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Ortigueira quenta motores para vivir do 7 ao 10 de xullo o seu XXVII Festival internacional do
Mundo Celta. Serán 4 días de música de raíz, 96 horas de acampada en plena natureza e ou-
tras tantas de festa. Todo de balde. Neste 2011, “Ano da música de Galicia”, o certame folk,
declarado de interese turístico internacional, conta con varios dos “embaixadores” da música
galega, aos que se suman potentes bandas internacionais, para conformar a mellor oferta
musical do país. 

O Festival do Mundo Celta, organizado polo Concello de Ortigueira, co patrocinio da
Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Estrella Galicia ultima unha nova edición, mar-
cada pola celebración do “Ano da Música” e pola prolongación do curso para moitos uni-
versitarios, un dos colectivos fieis á cita folk. O reto, chegar aos 90.000 visitantes. 

Serán tres días de concertos e unha xornada final, a modo de peche, co tradicional desfile
que irmandará nas rúas de Ortigueira a bandas de gaitas de distintas nación celtas. 

O Escenario Estrella Galicia acollerá un total de 15 directos (5 por noite) de artistas pro-
cedentes de sete países. De entre eles, cómpre destacar a presenza de dous dos “embai-
xadores de Galicia”, a masivo debut en Ortigueira de bandas celtas internacionais e a
aposta pola promoción de valores emerxentes do folk, a través do “Proxecto Runas 2011”,
que marcará o arranque da programación de concertos, xunto ao potente concerto dunha
das formacións de folk rock máis demandadas polos folkies, a escocesa Skerryvore.

A calidade con maiúsculas de Berrogüetto; o envolvente proxecto en solitario do virtuoso
frautista irlandés Brian Finnegan, integrante da extinta Flook;  os clásicos Luar na lubre,
os enérxicos The Elders e un dos anovadores da música bretoa, David Pasquet, emerxen
como cabezas de cartel dunha edición na que, como sempre, haberá espazo reservado
para as bandas de gaitas e máis para as actividades paralelas (a exposición fotográfica
“Ortigueira X”, a feira de artesanía, obradoiros folk, radio ao vivo...).

Dado o complicado contexto económico, a organización fará un esforzó extra para opti-
mizar os operativos de anos anteriores en materia de limpeza, seguridade, sanidade e
transporte, co obxectivo de canalizar a "toma” da pequena vila coruñesa de pouco máis
de 7.000 habitantes por parte de milleiros de folkies. 

Como  ven sendo habitual, será posible aparcar de balde no polígono industrial e, en pa-
ralelo, a iniciativa privada habilitará outras 5.000 prazas de estacionamento vixiado “de
pago” . En paralelo, funcionarán servizos especiais de transporte colectivo (FEVE e bueses
Arriva).

O piñeiral da praia de Morouzos, un lugar privilexiado dentro do humidal de importancia
internacional que é a Ría de Ortigueira- Ladrido, volverá converterse por unhas xornadas
na oitava cidade de Galicia en poboación.

A organización disporá, para todo iso, dun orzamento máis axustado que nas últimas edi-
cións (ao redor de 500.000 €) e, como de costume, lonxe das cifras astronómicas dos even-
tos que lideran xunto ao de Ortigueira a táboa dos festivais máis concorridos de España.

Coa forza de saber que conta mellor e a máis económica das ofertas lúdicas do verán,
volve o Festival Ortigueira.

Edición 2011
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Cartel 2011

XOVES 7 DE XULLO

20 HORAS-  Inauguración musical na Praza de Isabel II, coa Escola de Gaitas de Ortigueira.

21:30 HORAS- ESCENARIO ESTRELLA GALICIA (Alameda)
Riveira (Chile)- Finalista “Proxecto Runas 2011”
Stolen Notes (Andalucía)- Finalista “Proxecto Runas 2011”
Ulträqäns (Galicia)- Finalista “Proxecto Runas 2011”
Óscar Ibáñez & Tribo (Galicia)
Skerryvore (Escocia)

