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Colaboración CRDOP Arzúa-Ulloa e empresas
Recinto feiral Terra do Queixo: datas e horarios
Programación 2020: catas, actividades EFA Piñeiral,
info obradoiros, exposicións, concurso tapas.
Inauguración e pregón
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Exposición Concurso de carteis 45ª aniversario
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Torneo de Xadrez
Queixeando polas rúas de Arzúa
Festival do Queixo: 2 días de concertos de balde!
12º Concurso Queixo Maquetón
4º Festival Pequequeixo
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BENVID@S Á FESTA!
Considérate na casa ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Goza da festa respectando a contorna e, por encima de todo, respectando os demais. Dá unha
volta pausada polos arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa, terra.
Os aseos públicos do Recinto feiral permanecen abertos desde a mañá ata o final dos concertos.
Contan con servizo de limpeza regular, mais as persoas usuarias somos quen debemos preservar o
seu coidado. Hai papeleiras e colectores no exterior e interior do recinto, tira o lixo nos lugares
axeitados.
Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns... Lembra

que estás na casa!

Desde o xoves 20 de febreiro, día da
presentación aos medios (Espazo gastronómico
La Galiciana, 12 h), hai dispoñibles folletos coa
programación nas instalacións municipais e nos
establecementos de hostalería de Arzúa e
comarca. Infórmate de todo en @festaqueixo, o
noso espazo en Twitter! E se andas por facebook,
únete á festa! Somos máis de 6.000 amig@s!

Agardámosvos a tod@s!

web www.festadoqueixo.org
facebook facebook.com/festadoqueixo
twitter twitter.com/festaqueixo
instagram instagram.com/festadoqueixo

Páx. 2

youtube youtube.com/festadoqueixo
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#ARZÚA
45 anos de festa. A Festa do Queixo é unha
celebración de tod@s onde o queixo é
protagonista desde 1976. Arzúa transfórmase nun
espazo contemporáneo e multidisciplinar onde
se reúnen arredor de 40.000 persoas.
Un vieiro de acontecementos que achegan
valor
cultural,
didáctico
e
económico.
Gastronomía, música, cultura, tradición e
innovación. Un lugar aberto a tod@s e pensado
para tod@s.

O recinto feiral Terra do Queixo abre o sábado
29/02 de 11 a 20.30 h. e o domingo 01/03 de 10 a
18.30 h. Durante 2 días acolle a artesáns e
profesionais, actividades formativas, culturais e de
lecer. É o punto de encontro e o gran espazo de
intercambio. No posto da organización hai
información e diferentes produtos da festa! E
tamén atoparás o Fotocol das vaquiñas para
‘queixear’ muxindo co teu mellor sorriso!

Páx. 3

A programación comeza días antes con catas
comentadas
nos
centros
educativos
e
actividades na EFA Piñeiral. Xa a fin de semana
poderás gozar do concurso de tapas e petiscos
(venres 28), animación e unha gran variedade de
obradoiros e actividades. Moitas delas son de
balde e, as que non, a prezo moi reducido. Polo
día tamén haberá música co festival
Pequequeixo e pola noitiña, 2 días de concertos
totalmente de balde no Festival do Queixo.
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FILOSOFÍA E OBXECTIVOS
Filosofía

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

A festa aséntase nunha filosofía de actuación estable, visible e accesible. Dentro deste esquema,
a programación cultural e musical ao longo de 3 xornadas en rúas e prazas convértese nun eixe
fundamental e nun importante elemento dinamizador do rural, referencia de desenvolvemento e
cultura.
Preténdese potenciar e poñer en valor os recursos do noso territorio. Máis aló de ser unicamente
esa cita anual que ten unha duración limitada, o evento busca reflectir a nosa idiosincrasia e
potencialidades desde unha dimensión cultural extensiva á xeración de valor, onde a cultura do
rural toma forza universal.
As accións con repercusión na vila, así como na Internet, son as nosas ferramentas para abrir novos
públicos. Entre os retos cumpridos, evolucionar e renovar completamente o sitio web
www.festadoqueixo.org, con máis de 62.000 visitas anuais. Igualmente, atender o perfil do evento
nas redes sociais para dar resposta ás actuais expectativas da opinión pública, cunha
comunicación aberta, continuada e bidireccional coas persoas usuarias da rede.
Ademais, este ano, POR PRIMEIRA VEZ NA FESTA contaremos no recinto feiral cun PUNTO VIOLETA,
de concienciación e información e atención contra a violencia de xénero, en colaboración co
CIM de Arzúa.
Igualmente, tamén por vez primeira no evento, afondando no compromiso medioambiental
usaremos VASOS 100% BIODEGRADABLES.

Obxectivos●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
‘Queixear’: facilitar a interacción co público e comunicar os valores da festa
Poñer en valor a tradición desde a perspectiva da innovación
Prestixiar o territorio e as potencialidades presentes e futuras do rural
Amosar a cultura do queixo como escaparate de Arzúa
Contribuír ao prestixio do queixo e dos produtores
Procurar a máxima interacción entre feira, festa e lecer
Alimentar a creatividade a través do queixo e as artes
Achegar a cultura do queixo ao público infantil e á mocidade
Acadar maior visibilidade, notoriedade e contacto co público na rede
Potenciar o valor gastronómico do produto na restauración
Incorporar as potencialidades do produto na cociña de vangarda
Promover a identificación da Festa do Queixo como experiencia única e singular
Situar Arzúa no mapa cultural e gastronómico internacional
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O QUEIXO da DOP ARZÚA-ULLOA
Mmmm! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
O queixo producido na área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa
elabórase a partir de leite natural e enteiro de
vaca, e caracterízase pola súa forma lenticular
ou cilíndrica.
En pezas de 0,5 a 3,5 quilos, vai provisto dunha
etiqueta comercial na que figura de xeito
destacado a mención da Denominación de
Orixe Protexida, e cunha contra etiquetaxe
numerada expedida e controlada polo Consello
Regulador. Desde 1989 este queixo recibe a
denominación de Produto Galego de Calidade.
Este produto de elaboración artesá prodúcese
nos concellos da área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa:
Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Curtis, Frades,
Melide, Mesía, Ordes, Oroso, O Pino, Santiso,
Sobrado, Toques, Touro, Vedra e Vilasantar (prov.
da Coruña), Antas de Ulla, Carballedo,
Chantada, Friol, Guntín, Monterroso, Palas de Rei,
Portomarín e Taboada (prov. de Lugo) e
Agolada, A Estrada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda
e Vila de Cruces (prov. Pontevedra).
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A súa codia, fina e elástica, é dunha cor que
tende de amarela media a escura, brillante,
limpa e lisa. A pasta, de cor uniforme entre
branca marfil e amarela pálida, ten aspecto
brillante, sen fendas. Presenta poucos ollos,
pequenos, angulosos ou redondeados e de
distribución irregular.
O seu aroma é lácteo, lembra o arrecendo da
manteiga e do iogur, con matices de vainilla,
nata e noz de intensidade feble. O sabor é
lixeiramente salgado, de acidez media ou baixa.
Os contidos mínimos en extracto seco serán do
45%, en graxa 45% e en proteína 35%.
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QUEIXEAMOS?
Queixear significa interaccionar co queixo e coa festa
Todas as persoas que vos achegades á festa sodes os protagonistas. O único requisito obrigado é
un sorriso . Todos os lugares son bos para queixear, e pode facerse a calquera idade.
Normalmente, debes ter preto un queixo, pero non sempre. Podes estar mercando nos stands,
participando nun obradoiro, bailando no festival ou levar posta algunha prenda da festa (un
mandil, unha camiseta, etc.)

#queixear
No Recinto feiral, cos medios que nos visitan e
nos concertos cos grupos do festival!
Único requisito: o teu sorriso
Moit@s xa queixearon e que ben se pasa!

Páx. 6

Onde queixear: Recinto feiral, Campo da feira, Praza de Galiza
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CONCURSO DE CARTEIS 2020
No concurso de carteis da 45ª Festa do Queixo, Arzúa 2020, recibíronse un total de 33
propostas en diferentes técnicas dixitais ou manuais desde as catro provincias galegas,
do resto do Estado, e tamén do estranxeiro (Arxentina).
O xurado concedeu 13 puntos e o 1º PREMIO á peza nº 4 titulada “Tradición” de Rubén
Lucas García. Esta obra será o cartel anunciador do 45 aniversario da Festa do Queixo.
Valorou a especial relación co 45 aniversario, a través dun vestido, deseñado cun tecido
de queixos, en tons cálidos amarelo e marróns tan característicos dos anos 70, que nos
transportan á década na que naceu o evento. O cartel pondera a figura feminina,
homenaxeando á muller disposta, traballadora, en marcha, á reivindicación do mandil,
do esforzo, do traballo diario. Todo isto pensando nas persoas que producen e traballan
arredor do queixo, ao comezo maioritariamente mulleres, as “queixeiras” representadas
agora con actitude de dinamismo e soltura, coa posición do corpo en movemento e
mesmo cun “aire festivaleiro”.

