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O Entroido chega á vila
cun variado programa
ǿǿ A débeda que mantiña o
Concello coa banca privada
Páx. 2
xa está a cero
ǿǿ A área de Medio Ambiente
impulsa a formación e a
denuncia para conservar a
Páx. 2
natureza
ǿǿ Os investimentos do POS
Plus e do Agader distribúense
entre obras no casco urbano
Páx. 3
e camiños do rural
ǿǿ “Todas as subvencións
convocadas este ano serán
de libre concurrencia” Páx. 4

O

Entroido ten identidade propia
no caso de Cedeira. A súa
poboación gusta de saír disfrazada
ás rúas, de saborear as viandas e
larpeiradas típicas desta época do
ano e de participar no programa
que o Concello organiza para
canalizar todo este potencial. Estas
celebracións deron comezo o día
10 coa celebración do desfile e máis
do esperado certame de disfraces
no pavillón. A continuación, a festa
trasladouse á praza Roxa, onde
tiveron lugar as actuacións das

comparsas e o baile amenizado pola
orquestra La Oca. A seguinte cita foi
o día 12 e consistiu na festa infantil,
na que houbo grupos de animación
e inchables. Este programa deu
comezo ás cinco da tarde.
O Enterro da Sardiña celebrouse o
17. O Concello de Cedeira contou
coa colaboración do movemento
asociativo para a calebración do
acto co que pecharon unhas das
festas máis esperadas do calendario
festivo local.
Segue na páx.6

ǿǿ As escavacións de Campo
do Castro retomaranse no
Páx. 5
mes de marzo
ǿǿ O auditorio municipal
acollerá once actuacións
Páx. 6
culturais ata xuño
ǿǿ Máis dun cento de farois
da zona centro pasaron de
ser de vapor de sodio a ter
Páx. 7
tecnoloxía led
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2 - FACENDA E MEDIO AMBIENTE

A deuda do Concello coa
banca privada está a cero
A

31 de decembro de 2015 o equipo
de goberno de Cedeira xa tiña
anulado oito dos préstamos que a
administración local viña mantendo
desde hai anos con diferentes
entidades bancarias, por un importe
de 256.197,53 euros. E desde entón,
esta pasou a ser a política a seguir por
parte dos responsables municipais,
que veñen de utilizar os remanentes de
tesourería para liquidar as obrigacións
que o Concello tiña coa banca privada.
Esta política aplicouse tanto no
exercicio do 2016 como no do 2017,
momento no que a conta pasou a estar
a cero.
No ano 2016 foron amortizados tres
préstamos por un importe total
de 80.753,91 euros -devolución da
participación nos ingresos do Estado
(2008) 28.086,12 euros e liquidación
negativa da participación nos tributos
do Estado (2013) 52.667,79 euros-.
A débeda cancelada a 31 de decembro
de 2017, por unha cuantía de 305.99o,32
euros, corresponde aos 1.404,63 euros
da devolución da participación no
tributos do Estado (2009), os 77.640,18

euros do préstamo co Ministerio de
Industria para o viveiro de empresas e
os 226.945,51 euros do Plan Provincial
de Aforro e Investimento aprobado
polo pleno en febreiro do 2015.
A día de hoxe, a administración
cedeirense só ten subscritas dúas
obrigacións financieiras e as dúas
tenas asinadas coa Deputación da
Coruña. Unha é para facer fronte ás
obras de ampliación de biblioteca,
por un importe de 207.697,26 euros
e que se prevé cancelar co remanente
do exercicio anterior, e a outra para
acometer o proxecto que transformará
o pazo de Moscoso nun rehabilitado
edificio de uso público, cuxa cuantía
supera os 213.000 euros e que aínda
non xerou gasto algún.
O equipo de goberno entende
que “cunha boa xestión pódese
aumentar a capacidade de facer
investimentos e mesmo tamén de
cancelar débeda”, ademais de “manter
o noso compromiso de mellorar as
instalacións municipais e de facer
unha xestión responsable do diñeiro
público”.

