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O San Roque
que queremos
Dende 1698, xeración tras xeración, os vilagarciáns fomos quen de facer unhas
festas cada día máis grandes e mellores, ata conseguir que foran declaradas
de interese turístico galego, primeiro, e nacional, despois
Nestes 300 anos, pasamos por tempos mellores e non tan bos, pero nunca
faltou ilusión nin gañas de facer as cousas ben e de pasalo mellor durante uns
días. Porque as de San Roque son as festas que queremos.
Algo disto pasa agora. Os tempos que corren non son especialmente propicios
para destinar todos os cartos que desexaríamos ás actividades de lecer. Sen
embargo, o compromiso dos vilagarciáns coas festas que queren fixo posible
facer, e nun tempo récord, o programa que agora vos presentamos. Un programa
austero pero non exento de calidade, no que hai de todo, con todos e para todos.
Esperamos que saiades á rúa e que disfrutedes da música, da maxia, do cine,
da danza, do teatro, dos fogos e da auga. Porque hai que mollarse. Por Vilagarcía.
Unha aperta,

Tomás Fole Díaz
Alcalde-Presidente de Vilagarcía de Arousa

VENRES 12
10:30  14:00
Playing Vilagarcía
Actividades de animación na praia da Concha.

VILAGARCÍA

12:00  24:00
Campaña Vivamos como galegos-Malo será!!
Praza de Galicia

Durante todo o día, a carpa-escenario de Gadis, Vivamos como galegos-Malo
será!! permitirá aos vilagarciáns ter a oportunidade de ser protagonistas do novo
spot da campaña da empresa galega, unha das aplaudidas no mundo publicitario
en España. Haberá sorteo de diversos produtos promocionais.

16:00  21:00
Playing Vilagarcía
Actividades de animación na praia da Concha.
22:30
Fantasio na Rúa. CINE.
Rúa Castelao.
Up. 2009. Duración: 96 minutos .

Carl Fredricksen é un viuvo vendedor de globos de 78 anos
que, finalmente, consegue levar a cabo o soño da súa vida:
enganchar miles de globos á súa casa e saír voando a América
do Sur. Pero xa estando no aire e sen posibilidade de retornar
Carl descobre que viaxa acompañado de Russel, un explorador
que ten oito anos e un optimismo a proba de bomba.

22:30
SANROCK FESTIVAL.
Festival de grupos de rock e pop de Vilagarcía.
Explanada do Auditorio.
AMEIXAS BRAVAS
Tras anos de reunións informais nas que as guitarras
acababan saíndo sempre a relucir, os seis veciños de
Carril decidiron xuntarse a comezos deste ano para formar
este grupo cun abano de influencias bastante amplo, no
que destacan o Rock 'n Roll e o Hard Rock dos '80.
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SO FAR
So Far é un grupo vilagarcián integrado por Daniel Buceta (guitarra e voz), Josu
Manero (voz), Pedro Gago (guitarra), Rubén Lemos (batería) e Lucas Solla (baixo).
Nace en febreiro do 2011, na escea do punk-rock, tomando influencias de grupos
como Blink-182 ou Dikers. Aínda que os integrantes tiveran experiencia xa doutros
grupos, dende febreiro teñen dado catro concertos con So Far; dous en locais de
Vilagarcía, un en Bamio (Festipraia) e outro en San Vicente. Neste verán teñen
previsto gravar unha maqueta.

SÁBADO 13
10:30  14:00 / 16:00-21:00
Playing Vilagarcía
Actividades de animación na praia da Concha.
21:00
Pregón
Praza de Ravella

Miguel Lago, actor, guionista e humorista da Paramount Comedy
naceu en Vigo pero ten familia en Vilagarcía, onde actuou en marzo
de 2010 presentando o seu exitoso espectáculo Los niños están
gordos. Tamén é autor do libro Manual del cómico novato. Miguel
Lago porá un pouco de humor ao mundo actual.
+ info: www.miguellago.com.

21:45
Ofrenda floral ao santo
Praza de España

Logo do pregón, preto de trinta entidades participan xunto cos
representantes municipais na ofrenda floral a San Roque, diante
da igrexa parroquial.

21:00
Tómbola Benéfica
Rúa Rey Daviña

Un ano máis, a Asociación de Comerciantes Zona Aberta organiza unha tómbola,
nesta ocasión en beneficio de Cáritas.

