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especial
FESTAS EN CONXO

5, 6, 7 e 8 de setembro

El Correo Gallego. JUEVES 5 de SEPTIEMBRE de 2019

Consolidación e impulso dunha gran tradición

o

barrio de Conxo volverá a celebrar
as súas festas de setembro. Grazas
ao traballo da mesma comisión
organizadora, non só conseguiron manter
un curso máis esta tradición, que se perdera durante tres anos, senón que a maiores conseguen aumentar unha xornada a
duración da mesma, comezando hoxe xoves, como se facía hai moito tempo. Un
amplo programa, adaptado a tódolos públicos e idades, completará a oferta lúdicas destes días festivos.
Esta troula tan agardada polos veciños
e veciñas arrincará esta noite coa verbena
inaugural, a partir das 22.30, coa Cinema.
Esta agrupación animará este comezo, o
cal seguirá mañá coa celebración da segunda edición dos Cantos de Taberna, a
partir das 20.00. Un total de dez conxuntos
e dez establecementos participarán neste
certame que exaltará a música tradicional
galega ao longo de tres horas.
E como colofón a esta velada, outros dous grupos da nosa comunidade farán vibrar aos amantes do rock. Así, desde as
23.30, subirán ao escenario os composteláns Ruxe Ruxe e Desequilibro Mental.
A fin de semana entrará coa salva de
bombas e o primeiro pasacalles a cargo dos Enxebres de Cacheiras, ás 10.00,
nunha matinal na que terá lugar tamén o
Campionato de Chave no campo de fútbol.
Coa inscrición de balde, os dous mellores
contarán con premio dun xamón e un la-

recomendados
Xoves 5
22.30 H. Verbena con Cinema
Venres 6
20.00 H. II Cantos de Taberna
23.30 H. Conxo Rock cos concertos de
Ruxe Ruxe e Desquilibrio Mental
Sábado 7
10.30 H. Campionato de Chave
22.00 H. Furia Joven e D’Abalar

BAIXADA do Rosario da Nosa Señora da Mercé polas rúas de Santiago. Foto: Antonio Hernández
cón, respectivamente, ademais do trofeo.
Neste mesmo espazo, a tarde cargarase
con opcións para os máis pequenos da casa cun garabato de xogos, clases de baile
e soccer skils.
No apartado musical, no vermú tocará
Platinum, mentres que ao anoitecer será a
quenda dos canarios Furia Joven, orquestra revelación deste verán, e D’Abalar.
Na última data, o domingo, a relixión tomará un papel protagonista co Rosario da
Nosa Señora da Mercé, única cita que se

mantivo presente dende os comezos desta festividade. A Baixada, desde o Patio de
Madres, sairá ás 11.00 co acompañamento da Banda de Arca e da de Tambores da
Confraría do Santísimo Cristo da Paciencia. Nesta comitiva polas rúas da capital,
portará o estandarte David Forján Salgado.
Ao remate da peregrinación, a igrexa parroquial oficiará unha misa solemne, cantada pola Coral de Esteiro.
Ao finalizar a eucaristía, os centenares
de fieis que se achegarán desfrutarán das

Domingo 8
11.00 H. Baixada Rosario da Nosa Señora da Mercé desde o Patio de Madres
13.00 H. Misa Solemne
21.00 H. Costa Oeste e La Bamba
23.30 H. Gran tirada fogos de artificio
notas de La Bomba, encargada de ambientar un aperitivo no que se xuntarán moitas
familias, xa que se trata dun dos festexos
con máis historia de Santiago.
Como broche de ouro, ás 21.00, os ritmos
de bachatas e merengues de Costa Oeste,
xunto á formación anterior, amenizarán
os bailes dos presentes, os cales só estarán
interrompidos, ás 23.30, por unha gran tirada de fogos de artificio.
brais fdez./conxo
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“Agradecemos o apoio da xente”
LUCÍA LAGO

Comisión de Conxo

u

n ano máis, a comisión de Conxo
conseguiu sacar adiante as festas
do barrio. Pese á súa mocidade,
Laura e Pablo Aldrey, Cristina e Lucía
Granja, Raquel López, Lucía Lago e Marcos Espantoso conseguiron recadar os
fondos necesarios para mesmo ampliar o
programa festivo. Así, grazas a este esforzo, e ao apoio da veciñanza, agardan que
os festexos cumpran as previsión de todos,
veciños e organización.
Cales son as expectativas para esta nova
edición que organizan?
Desde un principio tiñamos unhas expectativas moi baixas, xa que a única intención era baixar o Rosario, pero grazas
á achega dos veciños e de tódolos comercios, conseguimos facer catro días, que é
moito máis do que esperabamos. O ano pasado fixemos tres e este temos máis cartos e decidimos gastalo todo nos festexos
desta edición. Por iso, contamos con mellor programa e agardamos a presenza de
máis xente.
Na programación destaca a continuación dos cantos de taberna, ademais da
xornada de hoxe?
Os cantos de taberna tiveron moito éxito
o curso pasado e foi unha demanda dos veciños, que querían que se mantivese. Despois, esa xornada quedaba un pouco coxa,

A COMISIÓN segue, un ano máis, destacando a mocidade dos seus integrantes. Foto: ECG
porque rematan ás 23.30, polo que ampliamos cun concerto de folk e outro de rock. A
maiores, co resto do presuposto, fixemos o
xoves coa orquestra Cinema, que foi unha
gran sorpresa para o barrio e que ten gran
acollida, xa que é de renome e había tempo
que non se recibían grandes agrupacións.
Polo tanto, estamos contentos porque cremos que temos un moi bo cartel e que pode atraer a moitísima xente.
Supoño que vostedes agardarán que

o tempo acompañe nestes días?
O tempo será crucial. Estamos vendo tódolos días Meteogalicia para saber a meteoroloxía das festas, pero agardamos que
veña bo tempo e que a xente se anime a vir.
O ano pasado, cremos que o tema de que a
xente puidese estar de manga curta pola
noite, foi crucial, polo que este queremos
superar esas expectativas.
Consideran que a xente do barrio
de Conxo está mentalizada para non
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volver a perder estes festexos?
A nosa sensación, ao ir casa por casa, escoitando a tódolos veciños, é de ánimo, de
querer que continuemos con isto. Foi moi
difícil recuperala e ser capaces mantela, e
mesmo de ampliala, custou o seu traballo.
Por iso, cremos que a xente está contenta
con esta festa, que se recuperase esta cita
histórica para Conxo e para Santiago. Estamos contentos e agradecidos polo apoio
que hai detrás. Moitas veces, estar nunha
comisión non da moitas alegrías, pero pola
nosa banda estannos apoiando e a veciñanza tradicional contribúe tanto con diñeiro
como animicamente.
Chama a atención a composición da súa
comisión pola súa idade?
Temos un integrante menos, pero a media de idade está nos 30 anos. É atípico
tamén que sexamos case todas mulleres,
malia que o importante é que, formemos
que a formemos, contribuamos para sacar
as festas adiante.
Por último, que lle dicides á xente para
que non se perda esta festividade?
Sabemos que é unha fin de semana con
moitas festas na contorna, e fóra dela, polo
que é complicado, pero cremos que temos
un gran cartel con Cinema, Ruxe Ruxe, Furia Joven ou Costa Oeste, a maiores dun
domingo coa gran tirada de fogos de artificio, que é era algo que xa non se facía nos
barrios de Compostela, e que o estamos a
recuperar. Hai un bo cartel e convidamos
a tódolos veciños, a xente de Santiago e tamén dos arredores, a que veñan, porque
seguro que o pasarán moi ben.
brais fdez./Santiago