Acordo sobre
o centro de
saúde

O

goberno pechou o ano coa
aprobación dunha iniciativa
no Parlamento de Galicia pola que se
insta á Xunta a dialogar co Concello
de Cedeira sobre os servizos de
asistencia sanitaria dispoñibles
no municipio e a posibilidade de
chegar a acordos sobre a mellora do
centro de saúde e a súa ampliación.
Era unha das noticias máis
esperadas polo executivo, xa que
as melloras sanitarias no ámbito
local estanse a converter nunha das
súas prioridades dentro do presente
mandato.
Ante a falta de espazo e de servizos
que padece o actual centro de saúde,
a solución pasa pola compra dun
edificio anexo ao actual. O equipo
de goberno xa ten manifestado a
súa disposición, e de feito xa ten
iniciados os trámites, cara á compra
dese segundo inmoble -propiedade
que o Concello comparte co Medio
Rural- a fin de incrementar ata un
40% a actual capacidade do centro.

A formación e a denuncia tamén suman
á hora de protexer o medio ambiente
P

rotexer o medio ambiente tamén
pasa por realizar campañas
de
sensibilización,
organizar
exposicións e denunciar aquelas
agresións que poidan poñer en
risco a conservación da natureza.
Así o entende a persoa que está á
fronte da devandita área de goberno,
Camilo Casal, que nos últimos tres
meses promoveu a celebración de
dúas mostras, animou aos veciños a
denunciar a presenza de verteduras
ilegais no termo municipal e
organizou unha campaña para a
erradicación de plantas invasoras.

Na actualidade está aberta ao público
a última das exposicións na praza de
Marieta (antiga oficina de turismo).
Trátase dunha mostra sobre Consumo
Crítico e Responsable que, a través de
doce imaxes e outras tantas directrices,
intenta concienciar á cidadanía sobre a
necesidade de substituír o actual modelo
de consumo masivo por outro sostible e
baseado nos principios da ecoloxía.
Ese mesmo emprazamento fora
ocupado con anterioridade por unha
mostra sobre plantas invasoras, nese
caso coa finalidade de “poñerlle cara” a

algunhas das especies que están a poner
en perigo a conservación das que son
autóctonas. A herba da Pampa é unha
das máis comúns. Esta acción viuse
reforzada cunha campaña dirixida á
cidadanía sobre a conveniencia de non
favorecer a súa expansión.
O Concello tamén invitou á veciñanza a
denunciar a acumulación de refugallos
en espazos públicos, por considerar
que contaminan o medio ambiente
e deterioran a imaxe dun municipio
tan vinculado ao turismo como o de
Cedeira.
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Os investimentos en obras
superarán os 577.743 euros

O

proxecto que vai transformar
o pazo de Moscoso en novas
dependencias
municipais
é uns dos máis importantes que o
Concello de Cedeira acometerá este
ano con cargo ao Plan Unificado de
Subvencións da Deputación, non só
polo seu investimento, case 225.000
euros, senón porque representa
recuperar un emblemático edificio,
agora baleiro, co fin de darlle un
uso público. Sobre unha supeficie
útil de aproximadamente 350 m2,
distribuídos en tres plantas, prevése
a creación de dúas oficinas e ata nove
despachos para repartir os servizos
administrativos que agora están nunha
Casa do Concello moi saturada. Só un
pequeno patio cunha vella laranxeira
e unha estreita rúa separan o actual
edificio do que está por rehabilitar.
O equipo de goberno tamén financiará
con cargo ao Plan Unificado outro
proxecto moi relevante tanto pola súa
cuantía, máis de 185.000 euros, como
pola súa finalidade: incrementar a
seguridade viaria. Nun paquete de cinco
intervencións, o Concello contempla a
mellora de beirarrúas noutras tantas
travesías do casco urbano da vila. En
concreto, trátase das denominadas
Camiño Real da Magdalena -na que se
executarán novas beirarrúas na marxe
correspondente ao CEIP Nicolás del
Río (no tramo comprendido entre a
rúa José Pascula López Cortón ata o
final da parcela do centro educativo)-,
Dos Mariñeiros -na que se realizará un
novo tramo entre a praza do Peixe e a
rúa Area Longa-, e Ponte Nova, na que
nun futuro haberá beirarrúas desde a
rúa Rosalía de Castro ata a ponte nova.
As dúas últimas actuacións incluídas
neste paquete de intervencións son
as que se levarán a cabo na avenida
da Area e na rúa das Pontes de García
Rodríguez. Na primeira, a obra
consistirá en darlle continuidade a
outro proxecto anterior xa executado,
polo que se realizarán novos tramos de

