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
http://www.tuenti.com/?m=login
http://blog.xuventudegalicia.net/blog/
http://www.crtvg.es/informativos/mil-mozos-estan-a-participar-en-santiago-na-xuventude-galicia-net-315914#.T6ftVVIR-So


As 72 horas de Xuventude Galicia Net 
aproveitáronse ata o último segundo. Os 
arredor de mil participantes acudiron co pro-
pósito de sacarlle o máximo partido á súa 

estadía nesta gran cita. Como corresponde, 
moitos practicamente non abandonaron o 
recinto nos tres días e ao remate quedaron 
con ganas de máis, agardando a próxima.

Á marxe dos plans que levaba ca-
daquén, propostas non lles faltaron. 
Comezando polos videoxogos, coas 
mellores competicións oficiais e 
con competicións de Future Arena 
Tournament, unha liga amateur de 
e-sports que se realiza nos princi-

pais encontros informáticos de Es-
paña. Nela, os participantes tiveron 
ocasión de medirse en campionatos 
de Counter Strike 1.6, League 
of Legends, FIFA 2012, Super 
Street Fighter 4, Trackmania, 
Quake Live e Tekken 6. Un dos aspectos máis recha-

mantes das ‘lan-party’ foi que 
moitos dos participantes apro-
veitaron a concentración de or-
denadores de todo tipo para 
chamar a atención co seu equi-
po. As modificacións estéticas 
están á orde do día, o que deri-
vou no fenómeno do ‘modding’, 
que tamén incumbe ás funcións 
da máquina. Para non iniciados, 
e seguro que os máis expertos 
tamén aprenderon algo, progra-
mouse un completo obradoiro de 

‘modding’, que ensinou a con-
feccionar deseños e plasmalos 
no equipo informático. A maio-
res, este ano celebrouse por 
primeira vez o ‘Torneo Nacional 
de Modding: Premio Xuventude.
net’, dentro da primeira fase do 
‘Future Modding Tournament’ en 
categorías casemod e casecon.

Outra actividade que espertou un 
grande interese foi a charla-obra-
doiro de overclocking, coa que os 
participantes se achegaron as claves 

para acadar o maior rendemento 
do seu ordenador, aproveitando ao 
máximo os compoñentes orixinais 
do equipo.

Modding

Overclocking

Xogos
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Xa se pode pedir praza nos 
campos de traballo deste verán

O prazo de inscrición para 
participar nos campos de 
traballo dos vindeiros me-
ses de xullo e agosto xa está 
aberto. Ata o 11 de maio 
para os que se desenvolven 
no estranxeiro, ata o 16 de 
maio para os doutras comu-
nidades autónomas mentres 
haxa prazas, e ata tres días 
antes do seu inicio, se que-
dan vacantes, nos que teñen 
lugar en Galicia.

En total, mozos e mozas 
de 18 a 30 anos poden op-
tar ás 429 prazas. Os gale-
gos poden optar a 57 prazas 
en campos nas instalacións 
propias da Xunta, a 81 en 
41 campos de traballo no 
resto de España, e a 88 en 
63 campos de 25 países es-
tranxeiros. A oferta de Xu-
ventude complétase en Gali-
cia complétase con 87 prazas 
para xóvenes doutras auto-
nomías e 116 para volunta-
rios doutros países, entre os 
que se inclúen 20 proceden-
tes da emigración galega.

Estas cifras supoñen que 
Galicia sexa a terceira au-

tonomía con maior número 
de prazas ofertadas no es-
tranxeiro. 

A diversidade de proceden-
cias dos participantes será 
útil para conseguir un dos 
grandes obxectivos destas 
actividades, que non é outro 
que fomentar a convivencia a 
través da colaboración desin-
teresada e voluntaria en tra-
ballos diversos. Os xóvenes 
desempeñan un labor que á 
vez lles serve de alternativa 
de lecer de tempo libre co in-

tercambio de coñecementos 
e cultura, a práctica de de-
porte, e a visita a lugares de 
interese turístico e cultural 
como ingredientes. 

As inscricións poden soli-
citarse acudindo á dirección 
xeral de Xuventude e Volun-
tariado ou a través dos telé-
fonos 981 544 838, 981 957 
115 e 981 544 840. Tamén 
se poden pedir prazas nos 
servizos de Xuventude e Vo-
luntariado e en oficinas locais 
das xefaturas territoriais.

