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Tempo de troula, tempo 
de lecer, tempo de festa ra-
chada. O Carnaval de Foz 
é un deses inventos mara-
billosos que xorden da xente, case espon-
taneamente, do maxín popular. Unha festa 
do pobo, unha celebración de todos. A 
calquera lle sorprende o gran traballo, as 
horas de dedicación que os nosos grupos 
e comparsas adican a preparar a festa: a 
engalanarse, a ensaiar os bailes, a discutir 
e confeccionar os vestidos. Traxes de gala, 
entroidos irrecoñecibles, persoeiros varios, 
coplas ácidas: liberdade. Esa liberdade que 
case se pode palpar: liberdade para fes-
texar, liberdade para vivir.

Foz traspasa fronteiras. Somos capaces 
de cambiar de hábitos de compra, de xun-
tarnos diante dun ordenador para meter 
tickets sen parar, de tomar un obxectivo 
común e loitar todos a unha para conse-
guilo. E aínda que Verín tivese máis puntos 
na contenda –e como tal o felicitamos– o 
gañador sempre foi e será Foz, no seu con-

Saudo
  do 
Alcalde

Fran 
Cajoto
xunto: o compañeirismo, a 
fraternidade, o esforzo, a 
loita, o espírito focego.

FOZ transfigúrase nes-
tes días, transfórmase á vista da xente. A 
mesma sociedade cambia: de forma de-
mocrática, aínda que se trate dun reinado, 
o pobo elixiu con todas as súas honras á 
máxima dignataria, a raíña do carnaval An-
drea García Mondelo. E ata Chequia chegou 
este ano o sabor do entroido focego, nunha 
gala memorable que todos temos na nosa 
retina. Augurámosche, Andrea, un reinado 
feliz e cheo de sorpresas! Parabéns tamén, 
Sabela, polo ben que o fixeches! Coman 
pan, señores, que vai de farangullas!!

Cando ves pasar os anos e miras cara 
atrás podes ollar con perspectiva o gran fe-
nómeno que resulta. Como as comparsas 
se transforman en familias, como os com-
pañeiros son case irmáns, como as peñas 
defenden a súa bandeira con orgullo e de-
voción e berran o grito de guerra por en-
cima de altofalantes e turutas. 

Porque ben o dixo Daniel Irimia,

VIVAMOS COMO FOCEGOS. Ser focego MO-LA
Bo Carnaval, desfrutade do Entroido,
felices anos 20 do século vinteún!!!
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Collemos este ano o relevo na organi-
zación do Entroido, os nosos predeceso-
res deixaron o listón moi alto nos 39 anos 
de desfile que se cumplen este ano 2020.

Todas as persoas que dunha ou outra 
forma viven esta festa en Foz traballan 
tanto tempo, tantas horas, adican tanto 
folgos a esta festa... que se nos antoxa 
unha labor titánica estar á súa altura.

Somos coñecedores da ilusión coa 
que todos e todas vós encarades estas 
datas, dende o máis pequerrecho que sae 
co seu disfraz feito cunha bolsa de basu-
ra o venrens pola mañá, ata o máis vello 
integrante da máis  maxestuosa carroza, 
todos e todas esperades febreiro con fer-
vorosa paixón. Somos coñecedores des-
te fervor e traballaremos a reo para que a 
loxística do evento esté a altura da máxia 
que vós lle dades.

Este ano escollestes como raíña a An-
drea, e acompañarana nesta ilustre mi-
sión María e Paula. Son dignas sucesoras 
de Sabela, Lorena e Nerea, magníficas 
representantes do Entroido de Foz 2019. 

Sabela coroará a Andrea na emble-
mática Sala Bahía. Unha sala Bahía que 
vibrará coas máis de 1.000 persoas que 

asistirán á cea de 
coroación o 8 de 
febreiro. Logo, aco-
llerá as inxeniosas 
coplas do venres, 
o concurrido baile 
do sábado e a entrega dos disputados  
premios ós adultos, os esperados bailes 
infantís, e por primeira vez acollerá a cea 
do xoves de Comadres. A sala Bahía é a 
testemuña muda da grandeza do noso 
entroido.

Queremos que estas liñas que escribi-
mos sirvan de AGRADECEMENTO a toda 
a xente implicada no entroido:
COMERCIOS, BARES, 

RESTAURANTES E EMPRESAS DE 
FOZ

PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL 
E PERSOAL DO CONCELLO

PARTICIPANTES NO DESFILE: 
GRUPOS, COMPARSAS, CARROZAS, 
INDIVIDUAIS, PARELLAS, 
BATUKADA...

ESPECTADORES DO DESFILE 
E FAMILIAS DOS E DAS 
PARTICIPANTES

Saudo da 
Comisión

A todos e todas  MOITAS GRACIAS por facer do entroido de Foz un 
referente na Mariña e para todas as persoas que nel participamos o

MELLOR ENTROIDO DO MUNDO



Álvaro Cunqueiro, 22 – Entlo. B – 27780 FOZ
Telf., 982 13 20 06 – Fax: 982 13 23 03
e–mail: grozascam–foz@gestores.net
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Tel. 982 14 02 24
Eduardo Pondal, 28
FOZ

C/ Eduardo Pondal, n.º 32
Teléfono, 982 141 411

Móvil, 656 932 732
27780 FOZ (Lugo)

Deséxalles
Feliz ENTROIDO

www.donmexilon.es
Visite a nosa web:

Costa do Castro, n.° 1 Entlo. - FOZ
Telf. 982 13 28 99
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Raíña e Damas Entroido 2019
Boas a todas e todos os que formades 

parte do entroido de Foz, sexa do xeito 
que sexa!

En primeiro lugar, grazas por desfilar, 
grazas compañeiros e compañeiras, gra-
zas aos que estades do outro lado, chova 
ou vente, véndonos pasar, grazas polos 
aplausos. En definitiva, grazas por facer 
grande o que tanto queremos, o noso en-
troido, por valoralo desa maneira. 

As cousas que nos fan felices pasan 
voando e temos que dicir que este ano 
escapounos sen darnos conta. Da mesma 
maneira escaparon as entradas para a 
coroación. Para o ano podemos acampar 
diante do Concello. Habilita zona Pili!

Representar o entroido do pobo no 
que vivimos, foi un xeito de vivilo moi di-
ferente e moi especial e o único que se 
nos ocorre dicir é gra-
zas, por deixarnos sentir 
esa emoción. 

Grazas Castiñeira e 
Ánxel, por esa chamada 
que nos fixo tanto ben e 
polos detalles que tives-
tes con nós! Dende ese 
mesmo momento co-
mezaron os nervios, a 
ilusión xa viña de antes.

Jacobo, aínda que 
che preocupaba o pe-
rímetro das saias da 

Raíña e Damas, ao final todo saíu ben, 
grazas por esa carroza!

Grazas Pili, por todas as veces que 
fomos verte ao Concello para que nos 
deras o visto bo, pola paciencia, que non 
sabemos se vai a máis ou a menos co 
paso dos anos, grazas de verdade. Suso, 
grazas a ti tamén, por todo o traballo, e 
tamén polas túas palabras antes do des-
file! 

Xesús de Breogán, non nos puido 
facer máis ilusión o teu agasallo, grazas 
por ese detalle tan bonito!

Loli Cuadrado, grazas de corazón por 
tanto, por coidar cada detalle, por facer 
tanto por nós, polas ganas e a emoción 
posta en cada momento. Fixeches que 
ese día fose un dos mellores nas nosas 
vidas. Eres especial para nós. Grazas por 

facer o que tanto che 
gusta. Seguro que botas 
de menos os nosos ber-
ros de “encáaaantame!!” 

Fina, grazas por axu-
darme a non rendirme, 
por estar ahí para seguir 
intentándoo! Eres parte 
importante do meu en-
troido.

Sarita, eres arte, gra-
zas por esas ideas, por 
esa axuda incondicional, 
por ese boceto que nos 
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fixo ver por primeira vez todo o que que-
ríamos nun traxe. Rosana (ollo clínico) 
e Pili, dende o primeiro momento con-
fiamos en vós, foi algo especial, grazas 
polo cariño, porque vos debemos horas 
de sono e bágoas ao ver un traballo aca-
bado con un resultado que era imposible 
que fose mellor. Tanto nos relaxamos ao 
velo que algunha quedou durmida o día 
do desfile. Sabeliña... 

Sodes desa xente coa que nos queda-
mos para toda a vida. Nunca nos esque-
ceremos dos berros no autobús pola xe-
neral en dirección contraria. 

