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Nota editorial:
Os deportes, a música, as artes, os versos... todas elas disciplinas que requiren unha
constancia e dedicación, dan como resultado formal un festival que aposta por ofrecer
alternativas culturais ás festas populares. Na asociación Rompetiño sumamos ilusión,
compañeirismo, e sobre todo o voso apoio económico para que acheguemos aos
visitantes deste evento propostas máis arriscadas que as orquestras. Todos nós pasámolo
estupendamente nese tipo de festas, pero cremos que apostar polo talento local, por novas
culturas emerxentes poden posicionar a un pobo en dinámicas de futuro sustentables e
respectuosas coas próximas xeracións. Á fin e ao cabo o Rompetiño é só un
soño...deixemos que siga crecendo.
Moitísimas grazas a todos os que facedes posible que cada ano esto sexa unha realidade.
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PROGRAMACIÓN FESTIVAL
rompefest

rompefest

6 de xullo de 2018

venres
ENTRENAMENTOS LIBRES BMX.
18.00h - 19.00h
Jam de Skate.
21.00h - 23.00h

Recinto portuario

LOPES en Concerto. (Gratuito)
PRO DJ SET AFTER PARTY. (Gratuito)

8 de xullo de 2018

domingo

11.00h
Apertura zona tendas, zona comida e
terraza.

10.30h - 14.00h
ENTRENAMENTOS LIBRES
El Correo Gallego DH CUP.

11.00h - 13.00h
Entrenamentos Libres BMX e
Entrenamentos Libres Breakin the Beat
All Styles.

11.00h
Apertura barra, tendas, food zone etc.

14:30h
Primeiro sorteo das rifas Rompetiño.

PRO DJ SET.

LOPES

7 de xullo de 2018

sabado

16.00h - 20.00h

23.00h

rompefest

16.00h - 20.00h
Competicións BMX
Breakdance - Breakin the Beat ALL
STYLES.
17.00h - 20.00h
FLATLAND con Sergio Romo, Fran
Villaverde e Aaron Santos.
Exhibición TRIAL BIKE por Martín
Sanchi
Exhibición GRAFFITI de O RAS
Taller de PARKOUR para nenos e KIDS
ZONE.
20.00h - 4.30h

Recinto portuario

14:30h
Segundo sorteo das rifas Rompetiño.
16.30h - 20.00h
CARREIRA Puntuable Circuito Galego
El Correo Gallego DH CUP.
16.30h - 20.00h
EXHIBICIÓNS ( pendente de conﬁrmación).
18.00h - 19.30h
EXHIBICIÓN ROLLER da BOMBA
HACHE, Sorteo dunha PlayStation 4.
19.45h
Entrega de premios Rompetiño 2018.
17.00h - 20.00h
EXHIBICIÓN GRAFFITI, TRIAL BIKE
con MARTÍN SANCHI.

MUSIC ZONE - 5 euros entrada anticipada*:
PRO DJ SET, BATALLA DE GALLOS,
Concerto: STEELO F (artista local)
ERIN, RELS B en Concerto
PRO DJ SET AFTER PARTY.

RELS B
ERIN

* 5 euros entrada anticiupada nos puntos de venta autorizados. Entrada taquilla 10 euros
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Puntos de venta Tres sesenta Porto do Son | Pacos Moda Noia | Pacos Moda Boiro | Granier Santiago de Compostela | Golosinas La Quatro Ribeira
Bullitt store Pontevedra | Discos Portobello A Coruña

Punto de venta online

rompetino.org
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entrevista nomes propios
lustres. o home sen medo

descenso - dh
FOI O CAMPEÓN DO PRIMEIRO ROMPETIÑO.
O SEU APOIO INCONDICIONAL A ESTE PROXECTO FOI FUNDAMENTAL.
LUSTRES, TODO MÚSCULO E TODO CORAZÓN.

O descenso (Downhill,
código DH) é unha
especialidade que nace do
campo a través para 4 (Four
cross). Percorrido costa
abaixo con saltos e
obstáculos tanto naturais
como artificiais no que os
corredores loitan contra o
cronómetro de xeito
individual.

Por @fer_decastro

Cal é o teu lugar favorito para practicar descenso?
O monte Xalo, é un dos meus descensos preferidos, ainda que
se o urbano de Sarria estuvise aberto todo o ano quedaríame
con él jajajaja
Truco que se che resiste por conseguir?
O que máis se me resiste é o 360, costoume moito sacarmo e
agora que levo tempo parado non me sae.
Competición soñada?
Taxco ou Valparaíso do City Downhill
Que precisa unha cita deportiva de descenso para
atraer o teu interese para competir?
Antes acudía a todas as carreiras, agora procuro ir as mellor
organizadas ou nas que máis se poida montar.

