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A oϐicina de turismo local
cumpre 25 anos
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ǿ A Plataforma e o Concello
piden a retirada de refugallos
Páx. 2
da base da duna

empre
hai
algún
motivo para celebrar,
e chegar aos 25 anos
non parece que sexa
menor. Este é o caso
da oficina de turismo
da vila de Cedeira, que
nun mes de abril do ano 1992 abría as
súas portas na rúa Ezequiel López. Foi
a primeira na comarca e aínda hoxe
mantén o carácter municipal que tivo
desde os seus inicios.
Daqueles comezos aínda quedan
recordos e persoas, a principal a
que leva 25 anos á fronte do servizo,
María del Mar López Pérez, pero
tamén houbo cambios, entre outros,
unha maior afluencia de visitantes, a
consolidación da apertura da oficina
ao longo de todo o ano e o traslado das
instalacións, agora situadas no interior
do Palacete Municipal. Por certo, o
Concello renovou recentemente o seu
mobiliario.
Mar López Pérez estima que ao
longo destes 25 anos terán pasado
pola oficina arredor de 325.000
persoas, calculando unha media
anual duns 13.000 turistas. Algúns
destes visitantes coñeceron Cedeira
hai 25 anos e agora teñen na vila
unha segunda residencia ou regresan
habitualmente a ela para pasar os
días de descanso. Os motivos polos
que o fan son varios e teñen que ver
principalmente coa tranquilidade,
os
atractivos
paisaxísticos,
a
gastronomía e as posibilidades que
ofrecen tanto o municipio como a
súa contorna para facer dintintas
actividades ao aire libre. O turismo
de surf, por exemplo, xa é unha
realidade en toda a zona.

ǿ O Concello inviste 100.000
euros na execución de novas
Páx. 4
obras

Estes son os mesmos alicientes cos que
se atopan as persoas que visitan Cedeira
por primeira vez, xa que dispoñen nun
mesmo territorio de praia, campo e
montaña. Tamén é xusto recoñecer que
espazos como a Serra da Capelada ou
o santuario de Santo André de Teixido
son unha baza importante.
Para que estes reclamos se coñezan
aínda máis, o
Concello edita
periodicamente folletos, participa en
plans de dinamizacion turística e pon
en marcha iniciativas como as rutas

O servizo aínda hoxe
mantén o carácter
municipal
sendeiristas para ver de cerca a riqueza
xeolóxica, as bautizadas como xeorutas.
Conta, así mesmo, coa colaboración
de entidades para a sinalización de
novas rutas e facilita o turismo de
autocaravanas, non limitando o seu
estacionamento na zona do porto.

Estas posibilidades son moi valoradas
tanto polos turistas nacionais como
polos extranxeiros. Entre estes
últimos, os franceses, ingleses e
alemáns son os que máis viaxan ata
Cedeira, sendo na maioría dos casos
a oficina de turismo o seu primeiro
contacto coa vila e a súa xente. E para
que así siga sendo, e a pesar de estar de
celebración, o punto de información
seguirá abrindo ao público case todos
os días do ano.
Durante os meses de abril, maio e
octubre farao de luns a venres de
10.30 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas,
e os sábados, de 11.00 a 14.00 horas.
No verán, o servizo funciona de luns
a domingo en horario de mañá e de
tarde (de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.30
horas), mentres que de novembro
a marzo abrirá exclusivamente en
horario de mañá: de luns a venres de
9.00 a 14.30 e os sábados de 11.00 a
14.00 horas. Estes períodos de tempo
tamén se poden aproveitar para visitar
as exposicións que se mostran na
oficina de turismo.
Imprime: Concello de Cedeira
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ǿ Os restos atopados n0
Campo do Castro ratifican a
orixe castrexa da zona Páx. 5

O Consorcio dá luz verde ao
proxecto da Escola Infantil

A

última reunión celebrada
entre
os
responsables
municipais e os do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade
e Benestar achegou importantes
novidades
en
relación
coa
iniciativa do Concello de ampliar
a Escola Infantil para darlle saída
á demanda real de prazas para
nenos menores de tres anos.
A aprobación da actuación
proposta e o feito de autorizar á
administración local a contratar
a redacción do proxecto abre a
porta á execución dunha obra tan
necesaria como urxente, segundo
quedou de manifesto coa campaña
de recollida de firmas levada a cabo
recentemente por algúns pais e nais
de nenos menores de tres anos.

