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Benvid@s á festa!
#Arzúa
Filosofía e obxectivos
O queixo da DOP Arzúa-Ulloa
Queixeamos?

programación 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurso de carteis
15º Concurso de tapas e petiscos Festa do Queixo
Colaboración CRDOP Arzúa-Ulloa e empresas
Recinto feiral Terra do Queixo: datas e horarios
Programación 2022: catas, actividades EFA Piñeiral,
obradoiros, exposicións, concurso tapas.
Inauguración e pregón
Exposición Concurso de carteis 47ª edición
Queixeando polas rúas de Arzúa
Festival do Queixo: 2 días de concertos de balde!
13º Concurso Queixo Maquetón
5º Festival Pequequeixo
Programa completo 47ª edición (resumo)
Recomendacións, apuntamentos, info práctica
Contactos, colaboradores e agradecementos
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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 17 de febreiro, día da
presentación aos medios (Queixería Verbas –A
Curiscada Arzúa, 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. Bota un ollo ás fotos no
Instagram os vídeos no Youtube, e se andas por
Facebook, únete tamén á festa! Somos case
7.000 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
E van 47 anos de festa! A Festa do Queixo é unha
celebración onde o queixo é protagonista desde
espazo
1976.
Arzúa
transfórmase
nun
contemporáneo e multidisciplinar.
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 5
de 11 a 20.30 h. e o domingo 6 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!

Páx. 3

A programación comeza días antes con catas
comentadas
nos
centros
educativos
e
actividades na EFA Piñeiral. Xa a fin de semana
poderase gozar do concurso de tapas e petiscos
(venres 4), animación e unha gran variedade de
obradoiros e actividades de balde. Polo día
tamén haberá música co festival Pequequeixo e
pola noitiña, 2 días de concertos totalmente de
balde no Festival do Queixo, este ano con reserva
obrigada de entradas.
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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, nas rúas e nos concertos da
carpa do campo da feira cos grupos do
festival! Único requisito: o teu sorriso
Moit@s xa queixearon e que ben se pasa!

Páx. 5

Onde queixear: Recinto feiral, Campo da feira, Praza de Galiza
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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 65.000 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.

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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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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NOVIDADES 2022 POLA SITUACIÓN SANITARIA
ESTA EDICIÓN QUEIXEAREMOS CON ALGÚNS CAMBIOS, PARA ADAPTAR TODO O EVENTO
ÁS CONDICIÓNS SOCIOSANITARIAS EN VIGOR:

NO RECINTO FEIRAL ”TERRA DO QUEIXO”
•
•
•
•

Contaremos con 56 stands para a venda de queixo, e 10 con outros produtos.
Haberá controladores nos accesos e limitación de aforo, con entrada de balde coma sempre.
Habilitarase unha única entrada e saída, na rúa Travesía da feira
No 1º andar celebraranse as actividades infantís do Pequequeixo, un concurso de escritura e
outras sorpresas!

NO FESTIVAL DO QUEIXO (CONDICIÓNS DE ACCESO POLO MIÚDO NA PÁXINA 30)
•
•
•
•

•

Haberá que reservar entrada, pero todos os concertos seguirán sendo baixo carpa, e de
balde!
Terá limitación de aforo, estimada actualmente en 1.000 persoas por concerto, que poderán
estar de pé, usando sempre a máscara.
Non será posible dispoñer das habituais barras, e tampouco acceder con bebida ou comida.
A reserva de entradas para o sábado ao mediodía do pregón e a actuación do Queixo
maquetón que terá lugar a continuación, e o domingo para a sesión vermú, realizarase nas
oficinas de Cultura do Concello.
Para os concertos da noite do sábado deberase reservar a entrada para cada concerto de
forma online en www.ataquilla.com, e para os dous concertos xuntos da tarde do domingo,
tamén en www.ataquilla.com.

OUTRAS ACTIVIDADES
Na Capela da Madanela estará a exposición do concurso de carteis, e noutros espazos, como
a EFA Piñeiral ou o Local social de Santa María terán lugar actividades paralelas dos centros
colaboradores.