Falámosvos agora de Lustres, o primeiro gañador do
Rompetiño Jump e un dos deseñadores dos trazados máis
divertidos da tempada de descenso. Cal? Pois cal vai ser, o de Porto
do Son!
Comeza a súa andadura no ano 2005, no que adestrando para un
duatlón proba a bici de montaña (MTB). Alí comeza a relacionarse
con outros deportistas e coñece a unha das persoas que tanto a
Lustres como a organización do Rompetiño Jump marca para
continuar coas probas de descenso DH en Porto do Son, el era Juan
Torres, un apaisoado das bicicletas que abriu o camiño a moitos
dos rapaces desta vila e que falece moi xove na ría que o viu nacer.
No 2012 Lustres comeza a competir en probas por toda España,
grazas a pequenas empresas que lle axudan a costear os seus gastos
e desprazamentos. En 2014 invirte todo o seu capital nunha
bicicleta de competición, co único obxectivo de gañar o Open
Galego de Descenso na categoría Elite. Este soño era algo que
parecía inviable, pois nunca antes fixera podio nunha proba do
Open. O seu sacrificio e constancia, palabras tatuadas no orgullo
deste deportista, conseguen que a partires deste momento os éxitos
comecen. O seu palmarés desde entonces, gañar o DHU de Sarria
dous anos consecutivos, unha das probas máis fermosas do circuito
español e da que todos sempre aprendemos, o primeiro e segundo
posto nos Rompetiños 2016 e 2017, o 16º no Bilbao Downhill
Internacional e por suposto o seu ansiago Open Galego de Elite.
Tras este deportista atopamos unha persoa excepcional, volcada
coa organización da nosa proba en Porto do Son e que garantiza
espectáculo competitivo en todas as súas baixadas. Animo Lustres,
estamos contigo!
Cal é a túa afección con máis adrenalina?
Pois non sabría decir, a máis perigosa sen dúbida é o descenso,
ainda que a moto e sobretodo escalar sen corda tamén producen
moita.
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A iniciativa do Rompetiño xurdiu na escola, co
espíritu de facer un evento que aposta por dar
alternativa aos novos talentos por profesionales
coma ti. Quen foi a persoa que conseguiu espertar en
ti o interese por este deporte e cómo o fixo?
Pois esa persoa chámase Juan Torres (que en paz descanse),
tiña unha tenda en Porto do Son e unha marcha cicloturista,
veume e invitoume a coñecer a súa tenda. Alí ensinoume o que
é o descenso e axiña me enganchei, sempre me gustou saltar ca
bici.
Entendemos que o deporte para ti enténdese coma
un estilo de vida pero, Cantas horas de adestramento
precisa unha persoa que queira adicarse a el coma o
fas ti?
Eu sempre tiven unha xenética bastante forte, traballar no
campo e na mar mantenme axil. Nunca fun moito de adestrar
ainda que se queres estar arriba, tes que facer moitos km
enriba da bici e algo de gym para estar forte e soportar ben as
baixadas.
Cres que é posible que un lugar coma Porto do Son
poida colocarse no mapa das grandes citas de
deportes alternativos?
E un lugar bastante apartado pero que merece a pena visitar e
o Rompetiño pouco a pouco vai collendo eco, loitando todo se
pode conseguir.
Que atopaches neste deporte que o fixo tan especial
para ti?
Pois non sabería describilo, pero me encanta, so sei que cando
comezo a baixar non podo parar ata chegar abaixo.
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entrevista nomes propios
O Roller é un deporte que
consiste en deslizarse sobre
uns patins con rodas e á vez
poder realizar diversos
trucos. Gran parte deles
elevando as pernas do chan e
facendo figuras e piruetas
polo aire. Bomba Hache é
unha experta...

BOMBA HACHE. mestra de roller e mestra de nenos.

ROLLER.........
CONQUISTA POLA SÚA EXPLOSIVIDADE SOBRE OS PATÍNS.
ESTA RAPAZA É A BOMBA...E ADEMÁIS PROFE!!

@bomba_hache

Por @fer_decastro

A primeira imaxe que temos da Bomba Hache foi no
Pulpo Xtreme do 2016. Apareceu unha moza miudiña que brillaba
con luz propia sobre o skatepark, ao fixarnos mais detidamente
vemos que porta unha sudadeira de Rompiente de cor azul
eléctrico, das primeiras de fabricación caseira. Non puidemos por
menos que lanzarnos a coñecela...e este ano traémosvola ao
Rompetiño para que vexades as marabillas que fai esta moza que
non deixa de abraiarnos. Ollo ao dato… tamén mestre, coma o
que vos fala!
Bomba Hache...constante, comprometida, arriscada e
moi viaxeira, pero cóntanos, como creciches coa
patinaxe?
A miña afección pola patiñaxe comeza aos 4 anos co patinaxe
artístico e de velocidade. Aos 7 anos deixei a velocidade para
adicarme ao artístico, é por iso polo que o meu estilo a día de hoxe
vese moi influenciado por esta disciplina. Aos 14 anos deixei de
competir. Durante anos adiqueime a patinar polo paseo marítimo
da miña cidade ata que en 2014, tras un breve contacto con Roller
Derby descubrín este deporte: patinaxe agresivo en quad ou tamén
coñecido como quadskate. Era a perfecta combinación de estilos
para min. Ir ao skatepark engancha!. Cansa de ser a única rapaza
no skatepark, creei a miña páxina de Facebook Bomba Hache, coa
intención de amosar á xente en que consiste este deporte e animar
así ás rapazas a practicalo. Sen nengunha dúbida, esta é a miña
modalidade!
Qué sintes cando colocas esas rodas nos teus pes?
Patinar provócame sentimentos de liberdade e superación en todos
os sentidos. Neste deporte son eu quen marca o meu propio ritmo
e metas, polo que está da miña man o vencer paso a paso os meus
medos e inseguridades e avanzar. Patinar faime sentir forte, faime
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sentir que todo é posible con constancia e traballo. Tamén
ensinoume que a actitude é fundamental para acadar as miñas
metas, que se queres podes, e con elo amosar que as mulleres
somos igual de capaces que os homes. Este é un deporte
totalmente recomendable para os adictos aos patíns e á
adrenalina.
Qué axudas consegues para os teus proxectos?
Teño o apoio de marcas como @chicksinbowls
@northside_skatepark_coruna @antikskates @s1helmets y
@s1pads, que me axudan co material que preciso para patinar.
Busco quen me axude na consecución dos meus soños.
Calqueira apoio é ben recibido.
Cal é a túa afección con máis adrenalina?
Coa patinaxe unha solta moita adrenalina, pero tamén hai
outros deportes que me gusta facer como o skate, surf…
gústanme todos os deportes en xeral, así que apúntome a un
bombardeo. ;)
Que deportistas son para ti máis inspiradores?
Numerosos son os deportistas que me sorprenderon e
inspiraron nestes últimos anos: Javier Fernandez (Campión do
mundo de patinaxe artístico sobre xeo), Lydia Valentín
(Campiona do mundo de halterofilia), María Muñoz
(Campiona de patinaxe agresivo inline), Courage Adams (Pro
Bmx Rider)...
Cal é o tue lugar favorito para particar patinaxe?
O meu lugar favorito é @northside_skatepark_coruna xa que
é un skatepark indoor dotado de todas as comodidades para
este deporte. Tamén gústame moito viaxar e patinar polo
mundo adiante. Calqueira lugar é bo para poñerse os patíns.