VENRES 8 DE XULLO

21:30 HORAS- ESCENARIO ESTRELLA GALICIA ( Alameda)
Escola de gaitas de Ortigueira (Galicia)
Berrogüetto (Galicia)
Brian Finnegan big band (Irlanda)
David Pasquet group (Bretaña)
The Urban Folk Quartet (Inglaterra)

SÁBADO 9 DE XULLO
Pola masterclass de Brian Finnegan, John Joe Kelly e Ed Boyd na Casa Consistorial
Pola tarde, concerto a pé de rúa de Brian Finnegan trío na Praza de Isabel II

21:30 HORAS- ESCENARIO ESTRELLA GALICIA (Alameda)
Rua Macmillan trío (Escocia)
Luar na lubre (Galicia)
The Elders (EE UU)
Searson (Canadá)
The Crass (Galicia)

DOMINGO 10 DE XULLO

12:00 HORAS- Desfile de bandas con saída dende o Porto deportivo.

ENTRADA LIBRE A TODOS OS CONCERTOS
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“ANO DA MÚSICA DE GALICIA”

Ortigueira faise eco da declaración do  “2011 como “Ano da música de Galicia” por parte da Xunta de
Galicia, en recoñecemento ao carácter estratéxico e prioritario do sector da música como vehículo
para a promoción e divulgación da cultura, da historia e da lingua galega.

A programación do XXVII Festival do Mundo Celta inclúe concertos de media ducia de bandas de
Galicia, proxectos emerxentes e outros plenamente consolidados. Entre eles, cómpre destacar a os
dous grupos que foron elixidos, polo súa proxección internacional e máis pola extensión e repercu-
sión das súas xiras, “Embaixadores musicais de Galicia”. Son Berrogüetto e Luar na Lubre.

ESTREAS INTERNACIONAIS EN ORTIGUEIRA

Seguindo a liña da pasada edición, a organización aposta por fichar a bandas internacionais que, a
pesares de súa traxectoria e éxito internacional, nunca pisaron o Festival Ortigueira. É ocaso de The
Elders, Skerryvore, David Pasquet ou o das irmás Searson, que debutan en España. A esta lista, habería
que engadir novas figuras que veñene de trunfar en festivais europeos de prestixio, como Rua Mac-
millan o The Urban Folk Quartet.

APOIO AOS GRUPOS EMERXENTES

O Festival do futuro pasa polo Proxecto Runas, o concurso de grupos emerxentes do folk de todo o
mundo, que abrirá a noite de concertos do xoves 7 de xullo. As tres bandas finalistas competirán ao
vivo, fronte a un xurado, no Escenario Estrella Galicia por facerse un oco na programación do vindeiro
ano embolsarse 4.500 euros.O cartel incorpora ademais aos gañadores do 2010,  a banda galega The
Crass.

Algunhas claves do cartel



5

As bandas de gaitas terán un papel protagonista á hora de crear ambiente no pobo. Serán as encar-
gadas da inauguración musical do Festival Internacional do Mundo Celta do 2011 o xoves á tardiña,
e realizarán desfiles de mañá e de tarde  nas xornadas seguintes.

Desfile de bandas

Ten lugar o domingo ao mediodía e marcará o punto e final ao Festival Ortigueira 2011.  O desfile,
no que participan bandas das distintas nacións celtas, constitúe un dos momentos con maior arraigo
do certame folk, especialmente entre as xente da vilamobiliza a centenares de músicos polas rúas
da localidade.

As formacións percorren boa parte do pobo, partindo do Porto deportivo, onde previamente a Escola
de Gaitas de Ortigueira lles dedica unha peza. 

Bandas de gaitas
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Exposición: “ORTIGUEIRA X”
Centro de recepción de visitantes (no Porto de Ortigueira, tralas casetas da feria de artesanía)

Unha memoria visual da última década do Festival internacional do Mundo Celta, asinada polo fo-
toxornalista ferrolano Kiko Delgado. Curtido en mil e unha batallas como profesional gráfico da Axen-
cia EFE e do Correo Gallego, Delgado trata con esta “Ortigueira X” de achegar ao espectador, a través
de centos de imaxes en liña, o traballo de selección que realiza un enviado especial nun evento como
o Festival Celta. 