Grazas amigos, amigas e familia, por 
acompañarnos, porque... que sería des-
tes momentos sen a xente que tanto que-
remos?! O entroido tamén é iso. Escoitar 
falar do mesmo tema durante meses non 
é tarefa sinxela. 

Aos de Foz, gústanos o Nadal, máis 
que nada cando acaba. Xa nos entende-
mos...

FARANGULLAS!! Vós sodes o motivo 
polo que o vivimos así, grazas por facer-
nos desfrutar, por ser un equipo e por 
esas ceas, porque non hai nada mellor 
que ir xuntas de viños! FARANGULLAS! 
OÉ! FARANGULLAS! OÉ! FAAAARAAAN-
GUUULLAAAS OÉ OÉ OÉ!!. Repetimos 
raíña Farangulla e non podemos estar 
máis orgullosas, non hai mellor maneira 
de acabar que cedendo a coroa a unha 
compañeira. NORABOA Andrea, Paula e 
María! Ahí estaremos, desfrutando con 
vós.

Deste xeito despedímonos. Espera-
mos, dende o corazón, que sigamos fes-
texando xuntos e facendo máis grande 
este entroido.

Foz é entroido



9

Carnavaleiros!!!
Aquí estamos un ano máis, empe-

zando a desfrutar do Entroido!

Este ano para nós será máis especial 
que nunca. Levamos anos soñando con 
este momento si, incluso con escribir 
para a revista do entroido! 

O 23 de novembro fixéstedes que o 
noso soño se volvese realidade e dende 
ese día as nosas cabeciñas non paran de 
ferver. Queremos dalo todo, estar á al-
tura de todas e todos os que foron antes 
ca nós e sorprendervos... esperamos 
que para ben! Non vamos ir de escultura 
futurista como a Pedroche, pero estamos 
seguras de que Pili e Rosana, xunto con 
Sara nos farán o traxe aínda mellor que 
o que nós non podiamos imaxinar, que 
anda que non as mareamos xa dende o 
principio e que paciencia teñen! Sempre 
pendentes de que nós estañamos con-
tentas e tranquilas co proceso.

Agora xa non nos veremos a través 
dunha pantalla na Sala Bahía, queremos 
estar con vós, moi cerquiña. Vivir xuntos 

Raíña e Damas Entroido 2020
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o retintín das coplas, os nervios do 
sábado pola mañá, a emoción de vernos 
todos no porto e o bailoteo da noite. A 
resaca do domingo xa cada un na súa ca-
siña, nós tres temos que seguir dándoo 
todo para os peques ese día. Non vos 
esquezades de vir botar tamén unhas 
lágrimas o venres no enterro, algunha 
nosa seguro que non é finxida...

No momento de escribir esta carta 
aínda estamos moi no inicio da nosa 
aventura como raíña e damas, pero aínda 
así xa queremos dar as grazas a toda esa 
boa xentiña que nos vai axudar nesta 
conta atrás para o día 22 de Febreiro. A 

todos os que estiveron dende o principio 
como a asociación O noso Foz porque 
xamais pensamos en poder presentarnos 
este ano con todo o tema do Erasmus de 
Andrea, pero xamais a República Checa 
estivo tan preto de Foz e iso foi grazas a 
que, en todo momento, fixeron o posible 
para que nos puidéramos presentar (dille 
a un focego que non pode e levarás unha 
sorpresa, dicían os do Gadis, non?). 
Ademais de por todo o traballo que están 
a facer estes meses por nós e polo noso 
Entroido. Por suposto a Pili de Cultura, 
que ata fai pouco para nós era só a nai 
do noso amigo Nuno, e que agora é 
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moito máis, sempre velando polo noso 
entroido e por que todo saia perfecto. 
E por último a todos os que están por 
chegar para axudarnos e aconsellarnos, 
para facer isto o máis divertido e bonito 
posible.

De verdade, queremos recalcar que 
non podemos estar máis orgullosas de 
Foz, do entroido e de todos os seus ci-
dadáns. Ben se viu a clase de pobo unido 
que somos e senón que llo pregunten a 
Verín, non? Penso que lles fixemos suar 
un pouco... 

 Andrea, María e Paula

Que viva a xente de Foz!,
que viva o entroido de Foz!,

que viva... O MELLOR
ENTROIDO DO MUNDO!!!



MODA JUVENIL
Y SEÑORA
TALLAS 36 A 60
COMPLEMENTOS

Avda. da Mariña, 35 – Baixo
27780 FOZ (Lugo) – Tlf., 982 13 27 52

ventas@vagaluz.com
Avda. da Mariña, 9 Foz Lugo 982 132 842

www.vagaluz.com

Moda Infantil
982 14 15 72
679 70 10 37

C/ Álvaro Cunqueiro, 68 Bajo (FOZ)
www.emeteriocabaleiro.es

671 642 036
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Cando naquel ano de 1982, comezou 
o primeiro desfile de Entroido de Foz, a 
famosa Concha Pinto Ferreira non se dis-
frazou para ese desfile, foi unha espec-
tadora máis.

Ao ano seguinte de 1983, Concha vís-
tese con roupas moi modernas e unha 
perruca loura, e no seu peito unha banda 
atravesada que poñía “REINA DEL CAR-
NAVAL”. Ela por casualidade encabezaba 
o desfile a pé, polo que a prensa lle deu 
por poñer nos seus titulares “El desfile 
de Foz encabezado por la Reina del Car-
naval…”.

Desde 1983 pasan os anos, e a co-
misión presidida por Manuel López Igle-
sias, utiliza algunha vez a Concha como 
“Raíña do Entroido de Foz”. Ata que a 
comisión do ano 1990, presidida por 
Emiliano Gómez López, tratan de meter 
como Raíña a unha rapaza nova cada ano 
e darlle máis protagonismo.

Como eu era daquela o relacións 
públicas da comisión organizadora do 
evento, os once membros que éramos, 
falamos de invitar a unha moza nova 

como Raíña, e claro está, tal misión co-
rrespondíame a min.

Consultado o tema na rúa con amiza-
des, había un problema. Se metía unha 
rapaza vinculada ás que desfilaban nal-
gún grupo de amigas, se esa rapaza lles 
fallaba ese ano por aceptar ser Raíña, 
para o ano, as compañeiras non lles 
aceptarían volver ao grupo con elas. Ou 
sexa iso de “o ano pasado deixáchesnos 
para ser Raíña, así que, agora búscate a 
vida”.

Así é como eu mesmo o decido e 
escollo a primeira Raíña Oficial acep-
tada por tódolos membros da Comisión, 
Verónica Soto, cuxa coroación se fixo 
nun baile de verán na Pista Bahía o día 
10 de agosto de 1990.

A partir de aí, seguimos coa Raíña 
ela soa e sen carroza, as dúas primeiras 
foron nun coche convertible.

En 1992 o Concelleiro de Cultura  
José Carlos Paleo, a petición miña, obsé-
quialle á Raíña a primeira carroza doada 
polo Concello.

De como naceu a
Raíña do Entroido

Por Xesús do Breogán
(Creador da figura da Raíña do Entroido de Foz)
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No ano 1993, a Raíña é elixida por 
Concha Pinto membro da comisión dese 
ano. A nai desa Raíña quer que vaia 
acompañada das súas irmáns, e ela paga 
os gastos de diferenza e aparece por pri-
meira vez a Raíña con dúas damas.

No ano 1994, a Raíña decide ir acom-
pañada de Cabaleiros de Honra en vez 
de Damas. Curiosamente, un deles non 
aparece o día da coroación, e teñen que 
nomear a outro Cabaleiro. Ese ano elixe 
Raíña José Carlos Paleo, Concelleiro de 
Cultura.

En 1995, eu volvo a elixir persoal-
mente á Raíña a petición do Concelleiro 
de Cultura, José Carlos Paleo López.

Nos anos 1996 e 1997, sendo pre-
sidente da organización e Concelleiro 
de Cultura,  Jaime Cancio, propóñolle 
a este, que a Raíña sexa elixida 
nun concurso organizado 
polos rapaces do IES 
de Foz na discoteca 
Zooropa. Tanto un 
ano como outro, 
xurde algún pro-
blema alleo a 
elas, por deixadez 
dos organizadores 
do IES. Para o ano 
1998, vólveseme a 
pedir que a elixa eu 
á miña maneira.