Que precisa unha cita deportiva de patinaxe para
atraer o teu interese para competir?
Unha cita deportiva precisa dunha boa escena: que sexa un
evento no que se promocione o deporte e a diversión, un bo
skatepark é un bo reclamo, levar algún referente do deporte
anima a acudir á cita, tamén os premios en material e en
metálico axudan a que as inscripcións sexan máis numerosas.
A iniciativa do Rompetiño xurdiu na escola, co espíritu de facer
un evento que aposta por dar alternativa aos novos talentos por
profesionais coma ti.
Quen foi a persoa que conseguiu espertar en ti o
interese por este deporte e cómo o fixo?
Foi ver un video de @estrojen patinar e de súpeto enamoreime
deste deporte e souben que esta era a modalidade que estaba
buscando.
Entendemos que o deporte para ti enténdese coma un
estilo de vida pero, Cantas horas de adestramento
precisa unha persoa que queira adicarse a el como o
fas ti?
Para a práctica deste deporte a un alto nivel precísase levar un
adestramento constante, equilibrado e de moita adicación. O
ideal sería ter 3 días de ximnasio facendo exercicios para
fortalecer e traballar toda a musculatura para así evitar posibles
futuras lesións, outros 3 días de adestramento cos patíns, ben sexa
en skatepark o nas rúas e un día á semana de descanso.
Cres que é posible que un lugar coma Porto do Son se
poida colocar no mapa de grandes citas de deportes
alternativos?
Creo que é unha grande posiblidade debido aos bonitos paísaxes

e o medio, que ofrece varias posiblidades deportivas. O área é
perfecta para a práctica de deportes de montaña, acuáticos...
Qué atopaches neste deporte que o fixo tan especial
para ti?
É a combinación perfecta entre técnica, estilo, creatividade,
liberdade, coraxe, adrenalina, superación persoal… Espreme
ao máximo as miñas capacidades físicas facéndome sentir cada
día máis forte e convencéndome de que todo aquelo que
parece imposible simplemente o é porque aínda non o intentei
con suficiente tesón.
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entrevista nomes propios
Jota erRe. Speaker do Rompetiño Jump.

SPEAKER
O “ANTONI DAIMIEL” DOS DEPORTES URBANOS.
SABE DO QUE FALA E SABE SEMPRE A QUEN LLE FALA.
AS SÚAS MENCIÓNS SOBRE PORTO DO SON NO MARISQUIÑO FORON MEMORABLES.

O speaker é un dos pilares
dun evento como o
Rompetiño Jump. A xente
necesita dunha persoa que
saiba descifrar a maxia dos
competidores e Jotaerre é un
verdadeiro experto na
materia.

Por @fer_decastro

Jose Ramón García Moreno, JR, é o speaker oficial
do Rompetiño. A súa carreira comezou coma unha afección
pola BMX, o que lle permitiu desenvolverse como un grande
entendido deste mundillo. Alá por onde vai se lle coñece e
admira polas grandes tardes que nos fai pasar nas mellores
competicións. Tras estar como Speaker en O´Marisquiño, no
Vans Bmx Pro cup de Malaga, Pulpo Xtreme e no Barcelona
Xtreme aterriza por segundo ano en Porto do Son para
felicidade da Asociación Rompetiño... e que este rapaz
encántanos!.
Cóntanos un pouco, de onde ven a túa paixón?
Pois comecei a montar en BMX alá por 1995, non había onde
conseguir material. Antes facíamos de todo coa mesma bici,
flatland, rúa, rampa e dirt. Despois comezáronme a chamar de
speaker nas Jams e competicións de bmx e aquí estamos no
Rompetiño. A día de hoxe sigo montando todos os días, sobre
todo dirt no meu “campillo”.
Agora unhas preguntiñas para saber máis de ti. Mar
ou montaña?:
Montaña
Libro indispensable?:
Falsos Dioses de Black Library
Comida favorita?:
Langostinos á plancha con viño branco
Coñeces Porto do Son?:
Por suposto.
Cal é a túa afección con máis adrenalina?:
O bmx está claro
Que artista te sorprendeu máis nos últimos anos?
Dave Grohl de Foo Fighters
Cal é o teu lugar favorito para practicar BMX?
No meu “campillo”, cos meus amigos, hamacas, barbacoa e
birras ata altas horas

@jotaerrebmx

Bufffff. Non sei. Eu cando era moi pequeno vin en eurosport,
os X-Games en California e enganchoume enteramente.
Persoa?... pois quizás os primeros bmxeros que coñecín
Curro, Dani, Vito, Aitor, Juja..... que a día de hoxe sigo
montando con eles.
Que opinas da proposta Rompetiño a nivel
deportivo?
Si. Éste vai a ser o seu tercer ano. E creceu moito. A
organización sempre é de 10. Tan só lles fai falla mellorar as
rampas e a cuantía dos premios, e encherase de pros.
Qué atopaches na bicicleta que a fixo tan especial
para ti?
A bici encántame. E voar con ela é adictivo. Fíxate que nin eu
nin a miña bici estamos deseñados para voar, pero xuntos o
conseguimos.

Truco que se che resiste por conseguir?
Eu xa non tiro trucos jajaja
Competición soñada?
Swamp Fest Floridea
Que precisa unha cita deportiva de BMX para atraer
o teu interese?
Prefiro máis o ambiente jam, máis reunión, menos competitivo.
Creo que é o mellor formato. A xente monta máis a gusto e
máis relaxada.
Quen foi a persoa que conseguiu espertar en ti o
interese por este deporte e cómo o fixo?
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IES de Porto do Son
Ensinanza pública de calidade

Comida para levar
en Portosín - 981 766 161
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entrevista nomes propios
Jota erRe. Speaker do Rompetiño Jump.

JR

“Fíxate que nin eu nin a miña bici estamos deseñados para voar,
pero xuntos o conseguimos.” @jotaerrebmx
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J U M P

foto Humberto Sanlés

Descenso
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entrevista nomes propios
yoseba mp. O ARTISTA das avoas con superpoderes.

foto: faustografía

arte urbano

O MURALISMO COMEZA A TOMAR PRESENZA EN GALICIA
E YOSEBA MP COA SÚA APOSTA PICTÓRICA REVOLUCIONA
O PANORAMA ARTISTICO RURAL. PARA O ANO YOSEBA TES QUE VIR Ó SON !

Chama e comproba os nosos fabulosos precios

Tras da Estivada, 3 Montouto - CACHEIRAS - 15886 – Teo (A Coruña)
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Tfno. 981 549 600
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entrevista nomes propios
yoseba mp. O ARTISTA das avoas con superpoderes.
Por @fer_decastro
Inicialmente, os muralistas mexicanos buscaban
consolidar os ideais sociais creados na revolución,
destacando o nacionalismo dentro da súa arte. Intentaban
cambiar as ideas raciais preexistentes contra os indíxenas.
Hoxe en día o muralismo en moitos casos roza o
decorativo, polo que artistas como Yoseba MP volven a
recordar os inicios comprometidos das realidades sociais.