Páx. 7

•
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CONCURSO DE CARTEIS 2022
No CONCURSO DE CARTEIS recibíronse un total de 34 propostas en diferentes técnicas dixitais ou
manuais desde toda Galicia do resto do Estado.
O xurado concedeu 12 puntos e o 1º PREMIO á peza nº 4 titulada “Marchando para Arzúa” de
Paula Francos Anllo, comunicadora de Cospeito (Lugo). Esta obra será o cartel anunciador da 47ª
Festa do Queixo. O segundo premio foi para Navarra, o terceiro para O Pino e o 4º da votación
popular, para Padrón, unha peza en acuarela.
A votación do xurado tivo lugar hoxe luns ás 14 h. na Capela da Madanela de Arzúa, e o 4º premio
foi elixido por votación popular en Arzúa, o venres 17 de decembro.

1º PREMIO

600 €
● CARTEL Nº 16. Puntuación recibida: 12 puntos
● TÍTULO: ‘Marchando para Arzúa’
● AUTORA: PAULA FRANCOS ANLLO (COSPEITO)

Páx. 8

O xurado valorou a especial integración coa filosofía da festa. A obra pon en valor o queixo de
Arzúa, a música tradicional e o rural (representado na uña con estampado de vaca). Pode
apreciarse a figura dunha persoa (home ou muller) que camiña cargado de instrumentos e un
queixo de Arzúa cara a festa. A gráfica está metida nun círculo representando a forma do queixo
de Arzúa, no que pode apreciarse, a modo de metáfora visual, que o espazo triangular que
forman as pernas da figura humana evoca un pique de queixo cortado.
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RESTO DE PREMIADOS
2º PREMIO

300 €
● CARTEL Nº 7
● TÍTULO: “El queso de Galicia”
● AUTOR: MAXIMILIANO EZEQUIEL COSATI ESPINDOLA
(NAVARRA)
“Representa el queso como la concha del Camino de
Santiago, por la relación del pueblo de Arzúa con su
vinculación al camino.

3º PREMIO
100 €
● CARTEL Nº 28
● TÍTULO: “A nosa identidade”
●AUTORA: SUSANA SEIJO DURO (O PINO)
“O queixo é representado a través dunha pegada dactilar,
transmitindo así a importancia do queixo no concepto de
identidade do pobo e dos arzuáns e arzuás”

4º PREMIO – por votación popularagasallo especial “Festa do Queixo”
● CARTEL Nº 4
Elixido por votación popular o pasado venres 17, cun total de
26 votos sobre 217 papeletas, o maior dato de participación
da historia do concurso. Grazas a todas as persoas que
participastes na votación!
TÍTULO: “Queseríademisinti”
TÉCNICA: acuarela
AUTORA: MELANIA GÓMEZ BARRAL (PADRÓN)

•

José Luís García, alcalde de Arzúa

•

Aurora Varela, concelleira de Cultura, Educación e Participación veciñal

•

Begoña Balado, concelleira de Turismo, Obras e Servizos

•

Diego Valiño, presidente de A.E.C.A.

•

Ramón Roldán, responsable de comunicación da Festa do Queixo

Secretario: Marcos Pampín, técnico de Cultura Concello de Arzúa
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O xurado estivo formado por

EXPOSICIÓN DOS CARTEIS
Todos os carteis estarán expostos na capela da
Madanela de durante a festa. O sábado 5 de
marzo, de 11 a 13 h e de 16 a 18 h, e o domingo 5
de 11 a 13 h (as datas e horarios poden sufrir lixeiras
modificacións, que se actualizarán nestas bases e
noutros soportes, web, rrrss, etc).

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. 10

A entrega de premios realizarase no programa de
actos da Inauguración da 47ª Festa do Queixo, o
sábado 5 de marzo de 2022 ás 11.30 h.
(carpa campo da feira)
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COLABORACIÓN CRDOP E TECIDO EMPRESARIAL
Queixeando coa DOP

●●●●●●●●●●●●●●●●
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.

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. 11

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...
Nos corredores laterais tamén contaremos con
outros produtos de alimentación gourmet.