22:30
SANROCK FESTIVAL
Festival de grupos de rock e pop de Vilagarcía.
Explanada do Auditorio.
PACODELIA
Pacodelia naceu nos locais de ensaio
do auditorio, coa reunión de tres
rapaces para facer algo de ruído pola
semana. O nome é unha homenaxe a
Paco, conserxe do auditorio, que coa
súa presenza nalgúns dos ensaios
sempre axudou a crear un estilo e a
mellorar como grupo. Logo da
participación no "Son de Aquí" e no
"Certame de Grupos", e duns cambios
na formación do grupo (coa incorporación fixa de Cristian, Piti, Lean e
Miriam), agora participan neste San
Rock 2011.
WHO KNOWS
Who Knows é unha banda formada por seis músicos que se xuntaron hai un ano.
Co seu estilo Rock&Roll clásico mesturan composicións propias con versións de
grandes deste estilo como os Rolling Stones, The Doors ou Lenny Kravitz. Con varias
actuacións xa ás súas costas (festivais, concursos, locais e televisión) e en vías
de publicar a súa primeira maqueta nos vindeiros meses, ofrecerán un espectáculo
propio e para todos, máis para os amantes deste xénero.
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23:00
BUDIÑO
Parque da Xunqueira

23:00
CONCERTO DE BUDIÑO
Parque da Xunqueira
Músico galego de orixe e universal polo seu fado, creador incansable, innovador
por convición, soñador de melodías imposibles, Xosé Manuel Budiño é un artista
atípico: é difícil atopar alguén tan admirado entre os seus. Inspírase nos sabores
da música tradicional, pero coa intención de crear música con estilo propio.
Formado na escola de gaitas Semente Nova de Moaña e na Universidade Popular
de Vigo nos oitenta, logo de traballar no eido da música tradicional, explorou outras
canles artísticas tocando con xente do jazz, do clásico, do pop e do flamenco,
compartindo cartel e escenario con músicos como Van Morrison, Jerry González, Jorge
Pardo, Capercaille ou a Orquestra Sinfónica de Lorient. O seu último disco é Volta.

DOMINGO 14
10:30  14:00
Playing Vilagarcía
Actividades de animación na praia da Concha.
13:00
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Garandoiro.
13:00
Fantasio na rúa. Música.
Rúa da Baldosa.
DJ ELENA BARRAL. Esta nova promesa local da música leva xa dous anos pinchando,
escoitando, aprendendo entre aulas e duras sesións, pechada
entre paredes impregnadas de sons, bolos e proxectos
onde facer do house unha profesión de vida. Sen
apuros mais sen pausa, Elena vainos conducir
polos camiños da bossa nova, funky, groove
nunha produción coidada que non deixará
indiferente a ninguén.
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16:00  21:00
Playing Vilagarcía
Actividades de animación na praia da Concha.
20:30
Pasarrúas. Grupo de gaitas e baile A Nosa Sra. da Xunqueira.

