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BARBANZA

A Festa dá Guía chega a Internet 
Un mozo de Carreira deseña unha web dedicada en exclusiva á parroquia 
ribeirense 

Natural da parroquia de Carreira e internauta 
vocacional, Javier Crugeiras deseñou unha web 
dedicada en exclusiva ao seu pobo natal, 
www.carreira.info . A través da rede, a localidade 
cruza fronteiras e, este ano por primeira vez, o 
programa da Festa da Guía, que empeza hoxe, 
anúnciase por Internet. 

A estas alturas, calquera usuario da rede, xa 
resida en América ou en Asia, pode coñecer non 
só a existencia desta tradicional celebración, 
senón saber que a primeira xornada está dedicada á Virxe do Carmen , en cuxo 
nomee efectuarase a misa solemene da unha da tarde, e que os bailes da verbena 
estarán amenizados polas orquestras París de Noia e Panorama. 

Se un lucense ou un ourensán queren saber que hai mañá na festa de Carreira, só 
teñen que pór a dirección da web e pulsar sobre unha icona. Con tan sinxela operación 
poderán ler na pantalla dos seus computadores que para a última xornada, dedicada á 
Virxe da Guía, están contratadas as orquestras Sintonía de Vigo e Salsa Rosa, e que 
haberá misas de oito a unha da mañá e de seis a oito da tarde. 

Pero na páxina da parroquia ribeirense non só aparecen as festas. Entre as 
alternativas existe a posibilidade de acceder a imaxes do municipio, de coñecer a 
historia dos cruceiros dispersos polos seus núcleos de poboación. En definitiva, de 
saber un pouco máis como é esta localidade. 

O idioma non é un impedimento, a información pode consultarse en español, galego, 
inglés e alemán. 

En cinco meses, a web recibiu 2.500 visitas. Entre quenes accederon á páxina figuran 
persoas de Euskadi, Madrid, Canarias, Estados Unidos e Arxentina. 

O seu creador, Javier Crugeiras afirma que hai emigrantes que curan a morriña 
accedendo á web e póndose logo en contacto con el a través de correo electrónico, 
pero non son os únicos. Tamén hai foráneos que lle envían mensaxes solicitándolle 
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máis información sobre a parroquia. 

Carreira sae ao mundo grazas a un mozo afeccionado a Internet ao que lle gusta 
promocionar o seu pobo natal por todo o globo, por aquilo de que outros compartan a 
súa beleza. 
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