
Xuventude no Mundo
despídese ata a vindeira edición

O voluntariado 
xuvenil
espállase por 
toda Galicia

“Roteiros” 
oferta 500 
prazas este 
outono

Entrevista coa 
banda viguesa 
“Dreams of
Dolly Sheep”



Os “Roteiros” farán máis 
entretido este outono

Durante este outono, 
o programa “Rotei-
ros” da dirección xeral 
de Xuventude oferta 
500 prazas para per-
soas de 18 a 35 anos 
en estadías de fin de 
semana. Este pro-
grama de activida-
des multiaventura 
desenvolverase en 
instalación propias da Xunta, 
que ata hai uns anos ficaban 
infrautilizadas fóra dos meses 
de verán.

En concreto, o albergue de 
Pontemaril, en Forcarei 
(Pontevedra) oferta 
trinta prazas cada 
fin de sema-
na en-

t r e 
o 16 de se-
tembro e o 20 de n o v -
embro. 

As propostas programadas 
son escalada en rocódromo, 
rutas en bicicleta, xeocaching, 
actividades que combinan fo-
tografía, orientación e ras-
trexamento, e animacións 
nocturnas.

O albergue de Gan-
darío, en Bergon-
do (A Coruña), 
programa as 
súas quen-
das entre o 

28 de outubro 
e o 18 de decembro. A 

programación ten unha clara 

vinculación co 
mar. Activida-
des náuticas 
de navegación 
en cruceiro, 
escalada ou 
un percorri-
do en caiac 
pola ría de 
Ares e Be-

tanzos con 
contidos culturais e 

de turismo mariñeiro enche-
rán cada fin de semana.

As estadías comezan o ven-
res pola tarde e rematan o do-
mingo a mediodía. Inclúen a 
pernoita e aloxamento, a ma-

nutención, o desprazamento 
ata as actividades, e as 

propias actividades 
e materiais 

precisos.

    500 prazas en fin de semana nos albergues de Forcarei e Bergondo
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EN GRUPO COAS OMIX

As reservas poden facerse por te-

léfono, chamando de luns a venres 

entre as 9 e as 14 horas aos telé-

fonos 981 545 937, 981 545 702, 

981 541 689, ou 981 545 822.

RESERVA TELEFÓNICA

Balance “moi positivo” da 
Campaña de Verán

A Campaña de Ve-
rán 2011 rematou 
cun balance “moi po-
sitivo”, en palabras 
do director xeral de 
Xuventude e Volun-
tariado, Ovidio Ro-
deiro, quen ademais 
destaca que ofrece-
ron propostas “de 
gran calidade e inte-
rese”. De feito, máis 
de 9.300 mozos e 
mozas participaron 
nos campamentos e 
nos campos de ve-
rán, para o que foi 
precisa a contrata-
ción de máis dun mi-
lleiro de monitores 
de tempo libre e o 
investimento de 3,2 
millóns de euros.

Rodeiro explicou 
que o programa se 
orienta “á educación 

non formal en valo-
res e habilidades de 
interese”, tanto nos 
campamentos para 
menores de idade 
como nas activida-
des para maiores de 
18 anos ou nos cam-
pos de traballo.

Os campamentos 
para menores ofer-
taron prazas en Gali-
cia e noutras autono-
mías. As actividades 
para maiores incen-
tivaron temáticas te-
máticas ambientais, 
sociais ou arqueo-
lóxicas. E nos cam-
pos de traballo ofer-
táronse prazas para 
galegos, residentes 
noutras autonomías, 
voluntarios da Gali-
cia exterior, e cida-
dáns estranxeiros.

http://www.xuventude.net
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http://xuventude.xunta.es/uploads/Roteiros_para_a_xuventude.pdf
http://xuventude.xunta.es/campamento-xuvenil-pontemaril-forcarei.html
http://xuventude.xunta.es/campamento-xuvenil-pontemaril-forcarei.html
http://www.gandario.net/
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Remata o terceiro programa 
“A Xuventude no Mundo”

Un dos últimos in-
tercambios de “A Xu-
ventude no Mundo III” 
foi o que tivo lugar en 
Iguazú con nove mozos 
e mozas galegos entre 
o 17 e o 24 de agosto. 
A viaxe serviulles para 
coñecer, da man da 
asociación “Mozos am-
bientalistas de Puer-
to Espe-
r a n z a ” , 
como se 
preserva a 
selva pa-
ranaense 
na rexión 
fronteiriza 
entre Ar-
x e n t i n a , 
Brasil e 
Paraguai.