22:30
MALDITA NEREA
Parque da Xunqueira

22:30
Concerto MALDITA NEREA
Parque da Xunqueira
Nado en Murcia en 2000 baixo o liderado de Jorge Ruíz, Maldita Nerea foi en 2010,
e segueo sendo agora, a gran relevación do pop nacional. Conta cunha lexión de
seguidores que o teñen convertido nun fenómeno musical e social. En pouco tempo
acumularon máis de catro millóns de visitas en Youtube e decenas de miles de fans
nas redes sociais. Son número 1 de vendas en iTunes e permanecen nos primeiros
postos das listas das principais emisoras de radio, que xa lle concederon varios
premios. Na actualidade están de xira, presentado Fácil, o seu novo disco, polas
principais cidades de España. O de Vilagarcía é o único gratuíto que ofrecerán en
Vilagarcía.
Logo de varios cambios na formación inicial, Maldita Nerea está composto por Jorge
Ruiz (cantante e compositor), Luis A. Gómez (guitarrista), Tato Latorre (produtor,
director musical e guitarrista), Jordi Armengol (guitarra eléctrica), Serginho Moreira
(batería) e Pedro Carrillo (baixo).
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22:30
SANROCK FESTIVAL
Festival de grupos de rock e pop de Vilagarcía.
Explanada do Auditorio.
BORDERLINE79
Está formado por rapaces de entre 15 e 17 anos. Naceron como
grupo en febreiro do 2009, e tras varios cambios de nome e formación
comezaron a dar concertos pola zona. En xaneiro de 2011 gañaron
o premio á mellor posta en escea do I Certame de Bandas dos
Locais de Ensaio de Vilagarcía. Teñen un estilo bastante achegado
ao metal alternativo con algunhas pinceladas grunge. As súas
principais influencias son System Of A Down e Nirvana. Bordeline79
está formado por Xosemi, voz principal e teclados; Artur, guitarra
e coros; Borja, baixo e coros; e Antón, batería e coros.
MAINO
Fundado a principios do 2008, MAino acumulan xa varios anos
amosando a súa maneira de ver a vida e os tempos que corren,
cuns sons cheos de rabia e unha mensaxe moi clara. Tocaron
xa en varios locais de Galicia, incluso con Berri Txarrak na Sala
Mondo en Vigo. Agora atópanse nunha nova etapa, con moitas
gañas de espertar á xente e amosarlles que non existe a palabra
conformismo no seu léxico.
STULTUM
Con pouco máis dun ano de andanzas acadaron xa a final do "I
CERTAME DE BANDAS" de Vilagarcía; clasificaronse para a final
do concurso "JORIGAMES" da Vila do Carballiño; e tamén foron
seleccionados para a "FINAL DA MOSTRA ARTÍSTICA 2011" da
Universidade de Vigo. Os Stultum están presentes nos principais
medios de expresión actuais: facebook, myspace, youtube
O grupo ten xa unha longa traxectoria para a posta en marcha
do seu espectáculo de presentación o seu primeiro traballo, "Lo
Inestable. Os Stultum teñen moi en conta a promoción da súa
proposta artística. É un dos grupos máis pinchados baixo petición na máis importante sala de festas rockeira de Barcelona.

23:00
Verbena
Barrio de San Roque

LUNS 15
Celebración de San Roquiño O Pequeno
Barrio de San Roque
12:30
Misa San Roquiño O Pequeno
13:00
Procesión San Roquiño
13:00
Pasarrúas. Os Terribles de Arousa.
18:00
Verbena para os Maiores.
Praza de Arcebispo Lago.

Unha verbena especialmente pensada para os máis maiores, con chocolatada e
roscón incluídos.

21:00
Concerto na Rúa
Rúa Rey Daviña
BIG BAND

Esta agrupación nace no seo da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa,
especializándose na música dos anos vinte, jazz, blues, etcétera. Está dirixida por
Jesús Nogueira Franco, que tamén é profesor da Escola de Música.
Esta Big Band ten unha historia moi curta, xa que foi presentada o 27 de febreiro de
2005 no Auditorio Municipal de Vilagarcía, cunha gran acollida polo público asistente.
O seu repertorio é moi diverso. Conta con todos os instrumentos que conforman unha
big band, así como co cantante Manolo Suárez, que formou parte do grupo musical
Los Tamara.
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22:30
Fantasio na Rúa. Cine.
Rúa Castelao.
MEGAMIND
2010. Duración: 96 minutos.
Megamind é o supervilán máis brillante que o mundo
coñeceu nunca. E o que menos éxito ten. Durante anos
intentou conquistar Metro City. Cada intento constitúe un
fracaso por culpa de Metro Man, un heroe invencible ata
que Megamind consegue matalo. De repente, a súa vida
carece de sentido. Que pode facer un supervilán sen un
superheroe ao que enfrontarse?

24:00
Concerto na Rúa
Rúa Rey Daviña.
MOONJACKETS
É unha banda vilagarciá composta por membros de dous
grupos xa extintos, "Lost&Found" e "Stay Pretty". Trátase
dun trío musical caracterizado polo son dun R&R
extravertido, cargado de frescura na renovación da forza
e melodía dos grandes clásicos do rock. Unha vez
superadas as influencias iniciais, tales como o punk dos
70 e after-punk dos 80, foi evolucionando ata conseguir
un son propio, cargado de enerxía no que orbitan ritmos
eléctricos e harmonías espaciais. Moonjackets esfórzase
por ofrecer poderosos directos nos que presentan novas
composicións e persoais versións. Xa pasaron por míticas
salas como "Capitol", "O Náutico" ou "O Clandestino".
SEANGLES
O grupo foi creado por tres amigos en setembro de
2010, con fin de pasar o tempo libre desenvolvendo
unha afición que lles apaixona: a música. A banda
incorporou en xaneiro de 2011 un guitarra, un baixo e
un teclista. Seangles son hoxe: Bao, guitarra solista,
cantante; Lino, guitarra rítmica, voces; Cándido,
teclados; Paco, baixo, voces; e Modino, batería. O
repertorio de SEANGLES está composto por temas
clásicos do rock´n roll dos anos 70, 80 y 90.

