
Venres 22 DE XUÑO PRAZA 8 DE MARZO a partir das 16.00 h. 

    Carlos Blanco    De VacaS    
    sabela king & the heartbreakers    
    La Prohibida    Moreno Moreno    
Espazo AsociaciÓns LGTBI - Contacontos - Mesa redonda

    Broken Peach    
    Putochinomaricón    

    Fantástica DJ    Bribatta    
Espazo Asociacións LGTBI 

 

sábado 23 DE XUÑO PRAZA 8 DE MARZO a partir das 11.00 h. 

Organiza: Colaboran:



Venres 22 DE XUÑO   

PRAZA 8 DE MARZO a partir das 16.00 h. 

Espazo Asociacións LGTBI 

Contacontos: Somos Iguais, Raquel Queizás

Mesa redonda: Igualdade legal para a Igualdade real: 
O futuro lexislativo das leis trans e a lei LGTBI
Interveñen:
Daniela Ferrández: Activista de Amizando
Vanesa Angustia: Senadora
Olalha Rodil: Diputada autonómica
Miguel Vieito: Avogado 
Martín Vizcaino: Activista Avante LGTB

A partir das 20.00 h. 

PresentaciÓn Carlos Blanco  
Lectura manifesto LGTBI
De VacaS 
sabela king & the heartbreakers 
La Prohibida 
Moreno Moreno

  SÁBADO 23 DE XUÑO   
PRAZA 8 DE MARZO a partir das 11.00 h. 

Espazo Asociacións LGTBI 

SESIÓN  VERMÚ a partir das 13.00 h. 

Broken Peach
Putochinomaricón  
Fantástica DJ
Bribatta

  Organiza:

 

Colaboran:



 

CONTACONTOS 17.00 h. SOMOS IGUAIS 

 

Nacida en Queirugás (Verín), Raquel Queizás 

iniciou a súa carreira como narradora oral en 

1999, ano no que andaba a compaxinar a súa 

licenciatura en Filoloxía Hispánica na 

Universidade de Santiago co inicio dun longo 

periplo polas bibliotecas e escolas de Galicia. 

Pouco despois, continuou narrando historias en 

Castellón ou Madrid, onde colaborou coa compañía Akántaros en diversos proxectos 

de fomento lector. Participou nas xornadas Iberoamericanas de Animación á Lectura 

Entre literaturas con de los orillas ou no programa Vallecas Todo Cultural. No ano 

2009, regresa a Galiciapara desenvolver a súa actividade profesional. 

En Somos iguais, Queizás presenta historias de nenas e nenos (ou animais) que 

rompen os estereotipos que abunda nos contos: nenas decididas, nenos sensibles. 

Identificaremos situacións ás que nos temos que enfrontar día a día, na escola, na 

casa, coas amigas e amigos onde a violencia ou a agresividade física ou verbal pode ter 

solución grazas ás palabras e gozaremos brincando coa imaxinación que nos une. 

MESA REDONDA 18.00 h.  
 

Baixo o título  Igualdade legal para a igualdade real: O Futuro lexislativo das leis 

trans e a lei LGTBI, esta mesa redonda reúne a diferentes representantes públicos con 

voceiras de diferentes asociacións e colectivos. Interveñen: 

� Daniela Ferrández. Activista de Amizando 

� Vanesa Angustia. Senadora 

� Olalla Rodil. Deputada Autonómica 

� Miguel Vieito. Avogado 

� Martín Vizcaino. Activista Avante LGTB  

Venres 22. A PARTIR DAS 16.00  ESPAZO ASOCIACIONS 



 

PRESENTADOR Carlos Blanco 

 

Artista polivalente, Carlos Blanco exerce de actor, monologuista, autor, director 

e showman en xeral. Ao longo da súa carreira, traballou en filmes como Heroína, de 

Gerardo Herrero;Sé quien eres, de Patricia Ferreira, ou Cargo, de Clive Gordon. En 

Volver, de Pedro Almodóvar, tamén formou parte do elenco cun pequeno papel. A súa 

carreira como intérprete complétase na pequena pantalla. Así, actuou en series como 

Una bala para el Rey (Antena 3), coprotagonizou a lembrada Mareas Vivas e, máis 

recentemente, interpretou a Laureno Oubiña na serie Fariña, producida por Bambú 

para Antena 3.  