56 queixerías e un total de 68 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 56 QUEIXERÍAS e un total de 68 POSTOS no Recinto feiral, enchendo o límite establecido
polo Concello e a organización para esta 47ª edición. Están divididos en 3 ZONAS.
A

ZONA ‘A’

acollerá unha selección de 10 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, 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. 12

A relación completa de stands poderase consultar na web desde o día 22 de febreiro.
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Plano recinto feiral Terra do Queixo 2022 ●●●●●●●●●●●

Horarios 2022 ●●●●●●●●●
Sábado 5: de 11 a 20.30 h.
(aseos ata o remate dos concertos)

Domingo 6: de 10 a 18.30 h.
E no posto da organización, MÁIS DE 40 ARTIGOS
DIFERENTES DA FESTA.

Páx. 13

As camisetas para queixear
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PROGRAMACIÓN PREVIA: EFA Piñeiral
XOVES 3 MARZO

"Presente e futuro das queixerías de Arzúa, retos e
oportunidades.
Encontro sectorial con queixerías de Arzúa no que
se aborde a situación actual do sector,
oportunidades, retos...
Aberto ó público con aforo limitado.

Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa

VENRES 4 MARZO
Exposición de cartelaría: reflexións achegadas
polo alumnado do 1º curso do ciclo superior de
márketing e publicidade da Efa Piñeiral.
Entrada aberta ao público.
Inauguración venres 4 de marzo ás 12 h.
Horario: venres 04 de 12 a 18.30 h, sábado de
10.30 a 18.30 h e o domingo de 11 a 14 h.

Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa
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Durante o horario de apertura da
exposición as familias con cativos que o
desexen poderán beneficiarse de que os
nenos (idades 3-12 anos) participen
en diferentes obradoiros, co queixo como
protagonista, liderados polo alumnado do
ciclo de educación infantil da Efa Piñeiral
(manualidades, contos...)

CONCURSO DE TAPAS E PETISCOS, venres 4
A programación da fin de semana
comeza o venres 4 de marzo co 14º 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 moitos dos
de hostalería de Arzúa as tapas que participan
competindo en calidade, orixinalidade e
presentación final.

Establecementos participantes 2022 (listaxe provisional)
O número de participantes pode aumentar, pois o prazo remata o día 23/02/2022.

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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CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA DOP ARZÚA-ULLOA

INAGURACIÓN E PREGÓN, sábado 5/03
PREGOEIRA: SUSANA RODRÍGUEZ
A TRIATLETA CAMPIOA PARALÍMPICA EN TOKIO SERÁ A PREGOEIRA
da 47ª edición, e dará o discurso de apertura do evento, o sábado 5 de marzo
ás 11.30 h na carpa do campo da feira. (Apertura de portas 11 h)

Co tempo, disciplina e moito traballo, o que comezou sendo un xogo rematou por converterse no
seu modo de vida. Susana naceu con albinismo, que fai que teña un pelo e unha pel moi brancos
e que a súa visión sexa bastante inferior á da maioría das persoas, unha condición xenética que
afecta a unha de cada 20.000 persoas.
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Susana Rodríguez Gacio (Vigo 4/3/1988) é unha deportista campioa paralímpica de Triatlón nos
xogos de Tokyo 2020 e ademais 4 veces campioa do mundo e 2 veces campioa de Europa. Con
estes números é a indiscutible actual número 1 do ranking mundial. Susana, que xa fora quinta nos
xogos de Río 2016, é tamén licenciada en medicina pola universidade de Santiago de Compostela
e médico especialista en Medicina Física e Rehabilitación (complexo hospitalario universitario de
Santiago de Compostela)

Susana foi portada da prestixiosa revista estadounidense Time grazas ao seu labor na loita contra
o coronavirus como médico traballando en primeira liña no Hospital de Santiago. E para poñer a
guinda a unha tempada tan redonda e inigualable, foi recentemente nomeada aos premios
Laureus, considerados los Óscar do deporte.
Tras a inauguración oficial e o seu pregón, que darán comezo o sábado 5 de marzo ás 11:30 h, e
para os que hai que reservar entrada no teléfono da Concellaría de Cultura 981500222 ou recollela
de forma presencial, entregaranse os premios do concurso de tapas, concurso de carteis e Arzuán
do ano 2021.
A continuación das entregas de premios terá lugar o concerto dos gañadores do concurso Queixo
Maquetón, os santiagueses Sr. Salvaje. O grupo actuará no Festival do Queixo 2022 tras a
inauguración e pregón e levará ademais como premio 1.300 euros.