12:00
FESTA DA AUGA
Praza de Galicia

MARTES 16
11:45
Traslado de San Roque
Dende a igrexa parroquial (praza de España) á capela de San Roque.
12:00
Festa da Auga.
Logo do pregón, nunha grúa e caldeiro en man,
comeza a multitudinaria festa da auga.
20:00
Procesión de San Roque.
21:00
Fantasio na Rúa: Teatro e Humor.
Rúa Castelao.
JAS (Jalisian Alternatif Spors)
Contaxiados pola febre dos últimos éxitos deportivos e contando co elenco máis en
forma da esfera teatral galega, Sergio Casás, Manuel Chapela e José Calvar, ou
sexa, Teatro de Cadaquén, dan un pasiño máis e póñense o pantalón curto para
xogar co deporte enriba do escenario. JAS, como o seu nome indica, é un espectáculo
con moita chispa. Un auténtico disparate cómicodeportivo deseñado para sorprender
e esternicarse da risa.

21:00
Fútbol. Trofeo San Roque.
Campo Municipal da Lomba.

Encontro entre o Arousa SC-Pontevedra CF.
12·13

22:30
TAMARA
Parque da Xunqueira

22:30
CONCERTO de TAMARA
Parque da Xunqueira
Tamara non necesita presentación, é a cantante melódica coa carreira máis
espectacular no noso país das últimas dúas décadas. Descuberta aos 11 anos,
centrada no bolero e a balada romántica e cunha voz tan grave como persoal,
vendeu case 2,5 millóns de copias dos oito discos que editou. E só ten 26 anos.
"MÁIS" é o noveno disco na carreira de Tamara, que presenta en Vilagarcía. Dedicado
ao cantante e compositor Marco Antonio Solís, un dous grandes da música latina
e gañador de varios Grammys. Para este disco, Tamara contou por primeira vez coa
produción dos Irmáns Ávila, a nova xoia da produción musical latinoamericana,
gañadores de 2 premios Grammys, 2 premios Billboard, 5 premios Ascap e 1 premio
BMI. Súas son producións exitosas como as de Aleks Syntek, David Bisbal, Luis
Fonsi, La Quinta Estación, Ana Torroja, RBD, Camila ou Malú, só por destacar
algúns.

23:00
CONCERTO NA RÚA
Rúa Rey Daviña.
Los STRIKKES
A historia do grupo comeza en Vilagarcía, a finais dos anos 60's. A súa estética e
estilo pouco estandarizado para a época, fíxolles un oco con gran popularidade no
ambiente musical comarcal de entón, desaparecendo anos mais tarde. No ano
2009 e con motivo do festival Coa axuda dos meus amigos, o grupo formouse de
novo, recibindo unha grande acollida do publico.
Actualmente a banda esta
composta por Paco Mariño
(baixo), Se Bazarra (teclados),
Miguel Frieira (percusión),
Pancho García (guitarra) e
Eduardo Oubel (guitarra e voz),
formando unha mestura de
experiencia e xuventude. Tamén
colaboran co grupo feminino
X+8, adaptando o seu repertorio e acompañándoas musicalmente no seu revival e percorrido sesentero.
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MÉRCORES 17
10:30  13:30
O Club dos Superroquiños
Parque Miguel Hernández
Arte na Rúa

Obradoiros de maquillaxe, papiroflexia, globofexia,
bailaxogos e fabricación de chaveiros.

12:30
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Nós de Sobradelo.
13:00
Fantasio na Rúa. Música.
Alameda.
DJ Barral.

21:00
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Froallo.
21:00
Exhibición de Taekwondo do Club Olimpic
Explanada Auditorio.

Oitenta deportistas de todas as idades, de 4 en adiante,
farán oito exhibicións de Taekwondo, dende as categorías
benxamín a adultos, con coreografías e acompañamento
de música. Inclúe acrobáticos saltos con rotura de táboas
e outros elementos.

21:30
Exhibición de Bailes Salón
Explanada do Auditorio.