beirarrúas entre a travesía da Silva e o
Camiño da Xunqueira e entre este e a
rúa As Pontes de García Rodríguez.
Na rúa das Pontes, a obra pasa por
reordenar os espazos, de maneira que
no tramo entre as avenidas Castelao
e España, onde a distancia entre
fachadas é de oito metros, executarase
unha sección con beirarrúas nas
dúas marxes de metro e medio, un
aparcamento en liña de dous metros e
un carril de tres.
Esta mesma operación trasladarase
ao tramo entre as avenidas de España
e da Area. Baldosas de pedra artificial
ou de terrazo con bordos de granito
son os materiais a empregar nunhas
obras coas que o Concello de Cedeira
pretende mellorar a seguridade viaria
además de unificar a imaxe da vila.
A reurbanización da rúa Convento,
orzamentada en case 70.000 euros,
é outra das intervencións que o
executivo local financia con cargo
ao Plan Unificado da Deputación.
Neste caso, o proxecto consistirá na
substitución da base do pavimento
existente e adoquín impreso por
lousas de granito, na renovación do
mobiliario urbano e na instalación
dunha nova rede de recollida de augas
pluviais, ademais do reemplazo da
eléctrica para mellorar o alumeado.
A renovación do mobiliario pasa pola

instalación de catro novos dispositivos
LED de 4,50 metros de altura; bancos
-dous dobres e un triple- con respaldo
de cor negra e novos contedores.
Catro bolardos extraíbles permitirán o
acceso á rúa desde María Mediadora.
A acción do goberno de Cedeira
tamén chega á zona rural e o fai a
través de plans supramunicipais como
poden ser o da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (Agader) ou a
través do POS Plus para a reparación
de pistas. Ao abeiro desta última
liña de axudas, o Concello xestionou
unha subvención, por importe de
32.743 euros, para garantir a mellora e
reparación de case 900 metros lineais
de camiños de Vilarcay e Meizoso. En
ámbolos dous casos, as intervencións
previstas darán lugar á reparación do
firme e máis á limpeza de beiravías. A
axuda do Agader, cuxa contía supera
os 65.000 euros, empregarase en obras
de asfaltado en camiños de Vilarcay,
Meizoso, As Bieteiras e Cervo. Son
actuacións que no seu conxunto
achéganse aos 2.200 metros lineais de
vías. O camiño de As Bieteiras, de 850
metros de lonxitude, recibirá un firme
a base de macadán e outro posterior
de asfalto co fin de garantir o seu bo
uso. No camiño da igrexa de Cervo, a
actuación abranguerá unha lonxitude
de 500 metros e consistirá na mellora
do firme e na limpeza das márxes
dunha pista de moito transito.
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Chegou a libre concorrencia
as subvencións municipais

U

nha das prioridades con respecto
ás subvencións municipais do
goberno de Cedeira -constituído
nas eleccións do 2015 por Anova, BNG
e PSOE- era realizar a convocatoria
das axudas polo sistema de libre
concorrencia e ir minimizando as
nominativas que tiñan caracterizado o
mandato anterior. Así, se ben no 2015 o
novo goberno non tivo ocasión de actuar
nese sentido -os orzamentos dese ano
xa foran elaborados antes das eleccións
polo PP, agora na oposición,- si comezou
ao ano seguinte coa nova modalidade de
libre concorrencia para a convocatoria
de subvencións dirixida ás entidades
socio-culturais. Este paso supuxo naquel
momento moito traballo engadido, tanto
a nivel administrativo como no apartado
da comunicación. Foi convocado o
conxunto das asociacións rexistradas no
Concello e falouse con todas elas tanto
das bases que se ían a poñer en marcha
como da necesidade e obrigatoriedade
de que as xustificacións tiñan que se
acompañar do documento bancario que
así acreditara. Desde ese intre o pago das
axudas de libre concorrencia faise unha
vez que se xustifican os gastos para os
que foron solicitadas e toda a cantidade
que exceda dos 100 euros haina que facer
por transferencia bancaria.
Os datos das axudas concedidas ás
entidades culturais nos anos 2014,
2015, 2016 e 2017 son:
Ano 2014.- Gasto municipal de 3.400
euros en subvencións nominativas a 5
asociacións.
Ano 2015.- Gasto municipal de
7.023,59 euros en axudas nominativas
para 4 entidades.
Ano 2016.- Gasto municipal de
39.838,42 euros en subvencións entre
10 asociacións que recibiron un total de
10.968,42 euros en axudas de libre concorrencia e os 28.870 euros distribuídos
mediante a asinatura de tres convenios
de colaboración (o de maior cuantía

