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Membros de Grodan De Fló recibindo o primeiro premio na final do cuarto certame

CONVOCATORIA

RadioObradoiro prepara a final
do quinto certamedemúsica folk
Cinco formacións noveis galegas optan ó primeiro premio do concurso, que consiste na gravación dun discoA
iniciativa está apoiada e patrocinada polo ‘Grupo Correo Gallego’A cita é dentro dunha semana no Teatro Principal

REDACCIÓN � SANTIAGO

Un ano máis, o certame de músi-
ca folk que organizaRadio Obra-
doiro chega á súa final. Despois
do proceso de selección, os gru-
pos finalistas son Árdelle o eixo,
Brendam, Lugnasad, Lumia e Xo-
chilmica. Son todas formacións
galegas e que arestora non teñen
asinado ningún contrato disco-
gráfico.Ogañadordocertame-de-
cisión que tomará un xurado
competente terá a oportunidade
degravarundisco.
Así o fixeron os gañadores das

catro ediciónsanterioresdocerta-
me: Alfolíes, Quempallou, Roi
Xordo e GrodanDe Fló. Ademais,
nesta quinta edición, o grupo que
se proclame vencedor actuará o
Día das Letras Galegas, o luns 17,
na gala do primeiro aniversario
do xornal Galicia Hoxe, que se
celebraránaSalaCapitol.
O certame, que apoia o Grupo

Correo Gallego, conta co patroci-
nio da Consellería de Cultura, Co-
municación Social e Turismo, a
través da Sociedade Anónima de
Xestión doPlanXacobeo, e o con-
cello de Santiago. Colaboran ta-
mén diferentes firmas como Da-
viña, Phonos, Coca-Cola, Restau-
rante Belgo, Neumáticos Radial,
CaféVivacceeoPubMomo.
O xurado que decidirá quen é

merecedor do primeiro premio
estarácompostoporcincofiguras
de recoñecida traxectoria no
mundo da música galega. Nesta
quinta edición, entre outros, esta-
rán Pedro Pascual, Davide Salva-
doeBenjamínOtero.
Para coñece-lo resultado habe-

rá que agardar ó vindeiro xoves.
No transcurso da gala, que come-

zará ás nove da noite e ten entra-
da libre, cadaundoscincogrupos
finalistas interpretará tres pezas,
na súa gran maioría composi-
ciónspropias.
Mentres o xurado delibera, o

público poderá desfrutar coamú-
sica de GrodanDe Fló, gañadores
daúltimaedicióndoconcurso, ce-
lebrada o ano pasado no mesmo
escenario. Os lalinenses veñende
presenta-la gravación correspon-
denteaesepremio.

TELEVISIÓNDEGALICIA

‘Os Tonechos
van á obra’, a
emisiónmáis
vista omartes
na nosa
comunidade

O especial de humor foi
seguido por 290.000 galegos e
case unmillón conectaron
nalgúnmomento co programa

REDACCIÓN � SANTIAGO

O programa especial de hu-
mor Os Tonechos van á obra,
que Televisión de Galicia ofre-
ceu omartes pasado, colleitou
un extraordinario éxito de au-
diencia e foi o programa máis
vistododíaenGalicia.
Así, 290.000 espectadores

seguiron o especial de humor
de TVG e ademais case unmi-
llóndegalegos (983.000)viron
o programa nalgún momento
dasúaemisión.
O espazo protagonizado

polas ocorrencias e trasnadas
destes particulares persona-
xes foi tamén líder absolutode
audiencia na súa franxa hora-
ria, xa que obtivo un 27 por
cento de share, superando cla-
ramente ó programa de TVE 1
Operación Eurovisión –que
conseguiuun 14,4%decotade
audiencia– e taménásgrandes
apostas de ficción das priva-
das,Un paso adelante, deAn-
tena 3 (19,4%) eHospital Cen-
tral,deTele5 (22,5%).
Ademais, non só as aventu-

ras dos Tonechos como apren-
dices de albaneis suscitaron a
atención dos espectadores, se-
nónqueEuropa en xogo,quea
canle autonómica emitiu para
dar conta do acontecido no
partido de volta da semifinal
da Liga de Campións entre o
Dépor e o Porto, obtivo unha
cota superioraoutras canles.

CONTINUIDADE

Unproxecto xa consolidado

Hai cinco anos Radio Obra-
doiro levaba a cabo a pri-

meira edición do certame. Un
proxecto con vocación conti-
nuísta, tal e como amosa esta
quinta convocatoria. A idea par-
tiu do programa En clave de

folk,presentadoporMaríaXosé
GómezePauloGacio.
Trátase dunha iniciativa diri-

xida a promocionar grupos no-
veis. A única de Compostela e
unha das poucas que se fan en
Galicianoapartadofolk.

HOYEN
GALICIA
HOXE

Viriato,unha
empresa clave para
Ordes, xa quedos
12.000habitantes,
2.000 teñen relación
co sector téxtil

Miguel Túñez,novo
decanode
Xornalismo, animaa
ampliar horizontes e
a explorar alén da
redacción ‘clásica’

Schneiderofrece a
súa visión naCoruña
sobre as chegadas
de chapapote á costa
tras o accidente do
petroleiro ‘Prestige’

El dúo Os Tonechos

AUDIENCIAS
TELEVISIVAS
DELMARTES

Líderes de audiencia enGalicia:
1.- Os Tonechos van á obra, de
TVG. Espectadores: 290.000.
Share: 27 por ciento.
2.- Europa en Xogo, de TVG. Es-
pect.: 257.000. Share: 24,1%.
3.- Telediario 2, de TVE1. Especta-
dores: 249.000. Share: 27,5%.
4.- Telediario 1, de TVE1. Especta-
dores: 242.000. Share: 30,6%.
5.- Hospital Central, de Tele 5.
Episodio Héroes o personas. Es-
pect.: 241.000. Share: 22,5%.
Más vistos por cadena enGalicia:
TVG: Os Tonechos van á obra. Es-
pect.: 290.000. Share: 27%.
TVE1: Telediario 2. Espectadores:
249.000. Share: 27,5%.
Antena 3: Un paso adelante. Es-

pect.: 210.000. Share: 19,4%.
Tele 5: Hospital Central. Especta-
dores: 241.000. Share: 22,5%.
La2:Saber y ganar. Espectadores:
104.000. Share: 13,2%.
Canal Plus: Fútbol Liga deCampe-
ones: Deportivo da Coruña - Opor-
to. Espectadores: 74.000. Cuota
de pantalla: 7,5 por ciento.

LOMEJOREN
RADIO
OBRADOIRO

RosaArcos, Xosé
Antón López, Elvira
Cienfuegos y
RamónVidal
protagonizan la
tertuliamatutina

Elmagacín ‘A Rosa
dos ventos’ sortea
entradas para
asistir al estreno
de la película
‘Romasanta’
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