A mostra, con instantáneas en formato pequeno, é unha escolma de milleiros de fotos, que retrata
a paisaxe do Festival. Só unhas cantas chegaron a publicarse. Adivinas cales son?

Exposición: “Colección gráfica do Festival Ortigueira”
Casa Consistorial

Cantos se acheguen ao claustro da Casa Consistorial descubrirán parte dos fondos da colección grá-
fica do Festival Celta. A petición dos festivaleiros, recupéranse imaxes das exposicións sobre o evento
que máis cautivaron ao público; traballos como os realizados por fotoxornalistas como Xulio Villarino,
Xoán Piñón, Gabriel Tizón ou, máis recentemente,  Ángel Manso.

Feira de artesanía
Paseo Marítimo- Porto de Ortigueira

Como é habitual, o Festival reserva espazo para a venda de productos artesanais. Casetas e postos
ambulantes ofrecerán aos visitantes diversidade de pezas únicas, produtos de reventa e artesanía
do mundo. 

Obradoiros folk
Instituto de Ortigueira

O Festival do Mundo Celta ofertará un ano máis diversos obradoiros de folk en horario diurno. Nesta
edición, os festivaleiros poderán optar entre o baile galego, a fabricación de palletas e a composición
folk.

Radio en directo
Teatro de Beneficencia

Radio Galega Música emite, como cada ano, un monográfico do programa Lume na Palleira sobre o
Festival Ortigueira. Presentado por Emilio Españadero, realizarase  o sábado a partir das 16:00 horas.

Actividades paralelas

A DIARIO...
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FINALISTAS DO PROXECTO RUNAS

Riveira (Chile)
Formación: Camilo Pizarro: batería, percusión e guitarra; Juan Pablo Riveros: baixo; Paz Iturriaga: voz
e guitarra; Antonio Fernández: violín e violín eléctrico; Hugo Rodríguez: gaita galega, whistles e per-
cusión; Javier Díaz: teclados, acordeón, secuencias; David Letelier: guitarras, voz e whistle.

A súa proposta: Unha particular revisión da música tradicional celta galega e irlandesa, combinando
estes antigos sons coas novas sonoridades do mundo actual.

Álbum: "Una mágica frontera" (2007)

Stolen notes (Andalucía)
Formación: Alejo Parra, gaita irlandesa; José Moreno, bodhran e frauta; Juan Manuel Redondo, gui-
tarra; Juan J. Almaraz, frauta irlandesa.

A súa proposta: Reinterpreta actualizándoa unha coidada selección de melodías tradicionais irlan-
desas e doutros países do Arco Atlántico, ademais de incorporar composicións de seu.

Álbum: “Stolen notes”.

Ülträqäns (Galicia)
Formación: Aarón Bouzón: frauta travesa, Ewi4000s, whistles e gaita; Antón Díaz: voz, baixo e con-
trabaixo eléctricos; Fran Amil: batería; Tino Vilaro: guitarra e Tomás Saiz: acordeón piano.

A súa proposta: Música frenética para a festa, concibida para os directos e con influencias de músicas
de raíz europeas e do folk rock.

Álbum: “Ulträqäns” (2011)

INFO artistas

Óscar Ibáñez & Tribo (www.oscaribanez.com)

A do xoves será, en grande medida, unha noite de primeras oportunidades no Festival do Mundo Celta.
O gaiteiro e folclorista pontevedrés Óscar Ibáñez debuta en Ortigueira coa súa banda “Tribo”, que agrupa
a músicos de ampla traxectoria no eido do folk galego como Harry Price ou Paco Dicenta, co seu espec-
táculo “Alen do mar”, a modo de adianto do que será o seu primeiro álbum.

A proposta pretende irmandar musicalmente as culturas atlánticas usando a música galega como fío
condutor nunha mestizaxe moderna e anovadora na que predomina a sonoridade celta.