A recién estreada Escola "Arousa", de Vilagarcía, e a
veterana "Al compás", de Vigo, farán unha mostra de
baile deportivo, nas modalidades de standar e latinos.
Os máis cativos bailarán chachachá, samba e pasodobre.

I can.
Hai club!

22:00
Festival de Baile Perla de Arousa e Banda de Música
Parque da Xunqueira.

A Escola de Danza Perla de Arousa e a Banda de Música de Vilagarcía ofrecen un
espectáculo de música tradicional galega na que, logo da actuación individual de
cada agrupación, ambas interpretarán unha peza conxuntamente.

23:00
Música na Rúa.
Rúa Rey Daviña.

Nydia Classical Music.
Animación Sociocultural Nydia repasa
os mellores números musicais da
historia: Jesucristo Superstar, Grease,
Mamma Mia, Hoy No Me Puedo Levantar... Con coreografías propias, voz ao
vivo e máis de 30 persoas que pasan
polo escenario. Cunha posta en escena
con vestiario propio para cada peza que
non deixará indiferente ao publico. Cun
fin de espectáculo do máis movido a
cargo do grupo de baile máis moderno
coa música más actual.

XOVES 18
10:30  13:30
O Club dos Superroquiños
Explanada Auditorio

Inchables, casa de bolas, táboa de surf, futbolín humano, globos e piruetas, música.
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12:30
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Airiños do Carril.
17:00
Fantasio na Rúa. Cine.
Rúa Castelao.
CAIXIÑA DOS MISTOS
Duración: 3 horas

O cine máis pequeno do mundo para nenos e
nenas nun espazo itinerante. Na Caixiña dos
Mistos os pequenos son os protagonistas:
escollen que película queren ver da carteleira,
entran no cine, e ó baixar da caravana votan
se a película lles gustou. Fóra pintan, e fan
actividades relacionadas coas películas nun
recinto de 50 metros cadrados, mentres esperan
a súa quenda para entrar a ver unha curtametraxe.

20:30
Pasarrúas. Grupo de Gaitas e Baile Malveiras.
19:00
Fantasio na Rúa - TEATRO
Rúa Castelao
FANTASIO na rúa. Teatro clown-malabar.

ROI O CAGABOLAS
O paiaso malabarista que fará escachar de risa aos asistentes con xogos de mazas,
bolas e artificios inimaxinables nun espectáculo dunha hora de duración que corre
coma o lume.

20:00
Fantasio na Rúa  Títeres
Rúa Castelao.
VARIETÉS

Unha pequena homenaxe aos artistas de rúa. É un espectáculo de marionetas con dous
actores manipuladores. Este dúo, esperto en enleala enriba dun escenario, presenta
números de carácter circense e cabareteiro. Sen dúbida unha obra que recorda aos
circos ambulantes que viaxaban de vila en vila amosando os seus emocionantes trucos,
cargados de humor e de interacción co público. ¡Saian e vexan! Saian e verán todos
eses fabulosos artistas que traballan nas rúas das nosas cidades: o equilibrista, a
medium, o trapecista, a cupletista e, por suposto, o xitano da cabra.

21:00
Fantasio na Rúa  Maxia.
REY MIDAS (maxia cómica)

Espectáculo de maxia cómica, onde
o mago arxentino Rey Midas fará
de todos os presentes que se queiran
achegar a el auténticos magos, facéndoos partícipes dos seus trucos e
mundo de fantasía, coa aparición de
animais, ilusionismo, soños e moita
risa. Duración: 1 hora.

21:30
Fantasio na Rúa. MÚSICA.
Alameda.

Brand De La Squad.
Grupo vilagarcián formado por Eyouw e Bombi, mc´s recoñecidos no panorama
underground con máis de nove anos de traxectoria no hip-hop, e con moitos directos
ás súas costas. Influenciados polo boom bap hip hop e polo rare funky, soul, jazz
ou oldies, as súas versións amosan beats con sons oitenteiros e cortes & scratches
de mc´s clásicos como Kool G Rap, Nas, Killah Priest ou A Tribe Called Quest.

18·19

22:30
Fantasio na Rúa CINE.
Rúa Castelao.
E.T. EL EXTRATERRESTRE.
1982. 115 minutos.

Un pequeno ser doutro planeta queda na
Terra cando a súa nave marcha esquecéndose del. Ten medo. Está completamente só..., pero faise amigo dun neno que
o agocha na súa casa. Xuntos procurarán
a forma de que o pequeno extraterrestre
regrese ao seu planeta antes de que os
científicos e a policía o atopen.

