
an Xiao de Montoxo é 
unha parroquia rural do 
municipio de Cedeira si-
tuada a once kilómetros 
do núcleo urbano da 
vila e na que viven un-
has cincocentas persoas. 

Delas case a mitade son socios da Aso-
ciación de Veciños. Florinda Muíño é 
a presidenta dunha entidade na que 
tamén teñen cargos de responsabili-
dade Lucía Rodríguez, Dolores Bereijo 
Mera, María Jesús Piñón, Estela Gon-
zález, Rocío González e Javier Muíño. 
Unha conversa con todos eles, nunha 
mañá moi soleada do mes de maio, 
axuda a comprender mellor o papel di-
namizador que cumpren as entidades 
veciñais no medio rural. E así é no caso 
nesta, con máis de 27 anos de presenza 
na parroquia. 

A agrupación veciñal dispon de dous 
locais: un amplo e ben situado -o anti-
go escolar das Figueiras- e outro máis 
pequeno e menos visible -o polide-
portivo da Carballa-. Este último abre 
as súas portas tres días á semana para 
acoller as actividades que a asociación 
organiza tanto para ensinar determi-
nadas habilidades como para favorecer 
as relacións sociais entre os veciños.  A 
día de hoxe, os socios poden elixir en-
tre os cursos de ximnasia e pintura ou 
o obradoiro de memoria, iniciativas ás 
que pronto poderían sumarse unhas 
clases de cociña. 

O antigo escolar, situado ao pé da es-
trada a Ortigueira, loce un bo aspecto; 
está limpo e ben coidado. Os veciños 
preocúpanse de que sexa así, e máis 
despois de ter recibido varias axudas 
públicas para introducir melloras na 
cociña e para pintar un local grande e 
moi luminoso.

 A pesar de ter tantas vantaxes, os so-
cios da AVV de Montoxo son remisos 
a citarse nel. O problema é a falta dun 
aparcamento que lles permita acce-
der no coche. Esta demanda podería 
quedar amañada o vindeiro ano coa 
construción da agardada área de esta-
cionamento. O primeiro paso é que o 
Concello merque uns terreos anexos ao 
local para levar a cabo a obra. “De esa 

maneira viría máis xente ou, polo me-
nos, non nós poñerían a desculpa do 
aparcamento”, falan entre eles algúns 
dos responsables da entidade veciñal. 

Opinan que outra das cousas que po-
derían animar á xente a facer uso do 
local sería dispoñer de canles de pago 
na televisión para ver as retransmisión 
deportivas. Hai anos, durante o gober-
no de José Luis Vergara, o Concello con-
tratou o servizo para o conxunto das 

asociacións de veciños, pero a iniciativa 
“quedou no aire coa chegada do PP á 
administración local”, din. 

A sede tampouco ten conexión a inter-
net, polo que os ordenadores existen-
tes carecen de utilidade. “Usámolos 
para facer as contas da entidade, pero 
non temos correo electrónico ni acce-
so a contidos que poderían sernos de 

moita axuda”, insisten os membros da 
xunta directiva.

Os socios pagan unha cuota anual in-
dividual de 10 euros, ou de 20 no caso 
de que toda a familia pertenza á en-
tidade. E non é mala idea, porque a 
asociación veciñal cede gratuítamente 
algunha das súas instalacións para ce-
lebracións de moitos invitados e pres-
ta así un servizo que resulta apropiado 
para grandes festas familiares. 

A AVV de Montoxo, exemplo de 
participación e dinamización

“O principal problema que temos é a falta dun 
aparcamento no local das Figueiras”  
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Veciños e Concello coinciden 
en que o lugar elixido para a 

instalación da planta de gas pre-
vista para Cedeira, na parroquia 
de Esteiro, non é axeitado. Iso non 
quere dicir que rexeiten a instala-
ción, senón que consideran que hai 
espazos máis indicados para a súa 
construción e apelan a razóns am-
bientais e de normativa urbanística 
para xustifi car a súa opinión.