1º PREMIO

600 €+ fin semana turismo rural 2 persoas + lote de produtos
Festa do Queixo + queixo DOP Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 4. Puntuación recibida: 13 puntos
● TÍTULO: ‘Tradición’
● AUTOR: Rubén Lucas García (Murcia)

Páx. 7

A votación tivo lugar o luns ás 14 h. na Capela da Madanela de Arzúa, mediante
valoración dun xurado cualificado designado pola Organización. O 4º premio foi elixido
por votación popular en Arzúa, o venres 13 de decembro, que cadra co 2º premio do
xurado.
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RESTO DE PREMIADOS
2º PREMIO

300 €+ xantar 2 persoas + lote produtos “Festa
do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 2
● TÍTULO: “Lúa queixo”
● AUTORA: Carolina Iglesias Nieto (A Coruña)

3º PREMIO
100 € + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa

● CARTEL Nº 31
● TÍTULO: “Mundoqueixo”
● AUTOR: Martín Gómez Domínguez (Santiago de Compostela)

4º PREMIO – por votación popularagasallo especial + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa

● CARTEL Nº 2
● TÍTULO: “Lúa queixo”
● AUTORA: Carolina Iglesias Nieto (A Coruña)

O xurado estivo formado por:
José Luís García, alcalde de Arzúa
Aurora Varela, concelleira de Cultura, Educación e Partipación veciñal
Óscar Pérez, xerente do C.R.D.O.P. Arzúa-Ulloa
Diego Valiño, presidente A.E.C.A.
Miriam Blanco, xefa de estudos do C.E.I.P. de Arzúa
Miguel Ángel Andújar, director IES Arzúa
Inma Carbia e Susana Estévez, profesoras E.F.A. Piñeiral de Arzúa
Jose Ramón Bernárdez, resp. concurso Queixo Maquetón
Ramón Roldán, coordinador e resp. comunicación Festa do Queixo

Secretario: Marcos Pampín, técnico de Cultura Concello de Arzúa
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Exposición dos carteis ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
As pezas estiveron expostas desde o LUNS 16 ata o VENRES 20 de DECEMBRO, e do 2 ao 4
de XANEIRO de 2020, e estarán expostas durante a festa (ver horarios no programa
resumido)
A obra elixida como 1º premio foi o cartel anunciador da 45ª edición. A entrega de
premios terá lugar no acto inaugural, o sábado 29 de febreiro de 2020, e todos os carteis
os finalistas (con algún punto do xurado) levan un queixo!
Marcos Pampín, técnico de cultura do Concello de
Arzúa, foi o secretario no concurso e recolleu a
acta de resultados da edición 2020.
Desexamos reiterar o noso agradecemento a
todos os participantes, así como a todas as
empresas e persoas relacionadas co evento.
MOITAS GRAZAS A TOD@S!!! ;)

Entrega de premios

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A elección dos premiados realizouse na Capela da
Madanela de Arzúa, mediante valoración do
xurado cualificado designado pola organización,
agás a do 4º premio, que foi elixido por votación
popular.

Páx. 9

A entrega de premios realizarase no programa de
actos da Inauguración da 45ª Festa do Queixo, o
sábado 29 de febreiro de 2020 ás 12 h.
(carpa campo da feira)
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COLABORACIÓN CRDOP E TECIDO EMPRESARIAL
queixo nos concertos!

●●●●●●●●●●●●●●●●●
O concello de Arzúa, a organización da Festa do
Queixo e o CRDOP Arzúa-Ulloa acordaron a mutua
colaboración coa cesión de pezas de queixo
para accións de promoción durante os días do
evento.
Ofreceranse de balde petiscos de queixo durante
os concertos do festival desde as barras do
Campo da feira.

O evento ponse a disposición do tecido
empresarial como plataforma para a súa difusión
e promoción, en beneficio de todos.
O obxectivo principal destas accións é mellorar a
visibilidade e notoriedade das empresas a través
dunha relación estable, empregando a Festa do
Queixo como oportunidade e plataforma de
comunicación.

CRDOP Arzúa-Ulloa (corredor central Recinto feiral)

Cada ano únense ao queixo empresas e colectivos de diferentes sectores: industria, turismo

Páx. 10

rural, hostalería, alimentación, formación, restauración, produción cultural, medios...
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RECINTO FEIRAL
O recinto feiral Terra do Queixo

●●●●●●●●●●●●●●●●

No centro do Recinto feiral danse cita

expositores de queixos galegos das 4

denominacións de orixe. Tamén prestixiosos
queixos chegados desde Francia, Italia,
Asturias, Aragón, Baleares, León, A Mancha,
Estremadura, e outros premiados co World
Cheese Awards.
Nos corredores laterais tamén contaremos con
outros produtos de alimentación gourmet.

55 queixerías e un total de 78 expositores

●●●●●●●●●●

O queixos da DOP Arzúa-Ulloa e os produtores lácteos tradicionais serán un ano máis anfitrións dos
mellores queixos de España e Europa en Arzúa. O recinto feiral Terra do Queixo acollerá durante 2
días a profesionais e artesáns, e actividades relacionadas co queixo.
Haberá 55 QUEIXERÍAS e un total de 80 POSTOS no Recinto feiral, enchendo o límite establecido
polo Concello e a organización para esta 45ª edición. Están divididos en 3 ZONAS.
A

ZONA ‘A’

acollerá unha selección de 24 postos de produtos artesanais e gourmet de alta

calidade, como todo tipo de doces artesáns galegos, chocolates, marmelos, pastas, cafés e
infusións a granel, madalenas de mirabel, sidra natural, zumes e aceites ecolóxicos, crema de
castañas, ibéricos, mel e licores, conservas de Cantabria, azafrán e pimentón de la Vera, vinagre
de allo negro, etc e concellos ou colectivos convidados como Boimorto, o melindre de Melide ou
a EFA Piñeiral.
A

ZONA ‘B’ (corredor central) será para as 12 queixerías con DOP Arzúa-Ulloa, as anfitrioas, e

tamén o lugar onde estarán a DOP Arzúa-Ulloa e a DOP Queixo Tetilla, e o resto de queixos das
outras denominacions galegas, do Estado e Internacionais.
A ZONA

‘C’ para 6 queixerías con certificado de Produtores Lácteos Tradicionais (PLT). TODOS OS

QUEIXOS, tanto industriais como artesanais, e o resto de produtos alimentarios contarán co
OBRIGATORIO REXISTRO SANITARIO.
Realizaranse diferentes obradoiros de queixo no 1º andar (ver programa)

Páx. 11

A relación completa de stands poderase consultar na web desde o día 25 de febreiro.
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Plano recinto feiral Terra do Queixo 2020 ●●●●●●●●●●●

Horarios 2020 ●●●●●●●●●
Sábado 29/02: de 11 a 20.30 h.
(aseos ata o remate dos concertos)

Domingo 01/03: de 10 a 18.30 h.
E no posto da organización, MÁIS DE 40 ARTIGOS
DIFERENTES DA FESTA, E ESTE 45º ANIVERSARIO
ESTREAMOS AS NOVAS CAMISETAS PARA QUEIXEAR

Páx. 12

As novas camisetas para queixear
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O FOTOCOL

DAS VAQUIÑAS estará situado un ano máis no Recinto feiral para ‘queixear’

co mellor sorriso de dous en dous, MUXINDO MEDIA DUCIA DE VACAS . Ademais de queixerías e
outros produtos, no posto da organización hai información e artigos da festa: USB, camisetas,
mandís, bolsas, pins, etc.

Recinto feiral (planta baixa), sábado 29 e domingo 1, todo o día
Ademais, na zona do festival contaremos novamente con

FOOD-TRUCKS

ou gastronetas nas

Páx. 13

que se servirá comida gourmet en pequenas doses, tanto salgada coma doce, boa parte dela
preparada con queixo de Arzúa.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 2020
ACTIVIDADES ● OBRADOIROS ● ANIMACIÓN ●●●●●●●●●●
Bótalle un ollo á PROGRAMACIÓN de actividades
que temos para o 45º ANIVERSARIO. Hainas para
nen@s, moz@s e maiores! ;)
A maioría das actividades son de balde, e as
outras a prezo moi reducido. Nalgunhas, como
no obradoiro de cociña, levarás o teu propio
queixo para a casa! ;)

A programación cultural de obradoiros e actividades trae novidades pensadas especialmente
para pequenos/as e mozos/as, mais tamén para maiores. Destaca novamente a celebración nas
semanas previas de varias actividades novas relacionadas co queixo, o marketing, a nutrición e
a saúde, que se desenvolverán na EFA Piñeiral. Igualmente, as catas comentadas con queixo da
DOP Arzúa-Ulloa dirixidas aos centros educativos, organizadas en colaboración co Consello
Regulador antes e despois do evento.