Yoseba MP é unha das últimas revolucións no
panorama muralístico galego. Unha revolución crecente que
escapa do vandalismo a converterse en profesionais da
pintura. As súas avoas con superpoderes popularizáronse
entre xoves e maiores. Pinturas feitas co compromiso social,
aportando unha solución plástica ao feísmo incontrolado de
edificacións, que trala etapa do ladrillo máis salvaxe
precisaban de novas olladas propias da cultura urbana,
conseguindo mellorar a vida cotiá das persoas. O graffiti
trascendeu do mal visto e agora estes artistas rueiros xa son
considerados pintores e levan as súas obras ás galerías e
museos. Francamente esta manifestación parécenos unha das
olladas máis frescas do arte, e o Rompetiño non podía estar
ao marxe deste proxecto que se rende ás Avoas como
elemento icónico dunha realidade que nos representa a todos.
Pobos como Ordes ou Carballo apostaron por muralismo e
agora son citas moi coñecidas. En Porto do Son temos xa
dúas avoas icónicas nas redes sociais. A avoa do Rompetiño e
a avoa da Sala Perseveira. Para o ano que ven… quen sabe se
conseguiremos liar a alguna máis. Algunha apúntase?
Cal foi a túa formación e cómo che condicionou
para o teu traballo actual?
Estudiei Belas Artes en Pontevedra, nesa facultade abrironme
a cabeza e tiven algún profesor que me soubo guiar cara o
camiño no que estou agora. Almudena Fernández e Ignacio
Pérez Jofre tomáronme en serio e déronme pistas para saber
que profundizar. A serie de avoas con superpoderes saiu
grazas a incidir naqueles consellos da facultade. Creo que o
máis importante desta escola é que tralo paso por alí ves as
cousas diferentes.
De onde ven esta revolución artística que estamos
vivindo nos rurais galegos co muralismo?
Todo comezou en Ordes. Unha asociación chamada
Desórdenes Creativas formada por xente do grupo musical
Dios ke te crew (DKTC) comezou un festival chamando a
amigos que xerou un cambio estético na N550. Tras ese
comezaron a crear outro en Carballo e agora o muralismo
está socialmente aceptado.

E a gran pregunta que nos atrae a todos, en especial
á organización do Rompetiño… por qué avoas?
Parto de dúas ideas, por un lado que son mulleres facendo
traballos durísmos para a idade que teñen, son como “Jedis”
para o que é a forza. Por outro lado, no rural hai unha xeración
que está moi feminizada, de cada 10 persoas, 7 ou 8 son
mulleres. Unín as dúas cousas e cheguei a estas avoas con
superpoderes.
Como organizas o teu traballo para realizar un
mural?
Primeiro investigo os aspectos característicos da zona. En
Carballo por exemplo era a pataca, en Muxía unha
percebeira… hay que facelo contextualizado. Despois busco
avoas que sexan do lugar para darlle unha certa homenaxe.
Isto realmente é novo pois ao principio fun esgotando os
recursos coas avoas das miñas amizades.
Unha vez feito isto, apórtolle o superpoder, preparo os bocetos
e lévoos a cabo. Pinto sempre con cores primarias de pintura
plástica, con brocha e rodillo, e a verdade é que aguantan moi
ben.

Que persoas influiron na túa carreira para que o
tomases en serio?

Como ves o panorama actual de muralismo en
femenino?

A miña nai empurroume a estudar Belas Artes, ela tiñao
clarísimo. Fun deixándome levar. Alí fun forxando os
aspectos conceptuais da miña obra. Tamén debo sinalar ao
meu profesor de filosofía do instituto que soubo descubrir
algo en min.

Cada vez vemos máis pintoras que se achegan ao muralismo, e
hai que dicir que son moi boas. Toda a xente que coñezo
partimos de Belas Artes polo que xa non é algo vinculado á
cultura urbana senón á formación artística, e nos festivais de
muralismo hai paridade entre mulleres e homes.
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“Busco avoas que sexan do lugar para
darlle unha certa homenaxe.”

entrevista
yoseba mp. O ARTISTA das avoas con superpoderes.

Crendo nas segundas oportunidades
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entrevista nomes propios
Luis pazos “sisi”. O sonense que confiou no seu talento

@LUISPAZOSSISI

organización
O PRESI DA ASOCIACIÓN ROMPETIÑO MÓSTRANOS O SEU CAMIÑO.
NINGUÉN DIXO QUE FORA DOADO, PERO O EQUIPO É A RESPOSTA.
CRER NAS PERSOAS E O MÁIS IMPORTANTE, E NOS CREMOS NESTE RAPAZ.

A Asociación Rompetiño
naceu para dar resposta a
este evento fundamental
para entender as novas
xeracións de rapaces que
viven nos pobos. Non
queremos perder población e
se conseguimos atraer á
xente a proxectos de
vangarda nacidos no rural,
conseguiremos un rural máis
sostible.

E todo o tema da marca de roupa, de onde saíu?
Foi neses anos de Surf, con 16 anos, cando estudando no IES
de Porto do Son, Fernando de Castro propón un traballo de
clase. A idea era crear a nosa propia empresa, deseñando o
logotipo e o que ven sendo a identidade corporativa. Nace así
Rompiente Clothing.

Contanos un pouco de ti Luis, tes vinte
dous anos pero...cal é a túa andadura ata aquí?
Nacín no ano 1996 en Porto do Son, dende
pequeno gustáronme os deportes. Como a maioría de nenos
da zona empecei xogando ao fútbol pero deixeino co tempo.
Con 12 anos, grazas aos meus amigos, tiven o meu primeiro
contacto cun deporte relacionado coa cultura urbana, máis
concretamente co Skate.