    Ofértanse máis de 400 prazas para xóvenes de 18 a 30 anos
Xa está en marcha o 

novo programa Activa, 
que ata novembro desen-
volverán por toda Galicia 
141 cursos e obradoiros 
para máis de 5.000 mozos 
e mozas. A iniciativa con-
ta con catro modalidades, 
planificadas para abordar 
outros tantos temas de 
especial interese para a 
xuventude galega: as ha-
bilidades para a busca de 
emprego, a participación 
e o asociacionismo, os re-
cursos dispoñibles para a 
mocidade e a formación en 
oratoria.

Con estas propostas, os 
asistentes poderán apren-
der todo o necesario para 
a xestión e funcionamento 
interno de entidades xuve-
nís e para potenciar o aso-
ciacionismo e a participa-
ción xuvenil. É 
o ámbito que 
protagonizou 
o primeiro dos 
ob rado i r o s , 
que acolle o 
Concello de 
Ames. 

Na difusión 
de recursos, 

o programa Activa ofre-
ce todas as oportunidades 
e medios que a mocidade 
ten á súa disposición en di-
versos eidos. 

O curso de comunicación 
aprenderalles aos asisten-
tes a transmitir mensaxes 
con eficacia e resolver as 
súas necesidades comuni-
cativas no seu día a día. E 
no capítulo relativo ao em-
prego, Activa achegará as 
ferramentas fundamentais 
para atopar traballo. 

Nos cursos, impartidos 
por persoal da Rede Gale-
ga de Dinamización Xuve-
nil, poden participar meno-
res de trinta anos, técnicos 
locais de emprego, anima-
dores xuvenís, edís, aso-
ciacións e grupos informais 
e calquera outro colectivo 
interesado na xuventude.

Emprego, participación, recursos 
e oratoria co programa Activa

Traballos nun campo de temática arqueolóxica

Inicio de Activa no Concello de Ames
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Declárate en 350 caracteres!

Expresar algo tan importan-
te como unha declaración de 
amor non ten por que ocupar 
moito espazo, pero ten que 
facerse poñendo todo o coi-
dado. Hai que ser creativos 
e orixinais e darlle as súas 
voltas para garantirse o éxi-
to. Ou polo menos para que a 
mensaxe da declaración non 
cargue coa culpa do temible 
fracaso. Noutras palabras, de-
clararse é pouco menos que 
unha arte.

Para quen desexen demos-
trar as súas habilidades coas 
declaracións, a dirección xeral 
de Xuventude e a secretaría 
xeral de Política Lingüística 
da Xunta de Galicia convocan 
o certame ‘Lingua de Namo-
rar’. Poden presentar propos-
tas, en galego e a través da 
web, mozos e mozas de entre 
14 e 35 anos, se ben a vota-

ción para elixir as mellores 
está aberta a calquera persoa 
interesada.

Cada persoa pode colgar 
ata dúas mensaxes, que po-
den artellarse en prosa ou en 
verso pero non deberán pa-
sar dos 350 caracteres. Ten 
de prazo ata o 17 de maio, xa 
que o concurso convócase con 
motivo do Día das Letras 

Galegas e do Día de Inter-
net, que cadran na mesma 
data. 

As mensaxes, divividas en 
categorías de 14 a 19 e de 20 
a 35 anos, estarán expostas 
na web desde o mesmo intre 
en que se envíen, sen reve-
lar a autoría. Sen embargo, 
será do 18 ao 25 de maio, co 
periodo de presentación xa 
rematado, cando se poderá 
votar, sinalando un máximo 
de tres textos. Para darlle as 
máximas garantías ao cer-
tame, tanto os concursan-
tes como os votantes deben 
rexistrarse.

As cen propostas con me-
llor puntuación de cada cate-
goría de idade serán as que 
deberá examinar o xurado do 
concurso para escoller as de-
claracións gañadoras.  O re-
sultado, o 30 de maio. Os pre-
mios serán un netbook, unha 
Wii e unha cámara dixital na 
categoría de menor idade, e 
un iPad, un libro electrónico e 
unha cámara dixital na outra. 
Pero en xogo hai moito máis. 
Para quen desexen facer uso 
das mensaxes, claro.