Ibáñez, inspirado nas músicas de ida e volta e na temática da emigración galega a América latina fun-
damentalmente, desenvolve un labor a medio camiño entre a investigación e  a creación, co fin de rea-
lizar unha fusión sen límites.
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Skerryvore (www.skerryvore.com)

Gaitas, violín e acordeóns, fusionados con ritmos funky e can-
cións apaixoadas, complementadas coa voz en alza do can-
tante principal, Alec  Dalglish, conforman os ingredientes
principais da fórmula de Skerryvore. A banda escocesa de-
buta en Ortigueira, o único dos grandes festivais celtas euro-
peos que tiñan pendente, co seu potente directo e a súa
premiada mestura de “Folk n’ Roll”.

O sexteto, un dos máIs demandados polos festivaleiros a través da web,  nace en 2004, na illa de Tiree,
nas Hébridas escocesas, ten madurado un estilo propio, marcado pola combinación de música tradi-
cional, sons urbanos do rock e non poucos elementos pop.

No seu  primeiro concerto en Galicia, Skerryvore despregarán toda a súa energía e o seu oficio sobre
os escenarios para levantar ao personal cos  temas do álbum homónimo, o terceiro da súa brillante
carreira, tras “On the road” e “West coast life”. Unha aposta segura para empezar a edición 2011 por
todo o alto.

Escola de Gaitas de Ortigueira

A agrupación asume en 2011 a organización da sesión inaugural da cita folk. Ademais, como todos
os anos, a formación fundadora do Festival, en tempos de Xavier Garrote, participa na sesión de con-
certos do venres. 

A banda de gaitas decana de Galicia, creada en 1975 e precursora do posterior movemento gaiteril,
presentarase no Escenario Estrella Galicia con medio cento de músicos, entre gaiteiros, percusionistas
e cadro de baile. 

Dirixida por Rodrigo López, a Escola mantén viva a reivindicación do papel da gaita galega na nosa
cultura tradicional. É unha auténtica institución en Ortigueira.

David Pasquet group (http://davidpasquet.chez-alice.fr)

Ortigueira recibirá a David Pasquet, considerado un auténtico renovador da escena folk bretoa como
tañedor da tradicional bombarda, arranxista e compositor. Será o seu debut no Festival Celta.

Pasquet formou parte dende comezos dos noventa de grupos como Ar Re Yaounank do que foi bom-
barda solista, Tayfa ou a banda do cantante Denez Prigent.  Xa na última década inicia a súa andaina
ao fronte do seu propio proxecto musical, que combina o tradicional coa electrónica ou o rap.

O primeiro disco do grupo, “Breudeur ar Stered” ve a luz en xuño do 2005, acadando o premio ao “me-
llor disco producido en Bretaña”. En decembro do 2007, David Pasquet lanza o seu segundo álbum
«Sa différence », no que o grupo propón un repertorio de máis contraste, co que gaña  forza en escea.

INFO artistas
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INFO artistas

Berrogüetto (www.skerryvore.com)

A proposta máis punteira do world music feito en Galicia. Be-
rrogüetto, o grupo galego con maior recoñecemento interna-
cional, celebra o seu 15 aniversario en Ortigueira. O septeto,
que acaba de gañar un Premio da Música á mellor canción
por “Alalá dá noite?”, volve ao Festival do Mundo Celta co seu
novo traballo “Kosmogonías”, o quinto da súa exitosa carreira. 

Moito pasou desde a súa última visita, alá polo ano 2006,
tempada na que os multiinstrumentistas promocionaban o seu álbum “10.0”. A máis evidente das
novidades, a incorporación do solista masculino, Xabier Díaz. Ademais intégrase tamén no grupo a
nickelharpa, un instrumento de corda, orixinario do folclore sueco e similar a unha zanfona.

Berrogüetto, grupo de culto en países, grazas a álbums como “Navicularia”, “Viaxe por Urticaria” e
“Hepta”, manten inamovible a súa vocación de romper fronteiras a través da música.