Unha vez entregado o traballo, sigo deseñando roupa para a
marca porque realmente gustábame facelo no meu tempo
libre, a inquietude foi crecendo ata que decido sacar a primeira
camiseta cun dos meus deseños RP. 10 unidades que voaron o
primeiro día. Iso levoume a sacar a segunda camiseta e o
mesmo… á xente gustáballe e todos animábanme a ir un
pouco máis alá. Entón decidín sacar as primeiras sudadeiras
RP e crear unha conta nas redes sociais para poder subir as
prendas. A marca foi crecendo pouco a pouco, incorporando
deportistas ao seu equipo de Riders, ampliando os productos,
chegando a outras zonas… Pero había cousas ás que un rapaz
17 anos non podía chegar, a marca estaba pedindo a gritos un
paso máis e xusto nese momento, camiñando un día polo
instituto Fernando dime algo que nunca esquecerei: “Luis
mira, cando acabes a clase pásate pola miña aula, que quero
falar contigo”. Eu lle dixen que sen problema e funme á clase,
paseime toda a hora dándolle voltas ao asunto. Nesa charla
con Fernando, el proponme dar un paso máis con Rompiente
Clothing e poder seguir mellorando. É ahí cando coñezo a
Francisco Alvite, que xunto con Fernando confían en min e en
Rompiente Clothing así que comezamos a traballar para levar
RP ao máis alto posible. Xuntos formamos un equipazo e o
mellor de todo, que somos bos amigos.

Foron anos onde aprendín moito deste deporte e da cultura
urbana en xeral. Patinar en Porto do Son non era o habitual,
pouco máis de 4 ou 5 rapaces practicábamos esta disciplina
sen apenas lugares para pódelo facer. Gustábanos tanto
patinar que un día decidimos recoller firmas para construir o
noso primeiro Skatepark de Porto do Son. Os vecinos debían
estar cansos de aturar todos os días aos mesmos rapaces tolos
saltando bancos e grindando todo o que se movía, que
finalmente construiron un par de rampas para O Son.
Co paso do tempo, e tendo en conta a familiaridade que ten
a xente do pobo co mar, o bodyboard sempre chamou a nosa
atención, que a diferenza do skate, sí tiña xente practicándoo
na zona. Creo que por este motivo temos grandes Riders por
aquí. Cando chegaba o verán sustituíamos o Skate pola taboa
de Body. Estar na auga rodeado dos teus amigos era o mellor
plan posible. Un verán, tomándonos o asunto máis en serio,
comezamos a visitar máis praias e a mellorar ao máximo o
noso nivel de surfing. Chegou o inverno e decidimos apartar
o skate para quedarnos na Praia todo o ano. Cando
medramos un pouco máis, o mesmo grupo de amigos
entramos a formar parte do clube de Surf do pobo. Uns anos
onde aprendemos moito e onde me cambiei definitivamente
ao Surf. O surf e o bodyboard foron os deportes que máis me
marcaron, o estilo de vida, de roupa,…
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Nos pequenos detalles escóndense os grandes
secretos, imos ver coas preguntas máis simples.
Mar ou montaña?
Porto do Son ofrece a posibilidade de medrar tan preto do
mar como da montaña, pero neste caso, quédome co mar.
Libro indispensable?
Morning Star de Xosé Miranda.
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entrevista nomes propios
Luis pazos “sisi”. O sonense que confiou no seu talento
@LUISPAZOSSISI

Comida favorita?
Gústame todo tipo de comida, pero o marisco en xeral ou a
pizza son uns dos meus pratos favoritos.
Cal é a tú afección con máis adrenalina?
O Surf, claramente
Qué artista sorprendeuche máis nos últimos años?
Kendrich Lamar.
Cal é o teu lugar favorito para perderse?
Porto do Son
Como xurdui a idea do Rompetiño?
A idea de celebrar o Rompetiño xurde no ano 2015, falando
un día cos meus compañeiros Francisco Alvite e Fernando de
Castro, propóñolles a idea de celebrar unha xornada de
cultura urbana en Porto do Son, un día no que os deportes
coma o Skate, a Bmx, a música rap,… sexan os protagonistas.
Fran e Fernando non o pensaron moitas veces e puxémosnos
mans á obra. Poucos días despois de comezar a tantear o
tema, armámosnos de valor e decidimos facer algo máis que
unha xornada deportiva.
Moitos rapaces de Porto do Son identifícanse
dentro dun grupo chamado a Brigada, Contanos
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“Para pertencer á Brigada Rompetiño
tes que coñecer a xente da mesma que
confía en ti e estar sempre disposto a
axudar.”

un pouco que é a Brigada e que hai que facer para
pertencer a ela?
A brigada foi creada cando aparece o Rompetiño Jump no ano
2016. É un grupo de rapaces que se uniron para levar a cabo o
festival da mellor forma posible, unha peza fundamental para
poder celebrar o evento destas características. Sen eles, sería
imposible. Para pertencer á Brigada Rompetiño tes que
coñecer a xente da mesma que confía en ti e estar sempre
disposto a axudar.
Todos precisamos de apoios para emprender
proxectos, cóntanos, cales foros os teus?
Sen dúbida o apoio máis importante para min é o dos meus
país e o de a miña familia, eles foron os primeiros en confiar en
min.
Tamén o apoio dos meus amigos foi moi importante para min
desde o primeiro momento e sobre todo Fernando de Castro e
Francisco Alvite aos que inclúo tamén como meus bos amigos,
eles foron as persoas que máis confiaron en min e no proxecto.
Estarei sempre agradecido por todo o que fixeron por min e de
poder traballar e aprender con eles, que espero sexa por moitos
anos.

nomes propios entrevista
@LUISPAZOSSISI

“Temos a sorte de poder contar con
grandes marcas como Mahou ou
Rompiente Clothing”
Cres que é posible cun lugar como Porto do Son poida
colocar ao Rompetiño no mapa de grandes citas
galegas?
Claramente SI. Porto do Son é un lugar perfecto para un
Festival deste tipo, ademáis o feito de que sexa unha zona rural
e pequena creo que o fai todavía máis especial a diferenza de
outros grandes festivais.
Cara onde tes pensado que se dirixa un festival
destas características nun lugar tan alternativo
como Porto do Son?
O Rompetiño Jump vai dirixido á Cultura Urbana, os deportes
Extremos e a Musica. Son 3 elementos que non entenden de
idade, o Rompetiño é un evento para todos os públicos que co
paso dos anos irá acollendo todo tipo de Deportes e
alternativas para intentar mellorar cada ano.
Unha das particularidades do Rompetiño é a parte
musical. Como fas para escoller as formacións que
tocarán cada ano?

Todo isto custa moitos cartos. Como facedes para
financiar o Rompetiño Jump?