     A Xunta convoca o certame ‘Lingua de Namorar’

Na presentación de 
‘Lingua de Namorar’, 
o director xeral de Xu-
ventude destacou que 
o concurso trata de pro-
mover o idioma galego. 
Unha acción que Ovidio 
Rodeiro considera ne-
cesaria e que, tal como 
destacou, é unha das 
prioridades da primei-
ra Lei de Xuventude 
de Galicia, que xa foi 
aprobada. 

Con esta norma, a 
partir de agora todos 
os gobernos autonómi-
cos estarán obrigados 
a redactar e aprobar en 
cada lexislatura plans 
estratéxicos da xuven-
tude, nos que as polí-
ticas de promoción e 
dinamización da nosa 
lingua serán parte obri-
gada.

Pola súa parte, o se-
cretario xeral de Políti-
ca Lingüística, Valentín 
García explicou que o 
galego é na actualida-
de “a lingua que pre-
ferimos para falar coa 
xente que queremos: 
amigos, familia e per-
soas que temos preto” 
e engadiu que tamén 
pode ser “a lingua que 
usemos para dirixirnos 
a persoas descoñecidas 
e para iniciar relacións 
novas que, se comezan 
en galego, manteranse 
en galego”. 

García comentou ta-
mén que o galego fora 
a lingua de namorar na 
Idade Media e que pode 
seguir séndoo hoxe. O 
obxectivo do certame é 
que a mocidade descu-
bra esta posibilidade.

Unha iniciativa para dinamizar 
o galego entre a mocidade

Presentación do concurso

Bases Participa

Mira A B

http://www.xuventude.net
http://www.xunta.es/linguagalega/
http://www.xunta.es/linguagalega/linguadenamorar
http://www.xunta.es/linguagalega/linguadenamorar
http://www.xunta.es/linguagalega/espazo_web_valentin_paz_andrade
http://www.xunta.es/linguagalega/espazo_web_valentin_paz_andrade
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=ppal&pais_s=11&lang=es
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=ppal&pais_s=11&lang=es
http://xuventude.xunta.es/uploads/Proxecto_de_Lei_de_Xuventude_de_Galicia.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/Proxecto_de_Lei_de_Xuventude_de_Galicia.pdf
http://www.facebook.com/LinguadeNamorar
http://www.xunta.es/linguagalega/linguadenamorar
http://www.xunta.es/linguagalega/linguadenamorar_categoria_a
http://www.xunta.es/linguagalega/linguadenamorar_categoria_b


Sendeirismo, escala-
da, rápel, rutas históricas, 
paintball, esquí… Aos inte-
grantes da Asociación Xu-
venil Cruce de Camiños, da 
Estrada (Pontevedra), non se 
lles resiste nada. A súa pro-
gramación de actividades é 
un auténtico compendio de 
aproveitamento intelixente 
do tempo libre para a xuven-
tude da zona. 

A entidade naceu como un 
grupo informal ao abeiro do 
programa Iniciativa Xove, da 

dirección xeral de Xuventu-
de e Voluntariado. O éxito 
das súas propostas, en boa 
medida debido ás facilidades 
que lle dan á mocidade para 
participar, fixo que hai ano e 
medio se convertisen en aso-
ciación estable. 

E non paran. Na última 
tempada tanto foron coñecer 
as sobreiras do Arnego como 
percorreron un tramo do Ca-
miño Primitivo de Santiago, 
ou se achegaron ao Mosteiro 
do Carboeiro ou aos Muíños 

de Vesacarballa. Sen esque-
cer as múltiples actividades 
deportivas e de aventura que 
preparan cada pouco. Unha 
combinación de turismo e 
acción que convertiu a Cru-
ce de Camiños nun referente 
para a xuventude da comar-
ca.

Ao longo da súa breve pero 
intensa traxectoria, a asocia-
ción non fixo máis que sumar 
amigos e dinamizar o seu 
entorno. É un exemplo na 
utilización das redes sociais 

para atraer cada 
vez máis xente 
aos seus proxec-
tos. Plenamen-
te satisfeitos co 
respaldo de Ini-
ciativa Xove, xa 
preparan a pro-
gramación dos 
próximos meses, 
con ideas reno-
vadas e a mes-
ma ambición de sempre: que 
ninguén teña un só minuto 
de aburrimento.