Ese ano xorden 
moitos cambios dos 

que non vou a falar. Acto seguido e en 
1999 faise a elección entre membros 
da comisión, pero eu non participo nesa 
elección, é a propia comisión quen o fai.  
A partires dese ano, faise en votación a 
elección da Raíña entre varias persoas, e 
nunha oficina da Casa da Cultura.

Cando creei á Raíña do Entroido, 
púxenme unhas normas que aínda hoxe 
se levan a cabo. A Raíña ten que ir cos 
gastos pagados ao cen por cen, incluída 
a cea da noite do desfile, e a cea de co-
roación tamén gratis para seus pais. A 
razón que me moveu a esta norma, era 
para evitar que só puidesen ir de Raíñas 
ás que seus pais puidesen pagar tódo-
los gastos, dito doutro xeito, que puidera 
ser Raíña calquera, e non só as fillas dos 
que economicamente puideran ou as 
fillas dos ricos.

Podedes crerme que me 
custou moito esforzo 

que as Raíñas fosen 
unha institución 
moi importante 

dentro do noso 
Entroido. Le-
voume anos en 
conseguilo, pero 

aquí débolle un 
gran favor ás “Sin 
Xeito” que rompe-
ron tódolos tópicos 
ao principio men-
cionados, e apoiaron 
incondicionalmente 
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ás Raíñas da súa comparsa, de seguido 
imitadas por outros grupos. E tamén llo 
debo á prensa: El Progreso e La Voz de 
Galicia e a Radio Voz, a Cope de Ribadeo. 
Crónica 3 dixital. A Cadea Ser de Navia 
moitos anos antes de vir a Foz como ven 
agora, e a Radio Foz. Neste intre debo 
lembrar a Antonio Martínez (Tínez) que 
xa non está con nós, que foi quen me 
abriu as portas coa cadea Ser de Navia 
en 1990 de cara a Asturias, e a Sara Igle-
sias, a directora de Ser Occidente.

No ano 2018, sorprendeume moito, e 
por que non dicilo?, que un home acep-
tara tal reto, que dito reinado recaeu en 

Xosé García Rodríguez, un rapaz que 
xunto coas súas damas, Fátima Novo e 
Ainhoa Fanego, levárono con moita sin-
xeleza, porque compre dicir que algunha 
Raíña anterior, xa pensou que chegaría 
tamén a ser Raíña de España.

Hoxe síntome ledo de que a Raíña 
sexa toda unha institución no Entroido 
de Foz, e como este ano foi o primeiro 
en facerse tal elección nun acto pú-
blico, agradecerllo á Comisión e sobre 
todo, ao Concelleiro de Cultura Héctor 
Morís, porque tiven o pracer de ser o 
primeiro focego que souben que se 
faría público. 

AV. DA MARIÑA, 40
982 13 30 66

REF: NAIM REF: NAOMIE REF: MAGIC 27 *Oferta válida del 03/06/2019 al 31/08/2019. Ver condiciones en óptica. Nº R.S.: E-27-000144

ESPECIAL VERANO

TU 2o Y 3er

PAR DE GAFAS
POR 1€ MÁS*

Descubre la colección en afflelou.es

ALAIN AFFLELOU FOZ

deséxalles felices festas

FA FZ 250X70 TT VERANO 19.indd   1 1/7/19   14:13



FRENTE AL PUERTO DE FOZ – LUGO – T. 689553387
www.conoce.mobi/afuncional

SALAI CAMPO S.L.
Carnicería – Charcutería

Tlfs.: 696 94 16 68 / 7 (Foz) – 982 57 51 28 (Burela)

TERNERA
DE CRIANZA
PROPIA

C/ Álvaro Cunqueiro, 25 bajo. As Lagoas – Torre 0. Foz Lugo
C/ Emilia Pardo Bazán. Burela/Supermercado Día

Avd. da Mariña, 48
27780 FOZ (Lugo)

Teléfono: 982 140 085
www.xoyma.com
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Queridas veciñas, queridos veciños; 
Desde este intre a luz do entroido xa nos 
ilumina.

O mes da cor, da ledicia, da imaxina-
ción, o mes lúdico xa chegou, temos aquí 
#onosoentroido. 

Foz voltará a ser música e creativi-
dade. As Peñas, Asociacións e outros 
colectivos, amosarán o traballo de toda 
unha tempada  para que a edición XXXIX  
do Entroido de Foz volva a ser un éxito. 
Desde a PEÑA “ECHE O QUE HAI” que-
remos agradecer a todos eles pola súa 
implicación con e polo pobo.

Sen dúbida, o entroido debe ser 
vivido, e en Foz sabemos vivilo intensa-
mente porque ten xente boa e grupos 
mellores. Queremos destacar especial-
mente que o Entroido en Foz non son 
únicamente unhos días, #onosoentroido 

ten demostrado  que é unha cultura que 
nos axuda a compartir momentos únicos 
para lembrar. E por qué? Pola vosa im-
plicación, pola vosa participación e pola 
unidade de milleiros de persoas que se 
unen para gozar e facernos gozar. 

Polo que atinxe a nosa PEÑA, este 
ano 2020 temos o inmenso pracer de ser 
os pregoeiros oficiales da XXXIX edición, 
e faremos o posible para que tanto os 
foceg@s coma todos os visitantes atopen 
un ambiente máxico e alegre.

Non hai maior símbolo de convivencia 
que compartir en unidade un entroido re-
pleto de ledicia e desenfreno, facendo do 
vida real un mundo utópico. Rirse de nós 
mesmos cos demáis e rirse das cousas, 
ese o auténtico espíritu do entroido.

Desde a nosa PEÑA, invítamosvos a 
gozar das festas do Entroido 2020 en Foz.

Eche o que hai
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Como ben sabedes esta será a trixé-
simo novena edición do Entroido de Foz 
pero para as Trouleiras será a undécima 
participación no desfile.

Este ano será algo especial para nós 
porque unha parte das compañeiras que 
se iniciaron  nesta comparsa decidiron 
coller outros rumbos e crear unha nova 
(desde aquí desexámoslles o mellor), 

polo que seremos unha comparsa un 
pouco menos numerosa pero igual de 
ruidosa!, porque ningúen nos quitará as 
gañas que temos de troulear.

Sempre tratamos de mellorar e de 
superar o anterior, non só ao nivel do 
traxe, senón tamén de diversión, ilusión 
e motivación, xa que iso é o verdadeiro 
espíritu desta festa. Cando finaliza o 

Trouleiras
Por fin chega de novo

o Entroido a Foz!
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PIZZA&BE

ER

A Viela
982 14 17 47
Plaza Conde Fontao, nº17 (75,88 km)
27780 Foz, Galicia, Spain

Entroido cada ano xa estamos a pensar 
no do seguinte: idear o traxe, colocación 
das filas, instrumentos, novos bailes, 
coreografías… e como ben sabedes… 
non é un traballo doado!, pero o Entroido 
de Foz merece todos os nosos esforzos, 
porque é algo especial, e disfrutamos 
formando parte del, desfilando, e vendo 
como as rúas cheas de xente nos ani-
man e aplauden cando pasamos. Com-
partimos momentos únicos con amigos, 
persoas doutras comparsas, grupos, 
peñas… Iso é o que nós cremos que é o 
importante: amizade, diversión e gañas 
de pasalo ben.

Así mesmo, desde a comparsa Trou-
leiras de Foz, queremos felicitar á raíña, 
Andrea Mondelo, e ás súas damas, 
María Pérez Vior e Paula Villapol, e de-
sexarlles un reinado marabilloso, que o 
vivan con moita intensidade, porque se-

guro se lles fará moi corto. En especial, 
felicitar a María, xa que durante moitos 
anos compartiu con nós esta gran festa.

A disfrutar moito desta experiencia 
que pasa voando!

*Próxima cita:
22 de febreiro ás 17:00h na expla-

nada do porto.

 Esperámosvos a todos!

 E non vos esquezades... este ano 
daremos máis “GUERRA” que nunca!

A disfrutar carnavaleiros/as!!!
Que viva o Entroido de FOZ!!!
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Pois seica din os do supermercado 
que somos o segundo mellor entroido 
de Galicia. Disque que en primeira ins-
tancia gañamos en votos, pero entrou o 
VAR de oficio determinou que non tiña-
mos bastantes tickets de compra. ¡Qué 
desilusión! A vila feita un mar de bágoas. 
¡A de cousas que poderíamos ter feito os 
Ñasss cos cartiños do premio!.

Trinta mil euros de premio dan para 
moitas cousas. Hai que ter en conta que 
suman máis ca premios leva repartidos 
Ramón na súa vida. Repartidos salen 

a dúas turutas por Sin Xeito. Collendo 
pezas de desguace e se o mecánico 
traballase gratis igual abondaban para 
arranxar camión da Peña.