Obxectivos dos obradoiros●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
•
•
•
•
•

Achegar a cultura do queixo e diferentes disciplinas artísticas á mocidade, na procura da súa
participación activa.
Entender as artes como parte da nosa cultura e como xénero comunicativo a través da imaxe
e coñecer, por exemplo, as técnicas do cinema.
Fomentar valores cooperativos, de tolerancia, respecto e solidariedade.
Desenvolver a creatividade motora, a expresión corporal, a sensibilidade musical. Participar
activamente e dun xeito consciente cos compañeiros e compañeiras durante os obradoiros.
Reforzar a autoestima e potenciar a creatividade para adquirir habilidades sociais que
favorezan a autorrealización persoal e social.

Recomendacións dos obradoiros●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
•
•
•

As prazas son limitadas a 10-15-20 participantes dependendo do obradoiro ou actividade, e
reservaranse por orde de chamada ata encher a capacidade (tel. 981500222).
Os nen@s menores de 7 anos deberán estar acompañados por unha persoa adulta en
calquera actividade.
Por normativa legal, debe asinarse o consentimento dunha persoa adulta para a toma de
imaxes dos/as menores de idade.

•

•
•

No teléfono 981500222 (Dpto. de Cultura Concello de Arzúa) antes do 28 de febreiro ás 15 h.
Nas actividades no Recinto feiral, de quedaren prazas libres é posible anotarse o mesmo día
ata media hora antes.
Para as actividades na EFA Piñeiral inscríbete no 981500580 ou pineiral@pineiral.es
E toda información en info@festadoqueixo.org
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Como e cando se inscribir●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PROGRAMACIÓN PREVIA: EFA Piñeiral
MÉRCORES 19 FEBREIRO

12-14 h TERTULIA TÉCNICA E CATA a cargo de Óscar
Pérez Ramil, Secretario-Xerente do Consello
Regulador DOP Arzúa-Ulloa, abordando as achegas
nutricionais do Queixo. EFA Piñeiral. Alumnado e
profesionais.
EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou
pineiral@pineiral.es ata o 18 de febreiro.
Entrada libre.Prazas limitadas

VENRES 21 FEBREIRO

14-15 h E-QUEIXO: TERTULIA TÉCNICA
Tendencias de Packaging na industria alimentaria
A cargo de Elena Lucio da Axencia Proimaxe.
EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou
pineiral@pineiral.es ata o 20 de febreiro. Entrada
libre

XOVES 27 FEBREIRO
18 - 20 h MASTERCLASS
Unha cociña persoal e de produto co Arzúa Ulloa
desde a Horta do Obradoiro
Propostas persoais e de produto a cargo de Kike
Piñeiro e Eloy Cancela.
EFA Piñeiral. 15 €. Inscrición no 981500580
ou pineiral@pineiral.es ata o 26 de febreiro. 25
prazas

Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa

Nos centros de ensino de Arzúa
En colaboración co Consello Regulador DOP ArzúaUlloa. Na semana previa e tamén nas semanas
seguintes á festa.
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Páx. 15

ADEMAIS: CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA DOP ARZÚA-ULLOA

CONCURSO DE TAPAS E PETISCOS, venres 28
13ª edición

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A programación da fin de semana
comeza o venres 28 de febreiro co 13º Concurso
de tapas e petiscos Festa do Queixo,
organizado polo Consello Regulador da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.
De 18 a 23.30 h pódense degustar en máis de 20
establecementos de hostalería de Arzúa as
tapas que participan competindo en calidade,
orixinalidade e presentación final.

Establecementos participantes 2020

Páx. 16

O número de participantes pode aumentar, pois o prazo remata o día 23/02/2020.
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Gañadores edicións anteriores
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INAGURACIÓN E PREGÓN, sábado 29/02
PREGOEIRA: BENEDICTA SÁNCHEZ
A recentemente premiada co Goya a actriz revelación dará o discurso de apertura
do evento, o sábado 29 de febreiro ás 12.30 h na carpa do campo da feira.

Benedicta Sánchez Vila, é unha fotógrafa e actriz galega de 84 anos. Naceu na parroquia de San
Fiz, en O Corgo (Lugo), desde onde a mestra de Manán de Abaixo a levou para a súa casa en
Lugo, para que puidese completar os seus estudos. Con 17 años, foi a primeira persoa en Galicia
declarada vexetariana. A esa idade casou cun mozo de Pol e aos 25 anos emigrou co seu home
ao Brasil. En Río de Xaneiro traballou 15 anos como fotógrafa, ademais de nunha casa, nun bar e
nunha librería. Separouse do home e tivo unha filla. Retornou a España coa filla, tendo que dar ao
home por desaparecido na embaixada para poder viaxar soa coa súa filla Emma, instalouse en
Valencia e finalmente volveu ao Corgo, onde vive actualmente.
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A súa carreira como actriz comezou en 2019 cando despois de que a súa filla a levara ao casting,
debutou cun papel protagonista no filme “O que arde”, de Óliver Laxe, interpretación pola que
aos seus 84 anos foi premiada o pasado 25 de xaneiro co Goya 2020 á mellor actriz revelación.
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É a actriz de maior idade en conseguir o galardón cinematográfico nesta categoría, sendo a
segunda de maior idade nas categorías de intérpretes femininas, só superada por Julieta Serrano,
que logrou o seu primeiro Goya aos 87 anos. O filme “O que arde” gañou tamén no Festival de
Cannes o Premio do xurado da sección Un Certain Regard. En Cannes, Benedicta fascinou a todos
os congregados bailando unha muiñeira sobre a alfombra vermella.
Podes saber máis dela en
https://gl.wikipedia.org/wiki/Benedicta_S%C3%A1nchez
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicta_S%C3%A1nchez

Ver o seu discurso nos premios Goya aquí, con frases como “eu son galega y quiero también el
Goya para Galicia, a miña terra meiga”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-goya/benedicta-sanchez-mejor-actriz-revelacion-vida-dasorpresas-esta-muy-grande/5492738/

Entrevista no programa Land Rober CRTVG
P: “Fuches sempre rebelde non?”
R: “Home, quen non? As persoas non somos rebeldes cando nos asustan, nos conseguen asustar,
vaiche ocurrir isto, tal, tal, tal e aí collemos medo, ven un sentimento de culpa ou falta de
curiosidad.”
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/xa-podes-volver-ver-a-entrevista-completa-a-benedicta-sanchez-4286492

Páx. 19

Nestes 45 anos, os pregoeiroes e pregoeiras da festa foron:
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ARZUÁNS DO ANO 2019
•

Lydia Veiga, actriz
Lidia Veiga é unha actriz galega nada en Arzúa no 1997. En 2015 decide
iniciarse no mundo da Interpretación cursando na Escola Superior de Arte
Dramático de Galicia.
Durante estes catro anos de carreira compatibiliza os estudos cos seus
primeiros traballos actorais no mundo do teatro e do audiovisual.
Actualmente tamén traballa de profesora de teatro en Arzúa, na
Asociación O'Bringuelo Cultura Tradicional, coa vontade de que xermole
o gusto polo teatro entre os máis cativos

•

Fran Cañotas, xornalista
Fran Cañotas é un xornalista, actor e presentador arzuán. Os seus
primeiros pasos actorais deunos no grupo de teatro da Asociación
Cultural Ánxel Casal, con tan só cinco anos. Estudou Xornalismo na
Universidade do País Vasco e na Universidade de Santiago de
Compostela. Comezou colaborando en Radio Arzúa para pasar despois
aos Deportes da Radio Galega como narrador de partidos. Da radio salta
á Televisión de Galicia para presentar 'A Liga das Cidades' e colaborar
no 'En Xogo'. No verán de 2019 comeza un novo programa nas tardes da
Galega. Actualmente está inmerso na gravación dun novo proxecto
chamado 'Come a Comarca', un reality-gastronómico que se emitirá
este marzo na TVG.