Cruce de Camiños enche de acción o 
tempo libre da xuventude da Estrada
    A asociación conta co apoio da Iniciativa Xove
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“Ao rock en galego fáltalle presencia”

- Miguel, Toxo, Pablo, 
Folgueira, Thais e Rita. 
É o aliñamento actual de 
ITH, o xa veterano grupo 
de rock que por dereito 
propio se pode conside-
rar de primeira división. 
De camiño a un concerto, 
deses que non lles sobran 
a ningunha banda como a 
súa, explícannos as súas 
señas de identidade, nas 
letras e na música.

- Aínda que facemos rock 
en galego, nos nos gusta ir 
polo tema político ou reivin-
dicativo. Simplemente, con 
facer as letras en galego, 
que é o que nos gusta, xa 
apoiamos a lingua. Pero ao 
que nos dedicamos é a falar 
de temas cotiás. Podemos 
protestar polo mal que van 
certas cousas e falar de as-
pectos nos que todos nalgún 
momento podemos sentirnos 
identificados.

- Buscades un son pro-
pio?

- Si, é fundamental. O bo 
que podemos ter é que cada 
un de nós ten influencias moi 
distintas. Cada un achega o 
seu cachiño e é unha mistura 

do que tirá máis cara o se-
senteiro, de quen é máis mo-
derno, de quen lle vai máis 
a electrónica. O resultado é 
interesante.

- E entón cal é o vínculo 
común para todos?

- Entendémonos ben. Non 
é que cheguemos todos a un 
estilo común. Todos chega-
mos ao punto do rock, pero 
sempre coa influencia de 
cada un, entendéndonos.

- Nesta traxectoria de 
máis de dez anos, mante-
des os mesmos obxecti-

vos?
- Si, a idea era facer músi-

ca en galego que partise do 
rock. Hai cousas que cam-
biaron, porque por exemplo 
antes o cantante era Pablo, o 
guitarrista. E coa incorpora-
ción de Thais como voz e de 
Rita ao teclado e aos coros 
cambia a estrutura do grupo, 
tamén entran outras influen-
cias. Pero a base practica-
mente é a mesma. Evidente-
mente hai evolución e abrí-
monos algo a outros estilos 
para poder aplicalos.

- Hai espazos para gru-
pos como ITH ou custa fa-
cerse un sitio?

- Lamentablemente non 
cremos que o panorama por-
que ao rock en galego fálta-
lle presencia. A xente non se 
abre de miras e entende que 
o galego está máis centrado 
no folk ou grupos de troula. 
Quizais os que estamos no 
rock, ou os que fan metal, 
non temos tanto apoio.

- Vós ofrecedes actua-
cións en modo acústico 
e eléctrico. Con cales vos 
sentides máis cómodos?

- Máis no eléctrico, porque 
as cancións desde un princi-
pio fanse así. Entón gústa-
nos por eso. Pero no acústico 
tamén estamos a gusto. son 
ambientes distintos. O acús-
tico é máis próximo á xente 
e as cancións son máis sua-
viñas. E no eléctrico hai máis 
movemento. 

- Supoñemos que son 
modos ligados a un pú-
blico distinto, o peque-
no grupo no acústico e o 
público máis en masa do 
eléctrico, non?

- Si, con cada un conse-

gues cousas distintas. Qui-
zais no acústico é algo máis 
íntimo, máis próximo, máis 
como estar na túa casa. E no 
outro intentas máis estimu-
lar á xente para que se mova 
contigo e que o pase ben. 
Son sensacións distintas.

- O máis cercano serve 
para coñecer mellor como 
reaccionan e o masivo 
para facelos reaccionar?

-  Non, hai reaccións nas 
dúas modalidades. Pero nun-
ha, ao seren cancións máis 
lentas, consegues que se 
fixen, por exemplo, nalgún 
punteo concreto de guita-
rra, nalgún timbre da voz, en 
cuestións máis concretas. A 
xente mírate con outro punto 
de vista. Da outra maneira, 
a xente estase movendo e 
máis atenta a todo o grupo 
en xeral, é unha sensación 
algo máis activa.

- Queda moito ITH?
- Polo de agora non temos 

intención de acabar. Depen-
derá moito de como evolu-
cione o panorama musical, 
do apoio e dos concertos que 
saian. É complicado, pero in-
tención haina.