Tamén se tomaron acordos de gran
calado sobre o financiamento da
obra, que, segundo o estudo que
se está a barallar, podería necesitar
139.000 euros. O goberno de
Cedeira comprométese a achegar
un terzo da devandita cantidade,
arredor de 50.000 euros, ademais
de asumir integramente o gasto
que pode derivarse da redacción
do proxecto técnico, unhas
cuantías que quedarán reflectidas
no vindeiro orzamento municipal
de 2018.
A matrícula do centro está en
sesenta prazas. A ocupación dun
segundo edificio anexo ao actual
aumentaría o número de alumnos
e melloraría algúns servizos.

ǿ A vila abriu as súas portas
aos festivais cun primeiro
encontro de música galegoPáx. 6
portuguesa
ǿ Unha placa recorda aos
veciños represaliados polo
Páx. 6
franquismo
ǿ Unhas xornadas sobre
seguridade vial completaron
a educación regrada no CEIP
Páx. 7
Nicolás del Río
ǿ Trinta
tomaron
de guías
natural
Concello

e nove persoas
parte no Curso
locais do medio
organizado polo
Páx. 7

Segue na páx. 3

EDITA:

Concello de

Cedeira

EDUCACIÓN ǧ 7

2 ǧ MEDIO AMBIENTE

O soporte da estrutura da duna
está formado por refugallos e lixo
para seguir avanzando na recuperación
da praia e a rexeneración integral da ría.
Este colectivo asegura que o estado
actual do areal é unha consecuencia
máis das obras realizadas na primeira
década do presente século e considera
necesario incluír, dentro dos novos
plans que Costas ten para a Madalena,
o cribado da duna nas zonas afectadas
“por este inxustificable recheo, retirando
da praia eses residuos e deixando así
unha masa de area saneada para a súa
reconfiguración posterior”.

A

Plataforma en Defensa da Ría de
Cedeira volve chamar a atención
sobre a situación da praia da Madalena.
Unha serie de fotografías demostran
que o principal soporte da estrutura
da duna está constituído por residuos
de obras, refugallos, entullo e lixo en
xeral. Esta realidade quedou á vista no
mes de abril e dela xa foron informados
os responsables da Demarcación de
Costas en Galicia, cos que membros da
plataforma se reuniron no citado mes

Tal e como quedou de manifesto
nesa última reunión, a Demarcación
de Costas xa elaborou e mandou ao
Ministerio de Medio Ambiente os
pregos do estudo de impacto ambiental
e mais o proxecto construtivo para
a rexeneración ambiental do areal.
Agora só se está á espera da aprobación
dos orzamentos xerais do Estado para
a execución das obras, tal e como
informou o xefe de Costas, Rafael Eimil,
ao alcalde e ao concelleiro de Medio
Ambiente, Pablo Moreda e Camilo
Casal.

Concello e
Xunta actuaron
no Condomiñas

O

Concello de Cedeira mellorou
a intervención que Augas
de Galicia levou a cabo no río
Condomiñas con cargo ao programa
de mantemento e mellora do
dominio público hidráulico dos
ríos. Así, a limpieza, que comezou
na zona do punto limpo para máis
adiante continuar en dirección
á ponte da Acea, completouse
posteriormente coa que o goberno
local acometeu.
En ámbolos dous casos, as
actuacións consistiron na retirada
de árbores caídas no río e nas
súas marxes, así como na limpeza
doutros restos vexetais e de madeira
morta. Tamén se levou a cabo a roza
selectiva en zonas nas que existía
abundancia de matogueira.
O Concello, ademais, demandoulle
a Augas de Galicia a talla de
ameneiros de gran porte que
estaban secos e podían representar
un perigo para os veciños e
visitantes.