Brian Finnegan big band (www.myspace.com/brianfinnegan)

O frautista do desaparecido grupo Flook volve a Ortigueira li-
derando a súa propia banda, onde se acompaña de boa parte
dos integrantes do mítico cuarteto, cuxa volta se está anun-
ciando para 2012, como Ed Boyd ou John Joe Kelly, e de inte-
grantes doutro dos proxectos musicais nos que anda metido,
Kan, como o violinista Aidan O´Rourke. 

Pouco cómpre dicir do virtuosismo de Finnegan, considerado por moitos un dos grandes baluartes
da anovación da música tradicional irlandesa.  Deixou boa muestra do seu talento nos trece anos
que estivo á fronte de Flook e, anteriormente, co seu primeiro disco en solitario “When The Party’s
over” (1993).

Na súa nova entrega, “The Ravishing Genius of Bones” lanzada en marzo de 2010,  outra vez a  frautas
emerxen como grandes protagonistas, marcando en solitario a melodía, en tanto que a parte rítmica
vén dada pola  guitarra, violín e bodhran. 

Imaxe do folk máis actual, Finnegan e o poderoso directo da banda, sen dúbida algunha, será  un dos
pratos fortes da presente edición do Festival.

The Urban Folk Quartet  (www.theurbanfolkquartet.com)

A XXVII edición do certame  folk, tamén suporá a estrea en Ortigueira dos británicos The Urban Folk
Quartet, un grupo relativamente novo no que milita unha vella coñecida do Festival Celta: a violinista
e vocalista ourensana Paloma Trigas, antiga colaboradora da banda de Carlos Núñez.  

Virtuosismo, non  só instrumental se non no concepto musical, UFQ  é a unión de catro dos músicos
máis inspirados e experimentados do panorama folk internacional. O seu primeiro álbum, que leva
o nome do grupo, inclúe música tradicional con arranxos orixinais e composicións propias.

Unha ducia de instrumentos, cutro voces e influencias variadas converxen nun espectáculo de au-
téntica fusión. A banda deuse a coñecer no Festival folk de Plasencia nun concurso de grupos emer-
xentes que segue o  espíritu do  Proxecto Runas de Ortigueira.
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INFO artistas

Rua Macmillan trío (www.myspace.com/ruamacmillan)

O violinista Ruairidh Macmillan, premiado en 2009 co prestixioso título de “Novo músico tradicional
escocés do ano” pola BBC Radio, debuta no Festival Ortigueira, tras varias tempadas en xira para in-
tentar facerse un oco no panorama folk escocés. 

Rua, ao que moitos definen como a promesa máis brillante da música tradicional escocesa   acompá-
ñase no escenario doutros dous valores emerxentes como son Tia Files á guitarra e Adam Brown ao
bodhran. 

Presentan no Internacional del Mundo Celta os temas do seu álbum debut, “Tyro‟, editado a mediados
do pasado ano.

Luar na Lubre (www.luarnalubre.com)

Luar na Lubre volve a Ortigueira para ce-
lebrar o seu 25 aniversario. A súa última
visita, no ano 2005, coincidiu con outro
momento histórico do grupo, a estrea da
súa actual vocalista, a lisboeta Sara Lou-
raço Vidal.

O mítico grupo, sen dúbida, un dos de maior proxección internacional da nosa terra, chegará ao cer-
tame en plena presentación do seu novo álbum , “Solsticio”, de inspiración na lírica medieval galego
portuguesa. Trátase dunha volta ás orixes musicais do grupo, tras o proxecto “Ao Vivo”, un directo no
que repasaban os seus temas máis celebrados, merecedor do Premio da música ao mellor álbum de
música tradicional (o segundo da súa carreira, tras o concedido por “Camiños da fin da terra”).

A banda de Bieito Romero, que leva vendidas máis de 300.000 copias dos seus traballos, sendo "Ple-
nilunio" e "Cabo do mundo" discos de ouro por superar as 50.000, recupera neste disco a zanfona e
aposta polas novas tecnoloxías, polas programacións e as guitarras eléctricas.