•

Damián García, astrofísico
"Damián García Casto. Astrofísico Arzuán que completou os seus estudos
preuniversitarios na vila. Graduado en Física pola Universidade de
Santiago de Compostela e Mestrado en Física Teórica pola Universidade
Complutense de Madrid. Retornou á Universidade de Santiago para
realizar os seus estudos de doutoramento sobre os Raios Cósmicos e os
efectos e influencia no clima espacial e terrestre, no Instituto Galego de
Física de Altas Enerxías. Ditos estudos levárono a realizar unha estadía de
2 meses no continente Antártico para a montaxe dun novo detector de
Raios Cósmicos. Actualmente, atópase na fase final da realización da
súa tese doutoral."

Radio Arzúa, 25º aniversario
A Radio Pública de Arzúa fixo a súa primeira emisión o 16 de setembro de
1995. Era alcalde Manuel Moscoso López. Dende entón, esta emisora,
levou a cabo unha emisión ininterrrompida cunha ampla e variada
programación dando sempre predilección aos contidos máis próximos e
locais. Contou cunha plantilla de máis de medio cento de colaboradores
exercendo de maneira desinteresada. No transcurso destes 25 foi
galardoada por EMUGA (Asociación de Emisoras Municipais Galegas) co
premio á mellor reportaxe cun programa titulado “Arzúa Terra do Queixo
Pórtico de Compostela”. Tamén foi XX Premio de Xornalismo e
Comunicación Galo de Curral Vila de Cruces o pasado ano 2019.
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•

•

Rondalla Moraima, 20º aniversario
A agrupación musical arzuá RONDALLA MORAIMA comezou a súa
andaina hai 20 anos por iniciativa do actual Presidente Antonio Raposo.
O grupo fórmano 11 membros que empregan guitarras, bandurrias,
laudes, chelo, pandeiro, frauta, acompañados de voces mixtas. Contan
cun amplo repertorio, moi variado, que pasa por música clásica, galega,
relixiosa, habaneras, boleros, tangos, entre outras; sendo un dos
compoñentes do grupo, Luís Vidal, o responsable dos arranxos e da
harmonización de todo o repertorio. Son moitos os concertos realizados
en Galicia, incluso cruzaron fronteiras actuando en Niedereschach,
Alemaña, e en Arzúa realizan, como mínimo, un concerto anual. En 2019
gravaron e presentaron en Arzúa o seu primeiro disco, “Aloumiñando”.

•

Aula de adultos, 20º aniversario

A Aula de Educación de Persoas Adultas do Concello de Arzúa, naceu
hai 20 anos coa finalidade de ofrecer a todas as persoas adultas a
posibilidade de adquirir, actualizar, completar ou ampliar os seus
coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e
profesional, a través de ensinanzas formais e non formais, impartidas en
réxime presencial e a distancia.

•

Queixería Barral, premio WCA 2019
Levan 30 anos traballando para manter vivo o sabor do queixo Arzúa
Ulloa e Tetilla D.O.P. e poñer en valor o esforzo de toda esta traxectoria
de mestres queixeiros, así como na creación de novos produtos que se
adapten a las necesidades de consumo actuais. Premio World Cheesee
Awards 2019 bronce en Arzúa-Ulloa e Tetilla, 2018 bronce en Tetilla, 2017
ouro en Tetilla e prata en Arzúa-Ulloa, 2 estrelas de ouro en ITQI.

Queixería Galmesano, premio WCA 2019
Fan queixo de pasta dura cocida elaborado seguindo a técnica dos
queixos tradicionais de pasta prensada cocida e de longa maduración.
Desde a xerencia, comentan que, para todo o equipo, e para min en
particular, é un orgullo recibir esta distinción. É precisamente nesta terra,
en Arzúa, onde atopamos os mellores mimbres para o noso proxecto,
terra tradicionalmente queixeira que nos ofrece as mellores condicións
para iso, para facer un queixo especial. Arzúa é unha parte de nós e
bandeira do noso queixo Galmesano. Premios World Cheesee Awards 1
prata e 2 bronces en 2019. Primeiro premio nacional en Gourmet Queso
2019.
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•
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INAUGURACIÓN PASO DE VACA DE ARZÚA
Sábado 29/02
Rúa Travesía da feira (esquina recinto feiral Terra do Queixo)
Tras o pregón, aprox. 13 h

O Paso de Vaca é un Proxecto de Casa Grande de Xanceda para seguir poñendo en valor o rural
galego. Consta de tres elementos: o propio paso, o sinal de Paso de Vaca e un tótem de 1x1m
cun marco de madeira.

6 boas razóns para querer un paso de vaca
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1. Porque Galicia é o territorio que máis leite produce de toda España e o décimo no ranking
europeo.
2. Porque as vacas forman parte da nosa tradición e da nosa paisaxe.
3. Porque o rural galego sofre un gran despoboamento, e son sectores como o leiteiro, os que
manteñen vivas moitas das nosas aldeas.
4. Porque máis de 8.400 familias dedícanse directamente á produción de leite en Galicia.
5. Porque o Paso de Vaca pódese converter nun símbolo das nosas cidades e vilas, como
homenaxe a gandeiros, vacas e agricultores.
6. Para reivindicar o consumo de produtos locais a un prezo xusto que permita manter o rural
vivo.
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EXPO Concurso de carteis
Sábado 29/02 e domingo 01/03
Capela da Madanela
Sábado 29 de febreiro, de 11 a 13 h e 16 a 18 h. Domingo 1 de marzo, de 11 a 13 h.
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Na Capela da Madanela estarán expostos
todos os carteis presentados a concurso esta
45ª edición. Son 33 propostas chegadas desde
as catro provincias galegas e do resto do
Estado e do estranxeiro (Arxentina). Están
realizadas en diferentes técnicas por persoas
de todas as idades (ver resultados e carteis
premiados en páx. 7-8-9).
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OBRADOIROS de queixo fresco
Sábado 29/02 e domingo 01/03

Recinto feiral. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro. 4 obradoiros. 20 prazas por obradoiro

Despois de muxir, lavar as mans e pór bata e gorro, @s participantes elaboran un queixo fresco e
ao rematar 5 queixos máis cos que farán un piano de queixo que tocar despois. Cada nen@ levará
para a casa o seu queixo nunha bolsa de tea.

Páx. 24

Recinto feiral. 1º andar. 20 prazas. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro e, se quedan prazas
libres, no stand do Concello de Arzúa durante a festa ata media hora antes.
Recinto feiral (ver horarios en programa)
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XADREZ: 2º torneo chess & cheese Arzúa
Domingo 01/03

Local Social Sta. María (a carón do parque de bombeiros)

Torneo xeral válido para Elo Fide e xogadores federados

Sistema de xogo: suizo a 6 roldas. Ritmo de xogo: 10´+2”
Horario de xogo: presentación 10:15, 1ª rolda 10:30, clausura 14:00
Emparellamentos: realizaranse mediante programa informático, non se admitirán reclamacións salvo erros
na introdución de resultados antes da seguinte rolda.
Participantes: aberto a todos os xogadores federados, o torneo e válido para Elo FIDE de rápidas.
Inscricións: 1€, pódese realizar no tfno. 617234393 ou en pokeryajedrez@gmail.com ata o venres 28/02
Desempates: resultado particular, bucholz -1, bucholz total e media de Elo.
Tempo de espera: hasta a caída da bandeira.
Premios: Xeral: 1º trofeo + queixo Arzúa-Ulloa, 2º queixo Arzúa-Ulloa, 3º queixo Arzúa-Ulloa, 1º comarcal
trofeo + Queixo Arzúa-Ulloa.

Sistema de xogo: suizo a 6 roldas. Ritmo de xogo: 10´+2”
Horario de xogo: presentación 10:15, 1ª rolda 10:30, clausura 14:00
Participantes: aberto a todos os xogadores nados en 2006 ou posteriores.
Emparellamentos: realizaranse mediante programa informático, non se admitirán reclamacións salvo erros
na introdución de resultados antes da seguinte rolda.
Desempates: resultado particular, bucholz -1, bucholz total e progresivo.
Inscricións: gratuíta, pódese realizar no 617234393 ou en pokeryajedrez@gmail.com ata o venres 28/02
Desempates: resultado particular, bucholz -1, bucholz total e progresivo.
Premios: medallas para todos os participantes
sub-14: 1º trofeo + queixo Arzúa-Ulloa, 2º cartas o Dragón, 3º cartas o Dragón
sub-10: 1º trofeo + queixo Arzúa-Ulloa, 2º cartas o Dragón, 3º cartas o Dragón
Regras: para o non especificado nestas bases aplicarase o regulamento da FIDE. A inscrición no torneo
supón a autorización dos participantes para publicar os seus datos persoais ou fotografías.
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Torneo Escolar sub14-sub10

QUEIXEANDO por #ARZÚA
Festa e música nas rúas e prazas
Ao longo da mañá do

sábado 29, animación de

rúa e pasacalles desde o Recinto feiral á Praza de
Galiza co grupo de gaitas CASTRO CURBÍN.
Ver programa páx. 37-38-39

Na tarde do

sábado 29, máis festa no Recinto

feiral, rúas e prazas de Arzúa coa

CHARANGA

SANTA COMPAÑA.
Ver programa páx. 37-38-39

… e o domingo 1 a festa e a música continúan co
grupo de gaitas FOL DA CHOUSA e FONDAOS DO

PÍFARO.