foi de 20.000 euros para a creación
do Museo Mares de Cedeira ao que se
sumaron os 2.999,97 euros comprometidos polo goberno do PP no 2015).
Ano 2017.- Gasto municipal de 37.407,15
euros en subvencións entre as 13 entidades
que recibiron un total de 16.061,42 euros
de libre concorrencia e as cinco, cun
total de 21.345,73 euros, mediante a
sinatura de convenios (nun deles con
7.311,23 euros xustificados, inclúense os
gastos do servizo de madrugadores da
escola Nicolás del Río e os dos campus
de conciliación feitos nas xornadas
vacacionais pola ANPA Picapeixe).
Os números son os que son, as 4 ou 5
entidades que contaban coa apoio do
goberno do PP, convertéronse en 18, o
que amosa perfectamente a aposta do
goberno de Cedeira polo traballo das
asociacións socio-cultural do municipio,
así como pola posta en marcha dos
sistema de axudas cumprindo a Lei de
Subvencións e defendendo o acceso das
entidades a contar coa colaboración
económica do Concello. As excepcións
que aparecen no 2016 e no 2017 á libre
concorrencia son casos puntuais nos que,
mediante a sinatura de convenios, se deu
resposta a situacións concretas que non
terían encaixe polas características das
entidades afectadas polo sistema actual.
En canto ás subvencións a entidades
deportivas, convocadas por primeira
vez no ano 2017 co mesmo espírito que
as dirixidas ás entidades culturais e
seguindo o mesmo proceso, traballo
administrativo, elaboración das bases

e contacto coas asociacións deportivas
da vila para explicar a nova modalidade.
Neste caso os números son:
Ano 2014.- Gasto municipal de 11.100
euros en subvencións nominativas a
5 entidades deportivas locais e 2.000
euros ao club de surf Pantín Classic.
Ano 2015.- Gasto municipal de 11.612,32
euros en subvencións nominativas a 5
entidades.
Ano 2016.- Gasto municipal de 14.975,77
euros en axudas a seis asociacións.
Ano 2017; Gasto municipal de
22.741,24 euros en subvencións de
libre concorrencia a catro entidades.
O Concello colaborou ademais na
celebración da regata das traíñas
(6.000 euros) e na compra de porterías
de fútbol (4.000 euros).
De novo se observa o incremento do
importe das axudas, se ben habería
que sinalar que houbo entidades que
quedaron fóra por non presentar a
solicitude dentro de prazo.
Coa exposición destes datos queda moi
claro o compromiso do actual goberno
de Cedeira tanto coas asociacions socioculturais como coas deportivas, ás que
ademais se lles presta toda a colaboración
posible a nivel de infraestruturas, tanto
para o seu uso diario, locais e instalacións
municipais, como para a realización de
calquera evento puntual, sen omitir que
tamén as entidades prestan o seu apoio
ao Concello cando este o solicita.

Número
Asociación Entidades
Total
Culturais Deportivas
Entidades

Subvencións
Libre
Concurrencia

Anos

Inversión
Municipal Total

2014

16.500 €

11

5

6

-

2015

18.635,89 €

9

4

5

-

2016

58.814,19 €

19

13

6

10

2017

60.148,39 €

22

18

4

17
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O Concello e a Xunta irán da
man para descubrir o pasado

N

o Campo do Castro estivo
enterrado durante séculos
un tesouro que calquera
pobo galego querería ter pero que o
destino e a historia deron a Cedeira.
Despois da Fonsagrada, Punta dos
Prados, Santa Mariña de Augas
Santas e Borneiro, a vila pasou a
ter unha consideración especial
dentro do mundo da arqueoloxía
castrexa ao saír á luz a quinta pedra
formosa das que existen no conxunto
da Comunidade galega. Foi no
transcurso da escavación financiada
pola Consellería de Cultura e levada a
cabo polo grupo de traballo de Emilio
Ramil, un experto arqueólogo que xa
foi quen de localizar, hai 28 anos, a
pedra formosa atopada en Punta de
Prados (Ortigueira).
Agora o Concello ten practicamente
pechada unha nova actuación
arqueolóxica,
patrocinada
pola
Dirección Xeral de Patrimonio da
Xunta, para darlle continuidade a
unha escavación que, ademais de

estudar e coñecer o pasado, servirá
para a posta en valor duns restos e
dun patrimonio moi desexable e
prometedor. O Concello, pola súa
parte, financiará a recuperación do
muro exterior do asentamento galaicoromano que existiu, hai séculos, no
Campo do Castro. As pedras formosas,
das que tamén existe constancia tanto