Por outro lado, tamén poderíamos 
empregalos en cousas tan necesarias 
coma a depilación láser de Casti, todo un 
desafío para as empresas do sector. O 
malo sería que se nos dá por ir Star Wars 
algún ano xa non teríamos a Chewaka de 
serie, habería que tunear a H.S., pero 
quedaría coma un Furby dos chinos e xa 
non sería o mesmo. E a priori non parece 

Peña Ñasss
¡Qué desilusión!
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boa idea cubrir a ese home de pelo tendo 
en conta os vapores de gasolina que 
acumula e a súa affición ao tabaco. Tería 
o bombeiro da Peña que tirar de oficio e 
daríamoslle a razón á Xunta, que non de-
nega a subvención por él aducindo que 
se vale para apagar lumes, tamén vale 
para desfilar no entroido. Recurriremos.

Outra alternativa para invertilos 
sería pagarlle o cambio de sexo a Aitor, 
cousa que a largo plazo sae rentable, 
pero corremos o risco de que se veña 
arriba e se nos vaia coas Pías. E falando 
de cambios físicos tamén poderíamos 
deixar ao Cubano slim fit da noite para 
a mañá.

Bueno, mellor da mañá para a noite, 
que xa sabemos como son as noites do 
compadre Iago.

Lembremos que son trinta mil ma-
chacantes, moito porexpán de dios. 
Cámbiache ben o conto. Polo menos 
cando entras no banco, que xa notas 
que a amabilidade non é a mesma.

Quitando o tema dos cartos, coma 
novidade este ano decidimos non levar 
ao alcalde na carroza. E vamos pasar de 
levalo polo menos outros tres entroidos 
máis, para que a xente non fale polo 
miúdo.

Da temática deste ano pouco pode-
mos adiantar. Só que haberá música e 
baile, Aitor irá vestido de muller e moi-
tas risas aseguradas (sempre e cando 
arranque o camión).

Aos habitantes de Verín darlles a 
noraboa e animalos a seguir mercando 
no supermercado, non vaia ser que nos 
revaliden o título o ano que vén. Mirade 
que como se poñan a mercar en serio os 
de Burela son capaces de levar o título, 
que alí hai moito diñeiro negro (sen mal-
dade).

Aquí en Foz (no mellor entroido de 
Galicia) seguiremos ao noso... E se 
chove dúas voltas! Porque esto é Foz e 
aquí hai carnaval. E o deste ano promote 
ser ouro puro...

C/COSTA DE CASTRO 1 ENTPLTA. A APDO CORREOS 73 - 27780 FOZ (LUGO) - Tel: 982 13 30 08 - Fax: 982 13 31 01 - www.ccjosesaa.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - DISPONEMOS DE OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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Sin Xeito
Ano novo, e as  mesmas tradicións 

de sempre. É que da igual cando caia o 
carnaval, como nos coincida ou canto 
tempo levemos pensando no traxe. Che-
ga xaneiro, gardamos a árbore e o turrón 
e comezamos co “plan” e coas filloas.

E sendo sinceros, consola. É que en 
Foz somos distintos. Acaba un entroido 
e xa estamos a pensar no seguinte. Na 
mesma casa hai tres ou catro traxes para 
cada día, e podemos ver a avós, fillos, 
netos e ata bisnetos desfilando. Consola 
ver como os grupos discurren ano tras 
ano un plan distinto, ben sexa con baile 
ou actuando; e as carrozas que cada ano 
se superan e demostran que ademais do 
traballiño que dan, preocúpanse do bai-
le e dos traxes. E bueno, que podemos 
dicir nós das comparsas, que sabemos 

que todas as nosas compañeiras esta-
mos case os 12 meses do ano con que-
bradeiros de cabeza entre traxe, baile e 
música.

Pero, sen dúbida algunha, o que máis 
da gusto ver en Foz (despois das pernas 
de algún cando pon a saia), é a unión 
que se crea no pobo. Que da igual de 
onde sexas e como veñas, que si ne-
cesitas unha agulla e fío, un altavoz, ou 
incluso que che amañen o camión, sem-
pre haberá alguén decidido a axudarche 
para que saias a diante e desfrutes do 
entroido.

Por iso, ánimo a todos e todas as 
que estades a rematar os tocados, tra-
xes, carrozas, remolques e pasos de 
baile. Queda o último empurrón e entre 
todos vamos sacar adiante outro ano 
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máis o marabilloso entroido que temos. 
E despois dos parraques, os agobios e 
os nervios; podemos ir cantar unhas co-
pliñas que sempre hai algo que comen-
tar; chegará o momento de saír do porto 
a bailar e rir; e o momento de brindar 
polo traballo ben feito; e por suposto, a 
mellor maneira de recuperar sales mine-
rales é escoitar a melódica voz de Tono 
e Olalla - Manolo no Touporroutou; e sin 
olvidarnos de ir o luns bailar o farolillo. E 
pasará a semana, chegará o venres ou-
tra vez, e teremos que despedir ao noso 

amigo Don Carnal; eso si, por pouco 
tempo.

Por último, pero non menos impor-
tante, parabéns e moita sorte para An-
drea, Paula e María. Andrea, vímoste 
crecer entre traxe e traxe e marcache 
o compás coa botelliña de anís, así que 
sabemos de sobra o boa representante 
que eres desta festa e o moito que o vas 
desfrutar.

Preparados, listos, e que comece o 
carnaval!
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Chegamos xustas para escribir esta 
carta, este ano estivemos moi atarefa-
das!!

Primeiro, co concurso do Gadis. 
Canto lle aumentamos as ventas! Non 
paramos de ir, unhas veces ó da semi-
peatonal da General e outras a Marzán, 
e sempre facendo a compra xusta para 
conseguir un voto extra. Tamén intenta-
mos convencer ós colegas de Verín para 
que fosen mercar a outro supermercado, 
e non dimos feito! Pero como está claro 
que non podemos ocupar todas as por-
tadas, o gran acerto que tivo o Gadis 
con nós foi escoller a un focense como 
protagonista do seu anuncio. Así cada 
vez que sae na tele podemos dicir “é do 
meu pobo, como o mellor entroido do 
mundo”.

Segundo, o acto multitudinario de 
elección da raíña deste ano. Que ata tivo 
unha conexión directa coa República 
Checa, onde se coroou a nosa faran-

Farangullas
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gulla Andrea, ensinando por alí como se 
vive o noso entroido. Se vos atopades a 
algún checo por Foz no desfile, non vos 
estrañar.

Terceiro, e xa para rematar, porque 
non temos tempo para máis: a elabora-
ción de todos os preparativos para o noso 
traxe. E iso que xa levamos pensando nel 

dende agosto (mentres tomábamos o sol 
en Llas): traxe, complementos, calzado, 
tocado... Aínda nos quedan un montón 
de cousas por facer! Así que xa vos dei-
xamos, e imos intentar que todo estea a 
punto para o 22 de febreiro! Xa lle mola-
ría ó alcalde de Nova York ter un entroido 
coma este, que viva o entroido de Foz!

... que viva o entroido...



VENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

www.osmolineros.com
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XXXIX EDICIÓN 
ENTROIDO 2020

Do 14 febreiro ao 28 febreiro na sala de exposicións do CENIMA

EXPOSICIÓN DE ENTROIDO este ano adicada a ECHE O QUE HAI
Sábado 8 de febreiro

22:00 h. Cea de Coroación da Raíña do Entroido na Sala Bahía de Foz.
Disco-Móbil EVENTEC e DANI REGO

Actuación de “PERKUSIONA” Escola de Perkusión polas rúas da vila.

Xoves 20 de febreiro  Xoves de Comadres
21.30 h. Na Sala Bahía Cea–baile de Comadres con Disco-Móbil EVENTEC
organizada por Afammer e Asociación de Amas de Casa de Foz. Inscribirse nos locais sociais: 

Afammer: martes de 16 a 19h. Amas de Casa: luns de 18 a 20h.

Venres 21 de febreiro na Sala Bahía
20:00 h. Pregón do Entroido 2020, na sala Bahía a cargo de Peña ECHE O QUE HAI
20:30 h. Concurso de Coplas na Sala Bahía

As persoas interesadas en participar deberán anotarse na Delegación de Cultura no Concello 
de Foz ata o venres 7 de febreiro. (Tfno: 982 140 027 / 698 133 510)

As categorías de participación serán as seguintes:
Individual ou Parellas: 3 Premios de 30€ en vales para consumir nos bares de Foz.
Grupos: 50€ en vales para consumir nos bares de Foz.