    Entrevista ao grupo ITH Podes apoiar ao teu grupo favorito en novoson
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PONTEVEDRA
4 de maio
Rusos Blancos e Igloo
Sala Karma

5 de maio
Big Boss Man
Sala Karma

11 de maio
Anni B. Sweet
Pazo da Cultura

25 de maio
Igloo
Sala Karma

9 de xuño 
Señor Chinarro 
Sala Karma

SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 de maio
Guerrilla
Sala Moon

4 de maio
Michael Schenker e Karelia
Sala Capitol

5 de maio
Unicornibot
Sala Zona C

7 de maio
The Toy Dolls e Novedades 

Carminha
Sala Capitol

10 de maio 
Leiva
Sala Capitol

11 de maio
The Sweet Vandals e Banda 
Aparte
Sala Capitol

12 de maio
The Bootleg Doors
Sala Capitol

12 de maio
Depedro
Sala Capitol

13 de maio
The Bad Plus
Teatro Principal

19 de maio
Nach e Erin
Praza da Quintana

23 de maio
Abe Rabade Trio
Teatro Principal

24 de maio
17 Hippies
Sala Capitol

25 de maio
Diego Torres
Sala Capitol

29 de maio
Sumrra
Teatro Principal

7 de xuño
Coque Malla
Teatro Prinicipal

22 de xuño
Bjork
Cidade da Cultura

24 de xuño
Simple Plan e Everlyn
Sala Capitol

A CORUÑA
4 de maio
The Peixes
Sala Mardi Gras

4 de maio
Dakidarria
Sala Le Club

5 de maio
Guerrilla
Mardi Gras

5 de maio
Xoel López
FNAC

5 de maio
Jarojupe
FNAC

6 de maio
Treixadura
Teatro Rosalía

11 de maio
Stereotipos
Mardi Gras

11 de maio
Cat People
Le Club

12 de maio
Gritando en Silencio
Mardi Gras

16 de maio
Hardcore Superstar
e Katana
Playa Club

18 de maio
Dolores e Srasrsra
Mardi Gras

25 de maio
O Sonoro Maxin
Mardi Gras

26 de maio
Jane Joyd
Centro Ágora

29 de maio
American Aquarium
Mardi Gras

30 de maio
Michael Nyman
Pazo da Ópera

31 de maio
Lenny Kravitz
Coliseum

30 de xuño
Amaral 
Coliseum

FERROL
4 de maio
Los Deltonos
Sala Super 8

12 de maio
Anni B. Sweet
Teatro Jofre

12 de maio
Julie Guravick e 
Víctor Aneiros Band
Sala Super 8

O PORRIÑO
4 de maio
Joao Afonso
Sala Liceum

DEPEDRO. SANTIAGO.
12 DE MAIO. SALA CAPITOL.

NON O
PERDAS

LENNY KRAVITZ. A CORUÑA. 
31 DE MAIO. COLISEUM.

NON O
PERDAS

http://www.myspace.com/rusosblancos
http://www.myspace.com/iglooeskimos
http://www.big-boss-man.com/
http://www.myspace.com/annibsweet
http://www.myspace.com/iglooeskimos
http://srchinarro.com/
http://www.myspace.com/guerrillatributo
http://www.michaelschenkerhimself.com/
http://kareliaband.free.fr/
http://www.myspace.com/unicornibot
http://www.thetoydolls.com/
http://www.myspace.com/novedadescarminha
http://www.myspace.com/novedadescarminha
http://www.leivaweb.es/
http://www.myspace.com/thesweetvandals
http://www.myspace.com/bandaparte
http://www.myspace.com/bandaparte
http://www.myspace.com/myspacedepedro
http://www.thebadplus.com/
http://www.nach.es/
http://www.myspace.com/erinthc
http://www.myspace.com/erinthc
http://17hippies.de/
http://www.diegotorres.com/
http://www.sumrra.com/sumrra/Intro.html
http://www.coquemalla.es/
http://www.bjorkonline.com/
http://www.simpleplan.com/
http://www.myspace.com/everlynband
http://es-es.facebook.com/ThePeixes
http://www.myspace.com/dakidarria
http://www.myspace.com/guerrillatributo
http://www.xoel.com/
http://www.myspace.com/jarojuperock
http://www.treixadura.com/
http://www.stereotipos.net/
http://www.catpeopletheband.com/
http://www.gritandoensilencio.net/
http://www.hardcoresuperstar.com/
http://www.myspace.com/comandokatana
http://srasrsra.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/osonoromaxin
http://www.myspace.com/janejoyd
http://www.americanaquarium.net/home.cfm
http://www.michaelnyman.com/
http://www.lennykravitz.com/
http://www.amaral.es/
http://losdeltonos.com/
http://www.myspace.com/annibsweet
http://www.myspace.com/julieguravichquartet
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ck4sXC55o
http://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Afonso
http://www.youtube.com/watch?v=I4FaYo9Dn1g
http://www.myspace.com/myspacedepedro
http://www.youtube.com/watch?v=EvuL5jyCHOw
http://www.lennykravitz.com/
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11 de maio
Alberto Vilas
Sala Liceum