Páx. 26

Ver programa páx. 37-38-39
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Páx. 27

O FESTIVAL DO QUEIXO
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O queixo está sempre acompañado por unha intensa programación de actividades entre as que
destaca, especialmente, o Festival do Queixo como un dos eventos de referencia do panorama
estatal. Na primeira xornada, o sábado, ofrecemos rock, electro-rock, pop-rock, fusión, funk,
mestizaxe e hip-hop. Na segunda xornada, o domingo, apostamos desde os inicios polo carácter
galego, e seguímolo facendo.
Rodeado dunha rica programación de actividades culturais, o festival pretende favorecer a
afluencia de todo tipo de público e constitúe xa un evento de referencia a nivel galego e estatal.
A filosofía musical, baseada nunha programación extensa e variada -non limitada a un único perfil
artístico- permítenos crecer cada edición e acoller cada ano a miles de persoas desexosas de
degustar o queixo e a cultura a través dunha oferta musical aberta, gratuíta e de calidade.

Nestes últimos anos queixearon, entre outros: Ojos de Brujo, Orishas, Ska-p, Los Enemigos, Fangoria,
Dover, Violadores del Verso, La Excepción, The Sunday Drivers, Triángulo de Amor Bizarro,
Marlango, Muchachito Bombo Infierno, La Mala Rodríguez, Vetusta Morla, Second, Rinôçérôse,
Tote King, Delinqüentes e Tomasito, Chema Rey, We Are Standard, Kase. O. Sammy Jo –Scissor
Sisters DJ- Estereotypo, Swan Fyahbwoy, La Pandilla Voladora, Arizona Baby, La Pegatina, Eme DJ,
Foo, Disconature DJ, Isma Romero, Los Enemigos (2015), The Gift, DJ Floro, Kepa Junquera, Troy,
Nach, Miguel Capello, Diego RJ, M-Clan, Fuel Fandango, Ale Acosta DJ, Inerttes, Los Secretos, Rafa
Morcego DJ…
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E o mellor do panorama musical galego: Lamatumbá, Carlos Núnez, Treixadura, Leilía, Dios Ke Te
Crew, Xochilmica, Milladoiro (2006), Malvela, Pepe Vaamonde Grupo, Mutenrohi, Anxo Lorenzo,
Uxía, Riobó, Susana Seivane, O Fiadeiro, Treixadura, Os Melidaos, Os Carapaus, Cristina Pato, Paty
Lesta & The Hits, Tanto nos Ten, Leilía, Caxade, Ruxe Ruxe, Treixadura, Andrés Penabad, Luar na
Lubre, Mercedes Peón, Milladoiro (2017), Rosa Cedrón, Sonseseu, Heredeiros da Crus, Xabier Díaz
e Adufeiras de Salitre, SÉS… e por suposto a Banda de Música de Arzúa.
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12º CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN
O cuarteto de Bilbao El Capitán Elefante, converteuse no gañador da 12ª Edición do Queixo
Maquetón, relevando no posto aos vigueses Inerttes, nunha edición que chegou a 69 bandas
presentadas, chegadas desde gran parte das comunidades do Estado. El Capitán Elefante
actuarán o sábado 29 de febreiro ás 21.30 h dentro da 45ª Festa do Queixo, e levarán como PREMIO
1.000 € pola actuación máis 300 € en concepto de desprazamento e estancia na nosa vila. A
elección do gañador tivo lugar o 15 de xaneiro en Arzúa

O xurado, composto por José Ramón Bernárdez, responsable do Concurso, Salvador García,
Director de Emisións & Produción en Radio Vigo Grupo de Comunicación e responsable do
Maketón de los 40 Vigo, o grupo Inerttes, gañadores da 11ª edición, e pola cantautora arzuá
Aldara Gómez, determinou despois dunha longa deliberación que esta banda bilbaína fora
finalmente a gañadora desta nova edición.
El Capitán Elefante é o proxecto dunha banda cunha forte personalidade e un directo moi
potente. O seu último disco «Electroconfort» afianza ó grupo no seu particular son, a veces máis
rock e a veces máis melódico, pero sempre movéndose na estraña atmosfera que crean utilizando
pinceladas de sons sintéticos, onde prevalecen estribillos pegadizos e ritmos irresistibles para non
parar de bailar, con guiños ó rock máis potente. Un álbum pensado para xente sen prexuízos á
hora de escoitar música e tamén para o desfrute dos amantes do panorama power-pop/indierock nacional.

Páx. 29

Ademais de “Electro confort”. El Capitán Elefante. teñen publicados dous discos máis «Nuevas
Coordenadas» en 2012 e “Un Millón de Hombres” de 2017 xunto co EP «Agoraphobia» de 2015.
Compartiron cartel con históricos da música nacional e o seu nome figurou na nómina de artistas
en festivais como o Sonoraza Ribera, Ebrofest ou o Basquefest de Bilbao.
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Podedes escoitalos en:
https://elcapitanelefante.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/0ThpJ466kECUzhOBLe40T2?fbclid=IwAR0mY-hKPUanz9Bp8kCIY_wwUPzdJV-RTnhZfxPBCw431jiJvdNTvWLqtk

Finalistas 2020
NOIAH: https://noiah.bandcamp.com/
TREINTAÑERAS CAÑERAS: https://treintanerascaneras.bandcamp.com/
ELMAN BAND: https://keenanmakesmusic.bandcamp.com/
SOULWIDE: https://open.spotify.com/artist/6D14D1ebAuiZc3Pt5DQdLH?nd=1
SYLVAIN WOOLF: https://open.spotify.com/artist/1n1TfBbaZUBQI9bmr9rPj4
HELEN AND SHANNA: https://helenandshanna.bandcamp.com/
SOLARIS: https://solarisband.bandcamp.com/releases
DELARGE: https://delarge.bandcamp.com/
AA MAMÁ:
https://open.spotify.com/album/5zYFmOyWx8PuCZQhwmFu0f?si=m6qVewt1Tym6LWJS2nLV2Q&f
bclid=IwAR0hl1wufx_ULxdSC75J7w1l_I_38CclsHOVJS8O6keLLyeyN14HqyYoTwQ
SUCKED BODIES: https://suckedbodies.bandcamp.com/album/waiting-silence-ep-demo-2018
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SYLVAIN WOOLF: https://open.spotify.com/artist/1n1TfBbaZUBQI9bmr9rPj4
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4º FESTIVAL PEQUEQUEIXO
O ESPAZO DO FESTIVAL PARA OS MÁIS PEQUES!
CONCERTO PUNK INFANTIL ● SÁBADO 29 FEBREIRO ● 18 h
Con Peter Punk e Brais das Hortas

Espectáculo musical e de clown para todos os públicos, no que está presente o concepto punk
máis alá dos aspectos máis superficiais. Vencellado directamente co mundo infantil e as
inquedanzas das cativas e dos cativos.
Peter Punk é un dos pallasos máis programados e destacados en Galicia. Conta con máis de 1000
funcións ás súas costas en diversos países, programacións e espazos.
Brais das Hortas. Narrador, músico e creador de instrumentos de refugallo. Mestura diversos xéneros
coma os contos, a música ou os títeres, cunha posta en escena divertida, participativa e
retranqueira.

-En caso de choiva, Capela da Madanela-
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Praza de Galiza
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“BARQUIÑO DE PAU” ● DOMINGO 1 MARZO ● 11.30 h
Con Tropa de Trapo

Espectáculo de teatro de obxectos e música para a primeira infancia. Exploramos os sentidos
dunha maneira amena, coa participación das crianzas, con diferentes texturas coma os módulos
de papel de estraza, tecidos ou paraugas convertidos en medusas.
E tamén con moita música, ao son do acordeón, da mandola portuguesa, do dizi chinés ou co
propio corpo. E as texturas sonoras da buguina, da auga, do papel, da tea… Recitamos poemas
e xogamos coas palabras a debuxar ideas. Brincamos coa imaxinación recreando animais con
obxectos, o mar con teas ou medusas con paraugas.

-En caso de choiva, Capela da Madanela-
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Praza de Galiza
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ESCENARIO CAMPO DA FEIRA
No Festival do Queixo 2020 gozaremos na carpa do campo da feira dos concertos de

EL CAPITÁN ELEFANTE, TEQUILA, NOVEDADES CARMINHA, LADILLA RUSA, MJ PÉREZ, LUAR
NA LUBRE e BAIUCA.