No apartado escénico, foi creador de diferentes espectáculos como 

sonDirectamente Paco I e II, Humor Neghro (en colaboración co músico Manecas 

Costas), Dillei, Ordem e progreso, Lalelo! (colaborando co músico Budiño), Menú do 

Día (xunto ao debuxante Luis Davila) ou Somos criminais (a dúo con Touriñán). Como 

presentador, ten conducido múltiples programas e galas da TVG e tamén desenvolveu 

a súa faceta radiofónica en emisoras como Radio Galega ou Cadena Ser, recibindo o 

Premio Galicia de Xornalismo polo seu traballo no programa Galicia en Goles. 

Venres 22. A PARTIR ÁS 20.00 h.  



 

 

 

Paula Romero, Inés Salvado e Faia Díaz, xunto a Guillerme Fernández, forman 

De Vacas. Son catro vacas. Catro vacas que rin e cantan, que presentan un espectáculo 

fresco como a auga dos regos. Desfrutan no escenario para que o público tamén 

desfrute. Mestura de voces e guitarra, harmonías que estimulan os sentidos. Rescatan 

retrousos esquecidos que foran populares en voces de Cristina da Aguieira ou Mónica 

da Laranxeira.  

Gañaron na categoría de coros e música vocal nos Premios Marín Códax da 

Música no ano 2016. Encargáronse de conducir o show musical de diversas galas e 

eventos, entre eles os Premios da Cultura Galega 2016, o TEDx Galicia 2016 e a Gala do 

Libro Galego no 2017.  

Ao longo da súa carreira, crearon bandas sonoras para programas de radio 

como Galicia por diante ou Buscando Ardebullo, puxéronlle voz ao himno do Festival 

de Cans e homenaxearon a Emilia Pardo Bazán para a Real Academia Galega. Acadaron 

gran popularidade co videoclipAmodiño, co que elevaron até cotas estratosféricas a 

calidade incesante e repetitiva do afamado Despacito, de Luis Fonsi. Son catro vacas 

que rin e cantan.  

 

LECTURA MANIFESTO  ASOCIACIÓNS LGTBI 

21.00 DE VACAS 



 

 

Trío do que forman parte Sabela King, Ramón Figueira “Figui”e Benjamín Vázquez. 

Estilísticamente móvense entre o blues, o country e o soul dos 50's 60's, adaptando 

versións dos clásicos destes xéneros e temas actuais a un formato reducido. Parte do 

repertorio está formado por temas propios dulcemente acompañados de ukelele e voz 

da man de Sabela e adornados intelixentemente polas guitarras de Benja e as 

armónicas de Figui. Cabe destacar a súa participación no Festival Feito A Man do 2015 

e tamén no V Outono Códax Festival, ambos afincados en Santiago de Compostela. Así 

como a súa participación na primeira edición do Fisterra Blues Experience.  

Sabela “King” - Voz, ukelele e percusión, Benjamín Vázquez – Guitarra, Ramón “Figui” – 

Armónicas 

 

 

LA PROHIBIDA  

 

La Prohibida non é un travesti ao uso. Amante do tecno pop, da estética ochenteira e 

da modernidade, fíxose un nome máis aló do mundo queer e cabareteiro, dando o 

salto ao indie e ao firmamentounderground internacional coas súas cancións pop que 

tiran tanto de Lio coma de La Casa Azul ou Parade, ademais de conter influencias do 

bolero, o europop e a revista. Tras pasar varios anos viaxando polo mundo, La 

Prohibida naceu como tal en Italia. Unha vez en Madrid, a mediados dos noventa, 

entra en contacto con Fangoria e a súa troupe e comeza a colaborar como bailarina e 

entertainer. Tras percorrer a península, La Prohibida comeza a facerse un nome como 

axitadora da noite madrileña, organizando festas e sesións, que compaxina coa súa 

faceta de cantante e actriz.  

