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A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

O  Concello de Cedeira sacou a 
licitación a obra que fará que a 

biblioteca sexa accesible para todas 
as persoas. É un dos proxectos 
de maior cuantía de cantos leva 
realizados o goberno municipal 
durante o presente mandato. 

Trátase de eliminar as barreiras 
arquitectónicas que agora 
existen coa incorporación dun 
terceiro inmoble -a biblioteca 
xa ocupa dous- para converter o 

edifi cio nunhas instalacións de 
comunicación vertical. O prazo de 
execución dos traballos é de seis 
meses e o proxecto inclúe outras 
obras tamén importantes, como 
a ampliación dos espazos coa 
ocupación do actual Xulgado de 
Paz, a construción dun novo acceso  
desde o exterior, a renovación de 
toda a iluminación a reparación do 
mobiliario. A cuantía da reforma 
supera os 207.000 euros.

Segue na páx. 3 

O goberno permanece á espera de 
se reunir coa xerencia do Consorcio 
de Servizos de Igualdade para 
poñerse de acordo sobre o 
fi nanciamento da ampliación da 
escola infantil, unha actuación 
para a que o Concello xa ten listo 
o proxecto básico de execución. 
O investimento supera os 141.337 
euros e a obra consistirá tanto na 

ampliación dos espazos existentes, 
coa ocupación dun segundo 
edifi cio, como na adecuación do 
actual ás esixencias do Consorcio. 
O que xa está concluído é o parque 
infantil.                    Segue na páx. 4

 » O Concello fomenta o 
uso do galego entre o sector 
da hostalería e no núcleo 
familiar    Páx. 2

 » O pavillón polideportivo 
acolle unha nova aula 
multidisciplinar  Páx. 2

 » A limpieza  do  río 
Condomiñas, obxecto de 
cinco campañas                Páx. 4

 » Ata o ano 2018 teranse 
investido en Cedeira máis de 
1,1 millóns de euros en obras 
de saneamento Páx. 5

 » A veciñanza saíu á rúa para 
esixir sanidade pública  e de 
calidade                               Páx. 6

 » O Samaín chegou este ano 
ao súa 28ª edición, cunha 
celebración que encheu de 
xente prazas e rúas           Páx. 7

Unha biblioteca innovadora e  
accesible ao alcance de todos

O proxecto básico e de 
execución da escola 

infantil xa está listo
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2 - INICIATIVAS

O Servizo de Normalización 
Lingüística do Concello de 
Cedeira lanzaba no mes de 

agosto a campaña “Ole que arrecende, 
sabe que esmecha!”, dirixida ao sector 
hostaleiro.

O obxectivo desta acción é fomentar o 
uso do galego na hostalería e aproveitar 
as potencialidades que o emprego da 
lingua propia ofrece neste ámbito.

A primeira fase da campaña, centrada 
nos locais da parte vella da vila, rematou 
recentemente e o distintivo de adhesión 
loce xa nos locais colaboradores: Mesón 
Kilowatio, A Taberna do Jojó, Cervexería 
O Peirao, Pizzería Lanús, Café Bar 
Pinzón, Mesón A Marieta, Taberna A 
Calexa, Restaurante Vilavella, Café Bar 
A Marina, Bar Ramón, Bar Praza do 
Peixe, Café Bar A Ponte, Restaurante 
El Náutico, Restaurante Brisa e Mesón 
San Antón.

Proximamente iniciarase a segunda fase 
da campaña, orientada aos locais da zona 
nova. O propósito é que en breve todos 
os establecementos adheridos dispoñan 
tamén de carta en galego, rotulen na 
nosa lingua e fagan un uso habitual dela 
na súa relación coa clientela.

Tamén este ano se porá en marcha o 
programa “Familias en Galego”, cuxa 
finalidade é estimular o emprego 
efectivo da nosa lingua abrindo 
espazos de uso dela á veciñanza.

Composto por distintas accións que se 
irán detallando a medida que avance o 
programa, a condición inescusable para 
tomar parte nel é o emprego da lingua 
galega por parte dos e das participantes 

durante o desenvolvemento das 
actividades previstas.