25 de maio
Crema de Gaita
Liceum

26 de maio
Pentalfa
Liceum

2 de xuño 
Carmen Penin
Liceum

8 de xuño
George Mileson 
Tributo Bruce
Liceum

9 de xuño
Zenzar
Liceum

RIBADAVIA
4 de maio
Pulsar
Club Artístico de Ribadavia

ORDES
5 de maio

Zenzar, Sterko e Familia Ca-
amagno
Sala Josfer-Mesón do Vento

VIGO
5 de maio
Dakidarria
O Inferno

5 de maio
Rusos Blancos
Casa de Arriba

5 de maio
Costas
A Iguana

11 de maio
No Replay 
A Iguana

12 de maio 
Zenzar e Super Efe
A Iguana

12 de maio
Fasenuova e Malandromeda
Playmobil

23 de maio
17 Hippies
Mondo Club

25 de maio
Los Eternos
A Iguana

26 de maio
Igloo
A Iguana

13 de xuño
Colectivo Oruga
A Iguana

15 de xuño
Igloo 
Casa de Arriba

22 de xuño

Maryland
Casa de Arriba

SARRIA
4 de maio
Unicornibot
Sala O Bosque

OURENSE
5 de maio 
Dikers
Universidade

6 de maio
Chuck Prophet
Cafe Pop Torgal

12 de maio
Os Resentidos
Expourense

28 a 30 de xuño
Derrame Rock
Recinto Deportivo de Oira

BUEU
5 de maio
Colectivo Oruga
Sala Aturuxo

20 de maio
Zenzar 

Aturuxo

O GROVE
12 de maio
Jane Joyd
O Náutico

OURENSE
17 de maio
Festival Reperkusion
Bemposta - Cidade dos Mu-
chachos

NARÓN
17 de maio
Treixadura
Auditorio Municipal

O BARCO DE VALDEORRAS
15 de xuño
Pulpo Pop 2012
Praia fluvial

VILAGARCÍA DE AROUSA
15 de xuño
Rusos Blancos
Sala Sama Sama

LUGO
22 de xuño
Dakidarria
Clavicembalo

DERRAME ROCK. OURENSE.
28-30 DE XUÑO. OIRA.

NON O
PERDAS

TREIXADURA. NARÓN.
17 DE MAIO. AUDITORIO.

NON O
PERDAS

http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
http://www.youtube.com/watch?v=LRC5Ra1XQ-w
http://www.cremadegaita.com/
http://www.luarnalubre.com/pentalfa/
http://georgemileson.com/
http://www.myspace.com/somoszenzar
http://www.myspace.com/somoszenzar
http://gl-es.facebook.com/people/Familia-Caamagno/100002312156103
http://gl-es.facebook.com/people/Familia-Caamagno/100002312156103
http://www.myspace.com/dakidarria
http://www.myspace.com/rusosblancos
http://www.miguelcostas.com/
http://www.myspace.com/noreplayspain
http://www.myspace.com/somoszenzar
http://www.myspace.com/superefe
http://www.myspace.com/fasenuova
http://www.malandromeda.com/
http://17hippies.de/
http://www.myspace.com/loseternos
http://www.myspace.com/iglooeskimos
http://colectivooruga.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/igloo.grupo
http://www.myspace.com/marylandvigo
http://www.myspace.com/unicornibot
http://www.dikers.com/
http://chuckprophet.com/
http://osresentidos.com/
http://www.festivalderramerock.com/incio/1.php?lang=1
http://colectivooruga.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/somoszenzar
http://www.myspace.com/janejoyd
http://www.reperkusion.com/webgalego/index.php
http://www.treixadura.com/
http://www.facebook.com/pulpopop
http://www.myspace.com/rusosblancos
http://www.myspace.com/dakidarria
http://www.festivalderramerock.com/directos-no-derrame/128.php
http://www.festivalderramerock.com/incio/1.php?lang=1
http://vimeo.com/23646111
http://www.treixadura.com/