SABELA KING & THE HEARTBREAKERS 



 

A súa primeira referencia foi Daño (Nocturne, 2001), tema que gravou para a 

banda sonora da curta Manuela. El cinto. (R. Robles Rafatal, 2001), protagonizada por 

ela mesma. O seu segundo single foi Labios de hiel (Zabomb, 2002). Xa en 2002, 

comezou a traballar con produtores, compositores e músicos para preparar o que sería 

o seu debut:Flash (Susurrando, 2005). Este traballo sorprendeu a todos coa súa 

mestura de tecno pop de debuxos animados con algún toque de revista e cantando en 

inglés, castelán e francés. En 2009, chegaría o seu segundo álbum: Sr.Kubrik, ¿Qué 

haría usted?, que afianzou a La Prohibida como raíña do tecno pop deixando atrás o 

cualificativo de artista travesti para quedar simplemente como artista a secas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MORENO MORENO 
 

Criado na xeración MTV, a súa profesión como cámara e editor de vídeo e un espírito 

tímido, creativo e inquieto, fixéronlle estar ao tanto da música e tendencias. Foi entón 

cando, traballando como camareiro no Bolboreta Club de Pontevedra, comezou a 

escapar da barra para poñer a música que o entusiasmaba. Dende aquela, sempre sen 

deixar o mundo audiovisual, foi traballando intermitentemente como DJ e organizador 

de festas. Mais foi partir de 2015 cando comezou a despuntar picando por locais de 

toda Galicia como a Sala Karma, Fifty Club (Pontevedra), Bloom e Reno (Santiago de 

Compostela), Mogambo, La Fiesta de los Maniquíes (Vigo) ou Astoria, Backstage (A 

Coruña).  

 

Ademais, exerceu en 

diferentes encontros especiais 

como son o Festival Agrogay (Lugo) 

e Free Life Festival (Pontevedra). 

Cada sesión de Moreno Moreno é 

unha viaxe pola súa ampla e variada 

selección musical con estilos de 

deep house ou electrónica, 

percorrendo os anos oitenta e 

noventa. A súa posta en escena, a 

súa maneira de moverse e vivilo, 

farán que non pares de bailar. En 

resumo, unha máxica e divertida 

festa que repetirás. 

 

 



 

 

SÁBADO 23 DE XUÑO.  
ESPAZO ASOCIACIÓNS LGTBI: a partir das 11.00 
Sesión Vermú 13.00 

 

BROKEN PEACH   
 
 

 
 

Broken Peach é unha banda de soul&rock de Vigo. Fundouse a comezos de 2009, 

creando unha nova fórmula de fusión da música co espectáculo. A opción deste grupo 

arrédase das típicas bandas de versións ao achegarlles aos temas un toque persoal. A 

súa formación habitual é de catro voces coa compaña de batería, baixo, guitarra e 

piano. O estilo de música que interpretan vai dende o soul até o rock, pasando polo 

gospel, o funky ou o pop. O seu repertorio comeza con outras épocas, 

remontándoseaté os anos sesenta e seguindo polos setenta, oitenta, noventa...e até 

os noso días.  

O conxunto de cancións que manexan en cada actuación está formado 

integramente por temas en inglés e cun estilo moi marcado polo desenvolvemento 

vocal do que dispoñen. Nestes case dez anos de traxectoria, Broken Peach ten deixado 

a súa pegada por todo o mundo, en especial en países como Estados Unidos, Canadá, 

Francia, Reino Unido, Alemaña, México ou Arxentina. Nos seus concertos, fan súas as 

cancións que lanzaron á famaa artistas como Aretha Franklin, Michael Jackson, Bruno  



 

 

Mars, Beyoncé, Alicia Keys ou The Temptations. Ademais, non esquecen visitar 

de cando en vez musicais cinematográficos tan coñecidos como Grease ou Sister Act.  

PUTOCHINOMARICÓN  

 

Chenta Tsai Tsen é PUTOCHINOMARICÓN. Migrante de orixe chino, é arquitecto, 

músico, activista, unha criatura intelixente e comprometida. Un ser doce á vez que 

acedo, un personaxe único e irrepetible, namorado da cultura pop. O seu estilo é o 

tecno-pop directo, con ecos de synth-pop,J-pop, disco e breakbeat, con trazos de 

electro e autotunes varios. En definitiva, PUTOCHINOMARICÓN é un artista queer 

asiático que utiliza a música pop como ferramenta pra reivindicar sobre o sociopolítico 

e o cotiá da actualidade a través do absurdo, con humor e ironía.   