A proposta da institución munici-
pal, que xa presentou alegacións e 

que ten o apoio a Confraría, é que 
a planta se levante no polígono da 
Trabe, onde hai interesantes incen-
tivos para as empresas. Os veciños, 
pola súa banda, presentarán á Xun-
ta e a Gas Natural as fi rmas de opo-
sición ao proxecto en Esteiro.

Por outra banda, partidos políticos e 
asociacións de Cedeira constituíron 
unha plataforma en defensa da ría 
para esixir que se arranxen de xeito 
defi nitivo os problemas na praia da 
Madalena. Segue na páx. 3 e 6

 O Museo Mares de Cedeira 
nace coa idea de preservar 
e difundir o patrimonio 
vinculado ao mar Páx. 2 

 O plan de compostaxe 
aplicado en colaboración 
con Adega busca reducir o 
lixo e aforrar cartos          Páx. 3 

 O bádminton é un dos 
deportes con máis atractivo 
para os veciños Páx. 4 

 Comeza a aplicarse o plan 
de aforro enerxético       Páx. 5

 A vila disporá de dúas 
pistas de pádel cubertas Páx. 5

 A Asociación Memoria 
Histórica Democrática 
rendeu homenaxe ás vítimas 
da ditadura coa organización 
dunhas xornadas Páx. 6

 Un campus para conciliar 
a vida laboral e familiar 
durante as vacacións e unhas 
rutas xeolóxicas guiadas, 
ofertas do municipio de cara 
ao verán Páx. 7

Veciños e Concello rexeitan 
a planta de gas en Esteiro

Xuño de MMXVI - Número 2

Constitúese unha plataforma aberta 
con partidos políticos e asociacións 
para defender a ría e o seu ecosistema

Concello de
CedeiraEDITA:
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Aobsesión dos promotores do Mu-
seo do Mar por evitar a destrución 

do patrimonio pesqueiro levounos a 
buscar outras axudas para traballar 
nesa mesma dirección. Agora están a 
piques de ver cumprido o seu obxec-
tivo coa apertura do primeiro, e único 
na contorna, museo no que a xente 
poderá tomar contacto con artes de 
pesca, aparellos, maquetas ou mesmo 
libros de contabilidade de empresas 
pesqueiras xa desaparecidas, entre ou-
tros moitos obxectos e curiosidades. 

Sen a colaboración da Confraría -que 
cedeu o local- e sen a axuda econó-
mica do Concello -que aporta 23.000 
euros-, sería inviable o que xa todo o 
mundo coñece como Museo Mares de 
Cedeira.  Nos 320 metros cadrados da 
planta baixa do pósito cedeirés haberá 
espazo sufi ciente para acoller dende 
embarcacións agora en desuso ata zo-
nas temáticas coas que poder lembrar 
como eran as cousas non hai moito 
tempo. Traballos de redeiras e carpin-
teiros de ribeira e exposicións como a 
que podería considerarse a máis com-

pleta de España en cunchas son ou-
tros atractivos dunha iniciativa que en 
breve poderase visitar  gratuítamente, 
alomenos durante a súa etapa inicial. 
Despois aplicarase unha cota simbóli-
ca para colaborar ao mantemento do 
local. 

Da man do museo xurdirán outras 
iniciativas como a elaboración dunha 
unidade didáctica para nenos, as visi-
tas guiadas por veteranos mariñeiros 
ou os cursos prácticos de extracción de 
moluscos. A idea é facer que o mar siga 
a ser proveitoso tamén dende o punto 
de vista turístico. 

A   primeira edición das Xornadas de 
Botánica, que se desenvolveron 

durante todo o mes de maio, foi un 
auténtico éxito de público, segundo as 
estimacións dos responsables muni-
cipais. O Concello patrocinaba unha 
iniciativa organizada polo blogue “Ao 
noroeste do Noroeste” coa fi nalidade 
de dar a coñecer a riqueza botánica de 
Cedeira e, deste xeito, contribuír á súa 
conservación.