A parte musical é unha parte moi importante do festival, esta
sección vai dirixida principalmente á música RAP. Cada ano
tentamos traer a maior variedade de estilos musicais e aos
mellores artistas.

O Rompetiño finánciase grazas aos patrocinadores que apoian ao
evento. Temos a sorte de poder contar con grandes marcas como
Mahou ou Rompiente Clothing que aportan moitísimo para
poder facer este festival posible. O Concello de Porto do Son e
moitos negocios locais tamén colaboran co evento.

Tradición artesá ancestral
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entrevista nomes propios
Jesús sáez “txus”. TRADE marketing Mahou san miguel

TRADE marketing
TRAS CADA CAMPAÑA DE MARCAS TEMOS CABEZAS ORGANIZATIVAS,
XENTE CON OLFACTO E DEDICACIÓN COMA TXUS,
O TRADE MARKETING DE MAHOU PARA GALICIA E ASTURIAS.

O marketing é un proceso
para alcanzar os obxectivos
dunha organización.
Consiste en identificar as
necesidades e inquedanzas
da poboación e adaptarse
para ofrecer as satisfaccións
desexadas polo mercado. E
vender cerveza en Galicia...
Aquí somos moito de cultura
de cañas! É ou non é?

Falemos un pouco máis de ti agora, cal é a túa comida
favorita? Case calquera de culler, pero se teño que quedarme
cunha: Caldo Galego.
Coñeces Porto do Son? Si, desde pequeno. Víñamos a
campamentos en Boa co colexio.
Cal é a túa afección con máis adrenalina? Coidar dos meus
fillos jajajja. Se teño que dicir unha máis común o Surf.
Que precisa un evento para atraer o teu interese e incluílo
no calendario de Mahou?
Mahou aposta por eventos que ofrecen unha perspectiva diferente.
Dende a marca promovemos o ocio e entretemento dende un punto
de vista creativo e innovador. Ademáis, Mahou tamén ten sempre en
conta a importancia dun evento para a contorna do local, esa é unha
parte tamén moi importante para valorar unha colaboración.
Nós somos moito das persoas, cales foron as túas no
mundo da publicidade?
A verdade é que para a publicidade ninguén en particular, foi un
mundo que me atraeu dende moi xove. En canto ao marketing para
min é un descubrimento recente e que cada día me atrae máis. Isto é
grazas a xente como Hugo Pérez e Candela Cebrián, compañeiros
de viaxe nesta aventura.
Txus, no teu posto non se aterra de repente,
cóntanos un pouco, cales foron os teus primeiros
traballos?
Sempre fun unha persoa bastante inquieta,
comecei a traballar moi pronto e traballei de case de todo,
dende cargar caixas en Inditex, pasando por un Mc Donalds
en Dublín ou por un Bingo en Bologna ata chegar aquí.
Considero que todas as experiencias previas son as que me
fan ser como son tanto a nivel persoal como a nivel laboral, e
que todo o que fas na túa vida está mesturado entre as dúas
facetas, unha non se entendería sen a outra.

Entendemos que Mahou trascende dunha marca para ser
un estilo de vida, pero, cantas horas precisa unha persoa
coma ti que coida todos os detalles para que todo saia
ben?

O camiño vemos que foi prolongado, cales son os
teus apoios e motivacións?

Rompetiño é un evento moi interesante que ten unha gran
proxección, polo que todo é cuestión de como se queira evolucionar.
Mahou colabora coa posta en marcha de actividades que completan
a oferta dos eventos nos que participa, polo que a nosa colaboracíón
sempre está orientada a axudar a un festival a medrar. A nosa forma
de traballar é aportando valor engadido.

O meu apoio é a miña muller Alba, que leva comigo toda a
vida e é o piar sobre o que me apoiei sempre. A miña maior
motivación é facer as cousas ben e que a xente estea contenta,
teño unha pequena obsesión con iso.
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Non se trata tanto de horas como de actitude. Cando traballas no
que che gusta, buscas os resultados sen parararte a pensar nas horas
que se invisten en acadar que todo saia como queres.
Cres que é posible que un lugar como Porto do Son poida
colocar o Rompetiño no mapa de grandes citas galegas?

Damos fe diso Txus!, e tamén agradecémolo,
somos amantes dos retos. Contanos que é iso do
Trade Marketing?

A vosa aposta polo noso festival foi como o momento en
que a rapaza ou o rapaz que che gusta diche que te quere,
pero... que atopaches no Rompetiño para darnos o “Si
quero”?

O meu traballo de Trade marketing consiste nunha mestura
de moitas cousas (por iso me encanta), desde interactuar cos
puntos de venda, xestionar PLV (publicidade en lugar de
venda), desenvolver accións promocionais ata seleccionar e
colaborar en eventos como o Rompetiño. Basicamente somos
os que facemos de todo e estamos en todo.

Trátase dun evento que nace cunha historia de emprendemento e
coa vocación de impulsar o talento da mocidade. Son uns valores
que encaixan á perfección co que traballa a marca, polo que non
houbo lugar a dúbidas coa aposta do Rompetiño. O reto agora é
traballar xuntos para que o evento teña a máxima proxección de
futuro.

BARRICA DE MAHOU
BOURBON

GOZA O
ROMPETIÑO
COA BARRICA
DE MAHOU

MAHOU RECOMENDA O CONSUMO RESPONSABLE. 5,6% VOL .

entrevista nomes propios
CURRO. BMX EN ESTADO PURO

BMX
CADA SALTO, CADA OPORTUNIDADE FAI QUE O PÚBLICO
SINTA VÉRTIGO DE VELO VOAR. CURRO É O VIXENTE CAMPEÓN
DO ROMPETIÑO... NON O PODES PERDER.

@currobikerr

BMX é a abreviación de
Bicycle Motocross e nace en
California (Estados Unidos
de Norteamérica) no ano
1969 cando un rapaz de
nome Scott Breithaupt
decide utilizar unha bicicleta
nunha pista de Motocross,
para imitar as habilidades
dos seus ídolos deste deporte.