Queren mellorar os datos anuais do
servizo de recollida selectiva
U

nha parte moi importante do
orzamento da Concellería de
Medio Ambiente para o presente ano
(26.000 euros) vai destinada á compra
de contedores cos que se pretende
mellorar o funcionamento da recollida
de lixo en xeral e, de forma moi
particular, o sistema selectivo.
O responsable do departamento,
Camilo Casal, entende que os datos
aínda poden ser moito máis vantaxosos
aos intereses do Concello de Cedeira e,
neste sentido, recorda que no ano 2015
cada cedeirense recuperou unha media

de 9,2 quilos de papel/cartón e 9,9 de
envases lixeiros.
Polo que respecta a estes últimos, a
veciñanza de Cedeira comportouse de
acordo á media galega, aínda que no
2015 os impropios (o que non é propio
do colector amarelo) representaron
un 34,83%, cando en Galicia esta
porcentaxe estivo no 28,6%.
Esta diferenza supón que Ecoembes
-empresa que se fai cargo da recollidapagou 3.655,26 euros menos do que
lle debería corresponder de non haber

estes impropios, tal e como se apunta
desde a área municipal de Medio
Ambiente, desde a que tamén se
recorda á veciñanza que o papel debe
botarse no contedor azul (ou gris),
os envases de plástico no amarelo e a
materia orgánica no de cor verde.
Reitérase tamén que o mantemento da
limpeza e o bo aspecto das rúas é unha
responsabilidade de todos e todas.
Invítase á veciñanza a velar polo bo
estado dos espazos públicos para facer
aínda máis atractiva a vila e o municipio
cedeirense en xeral.

Cedeira superou con nota a
materia de seguridade viaria
“A

educación de hoxe eliminará os
malos hábitos do mañá”. Así se
resume desde a xefatura da Policía Local
de Cedeira a celebración das I Xornadas
Escolares de Educación Viaria, na que
tomou parte a totalidade dos alumnos
do colexio Nicolás del Río (453 nenos e
nenas de entre 3 e 11 anos).
A celebración de actividades en
función da idade dos participantes e
a posibilidade de comprobar sobre o
terreo as cousas que se deben facer e
as que están mal á hora de camiñar ou
circular polas vías e espazos públicos
foron os contidos fundamentais dunha
experiencia para a que o Concello
contou coa colaboración da Fundación
Mapfre e do equipo de seguridade
viaria do Concello de Narón. Foron
os seus responsables os encargados
de trasladar e montar un circuíto
na pista polideportiva que, durante
unhas xornadas, acolleu prácticas
con vehículos a pedais, bicicletas e
patinetes.
As fotos e vídeos destas clases están
publicados no twitter da Policía Local
(www.twitter.com/plcedeira) e na
páxina web do colexio.

Da mesma forma, durante os últimos
días formáronse varios grupos de
apoio aos labores da Policía Local que
axudaron aos axentes nas tarefas de
dirixir o tráfico á entrada e saída do
colexio, á vez que aprendían educación
viaria desde o punto de vista de quen
ten a responsabilidade de protexer os
peóns. Esta foi, segundo os policías,
unha experiencia da que os alumnos
quedaron moi contentos e con ganas
de repetir. Como resultado desta
actividade xurdiu a idea de organizar
nun futuro o “Día da Bicicleta Escolar”,
unha xornada no que, senón todos,

polo menos a maioría dos alumnos e
alumnas acudan ao centro en bicicleta.
A intención é fomentar o uso deste
tipo de transporte nun municipio
que se presta a iso, dada a chaira do
centro urbano, e tamén desincentivar
o traslado en coche do alumnado ao
centro escolar.
A valoración final das xornadas por
parte da Policía Local é “altamente
satisfactoria” por considerar que este
tipo de accións redundarán nunha
mellora da sociedade cedeirense no seu
conxunto.