Embaixadores de Galicia neste 2011, declarado pola Xunta de Galicia, “Ano da música”, a súa presenza
en Ortigueira garante calidade e festa da boa.

The Elders (www.eldersmusic.com)

Os norteamericanos pisarán por vez pri-
meira o palco da Alameda, a pesar de con-
tar xa cunha longa traxectoria. A súa
presencia en Galicia servirá para descubrir
os seus maiores éxitos. De feito, están en
xira co recopilatorio “The best of the El-
ders”.

Fundado en 1998 e  con media ducia de discos no mercado, entre álbumes de estudio e directos, o
sexteto de Kansas, encabezado polo carismático cantante e percusionista irlandés Ian Byrne,  sacudiu
as listas de éxitos de Estados Unidos e Irlanda. 

Prometen un directo intenso coa súa mestura de música de raíz irlandesa, rock, voces potentes e sons
instrumentais.  Será unha noite na que non faltarán  éxitos de  discos como “Past it on down”, “America
wake”, “Live at the Gem”, “Racing the tide”, “Live and Alive in Ireland” ou máis recente “Gael day”.
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INFO artistas

Searson (www.searson.org)

Primeiro concerto en España das irmás canadienses Searson (Erin, Heather y Colleen). Chegan dende
Ontario, onde comezaron a tocar de moi nenas,  co seu estilo enérxico que as fixo célebres en toda
América del Norte, se ben o seu predicamento en Europa é menor.  O seu son, marcadamente celta,
incorpora influencias do country e do pop.

As Searson, que se acompañan da batería e
percusionista, Mary Gellner, e poden ga-
barse de asinar cada ano máis de 150 con-
certos, levan publicados dende o ano 2002
cinco álbumes: “House Party”, “Follow”, “Se-
arson Live”, “A Different Kind of Light” e “Ig-
nite”.

Un vigoroso violín, teclado, batería, un bajo funky, voces e danza, porque as irmás son auténticas ex-
pertas en zapateo irlandés, porán sabor e cor a un espectáculo sorprendente, no que, sen dúbida, re-
pasarán o máis bravo do seu repertorio.

The Crass (www.myspace.com/the_crass)

O sexteto gañador do “Proxecto Runas 2010” xurdiu tras coincidir no último Festival de Lorient boa
parte dos seus integrantes, facendo o que mellor se lles dá: música. O grupo vigués convídanos a un
intenso percorrido polas culturas musicais das oito nacións celtas, a través dos ritmos máis represen-
tativos de cada unha delas. Apostan por un son internacional, baseado na fusión de estilos e na adap-
tación de temas.

O seu primeiro traballo discográfico inclúe pezas de composición propia, temas tradicionais auto-
producidos e ata algún tema inédito de compositores recoñecidos no panorama folk galego.
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Servizos

• Mantense a acampada libre
Ganas de festa, mochila ao ombreiro e oídos  activados. É o único
que esixe o Festival. A contorna natural da quilométrica praia de
Morouzos convértese por catro días na "oitava cidade de Galicia",
chegando a acoller ao redor de dez mil tendas de campaña. 

Sen cemento, pero con todos os servizos para facer o máis có-
moda posible a estancia (duchas e aseos, postos de restauración,
bus gratuíto, posto médico ...) Morouzos é a mellor alternativa para
os que veñen a Ortigueira buscando empaparse da maxia celta.

•Dispóñense 8.000 prazas de aparcadoiro
Habilitaranse, como nas últimas edicións, dous aparcadoiros  nas
proximidades do núcleo urbano. No polígono, con capacidade
para 3.000 turismos, poderase estacionar de balde, pero sen vi-
xianza. En paralelo, a iniciativa privada “explotará” un parking vi-
xiado “de pago” na recta da Venta, chegando dende Viveiro. 

• Seguen os buses urbanos gratuítos
Durante o evento, e para facilitar os desprazamentos entre as
zonas neurálxicas do Festival, o Concello pon en marcha un servizo
oficial de buses gratuítos. Funciona dende a mañá ata unha hora
despois dos concertos, cubrindo os percorridos entre os aparca-
doiros e núcleo urbano e dende alí, ata a acampada de Morouzos. 

