
   
    

E chegou o momento de anunciar a III FOLIADA SOLIDARIA DE BAIO organizada 

polo alumnado de Artes Escénicas e Xestión Cultural do IES Maximino Romero de Lema.

O vindeiro sábado 17 de marzo imos encher de solidariedade o Auditorio de Baio, ven e 

bota un Agrhrú!!!

Estes rapaces e rapazas sensibilizáronse moi profundamente no tráxico -e ás veces 

esquecido- panorama actual das persoas refuxiadas e decidiron organizar un festival 

benéfico que terá lugar no pabillón  de Baio, onde todo o recadado será doado a Pallas@s 

en Rebeldía (organización que está traballando activamente para axudar aos protagonistas 

desta dura realidade). 

Contan co apoio e a colaboración do alumnado de 4º da ESO, do grupo tradicional 

Vintenbaio, da ANPA, da asociación cultural ADRO, de Badius e do Concello de Zas.

Como actividade práctica de clase, negociaron e conseguiron levar a cabo o proxecto. 

Xestionaron a produción técnica e buscaron a colaboración desinteresada de diversos grupos 

de música galega, todos vinculados dalgunha maneira ao pobo de Baio.

Este ano a Foliada, seguindo coa liña do Proxecto Feminino Plural,  pretende homenaxear ás

Pandereteiras de Muiño. Unha fonte de inspiración para moitas e moitos dos artistas que 

traballan no mundo da música tradicional. Estas mulleres bravas traerán á Foliada toda a 

enerxía da súa aldea, unha das zonas de Galiza que mellor soubo gardar a súa música e 

bailes tradicionais. Falando de bailes Chus Caramés e Carme Campo unhas das persoas 

que recolleron bailes en Muiño, impartirán un obradoiro para aprender os pasos da zona a 

partir das 20:00h a todas as persoas que o desexen. A gala comezará ás 21:00 horas coa 

presentación de Isabel Risco e do seu proxecto solidario que encherá a tarde de emocións e 

reflexións. 

A continuación, daremos unha volta polas músicas e os bailes de Galiza co colectivo Punto 

e Volta. As pandereteiras Rueiro da Cancela achegarannos ás cantigas das homenaxeadas 

da noite: As Pandereteiras de Muiño. E aquí o torreiro xa ten que estar a botar fume!!! 
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E chega o momento de descansar do baile e comezar a Regueifesta. Alba e Lupe serán as 

encargadas de facernos rir e pensar ao mesmo tempo. Porque a regueifa é retranca, pero 

tamén diversión, feminismo e compromiso activista. Unha vez tomados folgos, continuamos 

co baile e coa boa música das Oîma para viaxar danzando polo mundo adiante. Un 

marabilloso transporte no espazo-tempo ao son dun violino, un clarinete e un acordeón. Para 

rematar, e antes de continuar coa foliada libre, Voodoo mostrará a súa capacidade para 

mesturar o folque co soul como somentes se pode facer en Galiza, con xera.

O obradoiro de baile comezará ás 20:00h. A entrada é de balde.

O concerto comezará ás 21:00h e o bono axuda será de 5 euros íntegro para “Pallas@s en 

Rebeldía”

Ao finalizar, sobre as 23:00h,  dará comezo unha foliada aberta, polo grupo de gaitas do 

centro “Vintenbaio”, á que todos e todas estarán convidados a bailar, tocar e cantar por un 

mundo con máis cultura e menos guerras.

A Cantina, xestionada polo alumnado de 4º da ESO, terá petiscos de balde.

Estes rapaces e rapazas de apenas dezaseis anos queren concienciar  e mostrar ao mundo que 

a pesar da distancia, todos debemos por o noso gran de area para axudar a aqueles que tanto 

o precisan.
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