O SÁBADO 29 DE FEBREIRO
Abrirase o festival co concerto da banda bilbaína EL CAPITÁN ELEFANTE, gañadores da 12ª
edición do concurso Queixo Maquetón (21.30h) A continuación, dun dos concertos máis
agardados, TEQUILA (22.30 h) que dará o último concerto en Galicia da súa carreira, seguidos de
NOVEDADES CARMINHA (00.30 h) e para finalizar todo o ritmo de LADILLA RUSA (02 h).

O DOMINGO 1 DE MARZO
Gozaremos por 5º ano consecutivo da xa instaurada Sesión Vermú a cargo da MJ PÉREZ (12.30
h). E pola tarde, os concertos de LUAR NA LUBRE (18 h.) e BAIUCA (Live B and A/V Show) (19:30
h.), que pechará o 45ª aniversario da Festa do Queixo.
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Todos os concertos serán DE BALDE e terán lugar no Campo da feira de Arzúa. Por 4º ano
consecutivo instalarase unha CARPA para desfrutar e queixear a cuberto ;). A continuación máis
info polo miúdo de todos os artistas que virán queixear esta edición 2020 
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●
TEQUILA
ILEGALES
SABADO 29 FEBREIRO ● 22.30 h

Grupo de referencia da Movida, o concerto de Tequila, será unha ocasión histórica e unha
oportunidade única de velos e desfrutar do seu incrible directo en Arzúa, e de balde, antes da
súa despedida final no Wizink Center en Madrid o 20 de marzo. #AdiosTequilaTour
Ariel Rot e Alejo Stivel reúnense para celebrar a despedida dos escenarios de Tequila. “La última
fiesta” pon o punto e final á traxectoria deste mítico grupo, parte fundamental da historia do
rock en castelán, poñendo banda sonora a unha época de especial vibración no cultural, no
social e no político. A súa célebre traxectoria deixou catro álbums repletos de himnos que
permanecen vivos ao longo dos anos. Rock fresco, vibrante e desenfadado que bebeu de
influencias como Chuck Berry ou The Rolling Stones.
Adiós Tequila Tour revive en directo himnos que traspasaron xeracións como Dime que me
quieres, Me vuelvo loco, Quiero besarte, Salta!!! ou Rock and Roll en la Plaza del Pueblo.
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https://www.facebook.com/tequilaoficialrock/
https://www.instagram.com/tequilarock_oficial/
https://twitter.com/Tequila_rockOfi
http://morganbritos.net/team/tequila/
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●
NOVEDADES CARMINHA
ILEGALES
SABADO 29 FEBREIRO ● 00.30 h

Novedades Carminha é un grupo santiagués de punk e garage rock fundado en Madrid no 2007.
Está composto por Jarri (baixo e voces), Carlangas (guitarras e voces) e Xavi (batería e voces).
Na súa música atópanse claras influencias dos grupos punk e garage rock xurdidos no Reino
Unido e Estados Unidos a finais dos oitenta e moitas bandas españolas. O seu estilo contén desde
melodías atractivas con sentido do humor, ata a simpleza de catro riffs de guitarra e estribillos
mordaces. Os seus potentes directos son boa proba de que o grupo consegue crear unha
atmosfera propicia para que o público participe e se sinta parte activa do espectáculo.
Contan con colaboracións con Los Iribarnes, Ataque Escampe ou O Leo iArremecághona!!!,
chegando a gravar algún tema con estes dous últimos. Participaron no disco colectivo Galician
Bizarre. En 2016 estrean o primeiro videoclip pornográfico de España para o seu tema Ritmo en
la sangre, protagonizado polos actores Sylvan e Amarna Miller. O seu salto foi con “Campeones
del mundo” en 2016 e xa en 2019, presentaron o “Ultraligero” outro gran álbum cheo de hits, pop
vacilón, hip-hop, dub. En 2019 estrean “El increíble finde menguante”, película que conta con
tres temas da súa discografía: “Te quiero igual”, “El vivo al baile” e “Juventud infinita”.
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http://novedadescarminha.band/
https://www.facebook.com/novedadescarminha/
https://www.instagram.com/novedadescarminha/
https://twitter.com/novcarminha
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●
LADILLA RUSA
ILEGALES
SABADO 29 FEBREIRO ● 02 h

O grupo catalán de electropop Ladilla Rusa, que porá a fin de festa do sábado, naceu en 2017
como unha broma de dous amigos de toda a vida, os xornalistas Tania Lozano e Víctor F. Clares.
Desde entón, e sempre co humor e a festa como bandeira, o grupo popularizou cancións como
“Bebo (de bar en peor)”, “Criando Malvas”, “Princesas” ou a que é xa case un himno de
verbena, "Macaulay Culkin".
En 2019, xa baixo o paraugas do selo El Genio Equivocado, editan o single “KITT y los coches del
pasado“, o hit que os catapulta ao máis alto do panorama musical estatal e que se o escoitades
tres veces non poderedes parar de tararealo 
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https://www.facebook.com/ladillarusa/
https://twitter.com/ladillarusa?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCkalS6X9Rg2NA7-fxN-CnVg
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●
MJ PÉREZ
ILEGALES
DOMINGO 1 MARZO SESIÓN VERMÚ ● 12.30 h

MJ Pérez é unha das novas voces do panorama actual da música galega. Defínese como
“cantautora”, mais se algo está claro é que MJ non é unha cantautora ao uso. Inicia o seu
percorrido en 2014 e acumula máis de 150 concertos por diferentes cidades e vilas de Galicia e
Portugal. Suma xa catro discos: un auto-editado (Ollos que non ven, síntoma de cegueira) e dous
auto-producidos (Guerrilleira e Casandra), e estivo presente tanto en festivais coma nos principais
circuítos musicais de Galicia. Neste momento presenta o seu cuarto álbum, “A Luz Prendida”,
segundo de estudio, que conta coa colaboración de Iago Blanco na produción.
Gañou o concurso Xuventude Crea 2017 e foi finalista o ano pasado dos premios Martín Códax
da Música Galega .

https://www.facebook.com/MJPerezmusic/
https://www.instagram.com/mj_eu/
https://www.youtube.com/channel/UCu0bLWyuaXx9HowKizJzV1A/videos
https://twitter.com/chamanmemj
https://open.spotify.com/artist/0UH6vXcVJPFi138xDWBIOi
mjperez.net
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A música de MJ Pérez bebe da esencia da canción de autor, unha fusión de diversos estilos
musicais co predominio do rock-pop ata o de agora, mais co seu novo disco emprende un
cambio de rumbo no que os ritmos latinos e a música de raíz están máis presentes. A palabra e
a mensaxe dos temas cobra especial protagonismo xunto coa voz de MJ, cargada de
personalidade.

●
LUAR NA LUBRE
ILEGALES
DOMINGO 1 MARZO ● 18 h

Unha das bandas de referencia da música folk. A súa música non entende de fusións e
confusións, de modas e de vaivéns. É un exemplo de lealdade a unha maneira de facer, de
descubrir enlaces entre a raíz e o contemporáneo, de constancia en tempos difíciles que sempre
dá froitos. A música de Luar Na Lubre é, suxerinte, variada, que permite o baile e a ensoñación.
Son cancións vitais, con alma, ben elaboradas e con vocación de permanencia. De gran
alcance colectivo e que voan por encima das fronteiras. En 2018 publicaba novo disco, “Ribeira
Sacra”.A banda liderada por Bieito Romero gravou este seu último traballo discográfico no
Mosteiro de San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense), e o seu obxectivo é poñer en valor, a través
da música, a riqueza histórica, etnográfica, natural e monumental deste territorio.
O novo traballo inclúe 26 temas de composicións propias, música tradicional e melodías “que
van lembrar e remarcar todo o patrimonio que temos na Ribeira Sacra”, en palabras de Bieito
Romero, que salientou que “esta é a primeira vez que se fai un disco destas características para
potenciar e difundir a Ribeira Sacra a través da música, un territorio que é desde sempre
patrimonio da humanidade, aínda que oficialmente aínda non, e a nosa idea é poder falar coa
grandeza da Ribeira Sacra, potenciándoa a través da música”.

http://www.luarnalubre.com/
https://www.facebook.com/Luar.Na.Lubre.Oficial/
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Bieito lembrou o labor etnográfico e de recolleita de sons naturais e testemuñas que
enriqueceron este traballo musical. A súa pretensión, remata: “acadar unha banda sonora
humana e natural”.