22:30
Longa Noite de Pedras
Petroglifos de Bamio.

Organizado polo Ateneo de Arousa, en colaboración co Concello, a arqueóloga Beatriz
Comendador explicará, xunto aos petroglifos iluminados, o significado desta arte
milenaria.

23:00
Noite de Zarzuela.
Parque da Xunqueira.

O Coro Liceo de Vilagarcía interpreta unha antoloxía da zarzuela, con fragmentos
míticos deste xénero, entre eles Doña Francisquita, El Barberillo de Lavapiés,
La verbena de la Paloma, La del Soto del Parral ou La Gran Vía. Cuarenta e
cinco cantantes, con vestiario acorde á época, estarán sobre o escenario, baixo a
dirección de Margarita Guerra e a acompañamento ao piano do prestixioso intérprete
Alejo Amoedo.

VENRES 19
10:30  13:30 h
Superroquiños
Feira Multicolor
Explanada Auditorio

Montaxe dunha feira clásica con atraccións: Oráculo ...

12:00
Inauguración da exposición O equilibrio fráxil.
Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo.
Fotografía de natureza ao aire libre, por Juan Pablo Moreiras.

13:00
Fantasio na rúa. Música.
Praza de Martín Gómez Abal (O Castro).
DJ Elena Barral.

12:30
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Mar de Arousa.
17:30
FESTIVAL PROXECTA 2011.
Sala de Conferencias do Auditorio de Vilagarcia

Charla-coloquio con Juan Pablo Moreiras, que compartirá as súas experiencias.

20:00
Campaña Libre, da dirección xeral de Xuventude.
Explanada Auditorio

Campaña de fomento dunha condución segura e sen alcol entre a mocidade. Arredor
dunha gran carpa haberá actividades de animación e divulgación, e se distribuirán
camisetas, agasallos e CDs co tema Flores en la carretera, do grupo Jabón Blue.

21:00
Pasarrúas. Grupos de gaitas Embruxo e Froallo.
21:00
Fantasio na rúa. Teatro
Colores del Alma. Alejando Guanella e Bilal Traoré.
Espectáculo no que se fusionan ritmos e lendas
de distintas tradicións étnicas africanas e arxentinas.
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21:00 h
CONCERTO NA RÚA
A Mariña.

Flip Flop Five.
Nace da unión de cinco músicos do Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía.
Versionan e adaptan temas da música pop/rock, bandas sonoras, música étnica,
éxitos comerciais actuais, e interprétanos en público cun formato musical orixinal
e atractivo que engancha aos espectadores dende a primeira nota. Teñen en común
a idea de que con instrumentos clásicos se pode abordar todo tipo de repertorio,
achegar a música a todo tipo de públicos e facer de cada unha das súas actuacións
unha performance inesquecible que combine música e espectáculo. E tamén, e
quizás o máis importante, unha tentación irresistible no verán, as terrazas e as
chancletas (flip flops en inglés) que lle dá nome ao grupo.

23:00
Concerto de CORNELIUS 1960
Parque da Xunqueira
Detrás de Cornelius 1960 hai cinco galegos e un de adopción que un día decidiron
formar un grupo e facer música a ritmo de rock, funky e pop. Un día, a través de
Myspace contactaron con Mick Glossop, quen fora productor de Van Morrison, entre
outros artistas de primeiro nivel. Glossop axudounos a producir o seu primeiro disco.
Despois, veu a alianza coa compostelana Blussens e a súa participación na
homenaxe aos 50 anos dos Beatles e na celebración do125 aniversario de CocaCola. Dende entón, o grupo vilagarcián segue sumando adeptos ao ritmo da canción
que versionaron para a bebida refrescante, Happiness: todo vai saír ben e hai
que sorrir por iso.
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23:00
CORNELIUS 1960
Parque da Xunqueira

22:30
Festival Proxecta 2011
Rua Alcalde Rey Daviña, entre praza de Galicia e rúa Ramon e Cajal.

Proxeccions nocturnas co traballo de trece fotógrafos (moda, natureza,
fotoxornalismo ).
Recoméndase levar roupa de abrigo.

SÁBADO 20
10:30  13:30
O Club dos Superroquiños
Parque de Miguel Hernández.

II Concentración moteira infantil e II Concurso de Motos Tuneadas.