Os veciños represaliados xa están na
memoria dos cedeirenses e visitantes

“D

e vendaval a nordeste/
do Eixil a Capelada/
unha cantiga
inmorrente/
conta que fostes semente/ que
xermolou na esperanza”. Son os
versos que recordan aos veciños
de Cedeira vítimas do terror
franquista, os mesmos que
figuran na placa de bronce que,
desde o pasado día 30 de abril,
se pode ler no monumento á
memoria da praza da Revolta.
O descubrimento desta placa

feita en bronce tivo lugar
no transcurso dun acto que,
presidido polos representantes
políticos locais, contou coa
presenza de Juan Antonio
Fernández (“Curro”), fillo do
último alcalde republicano de
Cedeira, Manuel Fernández,
fusilado en decembro de
1936 no castelo de San Felipe
xunto co resto da corporación
municipal. Curro recibiu,

como recoñecemento dos

presentes á memoria do seu
pai e de todas as vítimas, a
bandeira galega que estaba a
cubrir a placa, realizada polo
artista Manuel Ferreiro sobre
un deseño de Siro López.
Unha ofrenda floral e
as
interpretacións
da
alborada local “Abrente en
Cordobelas” e do himno
galego, a cargo dun gaiteiro,
pecharon o acto.
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Cedeira recupera a José Afonso
para se introducir nos festivais
A

O

música uniu un 17 de xullo do ano
1980 ao cantante portugués José
Afonso coa vila de Cedeira e case corenta
anos despois a súa figura serviu ao
Concello para se introducir no mundo
dos festivais. Coa idea de prosperar e de
consolidar unha iniciativa que se fixo
coincidir co trixésimo aniversario da
morte do artista luso, naceu o Festival
de Música Galego-Portuguesa.
A localidade acolleu a iniciativa o
pasado mes de maio e resultou ser
“unha excelente mestura de culturas e
unha boa maneira de que chegue á xente
a través da música”, segundo destacou
a concelleira de Cultura, María Xosé
Rodríguez Pérez, que tamén valorou un
programa “moi aplaudido polo público
e cheo de formidables actuacións
todos os días”. María Xosé Rodríguez
confirmou tamén que o Concello xa
está a traballar no festival do ano que
vén “porque naceu con compromiso de
continuidade”.
Coa apertura oficial dunha mostra
sobre José Afonso, exposición que se
puido ver no Palacete, arrincaba o día
19 de maio un apretado calendario
de actos. Así, o auditorio acollía ese

goberno de Cedeira segue a dar
pasos cara á ampliación da Escola
Infantil. A celebración o pasado día
9 de xuño dunha nova reunión entre
os responsables locais -alcalde e
primeira tenente de alcalde, Pablo
Moreda e María Xosé Rodríguez,
respectivamente- e o xerente do
Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, Perfecto
Rodríguez, achegou importantes
novidades con respecto á consecución
do obxectivo.

mesmo día o concerto “Cedeira canta
a Zeca”, unha iniciativa do goberno
municipal para reunir unha serie de
grupos locais a carón da música galega
e portuguesa.
Ao día seguinte, o sábado, houbo unha
mesa redonda sobre “O triángulo
máxico de José Afonso: Portugal,
África e Galiza” e tamén un concerto,
que levaba por título “Buganvília”, e
que xuntou no escenario do auditorio
a Joao Afonso e “De outra margem”,

acompañados dos artistas Uxía,
Manolo Balcalhau e o Xico de Cariño.
O festival pechou o domingo cun novo
concerto no auditorio, a cargo do grupo
de Intervençao da AJA. Tratouse dunha
actuación con narrador e proxección de
imaxes da vida e obra do homenaxeado.
Aquel concerto do ano 1980 foi o único
que deu Afonso en Galicia fóra das
grandes cidades e tivo lugar na sala O
Tres de Ouros, agora pechada.