Por @fer_decastro

Que foi o que descubriches na bici para desenvolver
esta faceta na túa vida?
Dende sempre chamaronme a atención os deportes
relacionados cas dúas rodas, e uns amigos que montaban en
BMX iniciáronme neste deporte. Cando comecei a montar
dinme conta de que me daba boas sensacións e dábaseme
ben. Pouco a pouco fun progresando e coñecendo xente
relacionada co mundillo e todavía me atraeu máis, o bmx é
unha forma de vida, de expresarse, de compartir
experiencias.
As sensacións que me produce montar, coñecer xente, facer
grandes amigos e moitos viaxes, son de unha grande
motivación para seguir realizando este deporte que me
identifica e me fai medrar persoal e profesionalmente cada
día.
Como foi a primeira experiencia cunha bici de
BMX?
Un día, montando atopei aos que agora son bos amigos,
brincando coa bici, e tras estar un bo rato ollando o que
facían , animeime a entablar conversación con eles e
deseguida me animaron a intentalo, deixáronme a súa bici,
probei e dende entonces xa non puiden deixar de realizar
este deporte que tan bos momentos me da.

clubciclistasonense@gmail.com
Tfno: 657 525 590
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Comida favorita?
O Cocido da miña nai
Que artista te sorprendeu máis nos últimos anos?
Brandon Semenuk
Cal é o teu lugar favorito para practicar BMX?
Dirtland
Truco que se che resiste por conseguir?
360 no hand

Escola infantil - Pedagoxía activa

Unha cidade infantil

Instalacións efímeras das estacións do ano

Achegádevos pola escola.
Estamos na rúa Escultor Asorey 2A, -1.
Nas instalacións anexas ao Colexio La Salle en
Santiago de Compostela.
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Xoierías e Reloxerías

Portosín
www.hotelonoso.com
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entrevista nomes propios
SERGIO ROMO. O FLATLAND SALMANTINO ATERRIZA NO SON

FLATLAND
DEPORTES CON CULTURIÑA URBANA QUE ATRAEN POR
ENTENDER A BICI COMO UN ESPAZO DE CREATIVIDADE.
Por @fer_decastro

O Flatland é un
deporte
que
conseguiu captar a
atención
do
público na anterior
edición
do
Rompetiño. Este
ano apostamos por
darlle un pouco
máis de eco e
poder disfrutar de
máis
exibicións
deste estilo libre.
Sergio Romo preséntase como un novo atractivo do festival
que ven dende Salamanca para dar moito espectáculo. Este
ano será a súa primeira vez en Porto do Son e esperamos que
a próxima xa sexa como competidor.
Que deportista de flatland te sorprendeu máis nos
últimos anos?
Jonathan Camacho polas dificultades do seu país e ata onde
chegou.
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O Flatland é un estilo de
BMX libre realizado en
superficies lisas e planas que
non inclúen rampas, saltos
ou grindrails. Os deportistas
non tocan o chan mentres
fan os seus trucos e posturas
imposibles. As veces falase do
flatland como unha forma de
ciclismo artístico misturado
co breakdance pero a nos
recordanos máis aos
Derviches turcos sobre unha
bmx.

Que precisa unha cita deportiva de Bmx flatland
para atraer o teu interese para competir?
Principalmente que haia bo rollo entre a xente, boa
organización, un chan no que sexa capaz de realizar as miñas
maniobras e pouco máis, a verdade, encantame competir.
Quen foi a persoa que consegui espertar en ti o
interese polo flatland?
A verdade non sei quen é, vin unha foto de pequeno nunha
rede social dun rider facendo un trucazo e dixen buah que
pasada, pusenme a buscar a que disciplina de bmx pertencia
por internet e vin uns cantos videos, collín a miña bici e funme
á rúa a tentar imitar eses trucos.

nomes propios
MUSIC ZONE

RELS B
ESTE ANO O ROMPETIÑO
FEST VOLVE A VANGARDA
DA MÚSICA CUN FORA DE
SERIE. CON OITO DISCOS
DE OURO E NÚMERO UN NO
TOP DAS LISTAS DE
STREAMING DE TODA
ESPAÑA É UNHA APOSTA
SEGURA.
Flakk Daniel's RELS B VEN A
REVOLUCIONAR PORTO DO
SON.
O seu éxito “ Diles” revolucionou as redes co
anuncio do Rompetiño Jump 2018. Rels B (Skinnyflakk Flakk
Daniel) é o artista urbano nacional con mellores números dos
últimos dous anos. Supera os 750 mil suscriptores na súa
canle de Youtube, o millón de ointes mensuais en Spotify e
cada vez que estrea un single automáticamente conviertese en
tendencia en España, México e Argentina.
O artista presenta o seu novo álbum "Flakk Daniel's LP".

W W W. R O M P I E N T E C L O T H I N G . C O M
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steelo F
EN CONCERTO

Cada ano o festival intenta dar a alternativa a algún
grupo con talento. Nesta ocasión levamos a escea a Steelo F,
un artista de Porto do Son que ven co seu temazo Fuego [Legion
Beats]. Abrirá o Music Zone despois da Batalla de Gallos, que
no Rompefest terá o nome de The King of the battle. Concerto
imprescindible para os moi rompetiños.

nomes propios

lopes

MUSIC ZONE

EN CONCERTO

Lopes, o artista de Camariñas, chega por primeira
vez ao Rompetiño Jump e abrirá o venres 6 de xullo o festival
musical do 2018. Os seus versos transgresores e
inconformistas fan del unha referencia a ter en conta no rap
da “Utopía del Norte”. O poderedes desfrutar del forma gratuita
no Music Zone.
“Porque lo mejor que tengo es lo que queda por llegar” Lopes

MUSIC ZONE
EN CONCERTO

ERIN
ERIN (COMANDO KATANA)
REGRESA AO ROMPETIÑO
JUMP CO SEU
COMPROMISO E MOITO
FLOW. A SÚA IMPLICACIÓN
NESTE FESTIVAL FAI QUE
NON QUEIRAMOS
RENUNCIAR Ó SEU SON EN
DIRECTO. PARTICIPARÁ NO
MUSIC ZONE DO 7 DE
XULLO DE 2018 E SERÁ XUIZ
DE KING OF THE BATTLE.
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PORTO DO SON

CAFETERÍA

BAHIA
PORTO DO SON
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entrevista nomes propios
abel rial. o máis rápido do rompetiño

campión dh

“Levo anos tentando
acadar un soño que se
resiste por un motivo ou por
outro que sería poder
participar nalguna proba
da copa do mundo.”