Acordo coa ANPA
para a xuventude
O

Concello de Cedeira,
asinará un convenio
coa ANPA do IES Punta
Candieira, co obxetivo de
promove a integración da
xuventude
na sociedade
actual mediante accións
lúdicas e formativas.
Programas como os de Voz
Natura, Falamos con...,
Aventúrate na creatividade,
e por enriba de todos eles o
de Promoción Sociolaboral
convértense así no mellor
instrumento para acadar

o
obxectivo
desexado.
A achega será de 10.000
euros. O acordo asinarase
unha vez que se aproben
os orzamentos municipais
deste ano 2028.

en Asturias como en Portugal, son
saunas de vapor adaptadas ao mundo
castrexo. Un forno, unha cámara e
unha antecámara forman parte do
conxunto monumental que volverá á
actualidade a próxima primavera co
inicio dunha nova etapa de escavacións
das que sairán, sen dúbida, outros
tesouros.

Sobre Rodas xa ten
vehículo adaptado
O pleno aprobou financiar,
cunha achega de 4.700
euros, a compra e instalación
da plataforma elevadora
para facer da furgoneta da
Asociación Sobre Rodas
un transporte adaptado.
O proxecto foi entregado
hai uns días á agrupación,
nun acto que contou coa
presenza do alcalde, Pablo
Moreda; da presidenta da
entidade Malena e máis do
director que Caixa Bank ten
na vila, Raúl Polo. Moreda
reiterou o compromiso

que existe no equipo de
goberno coas persoas con
mobilidade reducida, unha
axuda que se está a traducir
na eliminación de barreiras
arquitectónicas en rúas e
edificios públicos.

6 - CULTURA

O Entroido encheu de
xente as rúas e prazas
da vila de Cedeira

No semestre
haberá once
espectáculos
distintos
O Concello de Cedeira asinou
un convenio coa Axencia Galega
das Industrias Culturais (Agadic)
que garante un total de once
espectáculos distintos no Auditorio
ao longo dos seis próximos meses.
O acordo está cuantificado en algo
máis de 18.000 euros.

A

veciñanza de Cedeira estivo
estes días a traballar pola
conservación das tradicións
facendo gala da súa faciana máis
satírica, saíndo desfigurada ás rúas e
saboreando as viandas e larpeiradas
desta época do ano. É o Entroido, unha
festa que en Cedeira ten connotacións
propias e para a que o Concello
colabora cunha amplia programación
de actos. Estes diron comezo o día 10
coa celebración do desfile e máis do
esperado certame de disfraces.
Como vén sendo habitual, a comitiva
saiu da antiga estación de autobuses
co acompañamento musical da

charanga DGT. A continuación, a festa
trasladouse á praza Roxa, onde tiveron
lugar as actuacións das comparsas e
que pola noite tamén acolleu un baile
amenizado pola orquestra La Oca.
A seguinte cita tivo lugar o día 12 e
foi a festa pensada e dedicada aos
nenos. Houbo grupos de animación
e inchables e tivo lugar no pavillón
municipal, a partir das cinco. O
movemento asociativo colaborou
co Concello na organización e
celebración do Enterro da Sardiña o
día 17. Con el despedironse unhas das
datas máis esperadas do calendario
festivo da localidade.

O curso de informática
péchase con moito éxito
N

estes días o Concello de Cedeira
está a entregar os diplomas que
acreditan a participación de máis
de medio cento de persoas maiores
no curso de informática que desde o
pasado mes de novembro se estaba
a impartir na vila e máis en Esteiro,
Santalla e Montoxo. A asistencia media
foi duns 16 participantes. Ao curso que

tivo lugar en Cedeira, e para o que foi
necesario establecer dúas quendas,
asistiron 36 alumnos. A socialización
dos maiores e máis a necesidade de
achegalos ás novas tecnoloxías foron
as razóns que levaron ao goberno
local a promover a celebración
dunha actividade que, á vista destes
resultados, haberá que repetir.