Máis info sobre a pregoeira 2022:
https://www.instagram.com/susirodriguezgacio/
https://twitter.com/SuRGAcio
https://susanarg.com
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Nestes 47 anos, os pregoeiroes e pregoeiras da festa foron:
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PREMIOS ARZUÁNS DO ANO 2021
•

Os nenos e nenas de Arzúa, exemplo de adaptación á pandemia
O Concello de Arzúa decidiu outorgar o premio colectivo de
“Arzúan do ano” aos nenos e nenas deste concello, xa que foron
un exemplo de adaptación e comportamento neste tempo de
pandemia tras case dous anos coa COVID-19. É por iso que
un/unha representante de cada centro educativo da vila
recollerá o premio nos actos de inauguración e pregón.

•

O persoal sanitario de Arzúa, pola súa capacidade de traballo e esforzo
O Concello decidiu outorgar tamén outro premio conxunto a este
colectivo. Desexa manifestar o seu orgullo dos profesionais
sanitarios, e quere así poñer en valor o seu esforzo fronte a COVID19. Así con este recoñecemento, desexa agradecer
publicamente o esforzo particular e colectivo, o sacrificio laboral
e persoal, o seu compromiso nestes xa 24 meses de pandemia e
de sempre, na atención prestada aos veciños e veciñas de Arzúa.

•

A residencia San José, polo coidado aos nosos maiores
Igualmente, o Concello decidiu outorgar tamén este outro premio
colectivo, polo seu esforzo e labor desenvolvida desde o primeiro
momento, nunha situación sanitaria onde non se coñecía a súa
repercusión, afectando maiormente a unha parte da poboación
especialmente vulnerable.

Carla Carrón, nadadora campioa de España absoluta en 800 m libres
Carla Carrón, nadadora do Club Natación Arzúa, pechou o seu
recente paso polo campionato de España absoluto de inverno
con dúas medallas de ouro, en 400 e 800m libres, a pesares de
estar en idade xunior. Becada no Centro Galego de Tecnificación
Deportiva, gañou nos 400m libres cun rexistro de 4:07.55, mellor
marca galega de 16 anos. Nos 800m quedou tamén campioa
absoluta, parando o crono nos 8:25.34. Foi tamén galardoada
Mellor nadadora galega nos Premios Galicia Sport 2021.
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•

•

Diego Quintela, xogador profesional de fútbol sala
Diego actúa como ala-pívot no Pescados Rubén Burela FS e foi
convocado pola selección de fútbol sala de España. Xa fora
pregoeiro nunha edición anterior e este ano é premiado tanto
polos seus éxitos deportivos, cunha gran traxectoria, pois xogou
tamén no A. Lobelle, FC Barcelona e Palma Futsal, como pola súa
recoñecida humildade e traballo constante. Foi nomeado Mellor
xogador galego Futbol Sala nos premios Premios Galicia Sport
2021.

Xosé Zapata, premio Goya á mellor curta de animación
O director, produtor e guionista estivera xa tres veces antes
nomeado aos premios Goya, e foi agora cando o acadou con
"The Monkey", a curtametraxe que codirixiu xunto con Lorenzo
degl'Innocenti e na traballaron un cento de persoas. “The
Monkey” e unha coprodución entre España e Portugal,
elaborada durante case cinco anos e trata dunha fábula contra
o racismo.
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•
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EXPO Concurso de carteis
Sábado 5 e domingo 5
Capela da Madanela
Sábado 5, de 11 a 13 h e 16 a 18 h. Domingo 6, de 11 a 13 h.
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Na Capela da Madanela estarán expostos
todos os carteis presentados a concurso esta
47ª edición. Son 34 propostas chegadas desde
as catro provincias galegas e do resto do
Estado e do estranxeiro. Están realizadas en
diferentes técnicas por persoas de todas as
idades (ver resultados e carteis premiados).
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CONCURSO DE MICRORELATOS ARZUAXPRESS
Sábado 5