(Para máis información consultar bases na Delegación de Cultura do Concello de Foz)

Sábado 22 de febreiro
10:00 h. Fogonazo

Durante todo o día actuación de charangas polas rúas da vila con
“PERKUSIONA” ESCOLAS DE PERCUSIÓN

17:00 h. XXXIX DESFILE DO ENTROIDO  Máis de 8.000€ en premios
(ver as bases do desfile na páxina 31). Saída desde a zona portuaria e remate no 

Campo da Cabana coa actuación de charangas. Ao remate do desfile todos/as os/as 
participantes poderán disfrutar dunha CHOCOLATADA en dito recinto. Presentando os 

participantes Disco-Móbil THE SOUND PROJECT e amenizando a chegada dos disfraces.



Restaurante
Raciones y

Platos combinados

•Menú del día 
y a la carta

•Pescados a 
la brasa

•Parrilladas 
de carne

Avda. Álvaro Cunqueiro, 12
Tlf.: 982 14 15 01

FOZ (Lugo)
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continúa (Sábado 22 de febreiro)

23:30 h. GRAN BAILE na Sala Bahía coas orquestras:
ESSENCIA e CHARLESTON

Entrada: 6€ (taquilla aberta dende as 23.00 ata as 04:00 h.). Paquete de entradas: aquelas 
charangas ou grupos que participen no desfile poderán adquirir paquetes de entradas. (Por 
cada 2 entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e levan 3 (chamar a 982 140 027/698 144 
510 – Concello de Foz – Delegación de Cultura). Tamén no correo electrónico onosofoz@
gmail.com.
01:30 h. Entrega de premios do desfile (Ver modalidade de premios o final do programa).

Domingo 23 de febreiro Día Infantil
17:00 h. Baile Infantil na Sala Bahía con SHOW DAS PAMISUKY e 
actuación do MAGO BENXAMÍN (Espectáculo infantil), inchables e obradoiros 
infantís. Entrada 3€.

Paquete de entradas: aquelas charangas ou grupos que participen no desfile poderán adquirir 
paquetes de entradas para os/as nenos/as. (Por cada 2 entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e 
levan 3 (chamar a 982 140 027 / 698 144 510– Concello de Foz– Delegación de Cultura).
19:30 h. Entrega dos premios infantís

20:30 h. TOUPORROUTOU Organizado pola Asociación “Pomba do Arco” no 
Salón de actos do Colexio Martínez Otero.

Luns 24 de febreiro  Día do Entroido
23:00 h. Tradicional Baile de Entroido na Sala Bahía coa actuación da 
orquestra CICLOMANÍA e con Disco-Móbil EVENTEC. Gran Baile do 
Farolillo. Entrada: 3€.
Martes 25 de febreiro
17:00 h. Gran baile infantil na Sala Bahía organizado pola Asociación de Amas de Casa 
“Virxe do Carme” de Foz e amenizado por unha Disco-Móbil INFANTIL e inchables, 
globoflexia e pintacaras.

Venres 28 de febreiro  Queima do Entroido
22:00 h. Saída da comitiva fúnebre dende o Campo da Cabana ata a o Peirao de Foz 
e Queima do Entroido. Ágape para os asistentes (pregamos aos asistentes acudan de 
loito riguroso).



•ATENCIÓN E COIDADO ESPECIALIZADO A PERSOAS MAIORES DEPENDENTES
•ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUALIZADA
•ASESORAMIENTO E XESTIÓN DE TRÁMITES RELACIONADOS COA SÚA SITUACIÓN
•LIBRANZAS VINCULADAS
•REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE TAREFAS DOMÉSTICAS
•VENTA E ALUGUER DE AXUDAS TÉCNICAS E MATERIAL ORTOPÉDICO: CADEIRAS DE •RODAS, 

CAMAS, GRÚAS...
•SERVIZO DE PERRUQUERÍA A DOMICILIO
•ADAPTACIÓN DE VIVENDAS PARA PERSOAS DEPENDENTES
•FISIOTERAPIA A DOMICILIO
•TRANSPORTE ADAPTADO

SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE
Servizo de Axuda no Fogar

Atención en toda A Mariña

R/ Lodeiro, 2 – Baixo
27850 VIVEIRO

Tlf., 982 55 09 40
Fax, 982 56 23 86

sanroque@serviciossociais.com

Empresa inscrita na Xunta de Galicia co N.º E–2033, como entidade prestadora de servicios 
sociais de axuda no fogar na modalidade do CHEQUE ASISTENCIAL e DEPENDENDIA.

Concellos adxudicados MODALIDADE DEPENDENCIA: Alfoz, Foz, Ribadeo, Trabada e Vicedo

AV ALVARO CUNQUEIRO, 50 BJº
27780 FOZ (LUGO) 

Tel. 982140717
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BASES
1. Inscricións:

Os/as participantes poderanse inscribir e 
recoller o dorsal da seguinte maneira:

SORTEO DE POSTOS NO DESFILE
 Os/as participantes no desfile en categoría de 

grupos / charangas / comparsas / carrozas, 
deberán anotarse na Delegación de Cultura 
do Concello de Foz (982 140 027) ata o venres 
14 de febreiro para poder participar no sorteo 
de orde de saída do desfile. Este sorteo terá 
lugar o luns 17 de febreiro). Todos/as aqueles 
participantes que non se anoten nese prazo 
poderán anotarse ata as 16.00h do día 22 de 
febreiro. Terán preferencia na orde de saída 
os grupos que participen no sorteo podendo 
quedar o resto para desfilar ao final. Reser-
vándose sempre a organización, segundo o 
se criterio, a posición definitiva dos grupos 
(carrozas, grupos, comparsas... participantes).

 O mesmo día do desfile, sábado 22 de febreiro, 
das 14 h. ás 16 h. da tarde no porto.

 Agradécese a todos os/as participantes que 
pasen pola mesa de inscrición con puntuali-
dade para evitar aglomeracións, ou ben, que  
faigan antes a súa inscrición chamando ao 
982 140 027 na Delegación de Cultura sita no 
Concello de Foz os días anteriores.

2. O desfile sairá do peirao da vila e rematará na 
Pista do Campo da Cabana, debendo os/as 
inscritos/as realizar todo o percorrido.

3. Tódo/a participante que non leve número de 
dorsal non poderá entrar en concurso.

4. Cada participante que se inscriba fora da súa 
categoría será eliminado pola organización.

5. Cada participante será responsable dos danos 
que puidera ocasionar a terceiras persoas.

6. Serán descalificados/as ou expulsados/as do 
desfile aqueles/as participantes que levando 
animais procedan con eles/elas con violencia 
ou calquer outro tipo de maltrato físico ou os 
ridiculicen.

7. Prégase aos participantes que sigan as instruc-
cións dos/das responsables da organización 
para poder facer o desfile coa máxima orde 
posible.

 Quedarán descalificados e expulsados do 
desfile aqueles/as participantes que non 
atendan as ordes de protección civil, orga-
nización do desfile, policía municipal, etc.

8. Representacións:
Por ser un acto para todos os públicos non 

se permitirán representacións obscenas, que 
poidan ferir a sensibilidade dos/as espectado-
res/as.

9. O xurado estará formado polas persoas que a 
organización designe de Foz ou de outros con-
cellos e realizará a súa puntuación ao longo de 
todo o percorrido. 

 A deliberación do xurado será ao remate 
do desfile e estará facultado para deixar 
premios desertos ou descalificar se algún/
algunha compoñente do desfile incumpriu 
as bases.

10. Os premios serán recollidos obrigatoriamente 
no baile o día 22 de febreiro para os adultos e 
no baile do 23 de febreiro para as categorías 
infantís.

11. A organización resérvase o dereito de cambiar o 
horario ou de suspender o desfile por causas de 
forza maior ou en caso sumamente necesario.

12. Quedarán descalificados/as ou expulsados do 
desfile todos/as aqueles/as concursantes que 
non cumpran as bases.

11. A organización resérvase o dereito de cambiar o 
horario ou de suspender o desfile por causas de 
forza maior ou en caso sumamente necesario.