●
ESBAIUCA
DOMINGO 1 MARZO ● 19.30 h

Combina o máis avanzado e vangardista da música electrónica coas raíces máis puras de Galicia.
Pode unha caixa de ritmos danzar ao ritmo da muiñeira? Existen puntos común entre un aturuxo e
unha sesión de clubbing? Poden os ritmos de antonte soar aos de pasado mañá? Hai espazo para
que a música folclórica galega transcenda a territorios máis propios das vangardas musicais? “As Rías
Baixas son o noso Amazonas”. Así o deixa claro este novo proxecto capitaneado por Alejandro
Guillán, onde consegue combinar o máis avanzado e vangardista da música electrónica e as raíces
máis salvaxes e puras da súa Galicia natal. Un diálogo entre a Galicia de antonte e a de pasado mañá.

https://www.facebook.com/baiucamusic/
https://www.instagram.com/baiucamusic/
https://twitter.com/baiucamusic
https://www.youtube.com/channel/UCmaEuLsaBcbgAtwxniFhHmw
https://open.spotify.com/artist/2GSXsSy3YzWsp4BXfSGucS
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Samples de instrumentación tradicional (cunchas, frautas, gaitas, pandeiretas, ocarinas…), pasado
polo filtro dunhas bases entre o techno, o global bass ou as cavilacións do house desde una
perspectiva tan exploradora e accesible para o baile. Un reinicio neotradicionalista que mantén o
cable á terra nas raíces pero que conecta coas tendencias máis avanzadas da música electrónica:
con tanto de reivindicación como de resignificación dos símbolos tradicionais, achegándoo ao
contemporáneo. Tras converter “Faiado” nunha das preferidas da prensa musical e poñer música na
Mercedes Benz Fashion Week Madrid en 2018, ve a luz “Solpor” (2018), un álbum que se convertería
nun dos mellores para a prensa musical. O disco reeditouse en formato botella de viño con D.O.
Ribeiro, vendendo todas as unidades en tan só catro días.En 2019, foi artista invitado para poñer
música nos Premios da Cultura Galega, e puxo o son a “Misturas” (2019). Un show que vai en absoluta
consonancia co que soa; imaxes de campo e de arquivo, cunha Galicia proxectada pero intervida
polas tecnoloxías do século XXI.

PROGRAMA RESUMO 45ª EDICIÓN
PROGRAMACIÓN PREVIA 19-28 FEBREIRO
MÉRCORES 19 FEBREIRO
12 - 14 h. TERTULIA TÉCNICAE CATA a cargo de Óscar Pérez Ramil, Secretario-Xerente do Consello
Regulador DOP Arzúa-Ulloa, abordando as achegas nutricionais do Queixo. EFA Piñeiral. Alumnado e
profesionais.
EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 18 de febreiro.
Entrada libre.Prazas limitadas

VENRES 21 FEBREIRO
14 - 15 h. E-QUEIXO: TERTULIA TÉCNICA Tendencias de Packaging na industria alimentaria
A cargo de Elena Lucio da Axencia Proimaxe.
EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 20 de febreiro. Entrada libre

XOVES 27 FEBREIRO
18 - 20 h. MASTERCLASS CO QUEIXO COMO PROTAGONISTA Arzúa Ulloa & Horta do Obradoiro
Propostas persoais e de produto a cargo de Kike Piñeiro e Eloy Cancela.
EFA Piñeiral. 15 €. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 26 de febreiro. 25 prazas

ADEMAIS: CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA DOP ARZÚA-ULLOA
Nos centros de ensino de Arzúa. Impartidas polo Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa

VENRES 28 FEBREIRO
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18 - 23 h. 14º CONCURSO DE TAPAS E PETISCOS ‘Festa do Queixo’
Nos establecementos de hostalaría de Arzúa
Organizado polo CRDOP Arzúa-Ulloa
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SÁBADO 29 FEBREIRO
11 h. APERTURA DE PORTAS RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no FOTOCOL!
Todo o día. Recinto feiral
FOOD TRUCKS
Todo o día. Campo da feira
11 - 12 h Obradoiro infantil de queixo
Despois de muxir, lavar as mans e por bata e gorro, @s participantes elaboran un queixo fresco e ao rematar 5 queixos
máis cos que farán un piano de queixo que tocar despois. Cada nen@ levará para a casa o seu queixo nunha bolsa de
tea.
Recinto feiral. 1º andar. 20 prazas. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro e, se quedan prazas libres, no stand do
Concello durante a festa ata media hora antes.

11 - 13 h Animación de rúa co Grupo de gaitas CASTRO CURBÍN
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

11 - 13 h EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 45ª EDICIÓN
Capela da Madanela. De 11 a 13 h e de 16 a 18 h (domingo 1, de 11 a 13 h)

12 h INAUGURACIÓN OFICIAL e PREGÓN Campo da feira

Entrega de Premios Concurso de Carteis, 14º Concurso de Tapas e Petiscos ‘Festa do Queixo’ e Arzuán do
Ano 2019.

PREGOEIRA: BENEDICTA SÁNCHEZ, PREMIO GOYA 2020 A ACTRIZ REVELACIÓN

É a actriz de maior idade en conseguir o galardón cinematográfico nesta categoría. É fotógrafa e actriz, e ten 84 anos.
Naceu na parroquia de San Fiz, en O Corgo (Lugo). Con 17 años, foi a primeira galega declarada vexetariana.
Emigrada ao Brasil traballou 15 anos como fotógrafa, nunha casa, nun bar e nunha librería... Debutou cun papel
protagonista no filme “O que arde”, de Óliver Laxe, interpretación pola que aos seus 84 anos foi premiada co Goya
2020 á mellor actriz revelación.

Entre os actos, actuación DÚO NOITE NA AUGA -violíns12:45 h Inauguración Paso de Vaca de Arzúa
Fronte ao recinto feiral
17 - 18 h. Obradoiro infantil de queixo
Recinto feiral. 1º andar. 20 prazas. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro e, se quedan prazas libres,
no stand do Concello de Arzúa durante a festa ata media hora antes.

18 h 4º FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’ Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
"Concerto Punk Infantil" con Peter Punk e Brais das Hortas
Espectáculo musical e de clown para todos os públicos, no que está presente o concepto punk máis alá
dos aspectos máis superficiais. Vencellado directamente co mundo infantil e as inquedanzas das cativas e
dos cativos.
Peter Punk é un dos pallasos máis programados e destacados en Galicia. Conta con máis de 1.000 funcións ás súas
costas en diversos países, programacións e espazos.
Brais das Hortas. Narrador, músico e creador de instrumentos de refugallo. Mestura diversos xéneros como os contos, a
música ou os títeres, cunha posta en escena divertida, participativa e retranqueira.

20.30 h PECHE RECINTO FEIRAL
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18 - 20 h. Animación de rúa coa CHARANGA SANTA COMPAÑA
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

21.30 h FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
EL CAPITÁN ELEFANTE- GAÑADOR CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN - | 21.30 h
A banda bilbaína El Capitán Elefante transmite un rock directo e melódico con letras e estribillos pegadizos,
acompañados de letras sobre historias cotiás. O seu cuarto traballo, “Electroconfort”, afianza o seu particular son, ideal
para os amantes do power-pop/indie-rock nacional. Neste 2020 non paran de pechar novas datas, o que non fai máis
que confirmar a traxectoria ascendente dunha banda cunha forte personalidade e un directo irresistible.

TEQUILA | 22.30 h
Grupo de referencia da Movida, #AdiosTequilaTour será unha ocasión histórica e unha oportunidade única de velos e
desfrutar do seu incrible directo en Arzúa, e de balde, antes da súa despedida final no Wizink Center en Madrid o 20 de
marzo. As súas cancións creceron co paso do tempo converténdose en parte da banda sonora do Rock&Roll nacional.
Ariel Rot e Alejo Stivel lévannos ao son orixinal dos seus temas, a calidade que como músicos gañaron co paso do tempo.

NOVEDADES CARMINHA | 00.30 h
O grupo santiagués de punk e garage rock fundado en Madrid no 2007 estréase no festival.A súa música bebe dos
grupos punk e garage rock xurdidos no Reino Unido e Estados Unidos a finais dos oitenta e moitas bandas españolas. O
seu estilo contén desde melodías atractivas con sentido do humor, ata a simpleza de catro riffs de guitarra e estribillos
mordaces. Os seus directos conseguen que o público sexa parte activa do espectáculo.

LADILLA RUSA| 02 h

O grupo catalán de electropop Ladilla Rusa, porá a fin de festa do sábado.Naceu en 2017 como unha broma de dous
amigos de toda a vida, os xornalistas Tania Lozano e Víctor F. Clares. Desde entón, e sempre co humor e a festa como
bandeira, o grupo popularizou cancións como “Bebo (de bar en peor)”, “Criando Malvas”, “Princesas” ou a que é xa
case un himno de verbena, "Macaulay Culkin". Os seu directo transmite diversión en cada nota, con temas moi bailables.