O sábado 5 de marzo do 2022 o Concello de Arzúa mais o blog “Esta Noche Te Cuento” convocan
o PRIMEIRO CERTAME DE ESCRITURA RÁPIDA ARZÚAXPRES. O concurso celebrarase no ámbito da
47ª Festa do Queixo, e terá como obxectivo promover a habilidade e intuición literaria dos
participantes a través dun exercicio lúdico de escritura creativa inspirado nos recursos patrimoniais
e turísticos de Arzúa.
LUGAR E HORARIO
A actividade iniciarase nas instalacións do Recinto Feiral Terra do Queixo as 11 da mañá do
sábado 5 de marzo de 2022. Nese momento entregarase aos participantes un número e as
indicacións que debe cumprir o seu relato. Pregamos aos participantes que se presenten 15
minutos antes do inicio da actividade.
PARTICIPANTES
Poderán participar aquelas persoas maiores de 18 anos que teñan formalizada e confirmada a
súa inscrición enviando o seu NOME, APELIDOS, DNI, EDADE, MAIL E TELÉFONO DE CONTACTO
(Todos os datos son obrigatorios) ao mail do concurso: tecuentomil@gmail.com.
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Admitirase un número máximo de 20 inscricións por categoría (castelán e galego) en rigoroso orde
de chegada das inscricións . Os participantes presentaranse no lugar sinalado o sábado 5 de
marzo as 10.45 h da mañá traendo o seu DNI, bolígrafo e caderno. Non poderase usar ningún
equipo electrónico de apoio (teléfonos móbiles, tablets, ordenadores) O concurso consistirá en
dúas probas para todos os inscritos.
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CONDICIÓNS DOS RELATOS
Poderán inscribirse nunha das dúas categorías: galego ou castelán. As condicións do relato
especificaranse en cada unha das probas, daranse a coñecer ao inicio das mesmas , e estarán
relacionadas con calquera aspecto ligado ao queixo ou outros temas inspirados, ao libre criterio
dos convocantes, nos recursos patrimoniais e turísticos de Arzúa. As dúas únicas premisas do relato
que manteranse en todo o concurso serán que o relato non exceda as 100 palabras e que o
tempo máximo para a súa escritura sexa de 20 minutos dende a entrega das condicións.
XURADO
O xurado lerá as dúas probas e avaliará numericamente ata obter una media que permita elixir
os dous gañadores.
O resultado da final comunicarase aos participantes antes dunha hora dende o fin da segunda
proba.
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PREMIOS
O premio consistirá nun trofeo, unha cesta de produtos da Festa do queixo e un lote de libros para
cada unha das categorías. Ademais, os relatos serán lidos durante o evento que se celebrará na
tarde do sábado 5 de marzo no Centro Social de Santa María de Arzúa, lugar no que ademais
farase a entrega dos premios. Os relatos gañadores publicaranse e serán expostos na web do
Concello, no blog “Esta Noche Te Cuento” e difundidos polas súas correspondentes redes sociais.
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QUEIXEANDO por #ARZÚA
Festa e música nas rúas e prazas
Ao longo da mañá do sábado 5, animación de rúa
e pasacalles desde o Recinto feiral á Praza de
Galiza co grupo de gaitas LUAR

DAS AUGAS.

Ver programa páx. 36

Na tarde do sábado 5, máis festa no Recinto feiral,
rúas e prazas de Arzúa con LATEXO PERCUSIÓN
Ver programa páx. 36

… e o domingo 6 a festa e a música continúan co
grupo de gaitas e cabezudos OS VIQUEIRAS
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Ver programa páx. 36
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O FESTIVAL DO QUEIXO
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Tras un ano en streaming, volve de forma presencial o Festival do Queixo! 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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13º CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN

Os santiagueses ’Sr. Salvaje’ gañaron o concurso ‘Queixo Maquetón’
O grupo actuará no Festival do Queixo 2022 o sábado 5 de marzo ás 12 h tras a inauguración e
pregón, e levarán como premio 1.300 €. Traerán a Arzúa Rock&Roll tradicional, con toques hard
que é fiel herdanza da bagaxe musical do país.
O trío de Santiago de Compostela “Sr. Salvaje, convértese no gañador da 13ª Edición do Queixo
Maquetón, o concurso para grupos noveis, relevando no posto aos bilbaínos Capitán Elefante,
nunha edición que chegou a 22 bandas presentadas chegadas desde gran parte das
comunidades do Estado.
Sr. Salvaxe é un proxecto formado por Guillermo Vistoso (guitarra e voz) Antón Torroncho (baixo)
e Emilio Iniesta (batería) que xorde no verán de 2019.
Tras editar o e. p. "III " (Rock Cd Records, 2020), en xullo de 2021 publican o primeiro adianto do seu
próximo traballo discográfico en forma de videoclip: "Miss Fortuna". O clip está dirixido, gravado e
editado por TambouraFilms e Pixelecer, coa dirección artística de Olalla Tesouro e como é habitual
con esta banda, con Iago Pico na produción musical, gravación, mestura o grupo atópase en
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proceso de composición e gravación do seu primeiro LP que verá a luz a finais de 2022.
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Podedes escoitalos en:
https://open.spotify.com/artist/5Q0An34gvwIg2bYm95FQiL
Xurado
O xurado 2022 estivo 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 40Vigo, o grupo Capaitán elefante gañadores da 12ª edición e pola cantautora
arzuá Aldara Gómez determinou despois dunha longa deliberación que esta banda novel
santiaguesa fora finalmente a gañadora desta nova edición.
Bandas finalistas
Tras o grupo santiagués, quedaron finalistas as bandas Bow (Huelva), Tan Dub (Ourense), Soulwide
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(Santiago), Total Niebla (Madrid), Infrarroja (Lugo), Superglú (Ferrol) e Chaleco Reflectante (Vigo).
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5º FESTIVAL PEQUEQUEIXO
O ESPAZO DO FESTIVAL PARA OS MÁIS PEQUES!
CANTANDO CON PINOCHO ● SÁBADO 5 FEBREIRO ● 18 h

“Cantando con Pinocho” é un proxecto no que A Fada de Cabelos Turquesa e Pepino, contarán
o conto que enlazarán cantando en directo con acordeón e piano as cancións inéditas
compostas para a obra teatral de Pinocho.
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As cancións tratan os temas da liberdade, a amizade, os alimentos ou a importancia de perseguir
un soño, entre outros. Abriremos unha porta a unha emocionante aventura que nos amosará un
camiño cheo de sensibilidade.
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ESCENARIO CAMPO DA FEIRA

O SÁBADO 5 Abrirase o festival tras o
pregón co concerto da banda
santiaguesa Sr. Salvaja, gañadores
da 13ª edición do concurso Queixo
Maquetón (12.30 h) De noite, será o
momento de desfrutar de Marc
Seguí (21.30 h) , seguido de Zahara
(00.30 h)
O DOMINGO 6 Gozaremos da xa
instaurada Sesión Vermú a cargo
da Banda de Música de Arzúa BMA
(12.30 h). E pola tarde, os concertos
de Ailá (18 h.) e Guadi Galego
(19:20 h).
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Todos os concertos serán DE BALDE
e terán lugar no Campo da feira de
Arzúa. Por 5º ano instalarase unha
CARPA para queixear a cuberto ;).
A continuación máis info polo
miúdo de todos os artistas que virán
queixear esta edición 2022 
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●
MARC SEGUÍ
ILEGALES
SABADO 5 MARZO ● 21.30 h

Boa onda a través dun particular flow, cargado de descaro e frescura. A
perfecta combinación de indie, pop, lofi e mesmo sons urbanos. Letras sinxelas,
tons melódicos e unha voz anxelical baixo unha estética colorista e vacilona.
“Tiroteo“ en colaboración con Rauw Alejandro soou medio planeta e levouy 6
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discos de platino.
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●
ZAHARA
ILEGALES
SABADO 5 MARZO ● 23.30 h

Unha das maiores expoñentes do indie e o pop español. O seu disco "Puta"
pechou a súa primeira semana sendo o álbum por unha artista feminina
española máis vendido en iTunes e Apple Music, e o álbum por un artista solista
máis vendido en España. Entrou en listas de vendas de Chile, Alemaña, Canadá,
Ecuador, Perú, México… Ese será o punto de partida do novo directo onde viaxar
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da intimidade absoluta e as historias de Zahara ao techno e o baile.
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●
BMA
ILEGALES
DOMINGO 6 MARZO SESIÓN VERMÚ ● 12 h

A banda máis innovadora do panorama musical actual, con 70 músicos que
versionan os temas pop-rock máis populares. Cun repertorio é moderno e orixinal.
Un son fresco que incorpora instrumentos eléctricos e dúas baterías á
orquestración habitual dunha banda sinfónica, cunha posta en escena
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espectacular.
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●
AILÁ
ILEGALES
DOMINGO 6 MARZO ● 18 h