Para chegar a Ortigueira, a organización recomenda facer uso dos
servizos especiais que activan as compañías de transporte público
FEVE e Autobuses Arriva.

•Optimízanse os operativos de limpeza e seguridade
Un ano máis reforzarase o servizo municipal de limpeza, grazas á
contratación dunha empresa especializada. Está previsto que as
cuadrillas locais se ocupen de manter en condicións a zona de
acampada e a praia, en tanto compañías externas responsabiliza-
ranse da zona de concertos e dos baños. Traballarán 60 persoas.

Pola súa banda, a seguridade mobilizará a un número aproximado
de 150 persoas entre Policía local, Seprona, Garda civil, GRS e vo-
luntarios de Protección Civil. 

• Un novo Centro de recepción ao visitante

Os festivaleiros dispoñen dende este ano dun novo punto de in-
formación dentro da vila. Á Oficina de turismo e aos puntos de
venda de merchandising súmase o Centro de recepción de visitan-
tes, situado no Porto de Ortigueira. Neste espazo, que acollerá a

exposición oficial do Festival, os folkies poderán resolver calquera dúbida e descubrir puntos de in-
terese turístico que poden visitar aproveitando a súa estadía na localidade. Ademais, a web oficial
www.festivaldeortigueira.com servirá toda a información para non perderse nada do Festival.
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Impacto económico

O Festival consolidouse como a gran marca do pobo de Ortigueira. Convertido nunha industria cul-
tural, supón un auténtico revulsivo para a economía local, ata o punto de que sectores como o do
pequeno comercio e os negocios de hostalería sobreviven na Vila, grazas ás rendas do certame, que
atrae, durante polo menos catro días, a preto de cen mil visitantes.

Un estudo realizado pola Cámara de Comercio de Ferrol, tras a edición 2008, constata o tirón da cita
folk, declarada en 2005 de interese turístico internacional, e cuantifica, segundo o que denomina
como “hipótese pesimista”, en 5'3 millóns de euros o impacto económico que xera o certame na lo-
calidade. Tal cifra avala o esforzo do goberno local, presidido por Rafael Girón, por converter o evento
no principal factor de desenvolvemento económico e cultural do municipio e da súa comarca.

IMPACTO ECONÓMICO  (ano 2008)

5,31 millóns de €
Contribúe á creación ou o mantemento duns 700 postos de traballo eventuais

* Estudo realizado pola Antena Cameral de Ortigueira (Cámara de Comercio de Ferrol)

EFECTO DIRECTO

700.000 €
Investimento realizado pola organi-
zación para o desenvolvemento do
evento (execución programa, salarios,
alugueres...)  Posible, grazas ás ache-
gas económicas dos patrocinadores
galegos públicos e  privados.

EFECTO INDIRECTO

3,66 millóns  €
Gastos efectuados polos visitantes.
Pernoctas: 166.000 €
Restauración/Hostelaría: 2.100.000 €
Compras non alimenticias: 518.000 €
Impacto desprazamentos: 554.000 €
Lecer e outros gastos: 325.000 €

EFECTO INDUCIDO

955.000 €
Repercusión nos medios, traducida a
investimento publicitario equiva-
lente.Efectos inducidos que repercu-
ten  máis a longo prazo e teñen que
ver coa notoriedade que alcanza a
vila, como consecuencia do Festival.

• Bolsa de emprego do Festival

Por primeira vez, neste 2011, o Concello de Ortigueira creou unha bolsa de emprego para persoas
do municipio interesadas en traballar no desenvolvemento do Festival do Mundo Celta. O obxectivo,
dispor dunha lista de recursos humanos á que poidan acudir, en caso de precisalo, as distintas em-
presas que prestan servizos na cita folk.

