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CRTVG
TVG prepara o Día Grande de Galicia para
acompañar as celebracións do 25 de xullo
22/07/2011 09:40
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A gala do domingo (22.00h), “A Galicia
inclúe os Fogos do Apóstolo e o espectá
multimedia na Praza do Obradoiro
Os espazos informativos realizaranse o
desde o entorno da catedral de Santiago, que cumpre 800 anos
A Galega ofrecerá os actos institucionais do día 25: a Ofrenda ao A
(10.00h) e as Medallas Galicia (19.00h)

Santiago, 22.07.2011.-

En sintonía co ambiente de celebración que goza a comunidade

grande do 25 de xullo, a CRTVG vivirá o “Día de Galicia” cunha programación especial
galegos durante estas xornadas de xúbilo. Boa parte da programación da TVG do 24 e
dedicada a achegar ao público como se viven os actos festivos e institucionais que caracter
seu núcleo principal, a Praza do Obradoiro de Santiago. Precisamente o entorno da Cated
elixido polos equipos informativos para a realización dos Telexornais nestes días de ledicia
Como antesala do “Día de Galicia”, a TVG ofrecerá (22.00h) unha gala especial a no
xullo, “A Galicia do Futuro”, presentada por Xosé Ramón Gayoso , Laura Casares e So
Pazo de Congresos de Santiago, que reunirá artistas de primeiro nivel como Luz Casa
voces dalgúns dos mellores coros e grupos galegos, como Treixadura, Luar na Lubre,
Agarimos e Toxos e Froles.
A hora máis emocionante e agardada da velada será para ofrecer en directo (ás 23.30h
Obradoiro, a transmisión dos Fogos do Apóstolo e o espectáculo virtual multimedia, cun s
4D, que se proxectará nos muros da Catedral de Santiago, máis especial ca nunca por cum
historia. Amais deste, un dos momentos máis emotivos da gala musical estará nos primeiro
xullo, cando se produza a actuación conxunta do grupo Treixadura e a Banda Unión Mus
posta en escena da que son protagonistas cen músicos.
A gala musical do 24 de xullo, que conectará ao longo da noite con galegos e galegas
procedencias para recoller os seus testemuños sobre como ven a Galicia do futuro,
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referidas, coas actuacións de Lucía Pérez, Malvela; El Puto Coke, Nova Galega de Dan
Chenlo; Xosé Manuel Piñeiro e Maret, gañadora do concurso “Recantos” de novo
desenvolvido por “Luar”, que actuará co finalista Hugo Torreiro. O final da gala terá out
actuación de 150 músicos sobre o escenario: “Treixadura” e os tres coros máis impo
especial.

A Ofrenda ao Apóstolo e as Medallas Galicia
O Día de Galicia, os equipos de Informativos e de Produción da TVG estarán permanen
da Catedral de Santiago para cubrir todos os actos institucionais e festivos da xornada; d
10.00h, para seguir a Ofrenda ao Apóstolo, co desfile de autoridades ata o interior da Basí
presidenta do Parlamento galego, como delegada rexia nesta ocasión. Pola tarde, a Cidade d
a gala de entrega das Medallas Galicia, que estará presentada por Victoria Rodríguez.
Na foto superior, actuación de Kepa Junquera na gala especial 24 de xullo do ano pasado.
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