Unha proposta inspirada nos cantos de transmisión oral, pensada para bailar e gozar da
música galega desde un prisma moderno e contemporáneo seleccionada para
representar a Galicia no Celtic Connection e unha das propostas gañadoras do premio
Interritmos 2020. Mergúllanos no universo Folk, ou TRADI como prefiren denominalo, cuns
impecables arranxos do saber musical popular. Unha nova proposta que vén do Folk
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para converterse en TRADI.
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●
ESGUADI GALEGO
DOMINGO 6 MARZO ● 19.20 h

Unha das artistas máis relevantes da escena galega actual, lanza Costuras,
viaxando desde mundos asociados á súa infancia ata o presente máis duro e á
vez esperanzador. Premio Martín Códax 2020 pop-indie e Premio á Promoción
da Realidade Plurilingüe do Estado. Pop con arrecendo a futuro, entrando en
campos electrónicos, sen esquecer a parte máis orgánica, creando texturas
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únicas
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CONDICIÓNS DE ACCESO AO RECINTO DO
PREGÓN E FESTIVAL DO QUEIXO
ACCESO A PREGÓN E SR. SALVAJE + MARC SEGUÍ + ZAHARA + BMA
•
•
•

•
•

•
•

Cada persoa pode reservar un máximo de 2 entradas.
A saída do recinto do evento implica a perda do dereito a entrar novamente.
A entrada é valida ata 15 minutos antes do inicio do evento. No caso de non
facelo, esas prazas quedarán a disposición do público sen reserva, por orde de
chegada.
O acceso ao recinto estará suxeito á normativa sanitaria vixente no momento
da súa execución.
O acceso ao recinto comporta o consentimento para ser tomado en
fotografías e outros medios de gravación e/ou reprodución sen dereito a
compensación calquera que fose a súa utilización posterior.
Está prohibida a entrada ao recinto con bebida e/ou comida.
O organizador resérvase o dereito para cambiar ou alterar o contido e orde do
programa.

ACCESO A AILÁ E GUADI GALEGO’
•
•
•

•
•
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•
•

Cada persoa pode reservar un máximo de 2 entradas.
A saída do recinto do evento implica a perda do dereito a entrar
novamente.
A entrada é valida ata as 19:00 horas. No caso de non acceder antes
desa hora, esas prazas quedarán a disposición do público sen reserva,
por orde de chegada.
O acceso ao recinto estará suxeito á normativa sanitaria vixente no
momento da súa execución.
O acceso ao recinto comporta o consentimento para ser tomado en
fotografías e outros medios de gravación e/ou reprodución sen dereito a
compensación calquera que fose a súa utilización posterior.
Está prohibida a entrada ao recinto con bebida e/ou comida.
O organizador resérvase o dereito para cambiar ou alterar o contido e
orde do programa.
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PROGRAMA RESUMO 47ª EDICIÓN
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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.

+INFO
Como apuntarse ás actividades
Todas as actividades son de balde. Podes apuntarte e informarte (dependendo da
actividade) chamando ao 981 500 222 (Oficina da Concellería de Cultura) ou se o
desexas, achegarte persoalmente (ata as 15 h).
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

Para as actividades da EFA Piñeiral a inscrición é de balde no 981500580 ou
pineiral@pineiral.es
No concurso de microrelatos ArzúaXpress, a inscrición debes facela enviando o seu
nome, apelidos, DNI, edade, mail e teléfono de contacto (Todos os datos son
obrigatorios) ao mail do concurso: tecuentomil@gmail.com.
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.

+ info No web do concello arzua.gal podes consultar se o desexas a

guía de establecementos
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hostaleiros e aloxamentos onde poder durmir.
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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 65.000 visitas anuais.

facebook
Aquí xuntámonos case 7.000 amig@s, pero isto
non é o máis importante. O importante para nós
é o seu nivel de satisfacción. A gran maioría dos
positivos
ou
comentarios
recibidos
son
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 1.200! 

instagram

Páx. 38

No noso Instagram é onde temos unha morea
de #fotos chulas da festa, do festival, dos
obradoiros, etc!  E somos outros 1.100!
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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
arzua.gal

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, 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 #queixo2022 vémonos en #Arzúa!
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