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C. ALBARENGA [O PORRIÑO]

O II Concurso de Rondallas pa-
trocinado pola Deputación de
Pontevedra reuniu a máis de
14.000 persoas no Instituto Ferial
de Vigo (IFEVI). As rondallas de
Pontellas e Santa Eulalia de Atios
alzáronse co primeiro e segundo
premio nun evento ao que acudi-
ron miles de persoas

Ambas agrupacións deleitaron
ao público porriñés e ao multitu-
dinario público que se achegou á
vila do Louro a presenciar este
tradicional encontro de ronda-
llas.

Deste xeito, a música e a cultu-
ra tradicional porriñesa recibiron
un premio salientable, a través
das rondallas de Pontellas e Santa
Eulalia de Atios, que foron as ga-
ñadoras do concurso. O certame
que reuniu a máis de 14.000 per-
soas no Instituto Ferial de Vigo

(IFEVI), ambas as agrupacións po-
rriñesas ganaron o primeiro e se-
gundo premio, competindo entre
once rondallas participantes pro-
cedentes de varios puntos da pro-
vincia. Desta forma, a rondalla de
Pontellas gañou os 2.500 euros
do primeiro premio e a de Santa
Eulalia de Atios, 2.200 euros do
segundo galardón.

Protagonistas
Dentro da programación de

Nadal, organizada pola Concella-
ría de Festexos do Concello do
Porriño (dirixida por Alejandro Lo-
renzo), incluiuse tamén un pro-
grama de pasarrúas polas dife-
rentes parroquias do municipio
protagonizado por varias ronda-
llas.

O día1 tivo lugar o encontro
tradicional e ambas grupacións,
afamadas e populares en toda a
comarca e provincia, foron as

protagonistas do encontro xunto
a outras cinco que compartían o
bo nivel musical.

O encontro reuniu centos de
persoas, veciños e visitantes chega-
dos de diferentes concellos da zo-
na. A exhibición do primeiro día
deste ano 2011 comezou cun pa-
sarrúas por toda a vila do Louro.
Trátase dunha exhibición, sen ca-
rácter competitivo, das mellores
agrupacións de toda a provincia. Xa
o domingo, celebrouse unha gran
festa infantil con inchables e talleres
de globos na Praza do Concello.

» O éxito indiscutible de dúas formacións
porriñesas no certame celebrado
no Instituto Ferial de Vigo,
deixou bo sabor de boca na vila

Tradición e música
As rondallas actuaron
outra vez no IFEVI

C.A. [O PORRIÑO]

Un total de 37 persoas parti-
ciparon nos diferentes cursos
enmarcados no Plan Xitano or-
ganizado polo Concello do Po-
rriño co obxectivo de axudar a

este colectivo a mellorar a súa
calidade de vida.

Este plan comprendeu dife-
rentes proxectos, como os de
hixiene na vivenda e no medio,
beneficio da actividade física e
cociña saudable. Na clausura

destas accións, os alumnos re-
cibiron un diploma acreditativo
dos talleres realizados. Na oca-
sión, ademais do alcalde Nel-
son Santos e a concelleira Mª
Carmen Palacín, estivo presen-
te a delegada territorial da
Xunta en Vigo, Lucía Molares,
quen tamén participou na en-
trega dos diplomas, nun acto
celebrado no Edificio Multiusos
de Torneiros
e ao que ta-
mén asistiron
varios mem-
bros do go-
berno local.

Integración e solidariedade
O Porriño realiza
cursos dirixidos ao pobo

Momento da
entrega de

diplomas aos
participantes . //

C.OP,/C.A.

O espectáculo ofrecido pola rondallas foi moi apreciado polo público. // C.OP.//C.A.

As agrupacións reuníronse no pavillón de deportes porriñés. /// C.OP./C.A.

FARO DE VIGO ENTRE RIOS
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

37063

266000

21/01/2011

SUPLEMENTO

8

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 678