O ACTUAL CAMPEÓN DO ROMPETIÑO JUMP REGRESA
AO SON CON GANAS DE REPETIR.
Por @fer_decastro

Abel Rial foi o nome propio do ano 2017 na proba
estrela do Rompetiño Jump que é o descenso DH. Desde a
organización sempre consideramos que poucos espazos teñen
as condicións naturais da vila de Porto do Son para este
deporte. Abel foi unha verdadera bala cun tempo de vértigo:
1:36:552, e converteuse no segundo campión do Rompetiño
Jump DH. Un rapaz comprometido, profesional e moi boa
xente.
Cóntanos Abel, levando a vista atrás, cómo foron
os teus logros e evolución subido na bicicleta?
Parece que foi onte cando me pasaba os días enriba da bici e
me movía a todos os sitios nela. Comecei saltando un bordo e
probando a correr en promoción en Santiago.
Ao ano seguinte gañei no mesmo circuito o meu primeiro
podio en cadete! Pouco despois rompín un brazo e onde
algúns por medo abandoan, eu decido que é a escusa perfecta
para cambiar a máquina e seguir con máis forza. Foron os
primeiros anos do meu primeiro cofactory con MoreWood
para Melicbikes cunha veintena de podios, mellorando cada
día. O apoio dábanmo os amigos, famliares, o público e as
motivacións foron ir superándome a min mesmo e tentar
representar ás marcas e patrocinadores o mellor posible
cunha actitude deportiva.

Cal é a túa Competición soñada Abel?
Levo anos tentando acadar un soño que se resiste por un
motivo ou por outro que seria poder participar nalguna proba
da copa do mundo.
Falando de competicións, que precisa unha cita
deportiva de descenso para atraer o teu interese por
competir?
Normalmente participo en todas as carreiras que sexan
oficiais, veo fundamental o asistir ás probas xa que os que
somos organizadores sabemos o esforzo que require realizar
calqueira evento deste tipo . Gusta pasar lista co máximo
número de participantes.
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Porto do Son
rúa Castelao 12 D 15970
Tlf: 981867415
Mov: 646486841

PEPE DE ADELINO E HIJOS
FERRETERÍA - MADEIRAS - M. CONSTRUCCIÓN
XUNTO AO HOSPITAL DA BARBANZA

6 - 7 - 8 de xullo no
Recinto Rompetiño

ATENCIÓN AO CLIENTE:
670 405676
ATENCIÓN AO CLIENTE:
670 405676
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entrevista nomes propios
abel rial. o máis rápido do rompetiño
A iniciativa do Rompetiño xurdiu na escola, co espíritu
de facer un evento que aposta por dar alternativa aos
novos talentos por profesionais coma ti. Quen foi a
persoa que conseguiu espertar en ti interese por este
deporte e como o fixo?
Levo andando en bici desde que me da a memoria, sempre
quedábamos os amigos para ir a facer rutas ou explorar novos
camiños pero sempre destacaba nas baixadas. Descubrimos unha
pista nova que daquela era o que hoxe é o mítico circuito de Santiago, coñecín a xente moi boa que foron os que de verdade me
fixeron entrar de cheo neste magnífico deporte (un saúdo a todos
eles que saben quen son) pero destaco pola amizade e pola confianza que sempre tivo en min a Manuel Paz Noya (máis coñecido
como Camilo) que eu creo que é a persoa que fixo que chegase a
onde estou. Tamén aproveito para agradecer aos meus actuáis
patrocinadores Commerçal Bikes, Cultura Urbana Shop, Minoautos e ao CC Muebles Compostela polo apoio que me dan.

Cres que é posible que un lugar coma Porto do Son se
poida colocar no mapa de grandes citas de deportes
alternativos?
Todo é posible. O Marisquiño xa é unha data cun circulo no
calendario e O Rompetiño en representación a Porto do Son
vai ben encamiñado. O SI pola miña parte xa o ten. De feito
ofrecinme voluntario para ir semanas antes á carreira a dar a
miña opinión para intentar mellorar o trazado do ano pasado
e aportar un grao de area.
Qué atopaches neste deporte que o fixo tan especial
para ti?
Principalmente a adrenalina , tamén as sensacións de voar,
sentir o terreo, a bici, o chegar á meta e agardar aos rivais por
se melloran ou empeoran o tempo son momentos que se o que
esta detrás das cintas, os que seguen este deporte o notan, vos
podedes facer unha idea de como nos sentimos.

Que se precisa neste deporte para chegar ao teu nivel?
Aparte de horas de adestramento precisaría apoio económico ,
amigos cos que montar e aprender, se nos centramos no dh
imprescindible tamén unha persoa disposta a remontar jeje.
Ufff, cuantificalo agora é difícil pero vos aseguro que foron moitas
baixadas, moitos remontes eran a pé como nos meus anos de
cadete e parte de Junior, moitos máis foron en furgoneta, telesillas
en estacións, etc.
Actualmente non só fago descensos para adestrar se non que fago
adestramento de intensidade alta en mtb, saio a rodar en estrada,
algo de running, para forza fago TRX.

Retransmisións deportivas en directo
Contacto: adportodoson@hotmail.com
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Porto do Son
Cañas e Copas en boa compañía

GastroHotel Vila do Son
Reserva no tfno.981 853 437

www.hotelvilladelson.es
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TURISMO

PORTO DO SON

DURMIR

COMER
espazos recomendados
Koko Burguer - 981 853 157 Hamburguesas e Racións.
Pizzería Anxo - 981 854 142 - Pizzas variadas para levar.
PortoNadelas - Reservas no 981 854 007 Bocadillos, Platos
combinados Carnes e Marisco.
O Porto - Reservas no 981 767 263 Bocadillos, Pratos
combinados Carnes e Marisco.
Restaurante Villa del Son - Reservas no 981 853 437 Hotel
Gastronómico.
Restaurante Portofino - Reservas no 981 766 592 . Carne a
pedra, pescados e mariscos.
Restaurante Horreo - Reservas no 981 767 215 . Marisquería.
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Hotel O Noso -Reservas no 981 76 60 62 . Portosín
Hotel Villa del Son - Reservas no 981 853 437. Porto do Son
Hostal Portofino - Reserva no 981 766 592. Portosín
Camping de Cabeiro - Reserva no 981 76 73 55 Porto do Son
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Concello de Porto do Son
colaborador oficial do Rompetiño Jump 2018
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