DOMINGO 1 MARZO
10 h APERTURA RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no fotocol!
Recinto feiral. Todo o día. Único requisito: o teu mellor sorriso! 
10.15 - 14 h 2º Torneo Chessand Cheese Arzúa
Torneo para nenos e nenas ata sub14 e un torneo aberto de rápidas válido para Elo FIDE
Local Social de Santa María
11 - 12 h Obradoiro infantil de queixo
Recinto feiral. 1º andar. 20 prazas. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro e, se quedan prazas libres,
no stand do Concello de Arzúa durante a festa ata media hora antes.
11 - 13 h Animación de rúa Grupo de gaitas FOL DA CHOUSA
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

11 - 13 h EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 45ª EDICIÓN
Capela da Madanela

11.30 h 4º FESTIVAL ‘PEQUEQEIXO’Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
Espectáculo de teatro de obxectos e música para a primeira infancia. Exploramos os sentidos dunha maneira amena,
coa participación das crianzas, con diferentes texturas coma os módulos de papel de estraza, tecidos ou paraugas
convertidos en medusas.
E tamén con moita música, ao son do acordeón, da mandola portuguesa, do dizi chinés ou co propio corpo. E as texturas
sonoras da buguina, da auga, do papel, da tea... Recitamos poemas e xogamos coas palabras a debuxar ideas.
Brincamos coa imaxinación recreando animais con obxectos, o mar con teas ou
medusas con paraugas.
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"Barquiño de Pau" con Tropa de Trapo

12 - 14 h Animación de rúa con FONDAOS DO PÍFARO
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

12.30 h SESIÓN VERMÚ FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
MJ PÉREZ
É unha das novas voces do panorama actual da música galega. Defínese como “cantautora”, mais se algo está claro
é que MJ non é unha cantautora ao uso. A súa música bebe da esencia da canción de autor, unha fusión de diversos
estilos musicais co predominio do rock-pop ata o de agora, mais co seu novo disco emprende un cambio de rumbo no
que os ritmos latinos e a música de raíz están máis presentes, xunto cunha voz cargada de personalidade.

17 - 18 h Obradoiro infantil de queixo
Recinto feiral. 1º andar. 20 prazas. Inscrición no 981500222 ata o 28 de febreiro e, se quedan prazas libres,
no stand do Concello de Arzúa durante a festa ata media hora antes.

18 h FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
LUAR NA LUBRE| 18 h

Unha das bandas de referencia da música folk. A súa música non entende de fusións e confusións, de modas e de
vaivéns. É un exemplo de lealdade a unha maneira de facer, de descubrir enlaces entre a raíz e o contemporáneo, de
constancia en tempos difíciles que sempre dá froitos. En 2018 publicaba novo disco, “Ribeira Sacra”co obxectivo de
poñer en valor, a través da música, a riqueza histórica, etnográfica, natural e monumental deste territorio.

BAIUCA (Live Band A/V Show)| 19.50 h
Baiuca, é un proxecto que fusiona o folk galego e a música electrónica. Tras converter a súa mixtape iniciática “Faiado”
nunha das preferidas da prensa musical e poñer música ao desfile do deseñador Manso Madrid na Mercedes Benz
Fashion Week Madrid en 2018, ve a luz “Solpor”, un álbum que se convertería nun dos mellores para a prensa musical. O
disco reeditouse en formato botella de viño con D.O. Ribeiro, vendendo todas as unidades en tan só catro días.
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18.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL
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CONCIENCIÉMONOS ANTES DE VIR ;)
O uso do vehículo: fai un uso compartido del e ponte de acordo con alguén para virdes xuntos,
ou ben achégate ata a festa no trasporte público (podes ver os horarios abaixo).
O aparcadoiro: atoparás aparcadoiros sinalizados nos accesos á vila; non cres que é mellor dar
uns pasiños que andar dando voltas no coche botando fume (ti e o coche)?
Os aseos públicos: os aseos do recinto feiral permanecen abertos desde a mañá ata o remate
dos concertos. Contan con servizo de limpeza e mantemento regular, mais os usuarios somos os
que debemos preservar o seu coidado.
O lixo: hai papeleiras e colectores de lixo no interior e no exterior do recinto feiral, tira o lixo nos
lugares axeitados. Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns...

A festa é de tod@s. Considérate na túa casa e goza dela respectándoa, e respectando a
contorna e aos demais. Se aínda non tiveches a oportunidade, dá unha volta pausada polos
arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa, terra.

Ademais, este ano, por primeira vez na festa contaremos no recinto feiral cun PUNTO VIOLETA,
de concienciación e información e atención contra a violencia de xénero, en colaboración co
CIM de Arzúa. Igualmente, tamén por vez primeira no evento, afondando no compromiso
medioambiental usaremos vasos 100% biodegradables.

+INFO
Como apuntarse ás actividades
Moitas das diferentes actividades e obradoiros son de balde, e outras a prezo moi
reducido. Podes apuntarte ata o 28 de febreiro (dependendo da actividade) chamando
ao 981 500 222 (Oficina da Concellería de Cultura) ou se o desexas, achegarte
persoalmente (ata as 15 h). E se quedan prazas, presencialmente ata media hora antes
do inicio de cada actividade.
Oficina da Concellería de Cultura
Dpto. de Cultura -edificio sociocultural María MariñoRúa Padre Pardo, 33 1º andar (a carón de Radio Arzúa e a Biblioteca Municipal) - 15180 Arzúa

Actividades da EFA Piñeiral: Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es (mira as
datas e prazas límite de cada obradoiro. Podes informarte de todo en
info@festadoqueixo.org

Como chegar / localizacións de utilidade
Arzúa está a 39 km de Santiago, a 63 km de Lugo e a 69 km da Coruña, ou viceversa,
segundo se queira ver, . A principal vía de comunicación é a estrada N-547, que vai de
Lugo a Santiago e que segue o trazado do histórico Camiño de Santiago.
e aloxamentos onde poder durmir. A continuación ves un plano e outros tfnos de interese.
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+ info No web do concello podes consultar se o desexas a guía de establecementos hostaleiros
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O WEB festadoqueixo.org
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Desde festadoqueixo.org ofrecemos toda a
información e a programación da festa e do
festival e históricos de carteis, pregoeiros/as,
concursos... Neste web existen espazos para
patrocinadores e colaboradores. As marcas
teñen presenza online os 365 días do ano, 24 h
ao día.
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AMIGAMOS?
web
Desde festadoqueixo.org ofrecemos toda a
información da festa e do festival, con históricos
de pregoeiros, carteis, festival… O web recibe
unha media de 62.000 visitas anuais.

facebook
Aquí xuntámonos máis de 6.000 amig@s, pero
isto non é o máis importante. O importante para
nós é o seu nivel de satisfacción. A gran maioría
dos comentarios recibidos son positivos ou
directamente de parabéns! Estamos moi
agradecidos a tod@s!!!

twitter
Seguimos sendo menos ‘followers’ que amigos e
amigas no Facebook, pero continuamos
crecendo, xa somos máis de 1.000! 

instagram
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No noso Instagram é onde temos unha morea
de #fotos chulas da festa, do festival, dos
obradoiros, etc! 
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youtube
Todos os vídeos da feira, o resumo dos pregóns,
do festival, das actividades etc., están na canle
da festa en Youtube!

Contactos
Concello de Arzúa
981 500 000 centraliña
981 500 222 dpto. de Cultura
concellodearzua.com

facebook facebook.com/festadoqueixo

Coord. xeral e comunicación

twitter twitter.com/festaqueixo

981 100 296 / 658 811 400 (Ramón Roldán)
info@festadoqueixo.org
intanxibles.com

instagram instagram.com/festadoqueixo

web www.festadoqueixo.org

youtube youtube.com/festadoqueixo

Agradecemento especial

O Concello de Arzúa agradece o esforzo e a implicación de todas as persoas que forman
parte da organización. Igualmente, dos traballadores e traballadoras do Concello, dos mozos e
mozas colaboradores, de todas as empresas, colectivos e persoas que apoian e fan crecer cada
ano máis este evento. E a todos e todas os que queixeades connosco.
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A #queixear! vémonos no #queixo2020 vémonos en #Arzúa!
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Síguenos en
@festaqueixo

festadoqueixo.org
concellodearzua.com

Organiza

Cofinanciado por

Colaboran

Coordina

HO TEL SUIZA
C A F E T E R Í A - R E S TA U R A N T E