10:30 as 13:30
Proxectiña
Rúas e parques de Vilagarcia.

Foto-walk con nenos e nenadas de 8 a 15 anos e visita a exposición O equilibrio
fráxil. Inscricións: Mr.Misto SPAF, na rúa Vistalegre.

11:30
Travesía a Nado do Porto de Vilagarcía
Peirao de Pasaxeiros.

Englobado no Campionato Galego de Natación en Augas Abertas, o Concello celebra
esta nova Travesía a Nado do Porto de Vilagarcía, baixo a organización do Club
Natación Vilagarcía, e a colaboración do Porto e o Club de Mar-Liceo Casino.

13:00
Pasarrúas. Grupo de Gaitas Os Xirifeiros.
21:00
Baile na Rúa.
Praza de Galicia.

FlashMob
Por definición, un flashmob é unha concentración de xente nun lugar determinado para
realizar unha acción determinada. Quedar conxelado nunha estación ou facer unha
coreografía multitudinaria son exemplos de flashmob. Tendo en conta que, despois, hai
un festival de danza, todo fai supoñer que por aí irá este flashmob. Ou non.

21:30
Festival folclórico Nós de Sobradelo.
Praza de Galicia.

Coincidindo co 25 aniversario da fundación do Grupo Nós de Sobradelo (Vilagarcía
de Arousa), ademais dos músicos e bailaríns desta agrupación, polo escenario da
praza de Galicia pasarán tamén outros grandes nomes do folclóre galego: a
agrupación Malveiras, de Carril (Vilagarcía de Arousa); Trapés, de Vigo; e Cantigas
e Agarismo, de Santiago de Compostela.

22:30
Verbena
Alameda.
Orquestra Millenium.

A verbena proseguirá no mesmo recinto unha vez rematado o Combate Naval

24:00
Combate Naval
Peirao do Ramal  Praias da Concha e Compostela.

Un ano máis, a Pirotecnia Penide ofrece o seu espectáculo de son, cor e luz
que rememora a batalla naval do porto de Callao, no Perú, en 1866.

00:30
Verbena
Alameda.
Orquestra Millenium.
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DOMINGO 21
12:00
Festa da Ameixa Carril
Lectura do Pregón polo humorista e actor Moncho Borrajo.
Nomeamento de cabaleiros e doas da Orde da Ameixa.
Degustación popular de ameixas á mariñeira.

21:00
Desfile Carrozas

Dez carrozas e preto de trinta grupos musicais e de animación
de rúa conforman o multitudinario desfile que percorrerá as
principais rúas de Vilagarcía, con saída e chegada dende a
explanada do auditorio municipal.

22.30
Fantasio na rúa. Cinema performance: cine mudo
e música.
Praza de Galicia.
Toño Pita interpreta obras de compositores clásicos (Beethoven,
Schumann, Bach ) intercaladas con creacións propias,
dándolle son a curtas de cinema mudo de Charles Chaplin,
Harold Lloyd e Buster Keaton.
O cinema mudo clásico cobra nova vida nas mans de Toño
Pita. Unha contemporánea dimensión na que se xuntan as
imaxes, os sons de sempre que son parte do noso acervo
cultural, e o uso das últimas posibilidades técnicas no eido
da creación musical.

Orde da Ameixa

O CARRIL I VILAGARCÍA DE AROUSA

MÉRCORES 24 A DOMINGO 29
De 12 a 24,00 horas.
FEIRA DAS TAPAS.

Varios establecementos hostaleiros de Vilagarcía ofrecen a súas especialidades e
compiten por obter a mellor cualificación por parte do público. Todo iso regado polos
mellores viños da denominación de orixe Rías Baixas.

SÁBADO 27
11,00-24,00
Rally Hog Galicia Chapter Ría de Arousa.

Un ano máis, a Galicia Chapter escolle Vilagarcía para o seu rally de motos Harley.
Chegarán á cidade ás 11,00 horas e estarán todo o día realizando actividades. Ás
18,30 horas realizarán un desfile polas principais rúas.

22,30
XVI Festival Folclórico Malveiras
Praza da Peixería

O grupo folclórico de Carril compartirá escenario con outras formacións convidadas
para esta XVI edición do seu festival. +INFO: www.malveiras.com

23,30
NOITE DAS MEIGAS
Varias rúas e prazas de Vilagarcía

Diferentes asociacións montan cadanseu poboado meigo no que os visitantes
poden degustar queimada, rosquiñas e outras viandas, e mesmo conseguir algún
que outro agasallo se completa o circuíto enteiro. A Noite inclúe a queima da Meiga
na Alameda, acompañada de fogos artificiais.