Con esta iniciativa, o alcalde de Ortigueira, Rafael Girón, pretende que, nun contexto económico di-
fícil como o actual, os veciños e veciñas da localidade aproveiten ao máximo as oportunidades eco-
nómicas que presenta para Ortigueira o evento musical, declarado de interese turístico internacional.
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Patrocinadores e colaboradores

ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN
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Xorde como certame musical e folclórico en 1978, da man da Escola
de Gaitas de Ortigueira, tomando como pretexto as relacións máis ou
menos míticas entre os pobos europeos de pasado celta. Na Galicia
da Transición, o Festival revitaliza o hippismo e confire realidade á pa-
labra liberdade. Desde o inicio convértese en referencia para os aman-
tes do folk e da festa, e nun auténtico fenómeno de masas. Esa
esencia perdura tres décadas despois. 

No 2000, e tras anos difíciles nos que ata deixa de celebrarse (1989-
1994), ábrese  nova etapa. Virá marcada pola profesionalización do
certame, a apertura a outras músicas de raíz non puramente celtas e
a súa consolidación como encontro multicultural. Multiplicouse o seu
tirón, chegando a congregar a máis de cen mil persoas, e comeza o
recoñecemento oficial. Foi declarado Festa de Interese Turístico Na-
cional en 2003 e de Interese Turístico internacional en 2005. 

Alcanzada a XXV edición, prodúcese outro momento de inflexión, ao
exporse a necesidade de que o evento recupere a súa identidade ini-
cial. Esa volta ás orixes sustánciase ata o de agora na implicación
maior da Escola de Gaitas e no reforzo do carácter intercéltico.

PASARON POLAS ÚLTIMAS DEZ EDICIÓNS:

2001: Kalman Balogh, Vasen, Tejedor, Mercedes Peón, Na lúa, Fía na roca, Luar na Lubre, Sharon Shannon, Os-
korri, La bottine souriante, La Bruja Gata.

2002: Carlos Núñez, La Musgaña, Aquelarre Agrocelta, Berrogüetto, Lian O´Flinn, Bela Fleck, Gaiteiros de Lisboa,
Taraf de Häidouks, Kepa Junkera.

2003: SonDeSeu, Marta Sebestyen & Muzikas +Alexander Belenescu, Altan, Hevia, Bal Tribal, Hedningarna, Sho-
oglenifty, X.M. Budiño, Rare Folk, Faltriqueira, Fanfarria Çiocarlia, Wolfstone.

2004: Alan Stivell, Kila, Susana Seivane, Quempallou, Karma, Capercaillie, Nova Galega de Danza, Os Cempés,
La Bottine Souriante, The Chieftains & Carlos Núñez.

2005: Ialma, Terrafolk, Gatos del fornu, Bagad Kemper, Radio Tarifa, Luar na lubre, Lunasa, Dominic Graham
School of irish dance, Phil Cunningham + Aly Bain,I Muvrini, Os Diplomáticos.

2006: Lous Tchancayres, Nova galega de danza, Budiño, Uxía, Leilía, Original Kokani Orkestar, Llan de Cubel,
Solas, Four men and a dog, Xochilmica, Berrogüetto, Gwendal, Session A9.

2007: Pepe Vaamonde Grupo, Eric Rigler & Bad Haggis, Flook, Zarambeques, Bagad Kemper, Kroke, Kepa Junkera,
Bellón +Maceiras + Álex Blanco, Rosa Cedrón, Milladoiro, Dervish, Mercedes Peón.

2008: Malvela, Xochilmica, Banda das Crechas, Sondeseu, Värttinä, 17 hippies, Odaiko, Boys of the lough, Fía
na roca, Moving hearts, Uxía, Eliseo Parra, The Dubliners.

2009: Susana Seivane, The Michael McGoldrick band, Judith, La Bottine Souriante, Xosé Manuel Budiño, Fred
Morrison, Wolfstone, Korrontzi, Battlefield band, Arán, Sog.

2010: Afterhours, Anxo Lorenzo Band, Celtas Cortos, Cristina Pato, Gaelic Storm, Krêposuk, Leilía, Marful, Irmáns
Molard, Orion, Oysterband, Qui hi ha?, Rare Folk, Shooglenifty.

A historia + recente
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