Os 39 solicitantes da formación para
futuros guías locais realizaron o curso
T

rinta e nove foron
finalmente as persoas
que tomaron parte no curso
de guías locais organizado
polo Concello de Cedeira
para formar os profesionais
que axudarán a mostrar os
visitantes as riquezas naturais
e patrimoniais do municipio.
Inicialmente esta era unha
convocatoria pensada para
un grupo de 20 persoas

O Consorcio aproba o proxecto
para ampliar a Escola Infantil

pero, ante o gran interese
que espertou a iniciativa,
os responsables municipais
resolveron admitir a todos
os inscritos, despois da
revisión e baremación da
documentación
achegada
polos solicitantes.
O curso impartiuse durante
os días 27 e 28 de maio e tivo
unha duración total de 16
horas.

A aprobación do proxecto levará
á ocupación dun segundo edificio
municipal. O feito de autorizar ao
Concello a contratar a súa redacción
permite a execución dunha obra tan
necesaria como urxente, segundo
quedou de manifesto coa campaña
de recollida de firmas levada a cabo
por un grupo de pais e nais con nenos
menores de tres anos.
A capacidade que agora ten a Escola
Infantil de Cedeira non é suficiente
para dar saída á demanda que existe no
municipio. No mes de xaneiro xa había
máis de vinte nomes na lista de espera.
A utilización do edificio anexo ao
actual daría lugar á ampliación do
número de prazas, así como á mellora

de servizos e estancias, entre outros, o
comedor e almacéns.
A execución da obra ascende a
139.000 euros. O Concello financia
unha terceira parte do investimento
(uns 50.000 euros) e tamén asume a
totalidade do gasto que se derive da
redacción do proxecto técnico, cuxo
importe aínda está sen cuantificar.
Na citada reunión ámbalas dúas
administracións
acordaron,
así

mesmo, incluír nos seus respectivos
orzamentos do vindeiro 2018 as
cantidades coas que se contribuirá
á execución desta obra, así como
volver a se reunir no próximo mes de
setembro para facer un seguimento do
procedemento.
O executivo local xustifica o
investimento en base a unha
necesidade real e á importancia de
fixar poboación para garantir o futuro
do municipio.

A Deputación mellorou a seguridade na vía DP
2204, que une o centro urbano co polígono
A estrada DP 2204, de competencia provincial,
xoga un importante papel dentro da rede local de
comunicacións do Concello de Cedeira ao enlazar
o centro urbano da vila co polígono industrial da
Xunqueira.
A necesidade de garantir a seguridade dos veciños,
e tamén dos condutores que circulan por ela,
levou á administración local a buscar o apoio da

Deputación da Coruña para construír seis novos
tramos de beirarrúas na avenida Zumalacárregui,
que é o nome que toma a vía ao seu paso pola
localidade.
Os traballos consisten na realización de beirarrúas
nos cinco tramos que agora carecen delas e na
reparación dun sexto no que só haberá que repoñer
o pavimento polo mal estado que presenta o actual.
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O nome do Campo do Castro
responde ao que alí se atopou

O Concello inviste 215.622 euros na
realización de dez novos proxectos
realizadas polas empresas Carpintería
Villadóniga e Muebles García.
A compra de dous desfibriladores,
por importe de 3.896,68 euros, para
o campo de fútbol e o polideportivo é
outra das iniciativas incluídas dentro
deste capítulo, no que tamén figura
un contrato, por un total de 5.992,38
euros, para obras de seguridade vial
e outro de 6.000 euros para a roza e
limpeza de cunetas. Serviplus, Galaica
Viaria e José Manuel Piñeiro López son
as compañías que levarán adiante estas
tres actuacións, respectivamente.