DOMINGO 28
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11,30
XVII Bandeira de Traíñas Concello de Vilagarcía
(cat. masculina) e II Bandeira Feminina.
Porto de Vilaxoán

As mellores tripulacións de Galicia disputan nas augas de Vilaxoán a última regata
da Liga Galega. Ao final se entregará non só a Bandeira de Vilagarcía senón a
Bandeira Xunta de Galicia ao campión
26·27da Liga Galega.

EXPOSICIÓNS
O bosque das fadas,
as de Ma
María Casal
Sala de Exposicións Rivas Brio
Briones.
Do 15 de xullo ao 16 de agosto.
Tres anos despois de expoñer os seus Laios da memoria na sala de exposicións
do auditorio, a artista de Catoira María Casal volve a Vilagarcía para amosarnos a
evolución da súa obra baixo o suxerinte título de O bosque das fadas. Ata finais
de agosto, na Sala Rivas Briones poderá contemplarse unha mostra da que Camilo
Franco ten escrito: Unha das vantaxes da pintura tal como a interpreta María Casal
é que podemos ver nela unhas cousas ou outras. Non porque a pintura cambie.
Porque cambia a xente que se asoma a ela. Como espellos: fan sempre o mesmo
pero os retratos son diferentes.

Estudo de cores aínda por inventar, de María José Rodríguez
Sala de Exposicións do Auditorio Municipal.
Do 22 de xullo ao 31 de agosto.
A polifacética artista local María José Rodríguez expón no auditorio, entre o 22 de
xullo e o 31 de agosto, unha particular colección de pinturas, esculturas feitas con
material reciclado e numerosos obxectos de decoración, baixo o título "Estudo de
cores aínda por inventar".

O equilibrio fráxil
Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo
Do dia 19/08/2011 ao 19/09/2011.
Inauguración o día 19, ás 12:00 horas.
Fotografia de natureza ao aire libre. Durante os últimos vinte anos, o fotógrafo Juan
Pablo Moreiras percorreu máis dunha trintena de países para captar con fotografías
momentos que mostren a relación que existe entre a paisaxe, a fauna e o ser
humano. A miúdo, estas fotografías cóntannos dun xeito claro como o home está
a destruír o seu ámbito natural.

Premio fotojornalismo portugués 2010 - Estação Imagem Mora
Sala Antón Rivas Briones
Do dia 18/08/2011 ao dia 18/09/2011
Inauguración o día 18, ás 20:00 horas.

O Premio de Fotojornalismo Estação Imagem I Amora, promovido pola Asociación
ESTAÇAO IMAGEM co apoio da Cámara Municipal de Amora, está aberto á participación
dos fotoxornalistas portugueses e estranxeiros residentes en Portugal. O obxectivo
do premio é promover a reportaxe fotográfica, xénero fotoperiodístico no que os
xornais e revistas apostan cada vez menos.
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NORMAS DE SEGURIDADE PARA A FESTA DA AUGA
* Procure levar calzado cómodo e pechado que evite
deslizamentos na rúa así como roupa cómoda e pouco
pesada con traxe de baño embaixo.
* Evite levar consigo teléfonos móbiles e cartos en
formato billete, porque pode perdelos co impacto da
auga.
* Lembre que pasos de peóns e pavimentos pintados
son zonas nas que é doado esvarar ao estar molladas.
* Rexeite utilizar recipientes de cristal ou similar, xa
que poden escachar no chan e dar lugar a cortes.
* Non colla auga acumulada do chan, posto que pode
levar areas ou outros líquidos que poidan mancar os
ollos, nin dos lugares habitados para iso.
* Respecte a zona húmida.
En caso de calquera accidente, chame ao número de
Emerxencias: 112, ou diríxase a calquera dos postos
de atención e socorrismo situados na área festiva.
Grazas pola súa colaboración.

O noso agradecemento a todas
as institucións, empresas, colectivos
e persoas particulares que, co seu apoio
e colaboración, fixeron posible
as festas que todos queremos.

Concello de

Vilagarcía
de Arousa

deseño: área de comunicación social
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DECLARADAS DE INTERESE TURÍSTICO NACIONAL

+ INFO www.vilagarcia.es