Precisamente a boa resposta da po-
boación leva ao goberno a anunciar 
que haberá unha próxima convocatoria 
de cara ao ano que vén. Das xornadas 

destaca o feito de que serviron tanto 
para achegar aos participantes ao co-
ñecemento da botánica en xeral como 
ao das plantas e fl ores únicas coas que 
conta Cedeira dun xeito moi pedagóxi-
co e entretido.

Ao longo do mes houbo unha exposi-
ción de debuxos naturalistas de Calros 
Silvar que recibiu moitas visitas e as 
charlas de Rafael López Loureiro, Ca-
lel, e dos profesores Juan Fernández 
Oubiña, Miguel Serrano e Roi Carballal 
tamén encheron a sala Áncora, o mes-
mo que a derradeira actividade. Esta 
consistiu nun relatorio sobre a fl ora ce-

Cedeira pon en valor cun museo 
o patrimonio vinculado ao mar

As Xornadas de Botánica 
terán continuidade

deiresa e a súa relación cos topónimos 
do municipio a cargo de Álvaro Porto 
Dapena e nunha homenaxe literaria ao 
escritor e investigador Xabier Sóñora.

OCIO  77 

Un ano máis, os nenos e nenas de 
Cedeira de entre tres e doce anos e 

tamén aqueles que pasan as vacacións 
de verán na vila teñen a oportunida-
de de participar nos meses de xullo e 
agosto no Campus Picapeixe, unha 
iniciativa da ANPA do colexio Nicolás 
del Río encamiñada a facilitar a conci-
liación da vida laboral e familiar.

O campus supón, ademais, unha op-
ción socio-educativa para que os pe-
quenos aproveiten o seu tempo libre, 
en forma de xogos, deporte, activida-
des artísticas e culturais e excursións 
pola natureza.  

Os participantes agruparanse por ida-
des, ata un máximo de quince alum-
nos por monitor para as actividades 
que se desenvolven no interior do co-
lexio e de doce para as saídas fóra do 
recinto escolar. Para facilitar esta ratio, 
o Concello aporta tres monitores que 
se contratan a través dunha subven-
ción da Deputación -con cargo á que 
tamén se entrega unha pequena axuda 
para material- e pon a disposición da 
Asociación de Nais e Pais aos técnicos 
deportivos do Concello. O campus es-
tará aberto de luns a venres de 9.00 a 

14.00 horas, aínda que se establece 
unha media xornada de 11.00 a 14.00 
horas. Os prezos son de 65 euros ao 
mes para os socios da ANPA e de 80 
para os que non pertencen á entidade, 
ou de 50 e 60 euros respectivamente 
por quincena ou para media xornada.

O Concello prepara tamén un conve-
nio para que os nenos que pertencen 
a familias en riscos de exclusión social 

poidan acudir a este campus. 

Para estes casos estase buscando unha 
fórmula que permita incluír a comida 
de mediodía, xa que é complicado que 
poidan facela no propio colexio por-
que o persoal está de vacacións. Unha 
das opcións que se barallan é que estes 
nenos poidan comer na cafetería do 
Auditorio.

O Concello de Cedei-
ra programa de cara 

ao verán unhas rutas xeo-
lóxicas que se prolongarán 
desde xullo ata mediados 
de setembro e que estarán 
guiadas polo xeólogo Fran 
Canosa, gran coñecedor dos 
espazos elixidos.

Os percorridos serán todos 
os sábados e terán diferen-

tes graos de difi cultade. Así, 
a ruta máis sinxela será a do 
cromo, que partirá do cru-
ceiro de Teixedelo ata a Ga-
rita da Herbeira, ida e volta. 

Cunha difi cultade media 
organizarase a dos cantís, 
desde Chao do Monte ata 
Tarroiba, tamén ida e volta. 

Por último, a máis difícil é a 

das Praias Negras, de novo 
desde o cruceiro de Teixe-
delo. Neste último caso, o 
Concello insiste en que nun-
ca faga esta ruta unha persoa 
sola porque para quen non 
coñece a zona pode ser unha 
baixada perigosa. De feito, 
hai uns días houbo que res-
catar a unha persoa que des-
cendeu o acantilado e non 
atopou o camiño de volta.

A mediados do mes de xuño 
anunciarase nos medios de 
comunicación e na páxina 
web do Concello (www.ce-
deira.gal) como e cando hai 
que facer as inscricións para 
participar nestas rutas, que 
teñen como obxectivo pasear 
e camiñar ao mesmo tempo 
que se aprende. O prezo de 
cada percorrido será de cin-
co euros por persoa.

O Campus Picapeixe facilita a 
conciliación durante o verán

O Concello programa unhas rutas 
xeolóxicas para pasear aprendendo
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Co obxectivo de dar pasos adiante 
para esixir solucións a cuestións 

ambientais como os problemas que 
provocan os temporais de inverno na 
praia da Madalena, o Concello de Ce-
deira -en colaboración con outras en-
tidades- puxo en marcha unha plata-
forma en defensa da ría que conta xa, 
como primeiro xermolo de traballo, 
cunha xestora presidida polo conce-
lleiro de Medio Ambiente, Camilo Ca-
sal. Representantes dos partidos polí-
ticos PSOE, BNG, Anova e Esquerda 
Unida e doutras entidades como So-
mos Cedeira, Adega, o Museo Mares 
ou a Confraría están na orixe dunha 
plataforma que quere sumar esforzos e 
recoller opinións doutras asociacións 
que compartan a meta común de de-
fensa da ría e a súa contorna.

Os participantes na iniciativa amosan 
a súa preocupación polo feito de que, a 
piques de comezar o verán, non se teña 
tomado ningunha medida co desnivel 
que o inverno deixou na praia. A pla-
taforma insiste en que non é un pro-
blema que se vaia corrixir nuns meses, 
pero demanda un estudo ambiental en 
condicións que sente as bases do que 
se ten que facer para buscar unha so-
lución defi nitiva a esta situación. Ata 
entón o que piden son medidas que 
non supoñen grandes obras, pero que 
si virían a mellorar a actual situación, 
como unha pequena intervención no 

regato que hai nun extremo da praia, 
a eliminación das plantas invasoras no 
complexo dunar ou a colocación dun 
paso de madeira para salvar o desnivel 
e evitar posibles accidentes no areal. A 
idea é “atacar as causas e non as conse-
cuencias”, sosteñen e esa é a reclama-
ción que presentan ante Costas: unhas 
medidas provisionais e unha análise 
seria do que é preciso facer para evitar 
que se repitan estas situacións. 

Rematar cos deitados de area, por en-
tender que non son efi caces, e mudar 

a política urbanística na costa son ou-
tras demandas da plataforma.

Pola súa banda, o Concello reitera o seu 
compromiso coa ría a través de accións 
como a aplicación dun plan de con-
trol de vertidos. Xestionou tamén coa 
Dirección Xeral de Augas de Galicia a 
construción dun tanque de tormentas 
para que a depuradora poida tratar os 
vertidos cando, no verán, se multiplica 
a poboación da vila. O goberno espera 
que este organismo da Xunta fi xe data 
para avanzar neste proxecto.

Unidade na defensa da ría

··········Preservando a memoria histórica··········
A Asociación Memoria Histórica 
Democrática de Ferrol e o Con-
cello de Cedeira colaboraron ao 
longo dos últimos meses na ce-
lebración dunhas xornadas de 
homenaxe e recordo aos represa-
liados da guerra civil que tiveron 
como fi nalidade axudar a “coñe-
cer o noso pasado, reparar a dignidade das vítimas 
da ditadura e construír unha mellor sociedade”, en 
palabras de Enrique Barrera, voceiro da entidade 

organizadora. Unha ofrenda dian-
te do monolito que lembra o antigo 
campo de concentración de Ce-
deira na que participaron veciños 
que aínda gardan imaxes daqueles 
anos; a proxección de documen-
tais, exposicións e conferencias 
serviron para achegar aos cedeire-

ses o drama vivido por moitas familias que sufri-
ron directa ou indirectamente as consecuencias 
da guerra e da represión franquista. 
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Os veciños de Cedeira non están en 
contra da chegada do gas ao mu-

nicipio, ao que se opoñen é á instala-
ción da planta de almacenamento en 
Esteiro. Esta é a premisa da que parte o 
goberno municipal nun asunto no que 
a opinión institucional coincide coa 
que manifestan os cedeireses, segundo 
o resultado da consulta realizada pola 
asociación veciñal da parroquia. 

Desde o Concello considérase que 
existe chan industrial sufi ciente no 
parque da Trabe para acoller o proxec-
to presentado por Gas Galicia para 
garantir o subministro de gas licuado 
á comarca de Ortegal. “Teñen ata tres 
áreas contiguas”, concretou o alcalde, 
Pablo Moreda, que tamén apuntou, no 
ámbito das axudas, que na actualidade 
existen incentivos moi interesantes a 
ter en conta para que a empresa opte 
pola execución da planta no parque 
industrial. 

En concreto, Xestur aplica unha re-
baixa do 50% na compra de espazo en 
A Trabe e hai tamén unha redución 
dun 90% do Imposto sobre Constru-
cións, Instalacións e Obras (ICIO) 
aprobada recentemente polo Conce-
llo. Estas dúas accións van dirixidas 

a favorecer a instalación de proxectos 
industriais no polígono local. 

O goberno local ten interese en que 
sexan os propios veciños os que entre-
guen as fi rmas contra o lugar elixido 
para a planta na Consellería de Eco-
nomía e Industria, polo que se está a 
xestionar un encontro tanto cos repre-
sentantes da Xunta como cos respon-
sables da empresa de gas. As razóns 
medioambientais e os incumprimen-
tos da normativa urbanística son al-
gunhas das que se esgrimen contra a 
proposta e recóllense tamén nas alega-
cións que foron elaboradas pola insti-
tución municipal.

Pola súa banda, a presidenta da enti-
dade veciñal, Sefi  Piñón, explica que 
a veciñanza síntese apoiada nas súas 
demandas polos responsables mu-
nicipais e reitera que o lugar escolli-
do para a execución do proxecto é o 
menos axeitado. Piñón lembra que a 
zona do Barral é un sitio relativamente 
pequeno para acoller unha iniciativa 
destas características e apuntou que 
alomenos existen dúas vivendas que 
poderían verse afectadas pola posta en 
funcionamento da planta.

Veciños e Concello queren 
a planta de gas no polígono

Trinta e cinco familias das parro-
quias de Esteiro e Piñeiro son as 

pioneiras na posta en marcha dun 
plan de compostaxe caseira co que 
se tenta reducir a cantidade de lixo 
que o Concello envía anualmente a 
Sogama para o seu tratamento. Esta 
experiencia piloto ponse en prác-
tica en colaboración con Adega e 
ampliarase en datas futuras a outras 
zonas do municipio.

Os primeiros participantes xa teñen 
instalados os seus composteiros e 
recibiron tamén charlas explicati-
vas para aprender a utilizalos co-
rrectamente. Ademais, técnicos de 
Adega visitarán periodicamente os 
seus domicilios por se fora necesa-
rio realizar algunha corrección na 
forma en que reciclan o seu lixo. 
Aos composteiros poden ir parar 
todos os desperdicios orgánicos e, 
nunhas condicións de humidade e 
temperatura adecuadas e remexen-
do a mestura dun determinado xei-
to, estes restos convertiranse nun 
abono de primeira calidade. Aínda 
que esta reciclaxe basease na que se 
viña facendo tradicionalmente no 
rural galego, non xera malos olores 
nin favorece a presenza de moscas, 
polo que non resulta molesto. 

O Concello estima que a instalación 
de cen composteiros pode supoñer 
un aforro duns 6.000 euros ao ano 
no tratamento do lixo en Sogama. 
Co tempo pode que non sexa ne-
cesario instalar tantos colectores 
como hai agora ou que se reduzan 
as viaxes para a recollida do lixo.

Compostaxe 
contra o lixo
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Dicir bádminton na comarca de Fe-
rrol é dicir Cedeira. Neste muni-

cipio está a principal canteira da zona 
e os máis sólidos nomes dun deporte 
que se fi xo visible a raíz dos triunfos 
internacionais de Carolina Marín. Pero 
moito antes de que esto acontecera, os 
nenos de Cedeira xa tiñan contacto 
con esta modalidade deportiva a través 
das escolas municipais. “É un deporte 
que engancha e no que os nenos se di-
virten aínda que ao principio non sai-
ban moito”, asegura a actual  campio-
na de España de veteranos -categoría 
C- e presidenta do Club de Bádminton 
de Cedeira, Hilda Martínez López. 

Elasticidade, refl exos, rapidez e moita 
técnica son as calidades que debe ter 
un xogador para obter bos resultados, 
destaca unha deportista que chegou 
ao bádminton como alternativa ao te-
nis. Hilda Martínez opina que tamén 
é unha boa opción deportiva para as 
mulleres, das que di “que non teñen 
moitas” a nivel municipal, xa que tan-
to o fútbol como o baloncesto están 
máis enfocados para que sexan practi-
cados por homes.  

“En Cedeira houbo épocas nas que 
había máis de 60 rapaces inscritos na 
escola municipal de bádminton. Ago-
ra a cifra baixou algo, pero aínda así 
existe unha grande afección”, comen-
ta a presidenta do club, que acaba de 
conseguir o seu último título a nivel 
nacional. O que faría falta, di, sería 
darlle continuidade  en canto a ades-
tramentos para aqueles rapaces que, 
unha vez cumpridos os 14 anos, non 

teñen con quen prepararse. “O ideal 
sería que alguén se fi xera cargo dos ne-
nos que teñen calidades para garantir 
o seu salto a nivel profesional, xa que 
nós, como club, temos a posibilidade 
de federalos”. 

Este é o paso que aínda estar por dar e 
que sería necesario non demorar moi-
to para que o bádminton siga a ser un 
deporte de referencia no municipio.

A asociación para a inte-
gración das persoas con 

discapacidade intelectual 
Apader fi rmou no mes de 
abril por primeira vez desde 
a sua creación, no ano 1981, 
un convenio de colabora-
ción co Concello. A insti-
tución municipal prestará 
apoio á entidade na reali-
zación de actividades ocu-
pacionais e formativas e no 
traballo cos residentes nos 
centros de Apader a través 

de partidas económicas ou 
ben facilitando recursos e 
instalacións municipais. A 
asociación, pola súa ban-
da, porá a disposición do 
Concello medios materiais 
e humanos para as iniciati-
vas municipais de atención 
á discapacidade intelectual. 
No convenio, que ten vixen-
cia por catro anos, favorece-
rase a asistencia ás persoas 
do rural ou con menos re-
cursos. 

O bádminton convértese en 
deporte de maiorías en Cedeira 

Concello e Apader 
estrean convenio

A ofi cina de turismo do Pa-
lacete ampliará o seu ho-
rario de apertura durante 
o verán, concretamente a 
partir do mes de xullo, can-
do cheguen os reforzos de 
persoal con cargo ás axu-
das económicas da Xunta 
e a Deputación Provincial. 
Así, o servizo poderá estar 
en funcionamento todos 
os días da semana e tamén 
estará aberto para as visitas 
dos interesados ao castelo 
da Concepción, que no in-
verno permanece pechado.

O retraso nas subvencións 
da Deputación que fi nan-
cian os obradoiros de me-
moria, ximnasia terapéutica 
e zumba obrigou a demorar 
o inicio das clases. Agora 
confírmanse as axudas e 
anúnciase que o primeiro 
dos cursos comezará a me-
diados de xuño, na bibliote-
ca do Auditorio  e nos locais 
parroquiais. Os de ximnasia 
e zumba serán en xullo e to-
dos continuarán durante o 
verán. Máis información en 
Servizos Sociais.

Horario da oficina 
de turismo

Comezo dos 
obradoiros
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O Concello de Cedeira vén de poñer 
en marcha un plan estratéxico 

de aforro enerxético  co obxectivo de 
reducir o gasto neste capítulo e a emi-
sión de CO2 á atmósfera, sempre man-
tendo unhas prestacións axeitadas e 
de confort para os veciños. Para esta 
fi nalidade fi rmou un contrato de xes-
tión coa empresa Energal, especializa-
da en efi ciencia e aforro enerxético.

O primeiro paso é saber de onde se 
parte, e para analizar a situación ac-
tual farase unha auditoría enerxética e 
instalaranse equipos de medición que 
mostrarán cal é o consumo real nos di-
ferentes puntos do alumeado público 
e nos edifi cios de propiedade munici-
pal, que terán cadansúa etiqueta nesta 
materia. Os responsables da empresa 
están a visitar xa Cedeira todas as se-
manas para, en colaboración cos téc-
nicos municipais, comprobar a distri-
bución actual do gasto enerxético e as 
necesidades en cada caso. 

Unha vez feito este mapa poderanse 
propoñer medidas para que este custo 
sexa máis efi ciente e racional, como a 
rebaixa da potencia contratada en de-
terminados puntos, se é o caso, ou a 
redución da luminosidade cando estea 
por enriba das necesidades reais.

A substitución das lámpadas de vapor 
de sodio por leds nos puntos nos que 
aínda se manteñen ten tamén como 
obxectivo ese aforro enerxético que 
está previsto que sexa signifi cativo xa 
no primeiro ano -o contrato é por tres 
sempre que dea os resultados espera-
dos-, tomando unhas primeiras me-
didas que en principio non conleva-
rán coste económico, aínda que máis 
adiante sexa necesario realizar algún 
desembolso para favorecer o aforro.
Ademais de este obxectivo, o Conce-
llo quere aportar o seu gran de area na 

loita contra o cambio climático, cum-
prindo cos criterios fi xados pola Unión 
Europea para 2020. A meta marcada é 
a redución das emisións de CO2 nun 
5% anual ata chegar a un 20% menos 
na data sinalada.

No plan inclúense tamén outras medi-
das como a organización de activida-
des formativas para empregados mu-
nicipais, a programación de charlas 
para escolares ou a telexestión enerxé-
tica a través de TICs a un prazo máis 
longo.

No capítulo de Obras o Concello 
de Cedeira executará en vindeiras 

datas proxectos por valor de 220.000 
euros. O de custo máis elevado é a 
construción de dúas pistas de pádel 
cubertas na zona oeste do complexo 
deportivo, cun prazo de execución de 
tres meses e un orzamento de 148.000 
euros. O espazo en desuso que ocupa a 
pista deportiva reordenarase para aco-

ller estas pistas de pádel e, posterior-
mente, pintarase unha de fútbol sala co 
seu correspondente chanzo. 

Os traballos inclúen a demolición do 
chan para facer unha nova pavimen-
tación, excavacións, recheos e cimen-
tacións e unha estrutura metálica con 
cuberta de chapa, iluminación e ca-
bleado.

Un plan de rebaixa do consumo e 
mellora da e iciencia enerxética

Novas pistas de pádel e 
arranxo de camiños

O Concello arranxará o camiño de Ne-
bril cun custo de 40.000 euros, e o de 
Vila do Río e Saíñas, por importe de 
31.000. Nos dous casos procederase 
á limpeza das cunetas, barrido, reba-
cheo e pavimentación. As obras esta-
rán listas en tres meses.