13. Para recoller os premios será condición indis-
pensable ir disfrazado.
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Modalidades e Premios
CARROZAS
Aprox. o 50% dos membros deberán ir enriba da carroza
1º Premio (Doado por SANBET AGENCIA) 1.000€
2º Premio (Doado por COMFICA) 500€
3º Premio (Doado por SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE) 300€
4º Premio (Doado por RESTAURANTE DANDY) 150€
5º Premio (Doado por PIZZERÍA XOIÑA) 100€
COMPARSAS Con turutas
1º Premio (Doado por SANBET AGENCIA) 700€
2º Premio  500€
3º Premio (Doado por ACTIVITY CENTER) 400€
4º Premio (Doado por CENTRO COMERCIAL HAN YAO FOZ) 300€
5º Premio (Doado por CCA DE FOZ) 200€
6º Premio (Doado por PASTELERÍA CAFETERÍA ANDURIÑA) 150€
7º Premio (Doado por RESTAURANTE AS BRASAS) 100€

CHARANGAS
Polo menos o 50% dos membros deberán  ir con instrumentos reais
Premio á mellor CHARANGA  200€

GRUPOS ADULTOS
1º Premio 500€
2º Premio 400€
3º Premio  300€
4º Premio (Doado por RESTAURANTE CASA DAMIÁN) 200€
5º Premio 100€
6º Premio (Doado por TALLERES BENOR) 100€
7º Premio 100€

PARELLAS ADULTOS
1º Premio (Doado por OS MOLINEROS) 200€
2º Premio (Doado por RESTAURANTE A QUINTA) 100€
3º Premio (Doado por PEIXERÍA DON MEXILÓN) 50€

INDIVIDUAIS ADULTOS
1º Premio (Doado por CONSTRUCCIONES JOSÉ SAA) 200€
2º Premio (Doado por O RINCÓN DOS MIS) 150€
3º Premio (Doado por CAFETERÍA HAPPY DAYS) 100€
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AO INXENIO
GRUPOS Premio 100€
INDIVIDUAL/PARELLA Premio 30€

AO MÁIS VELLO/A Premio 30€

AO MÁIS XOVE Premio Un agasallo

GRUPOS INFANTIS
Aprox. o 70% dos integrantes deberán ser menores de 16 anos.
1º Premio (Doado por PULPERÍA RENTE AO MAR) 150€
2º Premio 90€
3º Premio (Doado por PIZZERÍA A VIELA) 50€

PARELLAS INFANTIS
Si 1 dos membros é maior de 16 anos deberán ir á categoría de adultos.
1º Premio (Doado por INSTALACIÓNS BAHIA PARK) 100€
2º Premio 80€
3º Premio (Doado por O MUELLE BAR) 50€

INDIVIDUAIS INFANTIS
Menores de 16 anos.
1º Premio (Doado por NAMARINOS) 60€
2º Premio (Doado por NAMARINOS) 40€
3º Premio (Doado por NAMARINOS) 30€

ORGANIZA:

COLABORAN:



"Transformamos el conocimiento en valor para el beneficio de 
nuestros clientes y nuestra gente"
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Moi ben se nos da deixar as cou-
sas para o último momento. E aínda 
así conseguimos saír do paso e sacar 
as cousas adiante. E desta vez non ía 
ser menos.

Por primeira vez os de Gadis saca-
ron un concurso que nin feito á medida 
dos focegos, un concurso para decidir 
o mellor Entroido de Galicia. Nin que 
dicir ten, que co concurso ou sen con-
curso, para os focegos o noso Entroi-
do foi, é, e será o mellor. Pero agora 
tocaba plasmalo nunha competición.

Empezou a cousa con calma. Foise 
pasando a información entre as com-

parsas e os grupos do carnaval, foise 
explicando a metodoloxía e empezou-
se a votar. Sin ningunha estratexia 
definida. Só votar e xa veremos como 
avanza o conto.

Desde o primeiro momento que-
dou claro que dous concellos ían dar 
batalla, e xa ó principio despegáronse 
do resto e así foron pasando os días e 
as semanas, alternándose Foz e Verín 
para o primeiro posto.

E velaquí que chegamos ó ultimo 
fin de semana do concurso e a “cues-
tión concursal” empézase a axitar e de 
que maneira. Había que dalo todo.

Katuxada
O concurso do Gadis
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Así empezou unha voráxine de in-
formación, publicacións nas redes 
sociais detallando “minuto y resul-
tado”, animando á xente a votar. ¿Ti 
votaches? ¿Cómo que non sabes? A 
ver, dime correo e xa che poño eu os 
datos. ¿Qué non tes mail a estas altu-
ras do século? É igual, creámosche un 
agora mesmo e outro voto máis para 
a buchaca.

As redes sociais eran un hervidoiro 
e o WhatsApp… ¡xa botaba fume!

E aínda faltaba o mellor, a Opera-
ción Ticket. Había que conseguilos 
como fose, de Viveiro a Ribadeo. E aí 
estaba o Equipo de Rexistro, que des-
de a Casa da Cultura daba de alta todo 
papeliño que chegaba. Ata por redes 
sociais compañeiros doutras compar-
sas de fóra de Foz e mesmo de Galicia 

enviaron os seus tickets. Toda axuda 
era ben recibida.

Por suposto, todo isto sen perder 
de vista o marcador, que só servía 
para estresarnos máis.

E chegou o momento final, o pe-
che da web, esa última raiola de ilusión 
onde vimos que había posibilidades.

O resultado final do concurso xa o 
sabedes.

A lección máis importante é que 
cando Foz se pon co seu Carnaval vai 
para adiante con todo. Que un concur-
so foi capaz de movilizar a toda unha 
vila, que foi capaz de conseguir máis 
votos que poboación ten censada. Por 
cousas coma estas podemos dicir con 
moito orgullo que...

REALE GROUP

Avda. Alvaro Cunqueiro, 1 Entlo.
27780, FOZ, LUGO

Teléfono 982 132 378

NEIRA SEGUROS

... isto é Foz e aquí hai entroido
para moito tempo...
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Aquí estamos de novo, un ano máis, 
pero se cabe, un pouco máis especial.

É o ano do noso 10º aniversario. 
Quizáis a mellor forma de comenzar 
esta carta sexa dando as grazas a toda 

a familia Ruxe, porque somos moitos, 
máis dos que estamos.

Grazas á nosa familia por soportar 
as ausencias e a nosa locura todo o 
ano, porque o entroido nunca acaba, 

Ruxe Ruxe
E seguimos... e xa van 10 anos
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empatamos un con outro e non para-
mos.

Grazas aos que non desfilan, pero 
ao final… desfilan. Pendientes de nós, 
acompañándonos para que nada falte.

Grazas aos que nos axudan para 
que os nosos proxectos cobren forma, 
preparando o material, axudándonos 
a montar, en fin, para que todo salga 
perfecto.

Grazas as nosas modistas, a cada 
unha delas ao longo de estes dez anos, 
por levar a cabo as nosas ideas.

Grazas aos que fan posible que os 
nosos vídeos sexan molós, ás persoas 
que os siguen, que están pendientes, 
que esperan impacientes.

Grazas a todos os que formaron parte 
deste grupo, aos que marcharon e aos 
que virán, porque cada un deles puxo e 
poñerá o seu graniño de area para que 
esta historia siga sendo posible.

Grazas aos inxenios@s, aos curran-
tes, aos goberneir@s, aos tímid@s e aos 
caladiñ@s, todos aportamos, ninguén é 
máis nin menos, e sin todos eles este 
equipo non saliría a diante.

E como non, aos que durante estes 
dez anos non soltaron o timón, e aínda 
que o barco surcara en tempestades 
souperon sempre chegar a porto, por-
que por encima de todo sempre está o 
corazón , o cariño, e iso é o que fai posi-
ble que podamos seguir sumando anos.

E así Ruxe Ruxe foi e vai medrando 
dentro do noso Entroido, facéndose oco, 
e como decimos ao principio, aquí es-
tamos, deixando cada ano un pouquiño 
de nós.

Brindemos por estes dez anos e 
porque señan moitos máis e recordade 
que…

... O Entroido de Foz, MOLA!!!...
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Carnavaleiras!
Carnavaleiros!

Foron moitas, un ano máis, as per-
soas interesadas en formar parte do 
noso grupo. A continuación menciona-
mos algunhas delas e os motivos que 
nos levaron a desestimar a súa inscri-
ción:

Cajoto. Fixémoslle unha proba de 
baile e pasouna. O problema veu 
despois cando para despedirse de 
todos non sabía os nomes…

Castiñeira. Cando se enterou de 
que Cajoto quería vir con nós dixo 
que esa instancia xa fora tramitada 
polo anterior goberno. El estaba 
disposto a vir con nós sempre e 
cando se recoñecese iso. 