A programación arrincou en xaneiro
coa actuación do grupo Elefante
Elegante e tivo continuidade o
primeiro sábado de febreiro coa
obra “Nacidas Libres”, a cargo da
compañía Contraproducións SL.
Ao longo deste mes tamén pasará
polo escenario do auditorio a
campañía Baobab Teatro, coa obra
“Pum Pum”. Para marzo serán
tres as actividades incluídas no
convenio. Comezarán o día 10 coa
obra “Matrioskas”, a cargo da Tropa
de Trapo, e continuarán o 13 co
espectáculo “Chove” -teatro para
bebés- do grupo Titereficcións,
para finalizar na xornada do 24
coa compañía Culturactiva, que
representará a peza “ O valo”.
A programación de abril terá
como punto de partida a posta
en escena da obra “Goldi libre”
por parte da Berberecheira. Será
o día 7. O sábado 21 chegaralle o
quenda a Píscore co seu Concerto
Singular. O día 25 a actividade
cultural trasladarase ao IES Punta
Candieira coa obra de danzateatro “Olivia necesita verán”, da
que é autora Ánxela Blanco. Esta
cita dará comezo ás 12.30 horas.
O programa finalizará da man
da compañía A Panadaría, que
o día 5 de maio porá en escena
o espectáculo teatral “Elisa e
Marcela”, e do grupo Redrum
Producciones coa obra “A nena que
quería navegar”, que actuará o día
2 de xuño.
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Futuro para
a estación de
autobuses

E

n conversas mantidas coa
xuventude local e máis con pais
e mestres, o goberno municipal
tivo coñecemento da demanda que
existe entre o colectivo de ter un
centro de ocio propio. Este obxectivo
levou aos seus representantes a
iniciar negociacións coa Xunta para
facerse en propiedade coa estación
de autobuses agora en desuso. O
asunto marcha en boa dirección e
o executivo local é optimista con
respecto a un posible acordo que
seguramente non estará lonxe.

O pumptrak
xa ten uso

N

on entrou en funcionamento
de maneira oficial pero algúns
rapaces de Cedeira xa gustan
de facer uso da pista pumptrak
que o Concello construíu
nas
inmediacións da antiga estación de
autobuses para que os afeccionados
a deportes alternativos como poden
ser o skate, longboard e mesmo
bicicleta poidan practicalos sen
ter que saír do municipio. Trátase
dun proxecto deseñado para todas
as idades e niveis de aprendizaxe.
A pista é de 40 por 22 metros e o
importe da obra ascendeu a 65.712
euros.

Cedeira Informa a
través de WhatsApp
Cedeira Informa é un servizo
municipal, vía WhatsApp, para
manter ao día á cidadanía. Para recibir
mensaxes hai que gardar na lista de
contactos o número 604 024266 co
nome “Cedeira Informa” e enviar a
mensaxe “Alta información Concello
de Cedeira”. A continuación, ao
usuario chegaralle unha confirmación
da súa alta e a partir dese momento
comezará a recibir as novas que poidan
ser de interese.

Os farois tipo led iluminan
o casco vello e a zona rural
E

n dúas sucesivas intervencións o
Concello de Cedeira acometeu a
tarefa de substituír máis de 110 farois
de vapor de sodio (VSAP) en rúas do
casco vello por outros de tecnoloxía led
de menor potencia, maior rendemento
e menos contaminantes.
Esta acción do goberno municipal,
cuxo investimento rondou os 42.000
euros, deu comezo pola instalación das
69 que desde o pasado novembro levan
funcionando nas rúas Ezequiel López,
Mariñeiro e Real para, a continuación,
facer a misma operación entre a ponte
vella e o casco antigo. Nesta última
fase foron substituídas un total de 42
unidades.
Esta política de aforro e eficiencia
enerxética tamén chegou á zona rural
aínda que, nese caso, a operación
consistiu na substitución de puntos
autónomos por rede xeral de
alumeado. Así se fixo na actuación
que no mes de outubro se levou a cabo
en núcleos de Malde e que deu lugar
á instalación dunha ducia de novos
farois Elium 24 Led de Benito Light
de tecnoloxía Led de 53 w de potencia,
cuxas características axudarán a
rebaixar o consumo un 40% entre as
doce da noite e as seis da madrugada.
Tamén teñen outras vantaxes de
carácter medio ambiental.

O goberno reitera o seu compromiso
co medio ambiente e mesmo tamén
coa optimización dos recursos
públicos, unha política encamiñada a
obter unha redución da cantidade de
enerxía consumida, que pode chegar
a ser dun 70%, para un mesmo nivel
de actividade. Os farois con tecnoloxía
led non teñen mercurio e alcanzan
unha maior vida útil, polo que o
seu uso reduce custos e son menos
contaminantes.