Con temas como Gente de Mierda, Tú no eres activista o Tu puta vida nos da 

(un poco) igual, este artista explora o tema principal que dá sentido a existencia do seu 

álter ego, PUTOCHINOMARICÓN, que é pelexar contra a discriminación, comezando 

polo que existe dentro do propio colectivo gay.  



 

Chenta é fillo de migrantes taiwaneses, vive en Madrid e ten 27 anos. 

PUTOCHINOMARICÓN é o artista nacido da súa experiencia como parte dunha minoría 

sexual e outra racial en España.  

 

FANTASTICA DJ  

 

Fantástica DJ é Lúa Gándara, unha artista multidisciplinar graduada en Belas Artes pola 

Universidade de Vigo. Creadora de múltiples caras, destaca principalmente como 

artista plástica e cantante. Entre as mostras que desenvolveu, cómpre subliñarOpen 

Estudio: Lúa Gándara vs María Meijide (Santiago, 2018), Pintar por fóra (Centro 

Torrente Ballester, Ferrol, 2017), Extimos. Lúa Gándara e Diego Vieites (Galería Adhoc, 

Vigo, 2013) ou Plástico Estático (Tui, 2006).  



 

Entre os premios recibidos, destacan o Premio Novos Talentos Luso-galaicos na 

IX Bienal de Pintura Eixo Atlántico (2011) ou o terceiro premio na modalidade de 

Poesía do Certame Xuventude Crea 2014. Na súa faceta artística, atópase sempre 

nunha procura continua, que a leva a experimentar e cantar en diversos xéneros 

musicais.  Formou parte de La Dolorosa Compañía (copla punk), La Bambola Malata 

(free jazz) e Cuerpo Astral (regatean freak). Desde fai máis de dez anos, pon música en 

eventos e locais de todo tipo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

BRIBATTA   
 

Acrónimo de Bribas&Bimbatta, dous 

amantes da música house máis vocal e 

soulful, influenciada polo disco e os 

ritmos latinos. En resumo, do house 

máis bailable e auténtico, aquel de 

finais dos noventa e principios do 

presente século, que foi bandeira en 

institucións como Pachá ou Defected 

Records. Cando se xuntan, desfrutan 

improvisando mentres repasan todas 

as referencias clásicas, dende Dimitri 

From Parishasta, Louie Vega, sen 

esquecer a Frankie Knuckles. Non os 

atoparás procurando entre as 

novidades electrónicas, pero acabaran 

por moverte ao facerche lembrar os 

clásicos dos dancefloors.  

ESPAZO ASOCIACIÓNS LGTBI 
 

� Amizando: 
Asociación LGTBI galega, enfocada sobre todo a personas trans*. 
Calqueradúbida, nontardes en contactar. Para toda a comunidadeTrans e 
Queer, estámoschesempreabertos : 
 + info: Perfil Facebook 

  
� Ultreia LGTBI 

Ultreia LGTBI é unha asociación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 
intersexuais de Compostela, fundada en 2015 para a defensa dos dereitos da 
comunidade LGTBI en Galicia. 
+info: Perfil Facebook 
 

� Arelas : 
Asociación de familias de nenxs e adolescentes transexuais, unidas pola 
consecución de todoos seusdereitos en todos os ámbitos da vida. Procura dar a 
coñecer a realidadedxs menores transexuais. Ademais, denuncia e loita en 



 

contra das inxusticias do colectivo dentro do ámbito familiar, educativo, social, 
cultural e legal  
+Info: WEBPerfil Facebook 
 

  
� Avante LGTBI 

Somos persoas LGTB que nos organizamos para loitar contra o patriarcado e a 
heteronorma, creando unhaGaliza feminista a prol da liberdade sexual e de 
xénero. 

 +INFO: Perfil Facebook 
 
 

 

 
 
  

 

 