Populares Foz. Pouco despois de 
saír da oficina Casti, entrou unha 
persoa moi semellante a el pero con 
bigote que respondía a este nome. 
Volvía a sacar o tema dunha instan-
cia tramitada anteriormente polo 
goberno popular. Dixo que non du-

Burras Vellas



41

bidaría en subir un vídeo en redes 
sociais denunciando o feito.

Monda. Chegou cargado de ideas. 
Cada unha mellor ca anterior. Can-
do lle iamos dicir que si foi el quen 
marchou. Polo visto non lle gustou 
que na oficina non houbese tarima 
flotante, a parede estivese pintada 
de branco e as cadeiras foran de 
plástico.

Chavalada. Era un dos candi-
datos con máis posibilidades de 
entrar. Mais as gañas de Asier de 
seguir sendo o máis “fuertote” do 
grupo e unhas cantas bolsas do 
Mercadona que tiñamos por alí bo-
taron o asunto para atrás.

Hank Moody “Claudio o Coyote” 
ou “Político de café e pitillo” para 

os followers de Populares Foz. Saíu 
correndo cando se enterou de que 
a música era cousa de Asier e Al-
berto. Parece ser que non acaba de 
recoñecer o reggaeton como xéne-
ro musical.

Non queremos rematar sen celebrar 
o título gañado hai un par de meses no 
concurso do Gadis.

Si, si. Xa sabemos que no referido a 
votos a favor quedamos segundos. Pero 
en votos nulos primeiros! 6000 mil, que 
se di rápido! 

Agardámosvos a todos o día 22 nas 
rúas de Foz. Alí estaremos de novo para 
sacarvos un sorriso e vivir o entroido 
como nós sempre o entendemos, con 
moito humor, ledicia e sen ningún senti-
do do ridículo.

Viva o Entroido de Ver...
de FOZ!!!

C/ Vila do Medio, 32
27880 BURELA (Lugo)

Teléfono, 982 58 10 03
Móvil, 661 46 78 75

Fax 982 58 10 03
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É a palabra que me vén á cabeza logo 
de cómo transcurreu a participación de 
Foz no concurso de Gadis “O meu en-
troido é o mellor”. Cantidade de veciños, 
participantes ou non no desfile, total-
mente volcados: xuntando tickets, publi-
citando, animando, buscando “resquicios 
legáis”… A verdade é que daba gusto ver 
a unión que había e o bon rollo que se 
transmitía.

Por desgracia, nun país tan politizado 
actualmente, é moi difícil toparse con este 
tipo de situacións. Tería que mirar atráis 
a aquel 11/07/2010 cando A Roja gañou 
o mundial. Moitos aplaudían á bandeira, 
outros ó equipo, algúns en contra do 
adversario e outros simplemente porque 
vían feliz ó veciño, pero o sentimento de 
alegría e benestar era xeral. Pois ben, sal-
vando as diferencias, foi un pouco cómo 
transcurriron eses días de participación 
no concurso. É certo, non quedamos 
primeiros, pero creo honestamente que o 
cometido cumplímolo con creces. Como 
díría un profesor meu da escola: “o im-
portante é ser, e tamén estar”.

E enlazando con esta reflexión, por-
que o importante é estar, gustaríame 
cerrar este artigo facendo unha men-
ción especial ó noso Compañeiro e sen 
embargo amigo (perdoa Tono por facer 
uso da túa frase) dos Fáltache pé, ou só-
brache chancla: Suso. Este home sufreu 
un grave accidente de moto no pasado 
verán. A pesar da gravidade da situación, 
dos problemas cós que se foi topando e, 
por veces, dun desánimo que a calquera 
tiraría polo chan, o amigo Suso soubo 
poñerse en pé e sair adiante.

Énchenos de felicidade a todo o grupo 
saber que vai estar no Entroido’2020 
(en primeira liña e levando a batuta, tal 
e como vén facendo desde o 2007) e 
espero de corazón que sirva este des-
file como homenaxe a un Carnavaleiro 
de pura cepa, que o pasemos ben, que 
faigamos disfrutar ao público e que xa de 
noite acabemos, como diría él, “pirolas 
parriba”.

Sen máis, ¡a desfrutar do Entroido 
amig@s!

¿Faltache Pé,
ou sóbrache Chancla?

A-CO-JO-NAN-TE
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Outro ano máis e xa estamos os de 
GANDALLADA, coa mesma ilusión do 
primeiro Desfile, preparando o deste 
ano. Desde aquela ata hoxe, participa-
mos en todos.

Moitos anos pasaron xa e moitos 
compañeiros do noso grupo e dos de-
mais quedaron polo camiño. Nosoutros 
témolos sempre presentes e o noso 
corazón está con eles. 

Pola nosa parte poñémolo todo para 
que o ENTROIDO DE FOZ siga sendo o 

mellor. Temos que recoñecer que non 
soubemos renovar o Grupo con xente 
nova, pero a ilusión e compromiso con 
FOZ non nos gaña ninguen.

Agardamos que o vindeiro Desfile 
sexa polo menos igual que o anterior, 
que gañe o mellor e que tódolos partici-
pantes e visitantes disfrutemos dun bo 
ENTROIDO.

Unha aperta para todos en nome do 
Grupo Gandallada.

Gandallada

Viva o Entroido e viva FOZ!!!



Otero Pedrayo nº 5 Baixo
27780 FOZ (Lugo)

Tlfn: 982 14 14 19 / 653 28 06 40
email: infotecmarina@gmail.com

fabeiro2008@gmail.com

FOZ
982140301
627415613
658777313
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Doce eran os Apóstoles;  Doce eran 
os do Patíbulo... unha ducia de anos 
leva o Pe do Molete amenizando o Car-
naval de Foz, con máis ou menos acerto 
polas rúas da nosa vila. Pero sempre 
cunha premisa, pasalo ben e facerllo 
pasar ben aos demais. 

Se vos decimos a verdade, non hai 
máis satisfacción cando desfilas, que 
mirarlle para a cara a xente que se 
agolpa aos lados da beirarrúa cun sor-
riso na faciana e poder comentar entre 
nós: “Oiches, estalles molando moito.” 

Tamén me gusta moito chamarlle 
Carnaval, porque ao pouco sairá do seu 
cascarón un castelán falante corrixín-
dote, e dicindo que non se dice Car-
naval, que en Galicia “se lle chama En-
troido” (os que falades galego sabedes 
o porqué das comiñas) E aquí, o gran 
momento para soltarlle: “tamén se dice 
CAROLO e mais utilizamos o término 
VERANEANTE.”

A época previa ao Carnaval é moi 
dura, se queredes, podedes probar a 
meter a “Puntete” nas vosas vidas. Nun 

Pe do Molete
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par de grupos de WthasApp chega. Así 
o voso día a día, convertirase nun: hai 
que comprar esto ou aquelo na ferre-
tería, hai que ir probar o disfrace que 
engordache no Nadal, hai que chamar 
aos das luces...

Porque este texto quero que sirva de 
homenaxe a persoa que fai que exista 
O PE DO MOLETE. Unha persoa que é 
capaz de aglutinar a presión de sacar 
a 20 persoas no desfile e que esas 20 
persoas o pasen ben e llo fagan pasar 

ben ao resto. Un “lobo do campo”, do 
Campo da Cabana claro está, como 
diría Scorsese.

Vémonos nas rúas da nosa vila e 
por suposto nos bares e demais luga-
res con encanto que temos o pracer de 
desfrutar os focegos.

Pos Data: sen que sirva de prece-
dente, e para servir de exemplo este 
ano, o Excelentísimo Señor “Puntete” 
delegou nas súas funcións de escribir 
estas verbas.

Vinde disfrutar do Entroido de FOZ!!!



Av. Álvaro Cunqueiro, 1
27780 Foz, Lugo
Tlf.: 982 13 24 85

Avda. Álvaro Cunqueiro, n.º1
27780 FOZ (Lugo)
Tlf., 982 133 520

cenor-beliannorte@tiendascenor.com

Cenor Belian
Antonio Ramil

Administrador
antonio-cenor-beliannorte@tiendascenor.com
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Empezamos hace ya 10 años en el 
carnaval de FOZ. Hemos disfrutado al 
máximo cada uno de ellos, aunque como 
todos los que participamos en el desfile 
sabemos que no es fácil, siempre pasa 
algo, pero nuestra ilusión, ganas de salir, 
hacerlo bien y sobre todo el compañe-
rismo con el resto de los grupos, hace 
del Carnaval de FOZ el mejor no de Gali-
cia ni de España, sino del Mundo, porque 

la ilusión que demuestra cada uno de sus 
participantes se refleja cada año.