Ademais 
de coñecer 
a realida-
de social e 
cultural da 
zona, percorreron os 
sendeiros do Parque 
Nacional de Iguazú e 
a represa de Itaipu, 
que move en Paraguai a 
maior central hidroeléc-

trica do mundo, visita-
ron a reserva ecolóxica 
de Itaipu e o Museo da 
Terra Guaraní, e sos-
tiveron un encontro coa 
comunidade aborixe 
guaraní.

Ao longo destes me-
ses, no mesmo progra-
ma de mobilidade rea-
lizáronse intercambios 

con entidades xuvenís 
de Italia, Hungría, Co-
lombia, Francia, Repú-
blica Checa, Chile, Por-
tugal, Rusia, Xapón, Ar-
xentina e Armenia.

Intercambio en Iguazú 
centrado en preservar o 
medio natural

A derradeira parada de “A Xuventude no 
Mundo”  este ano desenvolveuse en Yerevan, 
capital de Armenia, do 14 ao 21 de setembro. 
Os participantes mesmo foron recibidos polo 
ministro de Deporte e Asuntos de Xuventude 

do país, 
co que 
asistiron 
a unha 
c o n f e -
r e n c i a 
sobre a 

súa historia e a realidade actual.
Outra actividade foi un debate sobre as si-

militudes, diferenzas e problemáticas dos xó-
venes armenios e españois. Tamén se reuni-
ron coa elite deportiva olímpica do país. 

Pero por suposto non todo foron despachos 
e salas pechadas e houbo tempo para un per-
corrido pola capital e pola cidade de Tsajka-
dzor e varias visitas culturais. O intercambio 
pechouse o 21 de setembro, Día da Indepen-
dencia de Armenia, unha ocasión especial 
para afondar na súa cultura e tradicións.

A derradeira parada, na capital de Armenia

     Ofreceu catorce intercambios para 140 xóvenes

Recepción do ministro de Xuventude
Os mozos e mozas, en Puerto Esperanza

O programa “A Xuventude no Mundo III” 
acaba de rematar os intercambios que se 
desenvolveron entre os meses de febreiro e 
setembro. En conxunto, ofertáronse 140 pra-
zas para xóvenes de 18 a 30 anos en catorce 
intercambios en doce países cunha duración 
media dunha semana.

Este programa de mobilidade xuvenil, unha 
das prioridades da dirección xeral de Xuven-
tude, supera o vetusto concepto do inter-
cambio como visita turística e consegue unha 
implicación activa dos participantes na vida 

social, cultural e educativa da zona á que 
viaxan. Para logralo, a mocidade é acollida 
por unha entidade xuvenil e desenvolve un 
amplo programa de actividades.

O resultado é unha experiencia de educa-
ción non formal na que os participantes teñen 
ocasión de coñecer a cultura, as tradicións e 
os modos de vida doutros países e culturas. 
As viaxes serven ademais para que os mozos 
e mozas incrementen o seu nivel de indepen-
dencia e responsabilidade, venzan prexuízos 
e potencien a súa solidariedade.

http://www.xuventude.net
http://www.xuventude.net
http://municipioesperanza.com.ar/puerto_esperanza_misiones/
http://municipioesperanza.com.ar/puerto_esperanza_misiones/
http://municipioesperanza.com.ar/puerto_esperanza_misiones/
http://www.iguazuargentina.com/espanol/parque_nacional_iguazu/el_parque/
http://www.iguazuargentina.com/espanol/parque_nacional_iguazu/el_parque/
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Itaip%C3%BA
http://www.itaipu.gov.py/es/medio-ambiente/museo-de-la-tierra-guarani
http://www.itaipu.gov.py/es/medio-ambiente/museo-de-la-tierra-guarani
http://xuventude.xunta.es/programas-eu.html


O novo Plan Galego de 
Acción Voluntaria 2011-
2014, que a consellería de 
Traballo e Benestar acaba 
de poñer en marcha, in-
cidirá de xeito especial no 
voluntariado xuvenil. Como 
primeira gran medida, a 
desenvolver por primeira 
vez en Galicia, xa se está 
executando un servizo que 
pon en contacto ás per-
soas con vocación volunta-
ria con entidades (asocia-
cións, organizacións, con-
cellos...) que desenvolven 
accións deste tipo. 

Este servizo, cun orza-
mento de 90.000 euros, 
xa conta coa participación 
de 25 concellos e 36 en-
tidades de voluntariado. 
A estimación é que só no 

seu primeiro ano de aplica-
ción se desenvolvan ao seu 
abeiro máis de 5.000 xor-
nadas de diversas activida-
des voluntarias.

Na presentación do plan, 
a conselleira Beatriz Mato, 
acompañada polo director 
xeral de Xuventude e Vo-
luntariado Ovidio Rodeiro, 
explicou que os participan-
tes poderán obter con es-
tas xornadas o certificado 
de educación non formal. 
“Iniciamos así o camiño 
de recoñecemento explíci-
to destas actividades para 
incorporar ao currículo das 
persoas voluntarias”, enga-
diu a titular de Traballo e 
Benestar.

O plan 2011-2014, que 
foi cosultado a máis de 800 

entidades do sector, 
contén 89 accións a 
executar e está conce-
bido como unha ferra-
menta estratéxica para 
darlle resposta aos re-
tos do voluntariado. 
Ademais da educación 
non formal, fomenta-
rá o voluntariado para 
persoas maiores e con 
discapacidade.

O novo Plan de Acción 
Voluntaria aposta pola xuventude

O XIV Congreso Esta-
tal de Voluntariado, que 
se celebrará na Coruña en-
tre o 29 de novembro e o 1 
de decembro, ofrecerá una 
exposición de proxectos de 
boas prácticas en materia de 
voluntariado.

Eses proxectos serán es-
collidos entre as iniciativas 
que presenten, ata o 30 de 
setembro. Comunidades 

autónomas, corporacións 
locais, ONGs, iniciativa pri-
vada, persoas individuais ou 
propostas do ámbito univer-
sitario.

As iniciativas, proxectos ou 
accións, do ámbito de servi-
zos sociais ou sociosanitario, 
deberán servir como modelo 
de actuación e boas prácti-
cas. Terán que ter relación 
con ideas ou temas claves 

do congreso, como o volun-
tariado, a cidadanía activa, 
os valores de solidariedade 
e cohesión social, novas mo-
dalidades de voluntariado e 
retos de futuro.

Será un comité científico 
quen se encargará de selec-
cionar os proxectos que se 
expoñan, valorando a súa 
calidade, adecuación á te-
mática ou innovación.

O teu proxecto de voluntariado 
pode estar no Congreso Estatal

Mato e Rodeiro, presentando o plan

O ‘Tráiler da Solidariedade’, co que a 
consellería de Traballo e Benestar dá a 
coñecer por toda Galicia os proxectos 
de voluntariado de administracións pú-
blicas e entidades de acción voluntaria, 
estaciona entre o 24 e o 30 de setem-
bro en Pontevedra, acudirá ao Vigo do 
1 ao 7 de outubro, e pechará o seu per-
corrido en Ourense entre o 8 e o 14 de 
outubro.

Ata agora xa pasou por Lugo, Ferrol, A 
Coruña e Santiago. Esta iniciativa forma 
parte das accións da Xunta para promo-
ver o voluntariado galego no marco do 
Ano Europeo do Voluntariado 2011.

O ‘Tráiler da solidariedade’ 
avanza na súa ruta por toda Galicia

http://www.xuventude.net
http://www.voluntariadogalego.org/upload/asc/not/0-1625-d-III%20PGAV.pdf
http://www.voluntariadogalego.org/upload/asc/not/0-1625-d-III%20PGAV.pdf
http://www.voluntariadogalego.org/upload/asc/not/0-1625-d-III%20PGAV.pdf
http://caminosdasolidariedade.com/
http://caminosdasolidariedade.com/
http://europa.eu/volunteering/es/home2
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=12737&corte=2011-07-21&hora=14:39:44&canle=tvg1


A mostra asociativa xuvenil 
incorpora un foro emprendedor
    A quinta edición terá lugar en Vilagarcía o 29 e o 30 de outubro

Un catálogo e dous 
libros recopilan o 
Xuventude Crea 2010

O certame de novos creadores 
Xuventude Crea 2010 acaba de 
reunir nun catálogo e en dous li-
bros todas as obras premiadas nas 
diferentes disciplinas artísticas en 
concurso. Os tres traballos foron 
presentados hai uns días no Espazo 
Xove de Betanzos, nun acto ao que 
se convidou a todos os gañadores 
e que estivo aberto a todas as per-
soas interesadas.

O catálogo incorpora unha ilus-
tración de cada obra premiada nas 
modalidades de artes plásticas, 
carteis, deseño de xoias, graffi-
ti, música, teatro e videocreación. 
Contén tamén un currículo de cada 
creador.

Do mesmo xeito, un dos libros 
está dedicado á categoría de relato. 
Ademais do currículo dos autores, 
as súas páxinas ofrecen unha se-
lección das catro obras premiadas 
(o primeiro e segundo premio, e o 
terceiro compartido). Outro tanto 
sucede co segundo libro, centrado 
na especialidade de poesía.

256 prazas de condución segura
A dirección xeral de Xuventude 

e Voluntariado retoma os cursos 
de condución segura dentro da 
campaña LIBRE. Nesta ocasión 
ofértanse 256 prazas nos circuítos 
da Madalena, en Forcarei (Ponte-
vedra), e da Pastoriza (Lugo).

As clases no circuíto ponteve-
drés terán lugar nas fins de se-
mana do 15 e 16 de outubro e do 
22 e 23 de outubro. No caso do 

circuíto lugués, terán lugar as fins 
de semana do 29 e 30 de outubro 
e do 5 e 6 de novembro.

Cada fin de semana conta con 
64 prazas, distribuídas en catro 
quendas: sábado pola mañá, sá-
bado pola tarde, domingo pola 
mañá e domingo pola tarde.

As inscricións para o circuíto da 
Madalena poden efectuarse no 
986 81 70 80 e para o da Pastori-

za nos 982 
29 42 24 e 982 
29 42 51. Nos dous casos 
hai que chamar de 9 a 14 horas.

Os cursos son para persoas en-
tre 18 e 35 anos en posesión do 
permiso de conducir B. Aprende-
rán actitudes seguras ao volante, 
coñecendo os factores de risco e a 
utilización dos sistemas de segu-
ridade do vehículo.

Vilagarcía de Arousa acollerá a de-
rradeira fin de semana de outubro o V 
Encontro e Mostra Asociativa Xuvenil 
(EMAX) que, como en ocasións anterio-
res, se deseña como un espazo aberto 
ao asociacionismo é a participación xu-
venil para a consecución dunha socie-
dade máis xusta, con especial inciden-
cia na cooperación transfronteiriza entre 
Galicia e Portugal.

A novidade deste ano é a celebración 
do I Foro Emprende. Mediante a parti-
cipación de empresarios novos de Gali-
cia e de Portugal, tratará de fomentar a 

mentalidade emprendedora entre a xu-
ventude e facilitarlle o acceso ao mer-
cado laboral. A iniciativa supón todo un 
acerto, sobre todo tendo en conta que 
a mocidade é a gran prexudicada polos 
efectos da crise económica.

Polo demais, o V EMAX abordará te-
mas de interese común transfronteirizo 
e daralles a oportunidade ás asociacións 
a que poñan en común o seu traballo e 
experiencias en ámbitos como o cinema, 
o teatro, as artes, o deporte, a anima-
ción, a prensa e os medios de comunica-
ción ou a formación.

http://www.xuventude.net
http://xuventude.xunta.es/2010.html
http://www.condutoralternativo.org/


- O grupo ‘Dreams of Dolly 
Sheep’ botou a andar en 2004 
cunha primeira formación que 
despois tivo varias baixas e reor-
ganizouse, sumándose aos for-
madores (Miguel ao baixo e Can-
di como voz e guitarra) un tras 
outro Alberto á batería, Juan 
como teclista e David como gui-
tarra solista.  En nome de todos 
eles, Candi atende a Xuventude.
Novas. En que estades agora?

- Temos algúns concertos e esta-
mos no circuíto do IGAEM 2011, en 
‘La Fábrica de Chocolate’ e en 
‘La Casa de Arriba’, en Vigo.

- Cales son os vindeiros pasos 
de ‘Dreams of Dolly Sheep’? 

- Estamos tentando presentar o 
noso último traballo en directo en 
todas as salas que poidamos. Titúla-
se “Laboratorio Clónico número 3”. E 
ao mesmo tempo seguimos compo-
ñendo temas novos. Ademais, unha 
gran materia pendente que estamos 
preparando é un videoclip ben traba-
llado dun dos nosos temas.

- A que se debe un nome tan 
peculiar?

- A nosa música é un pouco ecléc-
tica e psicodélica, e o nome xurdiu 
filosofeando se realmente unha per-
soa clonada é idéntica á súa orixinal, 
e matinando na famosa ovella Dolly 

pensamos que tiña os seus soños 
propios, que non tiñan por que ser 
iguais aos da “orixinal”. E na nosa 
música sen etiquetas nin plaxios 
sentímonos reflexados no suposto 
pensamento da ovella clónica e todo 
tipo de música e melodía sírvenos.

- Como definides a vosa músi-
ca?

- Rock alternativo, psicodélico, 
pero sen vergoña de tocar calquera 
pao que nese intre xurda. O feito de 

non estar realmente etiquetados nun 
xénero é un coitelo de dobre fío, ten 
cousas moi boas, e outras que non o 
son tanto.

- De quen nos vos importaría 
ser clons, musicalmente?

- Gústanos moito o rock dos 
anos noventa. Podemos citar “The 
Cure”, “Smashing Pumpkins”,  
“Nirvana”, “Sonic Youth”... Pero 
non nos pechamos só neses estilos, 
tentamos ter un son propio. A xen-

te que nomeei é a que nos serve en 
boa medida de influencia.

- E con quen preferides que non 
vos confundisen nunca, tamén a 
nivel musical?

- Non nos gustaría, penso eu, que 
nos confundisen con música plásti-
ca e sen sentimento. Gústanos falar 
das cousas difíciles que ten que pa-
sar a xente e traballamos moito as 
letras,  somos pesimistas e melancó-
licos. Para a festa e verbenas están 
as radiofórmulas, que tamén teñen 
o noso respecto, pero non quereria-
mos a confusión con eles...

- Con que soñades coa vosa 
música?

- O soño dalguén a quen lle encan-
ta a música sería poder vivir dela. 
Pero a cultura musical española é 
moi insuficiente, aquí non es escoita-
do con atención porque “como es de 
aquí”... Logo vén un grupo interna-
cional e todos e todas os “indis” van 
correndo ao concerto e todos somos 
super fans... É algo un pouco contra-
dictorio, pero ninguén é profeta na 
súa terra.

- Como afrontades as actua-
cións en directo? 

- O directo é a carta máis impor-
tante dun grupo. Nós tentamos re-
flectir as horas e horas de ensaio, 
sempre co verme de saír a dalo todo 

“Non nos gusta a música sen sentimento”
     Entrevista co grupo vigués ‘Dreams of Dolly Sheep’, que está presentando novo disco

‘Dreams of Dolly Sheep’ naceron en 2004 en Vigo

http://www.xuventude.net
http://www.fabricadechocolateclub.com/
http://xn--bunkerdiseo-beb.com/casadeaarriba/web/inicio.swf
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_Dolly
http://www.thecure.com/
http://www.thecure.com/
http://www.smashingpumpkins.com/
http://www.nirvana.com/
http://www.nirvana.com/
http://www.sonicyouth.com/
http://www.youtube.com/watch?v=h4xshulz_P8


diante do público. Podes ter un disco 
acojonante, pero se en directo non o 
defendes, defraudas.

- É máis doado conseguir un 
son propio, que vos identifique, 
neles?

- Acadar un son propio é difícil, 
pero cos anos estamos case case 
tendo.

- Algunha vez a 
ovella saiu trasquila-
da dunha actuación?

- Pois varias, de ir 
moooooitos quilóme-
tros e tocar só para 4 
persoas (contando o 
responsable da sala e o 
técnico). Tamén cando 
compartes material con 
grupos en festivais e todo dios que-
re tocar cos teus amplis, baterías... 
Atópaste de todo, tamen xente e re-
cordos imborrables. Pero o bo de ser 
trasquilados e que perdes os piollos, 
non?

- Súponse que si. Non sei se 
tivestes moitos concertos este 
verán e como se vos presenta o 

outono. En todo caso, como ve-
des o panorama para que grupos 
como o voso teñan acceso ao es-
cenario e para darse a coñecer 
ao público?

- A cousa pinta mal, non hai moi-
tos concertos, e o peor de todo é que 
as salas entraron na dinámica de co-
brarche por ir a tocar, e as condicións 

non son moi fructífe-
ras. Tristemente se 
non tes cartos, non 
hai promoción, e se 
non hai promoción 
non hai coñecemento 
da banda e se non hai 
nada deso, non hai 
ningún bolo, ou moi 
poucos. 

- Hai espazo suficiente?
- O do IGAEM está ben, pero falla 

que sempre están os mesmos por-
que as salas son as mesmas que te 
alugan e meten sempre xente “co-
ñecida” ou dun estilo moito mais po-
pular. O certo é que non hai moitas 
salas que realmente se impliquen 
pola música. Probablemente a sala 

“El Contrabajo” sexa a única, pero 
o resto vai todo por cartos.

- Que pediriades ao respecto?

- Concienciar as salas de non co-
brar lles aos grupos, porque sempre 
se fai barra e eles aí sacan cartos. 
Está claro que todos, os grupos e as 
salas, necesitamos cartos para poder 
seguir, pero para que isto funcione 
non podes cobrar por todo.

- En canto ás posibilidades de 
gravar discos, resúltavos viable, 
hai mercado ou xa preferides a 
distribución a través da web? 

- Este último traballo sacámolo en 
formato vinilo e CD, pero francamen-
te o disco como formato físico ten os 
días contados, e a gran aliada para 
grupos emerxentes é a rede.

Ségueos nas redes sociais

A banda quéixase das dificultades crecentes para tocar en salas

http://www.xuventude.net
http://www.elcontrabajo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6LhhtvKr_PM
http://es-la.facebook.com/people/DreamsofDollysheep-Rock-Alternativo/1700157470
http://twitter.com/#!/dreamsofdolly
http://www.fotolog.com/dollysheep
http://www.myspace.com/dreamsofdollysheep
http://www.myspace.com/dreamsofdollysheep
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5 de outubro
Nicolás + Iván Ferreiro + 
Pablo Novoa
Ultramarinos

6 de outubro
Pamelia Kurstin
Cidade da Cultura

8 de outubro
Pink Tones 
Sala Capitol

13 de outubro
Lüger + Telephones Rouges
Sala Moon

15 de outubro
Nick Curran & Nu Niles
Sala Capitol

Maxine Brown + The Pepper 
Pots
Sala Capitol

16 de outubro
Symphony X + Pagan`s 
Mind + DGM
Sala Capitol

22 de outubro

Revolver
Sala Capitol

O GROVE
1 de outubro
All Supersonic & Teenagers
O Náutico

BETANZOS
8 de outubro
Carlos Chaouen
Aula Municipal de Cultura

BUEU
2 de outubro
All Supersonic & Teenagers
Aturuxo

VIGO
5 de outubro
Marah
El Infierno

6 de outubro
The Selecter + Dandy Fever
El Infierno

Javiera Mena
O Ensanche

7 de outubro
La Familia

Iguana Club

Second
Fábrica de Chocolate

8 de outubro
Tannhäuser
Iguala Club

13 de outubro
Patrick Wolf
Mondo Club

14 de outubro
LiLiTS + TaCrack
Iguana Club

A CORUÑA
9 de outubro 
Second
Le Club

14 de outubro
Clem Snide
Mardi Gras

15 de outubro
Lüger + Telephones Rouges 
+ Disco Las Palmeras!
Playa Club

22 de outubro

Bonnie Prince Billy
Auditorio Caixanova

PONTEVEDRA
1 de outubro
Eladio y los Seres Queridos
Sala Karma 

7 de outubro
Telephone Rouges + Stasi + 
Rollercoster Kills
Sala Karma

8 de outubro
Standstill (Rooom)
Pazo da Cultura

14 de outubro
Amparo Sánchez
Sala Karma

15 de outubro
The Blows 
Sala Karma

22 de outubro
Fajardo
Liceo Mutante

LUGO
7 de outubro
The Pepper Pots

Praza de Santa María

8 de outubro
Los Diablos
Horta do Seminario

MELIDE
21 de outubro
K-Raxe
Pub Gatos

CANGAS DO MORRAZO
21 de outubro
Eilen Jewell
Sala Son

OURENSE
1 de outubro
Javiera Mena
Café-Pop Torgal

1 de outubro
AreavastA
Café Cultural Auriense

5 de outubro
Bakin Blues Band
Café Miudiño

15 de outubro
Clem Snide
Café-Pop Torgal

VETUSTA MORLA + ELADIO Y SERES 
QUERIDOS. LUGO. 7 DE OUTUBRO.

NON O
PERDAS

ADAM COHEN. SANTIAGO. 
27 DE OUTUBRO. SALÓN TEATRO.

NON O
PERDAS

mailto: infoxove@noscomunicacion.com
mailto:infoxove@xunta.es
http://www.xuventude.net
http://www.xunta.es/portada
http://www.xuventude.net
http://traballoebenestar.xunta.es/
http://www.facebook.com/xuventude.net
http://twitter.com/xuventude
http://www.myspace.com/ivanferreiro
http://www.myspace.com/pablonovoa
http://www.myspace.com/pameliakurstin
http://www.pinktones.net/
http://www.myspace.com/dieluger
http://www.myspace.com/telephonesrouges
http://www.myspace.com/curranrock
http://nuniles.wordpress.com/
http://www.maxinebrown.com/
http://www.thepepperpots.com/lover/home.php
http://www.thepepperpots.com/lover/home.php
http://www.symphonyx.com/
http://www.pagansmind.com/front/
http://www.pagansmind.com/front/
http://www.dgmsite.com/
http://www.es-revolver.com/
http://alsupersonicandtheteenagers.com/
http://www.carloschaouen.com/
http://alsupersonicandtheteenagers.com/
http://www.marah-usa.com/
http://www.theselecter.net/
http://www.myspace.com/dandyfever
http://www.myspace.com/javieramenamusica
http://www.myspace.com/escuchalafamilia
http://www.myspace.com/secondmusic
http://www.myspace.com/wearetannhauser
http://www.patrickwolf.com/
http://www.lilits.cl/
http://www.myspace.com/tacrack
http://www.myspace.com/secondmusic
http://clemsnide.wordpress.com/
http://www.myspace.com/dieluger
http://www.myspace.com/telephonesrouges
http://www.myspace.com/discolaspalmeras
http://www.myspace.com/princebonniebilly
http://www.eladioylosseresqueridos.es/
http://www.myspace.com/telephonesrouges
http://www.myspace.com/lastasi
http://www.myspace.com/rollercoasterkills
http://www.standstillband.com/
http://www.amparosanchez.info/
http://www.myspace.com/theblows
http://www.myspace.com/fajardomusica
http://www.thepepperpots.com/lover/home.php
http://www.myspace.com/losdiablosoficial
http://www.myspace.com/k-raxe
http://www.eilenjewell.com/home.cfm
http://www.myspace.com/javieramenamusica
http://www.myspace.com/areavasta
http://www.myspace.com/bakinblues
http://clemsnide.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/Eladioylosseres
http://www.vetustamorla.com/
http://www.eladioylosseresqueridos.es/
http://www.eladioylosseresqueridos.es/
http://www.youtube.com/watch?v=V6eYIt2ANQQ
http://www.adamcohen.com/