Alén destas iniciativas, o Servizo de 
Normalización Lingüística ten fixados 
como focos de atención prioritaria os 
ámbitos deportivos e da mocidade, 
nos que prevé desenvolver tamén nos 
vindeiros meses accións específicas en 
colaboración con clubs deportivos e 
asociacións culturais.

O Concello de Cedeira  
acaba de obviar a 

carencia que existía con 
respecto ás instalacións 
municipais destinadas a 
acoller cursos coa creación 
dunha aula multidisciplinar 
na primeira planta do 
polideportivo municipal.

O espazo está operativo 
desde o pasado setembro 

e está pensado para acoller 
cursos, charlas e obradoiros.

O goberno recoñeceu 
no seu momento que a 
obra realizada no pavillón 
responde á demanda 
existente no municipio 
e reiteraba, así mesmo, a 
“carencia de locais libres 
debido á gran cantidade 
de asociacións culturais 

e entidades deportivas 
que utilizan todo tipo de 
dependencias públicas 
para poder desenvolver con 
éxito as súas actividades”.  
A aula foi pensada para 
máis de quince persoas e 
está equipada cos recursos 
necesarios. O Concello tratará 
agora de darlle a máxima 
rendibilidade a esgte novo 
centro multidisciplinar.

O Concello fomenta o galego 
entre hostaleiros e familias

A primeira planta do pavillón xa está a 
acoller unha aula multidisciplinar



OBRAS - 3 

O Concello de Cedeira vén de 
contratar unha das obras 
máis importantes do presente 

mandato, a mellora de accesibilidade 
da biblioteca municipal, un 
acordo pechado por un importe de 
adxudicación de 207.697,26 euros 
e que será executado pola empresa 
Prace, Servicios e Obras. O prazo é de 
seis meses.

O proxecto ten como obxectivo 
o de realizar un novo edificio de 
comunicación vertical para facilitar 
o acceso á biblioteca ao conxunto da 
poboación local.

A actuación prevista consiste na 
ocupación dun inmoble municipal, 
situado na intersección da rúa 
Consistorio coa da Fonte, para 
habilitar uns novos accesos, tanto 
interiores como exteriores, que se 
adapten á normativa vixente. A única 
entrada que a día de hoxe existe desde 
o exterior ten chanzos e, no relativo 
ao interior, as distintas plantas dos 

dous edificios adicados a biblioteca 
comunícanse por medio de escaleiras, 
algunhas delas de caracol. A solución, 
polo tanto, pasa pola reordenación 
dos espazos e a ampliación dos 
existentes coa incorporación da zona 
agora ocupada polo Xulgado de Paz na 
planta baixa.

Esta reforma dará lugar a unha nova 
entrada peonil desde a rúa Consistorio, 
á habilitación dunha sala de estudo e á 
creación dun acceso en cada planta coa 

instalación e posta en funcionamento 
dun ascensor.

A obra tamén inclúe a mellora do 
alumeado existente coa colocación 
de luminarias tipo led, tanto no teito 
como nos postos de lectura, así como 
a colocación de novos andeis e a 
reparación dos actuais. Levarase a cabo 
así mesmo a posta en funcionamento 
dun sistema contra incendios e a 
construción dun aseo para persoas con 
discapacidade na primeira planta.

O Concello de Cedeira 
sustituirá uns 1.200 

m2 de pavimento e 500 
metros máis de bordillos 
nas beirarrúas da avenida da 
Area e da rúa Fraga Iribarne. 
A administración local, que 
contratou a intervención 
á empresa Construcciones 
Guerreiro Somozas por 
importe de 134.250 euros, 
decidiu intervir na zona 
polo “gran deterioro que 
presentaban as beirarrúas, 
o que supón unha falla de 
seguridade para as persoas”. 

O equipo de goberno 
tamén tomou o acordo de 
poñer nas mans da empresa 
Hallamann Energie un 
proxecto de mellora na 
eficiencia enerxética que se 
levará a cabo no casco vello 
da vila, máis concretamente 
nas rúas Ezequiel López, 
Real, Tetuán, Da Costa, 
Mariñeiro e na do Cristo. 
O acordo supón un 
investimento de 27.164,50 
euros e a substitución das 
luminarias de vapor de sodio 
por outras de tecnoloxía led. 

O goberno prevé 
adxudicar antes de 

que acabe o presente mes 
catro novos contratos, que 
suman case 230.000 euros 
de inversión. Trátase do 
proxecto de construción da 
pista pump track (65.917 
euros de prezo de licitación), 
a compra dun camión para 
a área de servizo (59.997.00 
euros de prezo de licitación), 
a execución de obras de 
conservación e mantemento 
da carpintería exterior dos 
escolares de Piñeiro e Esteiro 

(59.475.00 euros de prezo de 
licitación) e a instalación de 
red inalámbrica en núcleos 
rurais para evitar a súa 
despoboación (43.570 euros 
de prezo de licitación).  O 
circuíto para skate, patines e 
longboard farase na zona da 
estación de autobuses. Coa 
compra do novo camión para 
a área de servizo preténdese 
sustituír o actual, que ten 
que pasar revisións cada seis 
meses. As obras nos escolares 
obeden á necesidade de 
conservar os inmobles. 

A biblioteca será accesible para 
todos nun prazo de seis meses

Melloras nas 
infraestruturas

230.000 euros en 
catro novas obras 



O goberno de Cedeira xa ten listo 
o proxecto básico de execución 
de ampliación da escola 

infantil. A día de hoxe o executivo local 
permanece á espera de que o Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar poña data para falar sobre 
os termos do convenio, no que se 
recollerán os compromisos económicos 
que asumirá cada unha das partes. O 
Concello, como xa se tiña falado con 
anterioridade, contribuirá achegando 
unha terceira parte da execución da 
obra -cuantificada no seu conxunto en 
141.337,70 euros- e igual porcentaxe no 
caso da redacción do proxecto.

A actuación prevista cumpre un dobre 
obxectivo: a ampliación da actual 
escola infantil coa ocupación da planta 
baixa dun segundo edificio -situado a 
carón do actual- e, por outra banda, a 
adaptación do existente ás condicións 
esixidas polo Consorcio de Igualdade.

Así, no inmoble existente construiranse 
un aseo de uso público, un despacho, 
un baño con cambiador e unha sala 
de mestres. En canto á ampliación, 

dará lugar a unha aula para nenos de 
2-3 anos, un aseo infantil, un cuarto 
de limpeza, unha cociña de máis de 
10 m2, despensa, distribuidor e un 
novo acceso á primeira planta. Estas 
reformas trasládase tamén ao exterior 
coa construción de novos accesos, a 
ampliación do patio e a modificación 
do peche perimetral.

Os que xa están en servizo son os novos 
parques para nenos que Concello 
instalou tanto na escola infantil como no 
colexio Nicolás del Río. O investimento 

ascendeu a 38.o50 euros e as obras 
realizadas consistiron na instalación 
dun chan específico en ámbolos dous 
espazos e na colocación dun xogo 
denominado “urban rail” e unha mesa 
con motivos de froitas, no caso da escola 
infantil, e dous equipos completos -un 
en forma de abella e outro de bolboreta-, 
ademais dunha mesa para nenos de 
2 a 6 anos, no do CEIP. Nesta última 
intervención tamén se crearon un peche 
perimetral para limitar a zona de xogo e 
outro exterior para evitar que os nenos 
poidan saír á estrada.

O Concello xa ten listo o proxecto 
de ampliación da escola infantil

Ao longo do pasado verán e 
durante este primeiro mes do 

outono, foron cinco as campañas de 
limpeza levadas a cabo polo Concello 
e os Amigos dos Ríos no Condomiñas 
para deixalo libre dos refugallos que 
durante anos tirou ao río xente moi 
pouco respectuosa coa natureza, 
tal e como no seu día apuntou o 
responsable municipal de Medio 
Ambiente, Camilo Casal.

Estas accións foron reforzadas con 
outras de contido informativo, como 
a levada a cabo para mellorar os 

resultados do servizo de recollida 
selectiva e a realizada hai tan só uns 
días a prol do uso racional da auga.

A estas actuacións hai que engadir, 
ademais, o seguimento que desde a 
Concellería de Medio Ambiente se fai 
en canto ao funcionamento do servizo 
de recollida de RSU, limpeza viaria e 
xestión do punto limpo, prestacións 
realizadas pola empresa concesionaria. 
No último destes balances o goberno 
observou algunhas deficiencias con 
respecto á limpeza de colectores 
-nove  anuais, dúas na tempada 

estival-, a reposición de colectores 
verdes e amarelos -escasa durante o 
verán-, o pouco servizo de persoal 
durante as festas da Patrona e mesmo 
tamén para levar adiante a recollida 
complementaria vespertina deses días, 
así como a falla de previsión en canto 
á recollida de papel/cartón no mes de 
agosto. Todos estes problemas foron 
notificados na carta que no devandito 
mes foi enviada desde a área municipal 
de Medio Ambiente aos responsables 
da empresa concesionaria “na certeza 
de que no futuro se poñerán os medios 
precisos para emendalas”.

Limpeza do río, xornadas informativas e 
vixilancia para respectar a natureza

4 - EDUCACIÓN



INVESTIMENTO - 5 

Entre este ano e o seguinte teranse 
investido en Cedeira máis dun 
millón cen mil euros en obras de 

saneamento. Así o recolle o plan que 
baralla o equipo de goberno para darlle 
unha solución definitiva aos problemas 
que está a dar o actual servizo. Unhas 
deficiencias que, en moitos dos casos, 
poderían quedar arranxadas coa posta 
en funcionamento dunha segunda 
canalización para a recollida de augas 
pluviais. É a solución que en xullo de 
2016 deu lugar á sinatura do convenio de 
colaboración entre o Concello de Cedeira 
e Augas de Galicia co fin de incrementar 
a calidade de vida da veciñanza e lograr 
a optimización dos recursos.

Froito deste acordo saía no mes de 
setembro a licitación a primeira 
fase do proxecto de mellora da rede 
municipal, unha obra orzamentada en 
máis de 700.000 euros e cofinanciada 
pola Consellería de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio e a Unión 
Europea, a través do Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento 
Rural (Feader). Con esta actuación 
optimizaranse as infraestruturas 

hidráulicas mediante a construción 
dunha nova rede separativa de pluviais 
que servirá para deixar os colectores 
existentes para o transporte exclusivo 
das augas residuais. 

Á marxe desta intervención, tamén se 
reporá o tramo que parte do polígono 
da Xunqueira e discorre en paralelo 
pola ribeira do río para tratar de 
eliminar posibles filtracións ao chan, 
e impermeabilizaranse os pozos de 

rexistro nas proximidades do río. 
O prazo previsto para a execución 
das obras é de nove meses e o de 
presentación de ofertas conclúe o día 
19 de outubro. 

Estas actuacións complementarán 
as que xa se levaron a cabo na rúa As 
Pontes de García Rodríguez e as que 
terán lugar nos lugares das Pontigas, 
Casal de María e Vila do Río e nas rúas 
Paz, Silva e Floreal. 

O investimento en saneamento 
superará o millón no 2018

O mes de xullo trouxo unha noticia 
moi esperada tanto pola veciñanza 

como polo equipo de goberno de 
Cedeira: a presentación por parte do 
presidente da Deputación, Valentín 
González Formoso, e dos técnicos 
provinciais do proxecto da variante de 
Pontigas, unha obra orzamentada en 
732.000 euros e orientada a mellorar a 
seguridade vial e peonil.

A intervención prevista abarcará unha 
distancia de case 1,5 quilómetros, 
dotando á vía dunha amplitude de nove 
metros, sete de calzada e dous máis de 

beiravías (un metro por cada lado). Na 
actualidade, a zona presenta un trazado 
sinuoso que se pretende corrixir. Así, 
aproveitarase o vial que agora existe 
para crear unha nova estrutura sobre o 
regato das Pontigas e unha intersección 
máis axeitada en dirección a Santo 
André de Teixido, dado o importante 
incremento de tráfico de autobuses 
que se está a dar para visitar a zona da 
Capelada, en xeral, e o lugar de Santo 
André  de Teixido en particular. 

Con esta actuación deixarase de pasar 
polo núcleo das Pontigas e a nova vía 

permitirá unha maior visibilidade e, 
polo tanto, máis seguridade. O prazo 
de execución dos traballos establécese 
en dez meses. 

O goberno municipal valora o 
esforzo investidor realizado pola 
Deputación Provincial da Coruña 
para levar a cabo unha obra que é tan 
necesaria para mellorar a calidade de 
vida dos seus veciños e incrementar 
a seguridade das numerosas persoas 
que veñen ata a vila de Cedeira para 
coñecer os seus moitos recursos 
turísticos.

A Deputación aumentará a seguridade 
vial en Pontigas financiando a variante



Foron moitas as persoas -máis de 
300- que secundaron a iniciativa 
do Concello de convocar unha 

concentración diante do centro de 
saúde en demanda dunha sanidade 
pública de calidade.

O executivo local puido así sentir o 
apoio da veciñanza á moción presentada 
polo equipo de goberno e aprobada 
por unanimidade no último pleno da 
corporación municipal. Atender as 

necesidades da poboación en materia 
de sanidade é a reclamación que se fai 
desde o Concello para poder atender 
situacións que se poidan producir 
tanto  durante os meses de verán, nos 
que poboación crece, como ao longo 
de todo o ano. De aí que as principais 
peticións sexan cubrir as baixas ou 
períodos vacacionais dos facultativos, 
dispoñer dun médico de reforzo e 
non ter que compartir con Valdoviño 
o servizo de pediatría durante o mes 
de descanso do profesional adscrito 
ao centro médico de Cedeira. Estas 
esixencias fi guraban tamén nas follas 
asinadas por máis de 400 veciños que, 
xunto ao acordo plenario, se farán 
chegar ao Sergas e á Consellería de 
Sanidade para pedir que se lles dea 
unha solución. 

Durante a súa intervención, o alcalde, 
Pablo Moreda Gil, valorou o traballo do 
cadro médico e persoal administrativo  
do centro de saúde, pero insistiu na 
necesidade de dispoñer dun servizo 
que se axuste ás necesidade reais da 
veciñanza en materia de sanidade. O 
persoal do centro de saúde apoiou coa 
súa presenza a mobilización.

A veciñanza pide ao Sergas 
máis persoal sanitario

O Concello investirá neste último 
trimestre do ano case 120.000 

euros (prezo de licitación) en obras en 
camiños e rúas.

Así, en Crónicas amañarase o problema 
das baixantes e repararase o pavimento, 
na avenida de España mellorarase o 
fi rme na intersección coa rúa As Pontes 
ata a estrada de Castelao e na zona de 
Gaias da Area construiranse cinco pasos 
elevados para persoas con mobilidade 
reducida. Así mesmo, na rúa Regueiro 
actuarase para evitar as acumulacións 
de auga, no paseo marítimo repararase 

o aglomerado e en Lamelas ampliarase 
un camiño e abriranse novas cunetas.

Estas actuacións completaranse coas 
obras de mellora que o executivo local 
prevé levar a cabo en tres pasos de 
peóns situados na avenida Castelao. 
Este último proxecto foi adxudicado 
a Construcciones Rúa Floreal por un 
importe de 5.687 euros (IVE incluído). 
Esa mesma empresa tamén está a 
traballar agora nas obras de seguridade 
viaria que se están levando a cabo na 
avenida da Area. O investimento supera 
os 6.000 euros e consiste na ampliación 

das beirarrúas para facilitar o tránsito 
de persoas en cadeiras de rodas.

Outros proxectos tamén contratados 
polo equipo de goberno son a 
adquisición de lámpadas á empresa 
Diexfe para as vías públicas, por 
importe de 7.858 euros, e a realización 
dun vídeo promocional do municipio 
de Cedeira con imaxes captadas por un 
dron, un traballo realizado por Alberto 
Rodríguez Hermida e adxudicado por 
un total de 5.324 euros (IVE incluído). 
Estas catro últimas actuación son 
obras menores.

O Concello segue a contratar obras para 
mellorar o estado de camiños e rúas 

O Concello de Cedeira elevou 
unha queixa á administración 

autonómica polo plan de transporte 
que estivo e está a ocasionar moitos 
problemas a nivel local entre as 
persoas usuarias do servizo. No seu 
momento, o executivo xa expresou o 
seu malestar pola maneira unilateral 
de actuar da Xunta, deixando fóra 
tanto as necesidades dos usuarios e 
usuarias como as posibles suxestións 
dos concellos. Estas son as principais  
razóns, segundo os políticos locais, 
polas que o plan está a xerar un claro 
rexeitamento por parte dos propios 
viaxeiros que, no caso de Cedeira, 
pasa principalmente polo cambio 
de  itinerario da viaxe entre Cedeira 
e Ferrol. Desde fi nais do verán, a 
veciñanza ten que soportar traxectos 
de 75 minutos de duración polo 
aumento do número de paradas e 
por ter que facer o percorrido pola 
vía AC-116 cando ata agora se viña 
realizando pola AC-566. A Xunta 
baralla ampliar o servizo cunha viaxe 
máis de Cedeira a Ferrol, ás catro da 
tarde.

Un plan de 
transporte 

que non gusta 

6 - SOCIEDADE



CULTURA - 7 

O Samaín abreu o calendario do 
outono, polo menos no caso 
da vila de Cedeira, onde a 

festa ten a súas propias características 
e a celebración está moi consolidada 
despois de máis de 25 anos de 
traxectoria.

A convocatoria, que organiza o 
Concello e na que colaboran a 
Asociación Amigos do Samaín e a 
Deputación, tivo lugar os días 27 e 28 
do presente mes. Con anterioridade, 
os escolares do colexio Nicolás del 
Río xa fixeran moitas actividades 
promovidas pola ANPA Picapeixe para 
irse preparando para os días grandes 
do programa local. Decoración 
de camisetas e chapas, sesións de 
contacontos e o taller “como contar un 
conto” foron algunhas delas. 

No programa da fin de semana houbo 
obradoiros de colares de zonchos, 
a celebración da tan esperada 
“merendola do outono”, a actuación de 
Paco Nogueira, o taller de maquillaxe, 
o tradicional concurso de tallado de 
cabazas e melóns e o pasarrúas pola 
zona vella de Cedeira. A vila convirtiuse 
un ano máis no epicentro do Samaín 
da comarca.  As orixes da festa hainas 
que buscar na cultura castrexa. Este 
ano a celebración chegaba ao seu 28º 
aniversario.

Ata cincocentas palilleiras déronse 
cita o 14 outubro no pavillón 

de Cedeira para celebrar unha nova 
edición da xuntanza organizada polas 
Amas de Casa da localidade. Mostras 
en vivo de labores, sorteos e agasallos 
ás participantes atraeron a multitude 
de persoas que durante todo o día 
pasaron polo recinto deportivo. 

A festa do Samaín encheu de 
outono a vila de Cedeira 

Éxito da xuntanza de 
palilleiras no pavillón 

Con motivo do Día Internacional 
da Violencia contra as Mulleres, o 
Concello de Cedeira programou para 
o día 25 de novembro unha función 
de teatro, que estará a cargo da Escola 
de Teatro de Narón e que terá lugar no 
auditorio municipal. A escola poñerá 
en escena a obra Será por camiños, que 
actuará na localidade pola invitación 
expresa do grupo Teatro da Vila, 
vinculado á AVV de Esteiro. 

A Escola de Teatro de 
Narón actuará o día 25 

na vila cedeirense

Festival de inverno 

A celebración do festival de 
inverno por parte da agrupación  
Buxainas volvese  converter 
na cita ineludible do mes de 
novembro. Este ano será o día 
11 de novembro no auditorio 
municipal, a partir das 20.00 
horas. A Asociación Cultural 
Buxainas é unha entidade cultural 
que agrupa a máis de 124 persoas 
que aprenden e interpretan a 
música popular de Galicia.

Asociación sobre Rodas

O día 10 de novembro o auditorio 
municipal abrirá as súas portas 
á celebración dun festival 
solidario a prol da Asociación 
Sobre Rodas. A cita será ás 
oito da tarde e o seu obxectivo 
é o de contribuír á compra de 
material ortopédico. Actuarán 
o coro infantil da entidade, o 
grupo Herbeira, un conxunto 
de acordeóns e Arancha Bouza e 
Lydia Orizales. 



n España, as ANPAS 
xeneralizáronse  no 
ano 1970, a partir da Lei 
Xeral de Educación. 
Nacen coa intención 
de representar os 
intereses dos pais, nais 

e titores legais nos centros de ensino. 
Isto é o que di a teoría, pero na realidade 
son moito máis, xa que as Asociacións 
de Nais e Pais de Alumnos tamén 
detectan necesidades, crean recursos 
e son quen de reclamar melloras ás 
administracións competentes. Este 
é o papel que desde o ano 1978 está 
a desempeñar a ANPA Picapeixe no 
colexio Nicolás del Río, que no presente 
curso ten unha matrícula de máis de 
450 alumnos e alumnas con idades 
comprendidas entre os 3 e os 11 anos. 

Susana López Pérez, xunto con 
Roberto Cribeiro Galego, Amparo 
García Aneiros e Mey Apac Riveira, 
leva case catro anos á fronte desta 
entidade, da que di que “axuda a facer 
familia” polas moitas actividades que 
promove ao longo de todo o ano. Na 
súa maioría trátase de iniciativas xa 
consolidadas e outras que están a un 
chisco de se converter en tales. Este é 
o caso do servizo de madrugadores, 
unha prestación para nenos de pais 
traballadores que chegan ás 7.30 
horas ao colexio para almozar. Está 
subvencionado polo Concello, polo 
que as familias só teñen que pagar 
unha mensualidade de 12 euros, 
cantidade que a administración 
local asume integramente no caso de 
menores en risco de exclusión social. 

O obxectivo da conciliacion
familiar-laboral tamén está 
detrás dos chamados Campos de 

Conciliación. Son convocatorias que 
teñen lugar nos períodos vacacionais 
e nas que o colexio deixa a un lado 
a súa faciana máis seria para se 
converter nun lugar de encontro, 
xogos e diversión.

A ANPA Picapeixe busca ademais 
completar a educación dos rapaces con 
actividades extraescolares que axuden 
ao seu crecemento persoal. Esta é a 
principal razón pola que ao longo do 
curso se programan citas puntuais de 
contido medioambiental, cultural ou 
de lecer e tempo libre. 

O coidado da natureza -o nome 
xenérico do programa é “Eco-cole”- 
ten este ano como obxectivo respectar 
o recinto escolar, evitando tirar papeis 
ao chan, por exemplo, ou atendendo a 
horta escolar que existe desde hai un 
ano. 

As convocatorias de ocio, tempo libre 
e as de contido cultural inclúen desde 
sesión mensuais de cine no auditorio 
ata viaxes para coñecer Galicia. 
“Galizeando” é o nome desta última 
iniciativa, que este curso levará aos 
pais e nenos a descubrir as cidades de 
Lugo e Santiago coa axuda dun guía 
profesional. A asistencia media está 
en 55 persoas e, segundo a presidenta 
da ANPA, trátase dunha actividade 
que “favorece a convivencia de nenos 
e nenas de distintas idades e tamén a 
relación entre as familias. Así, a ANPA 
axuda a facer familia”. 

Susana López e as persoas que a 
acompañan na directiva darán pronto o 
relevo a outro equipo. Segundo explica, 
estivo moi a gusto ao longo destes 
case catro anos e contou coa axuda de 
pais e nais, Concello e entidades de 
Cedeira para sacar adiante o traballo. 
Entre os logros máis destacables 
refírese á atención ás demandas das 
familias, como no caso da solicitude 
dirixida á Xunta de Galicia, por parte 
de Picapeixe, para o incremento do 
número de prazas do comedor escolar. 

Picapeixe, máis que unha 
asociación de pais e nais

A ANPA “axuda a facer 
familia”, asegura 

Susana López Pérez

Concello
de Cedeira

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

Maquetación e contidos:
Pingota Comunicación

www.pingota.com

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

E

Imprime: Concello de Cedeira