Nos sentimos muy orgullosos de 
haber formado parte todos estos años de 
este gran reto y porque no, de esta gran 
familia.

Los K KESSS? Queremos desear a 
todos que disfrutéis tanto como lo ha-
cemos nosotros de este gran ENTROIDO 
DE FOZ!!!

K QUESSS
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Tututu tutu turu turu
Tututu tutu turu turu
Tututu tutu turu turu

O Entroido é a festa máis subversiva 
do ano. Unha festa na que os costumes 
se relaxan , os roles se invirten e un 
pode rirse de todo. Necesitamos urxen-
temente sanear a nosa alma, ventilar o 
noso espírito, emigrar a outras formas 
de personalidade e conduta.

Es Carnaval

Blancos y negros hasta mañana

Todo se olvida en Carnaval

É una celebración por todo o alto á 
que calquera pode unirse.

Eso sí, convén ir disfrazado…. Do 
que sexa! Aquí o que se valora e o espí-
rito participativo e as ganas de divertir-
se. É a lei.

Bonaerensis SV
Carnaval, Carnaval,
Carnaval Febrero
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En Foz a xente tomámonos a diver-
sión moi en serio. Os Bonaerensis os 
que máis. Asi que os disfraces son sin-
xelamente impresionantes. Os nosos, as 
veces, abofé, non tanto. Pero a posta en 
escena….De premio.

O Entroido de Foz, hoxe en día, goza 
de moi boa saúde. É quizais a festa máis 
importante do ano, cun desfile dos máis 
concorridos e importantes de Galicia.

Foz é un territorio que vive consagra-
do a estas irreverentes festas. Todo un 
espectáculo de vida e de color.

Por iso…cando luciremos con or-
gullo a cualificación de “Festa de Intere-
se Turístico”?

La la la, lara lara

Suena alegre el carnaval

En el mundo entero

Viva o Entroido!!!  Viva a Festa!!!
Viva Foz!!!
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4 horas ou máis de desfile que ano 
tras ano saboreamos con impaciencia 
dende o outro lado da barreira.

Máis de 2.000 persoas disfrazadas 
con todo tipo de temática e argumentos 

que desfilan ante nosoutras enchendo 
de colorido e diversión as rúas, unha 
tónica que se repite cada desfile faga ou 
non bo tempo… Se cadra, parece que 
nesta época do ano, todo mundo se tor-

Terapia de Grupo
Falemos de min.

Falemos do Entroido
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na un pouco tolo en Foz. Quizáis sexa 
que a mestura da airexa, do iodo e do 
mar afecte á xente, ou que a certeza de 
que o remate do inverno está a chegar e 
asome timidamente a primavera provo-
que unha pedrada colectiva que fai que 
cada quen se converta en quen non é… 
pero así é o Entroido de aquí… todo pa-
sión e contaxio.

E nosoutras seguimos na beirar-
rúa, facendo chiscos ás comparsas, 
envexando os seus lustrosos vestidos, 
soñando con derribar a barreira e me-
terse no medio de calquera delas, dos 
grupos, das carrozas… disfrutando con 
eles desta divertida festa.

Máis atreverse a soñar é perseguir 
ese soño é sempre gañar. Así foi como 
naceu este grupo cheo de soños atre-
vidos y que decidiu ir por eles, coa fa-
chenda de crearse xusto no sitio onde 

a festa estoupa coa cor, a música e o 
bo humor.

Iniciamos a nosa andaina un día 
calquera do pasado ano. Foron meses 
de intensa “terapia” de traballo, de reu-
nións, de preguntas e dúbidas, de de-
cisións e indecisións… de prepararse 
para vencer ese momento no que a ti-
midez loita contra as gañas de disfrutar 
dun Entroido dende o lado máis arris-
cado.

E velaí estamos, dispostas a facer 
fronte ao noso segundo desfile, se 
cadra con máis gañas e ilusión que o 
anterior, pero tamén cun sentimento 
infinito de agradecemento a todas as 
persoas (espectadores e participantes) 
e entidades que xuntan interés, ilusión 
e profesionalidade en contaxiar a maxia 
desta festa.

Isto é Foz.
Aquí hai Entroido!!!
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Quen nolo ía dicir, xa estamos aquí, 
outro ano máis a decidir!!!

Sentamos arredor da mesa a debatir. 
Animais, prantas, turismos...que horror, 
xa non estamos nin para conducir.

Non queremos teas escuras, plu-
maxes, antifaces... o que queremos é 
lucir, que nos gusta presumir! as Pías 
sómosvos todo glamour e así habemos 
seguir!!!!!

Mercamos ferramentas novas para 
os nosos corpos esculpir, decapadores 

para as nosas curvas definir, e así pouco 
a pouco o noso disfraz comeza a lucir. A 
base de queimaduras e cortes as Pías 
han de rexurdir.

Agárrense que veñen curvas que as 
Pías van saír o malo vai ser a curva do 
Pema que en terceira habemos de ir.

Quen dixo frío! decimos sempre ao 
sair, unidas e ledas o traballo queremos 
difundir, baixando polas baratas vemos 
o final vir, berros, bicos e abrazos no 
poli sempre se han recibir.

Tas que pias

FOZ
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Fálame sempre
Boas a todas e a todos!!
Que rapidez, xa pasou outro ano 

máis.
Andamos cos preparativos a mil, 

para o desfile e para a cea de coroa-
ción.

De hai uns anos para aquí tamén 
hai que reservar algo de tempo para 
os preparativos do disfraz da cea.

Esa noite na que acompañamos ao 
novo Rei ou á nova Raiña e os seus 
acompañantes, os nosos represen-
tantes e centro de todos os aconte-
cementos destas festas.

Comezou como quen non quere a 
cousa e mirade xa onde vai......

Ano tras ano máis en auxe, onde se 
nota a “fame” de entroido que temos 
neste pobo, cada vez máis xente, e 
cada vez unha velada máis divertida.

Noite espectacular en todos os 
sentidos, onde ademais dos da peña, 
acudimos con máis amigos para dar-
lle o pistoletazo de saída á mellor fes-
ta do ano.

Tardando que chegue, vémonos 
nos bares!!

Faládenos sempre!!
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Primeiro ano 
de vida de

E a verdade é que si tivéramos que 
describir como nos sentimos ante isto 
non saberíamos nin por onde come-
zar... Cúmulo de emocións desbor-
dantes? Quizais é o que máis podería 
axustarse.

Nervios? Si, tamén iso poderíamos 
mencionalo. Aínda que con isto as per-
soas máis veteranas aprendemos a 
convivir xa fai moito, pois a maxia do 
entroido acompáñanos todo o ano, es-
pecialmente en momentos como ago-
ra cando realmente xa comeza a conta 
atrás. E senón que llo digan á presi, que 
nos ten o WhatsApp sempre botando 
fume!!!

Esta comparsa parte de persoas que 
levan xa ben anos nisto dos desfiles de 
entroido, contando para darlle forma 
tamén con outras ás que lles picaba ese 
gusanillo por descubrir iso do que tan-

to presumimos neste pobo. Todas coas 
mesmas ganas e ilusión desde logo!

Non podemos predicir como serán 
as cousas nun futuro, só esperamos 
que de aquí nun tempo cando botemos 
a vista atrás teñamos mil anécdotas 
que contar, xa sexa dos propios des-
files como dos ensaios, talleres, ceas, 
etc. Porque como ben é sabido o en-
troido non é só un día, é todo o tempo 
invertido que hai detrás, que sempre se 
leva mellor con un grupo de persoas 
que teñen como meta principal desfru-
tar a pasalo ben. E diso a maioría imos 
sobrados, así que... MALOSERÁ non?

Para rematar, unha última petición... 
Que o tempo pase moooooi moooooi 
moooooi lento dende a cea de coroa-
ción ata a queima, para que poidamos 
desfrutalo ben e logo non ter que bota-
lo de menos todo o ano!!!

VIVA O ENTROIDO DE FOZ, POR MOITOS ANOS!



“Que o Entroido de Foz 
evolucionara de tal 

xeito esixiu o esforzo 
de todos: participantes, 
hostaleiros, comercios 
e todos os que dunha 
maneira ou de outra 

axudaron a ter 
un Entroido desta 

categoría.

A todos GRAZAS 
por facelo posible. Un 

saúdo da Organización”

ORGANIZA:

COLABORAN:


