
 A asociación Barolo organiza tamén
unha xornada Micolóxica a cal comeza
cunha charla informativa e logo faise
unha saída ao campo acompañada de
especialistas do ámbito en busca de
exemplares . Logo hai unha
presentación e identificación de ditos
exemplares e remata a xornada cunha
amena comida a base de cogomelos.

XORNADA
MICOLÓXICA

A asociación de veciños Barolo vén
organizando dende hai uns anos o
Trail da Filloa, un evento deportivo
que consiste en tres rutas diferentes,
un trail longo, outro curto e unha
andaina. Ao rematar hai entrega de
premios e un xantar a base de filloas
entre outras cousas. Este celébrase no
mes de febreiro e no mes de agosto
organizan un trail similar coa
diferenza de ser nocturno.

 

EVENTOS
DEPORTIVOS No mes de agosto celébrase a Carballeira

de Zas, organizada pola asociación Castro
Meda e o concello, un festival de gran
interese turístico. Pola tarde, con grupos
de diferentes asociacións culturais
organízase unha gran foliada e pola noite
hai un festival folk da man de distintos
grupos estranxeiros. A semana previa a
este festival  organízase a semana
cultural na cal se levan a cabo distintos
obradoiros,  ademais de teatro,
monólogos...
Por outra parte o último domingo de
xuño celébrase a Carballeira de Baio,
unha romaría  que conserva o toque
tradicional nun ambiente familiar e
acolledor para todo aquel que se
presente.
 

CARBALLEIRAS

DE FESTA  EN
FESTA



 
Con esta celebración comezan as festas
parroquiais de Baio (municipio do concello
de Zas), o día 10 e 11 de xullo, coa celebración
da misa solemne na honra a San Cristovo as
12:00 horas, seguido da tradicional procesión.
As 13:00 horas ten lugar a lectura do pregón e
a entrega de premios. As 14:00 horas dará
comezo a sesión vermú a cargo de dúas
orquestas, que tamén serán as encargadas de
amenizar a noite.

Os dias 15,16 e 17 de xullo o municipio de Zas
celebrará as súas festas patronais na honra a
Virxe do Carme. Durante as tres xornadas
festivas os asistentes poderán disfrutar dos
actos relixiosos así como das actuacións
musicais das orquestas do momento. O 16 será
festivo local en todo o concello de Zas.

 
A Romaría de San Roque do Monte
celébrase o último sábado de agosto no
lugar de Mira- Zas. Ten como tradición a
seguinte programación:
O venres anterior a festa os santos serán
transladados en procesión dende a igrexa
parroquial ata a capela.
Misas o longo da mañá
Recolllida tradicional do pan
Poxa dos galos e conexos.
Sesión vermú
Xantar campestre (coñecido como ir de
merenda)
Na tarde as merendas serán
acompañadas por unha charanga.
Os que queiran finalizando a xornada
poderán cear e aproveitar a noite ao son
de dúas orquestas ata que o corpo
aguante.
O vindeiro venres voltarán o santo a súa
igrexa parroquial.
Finalmente espérase con entusiasmo un
ano ata a próxima festa.

 
A Romaría de Santa Margarita de Muíño
celébrase no lugar de Muíño o 26 de xullo (o
cal é festivo local) e goza de gran tradición
da comarca. Esta festa ten o seguinte
itinerarrio:
Acompañando esta celebración, o día
anterior podemos disfrutar da procesión en
camións, sesión vermút e xogos populares.
En canto os actos relixiosos celébranse
misas ao largo de todo o día.
Despois da sesión vermút, a xente xantará na
súa respectiva merenda, as cales estarán
amenizadas con unha charanga. A noite
poderemos disfrutar de dúas orquestas.
O vindeiro domingo levarase a santa a súa
igrexa parroquial tamén en camións.
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