Un camión para optimizar
os recursos públicos
D

esde decembro xa está a funcionar
o camión adquirido polo Concello
para a área de Servizos. O investimento
rondou os 50.000 euros. Trátase dun
vehículo que, ademais de ser diesel,
ten dirección asistida, frenado de
control hidráulico e dispón dunha
plataforma que pode subir 14 metros e
de nivelación automática.

As Amas de Casa queren crecer e
participar no futuro de Cedeira

R

achar cos estereotipos,
dinamizar a vida da
vila e conservar as
tradicións,
ademais
de manterse activas,
son os compromisos
que asumiron as once
mulleres que constitúen a nova xunta
directiva da Asociación de Amas de
Casa de Cedeira, unha entidade con
máis de trinta anos de historia, a maior
parte deles da man de Mariví Zaera
Iglesias, “unha persoa á que todas as
socias, tanto antigas como futuras,
sempre teremos que estar agradecidas”.
Son palabras de Ángeles Villar Fraguela,
unha veciña de Cedeira que desde hai
un mes está ao fronte dunha asociación
que busca renovar a súa imaxe, ter
unha maior presenza na localidade e
atraer o interese da xente para que se
achege a unha agrupación “na que hai
amas de casa pero tamén mulleres que
ademais traballan fóra dela”, aclara a
presidenta.
Para esta nova etapa Ángeles Villar
conta cun equipo formado por
Cruz
Aneiros
-vicepresidenta-,
Carmen Villar -tesoreira- e Aurelia
Díaz -secretaria-. Rosi Naranjo,
Dolores López, Aurora Graña, Fina
Bustabad, Estrella Varela, María del
Mar Bustabad e Margarita Martínez
participan do proxecto como vocais.
Coas ideas claras e moi animosas,
as Amas de Casa de Cedeira acaban
de tomar as primeiras medidas coas
que desexan acadar os devanditos
obxectivos. E abofé que os resultados
non se van facer esperar, xa que a
entidade lidera a organización dos
actos do Día Internacional da Muller
Traballadora e promove a creación
dun premio para valorar a traxectoria

profesional ou persoal dunha muller
de Cedeira. Será o denominado “Muller
da vila”, un recoñecemento que a
premiada recibirá no transcurso dunha
cena que terá lugar o día 10 de marzo
na cafetería do auditorio. Tamén se
está a traballar na organización dunha
exposición fotográfica representativa
da muller cedeirense, unha mostra
que abrirá ao público o mesmo día 8
de marzo.
E estos só son os primeiros pasos.

A entidade crea o
premio “Muller da
vila” polo 8 de marzo
Un curso de cociña para aprender e
mesmo transmitir as receitas máis
representativas
da
gastronomía
local -rape con chícharos, empanada
aberta de raia e “eses”-, clases de
zumba e abrir os desplazamentos
á participación de xente de fóra da
entidade son outras das iniciativas
que tamén chegarán en breve. Pero o

que nunca vai cambiar é o interese da
entidade por conservar e transmitir o
patrimonio cultural que constitúen as
labores feitas a man. Este compromiso
tradúcese en clases semanais de
encaixe de bolillos, bordado, calceta,
costura e mesmo tamén de patchword.
A primeira das actividades é a que
maior número de alumnas reúne, e así
ten que ser xa que, ademais da moita
afección que en Cedeira existe polo
encaixe, son as Amas de Casa as que
asumen, desde hai 14 anos, todo o
peso da organización da Xuntanza de
Palilleiras que hai pouco reunía na vila
a case medio millar de persoas.
A asociación, con sede na rúa
Ortigueira pola cesión do local por
parte da Confraría, conta a día de hoxe
con 60 socias, que abonan 15 euros
ao ano. As clases hainas que pagar a
parte. Son outros 15 euros. A venta de
rifas e a axuda económica do Concello
-que será de 1.500 euros este ano- son
as principais vías de financiación
dunha entidade que quere medrar
e participar no desenvolvemento de
Cedeira.
Imprime: Concello de Cedeira

Concello
de Cedeira

Enderezo:
Rúa Real, 15. Cedeira
Telf.: 981 480 000 - Fax: 981 482 506

Email e web:
correo@cedeira.es
www.cedeira.gal

Maquetación e contidos:
Pingota Comunicación
www.pingota.com