M

áis de 215.00 euros é o que
acaba de investir o Concello de
Cedeira na realización dun total de
dez novos proxectos, dos que catro son
contratos de obra menor. Dentro deste
apartado atópase a compra de tres
marquesiñas para o uso do transporte
público. O importe desta actuación
é de 7.426 euros e as estruturas que
cómpre substituír están en Lamelas,
Cheda e Campelo. As obras foron

Sen límite de cuantía e xa en proceso
de execución atópanse as seis obras
restantes. Neste caso trátase da
instalación de xogos biosaudables e
infantís no Camiño Real da Madalena
e nos xardíns do parque do Romeiro,
por importe de 28.108,30 euros. Esta
obra foi adxudicada á empresa Galitec
Desarrollos
Tecnológicos.
Nesta
última zona, e con cargo a un segundo
orzamento de 28.919 euros, tamén se
está a construír unha área de lecer e
descanso, obra realizada pola empresa
Saavedra y López.

Un concurso de ideas para
remodelar a praza Roxa
C

rear as condicións que axuden
aos veciños a desfrutar das
infraestruturas e aos empresarios a
darlle a máxima rendibilidade aos
seus negocios é unha das premisas
que levaron ao Concello de Cedeira a
considerar necesaria a remodelación
integral da praza Roxa. E nesas están os
servizos técnicos que, xunto ao equipo
de goberno, traballan na elaboración
dos pregos que darán forma ao concurso
de ideas co que se pretende reunir
diferentes opcións entre as que poder
elixir. Os responsables municipais
queren encontrar a solución máis

axeitada e a que reciba unha maior
aceptación por parte dos veciños.
Cedeira quere atopar o proxecto máis
adecuado ás características dunha
contorna na que hai desde un parque
infantil ata vivendas e un elevado
número de negocios de hostalería. O
volume da intervención e o custo que
pode derivarse desta xa fai pensar ao
goberno en buscar axudas doutras
administracións para poder financiar a
obra. Entrementres, o Concello reparou
os danos que as árbores causaron no
pavimento da praza.

A través do Plan de Medio Ambiente
da
Deputación
mellorarase
a
iluminación no paseo marítimo e na
Rúa Cuartel. A obra foi adxudicada
á empresa Hallman Energy polo
importe de 19.347,90 euros. Por
outra banda, a través do Fondo de
Compensación
Medioambiental
adquiriuse cubrecolectores á empresa
Muebles García, por un importe de
15.681,60 euros.
O proxecto de iluminación, contratado
pola cantidade de 29.551,16 euros, será
executado pola empresa José Luis
Martínez Rivas, mentres que a firma
Oziona Soluciones de Entretenimiento
farase cargo da dotación de parques
infantís na escola infantil e no colexio
Nicolás del Río, un acordo que supón
un investimento de 38.050,87 euros.
Por último, o Concello tamén ten
previsto acondicionar a contorna
das instalacións das depuradoras de
Cervo e Corredoiras e da estación de
bombeiros de Cedeira. O adxudicatario
foi a empresa Construcciones
Guerreiro Somozas S.L., polo importe
de 32.647,97 euros.

Novas beirarrúas na
avenida da Area e
Fraga Iribarne
Un convenio coa Deputación garante
a construción de novos tramos de
beirarrúas tanto na avenida da Area
como na rúa Fraga Iribarne. O importe
ascende a 150.000 euros, dos que a
institución provincial asume un 66,6%
(100.000 euros) e a administración
local os 50.000 euros restantes. A obra
prevista, no caso da avenida, consistirá
na realización de beirarrúas na marxe
esquerda, no tramo entre a rúa
Eduardo Pondal e a travesa da Silva,
e na marxe dereita entre a avenida de
Castelao, a praza de Galicia e a rúa
Neda. En Fraga Iribarne realizaranse
beirarrúas na marxe dereita, entre a
rúa da Estrada e o Camiño Real.

E

studar os vestixios que existen
dentro dun territorio axuda a
coñecer as súas orixes e a súa historia
e contribúe, ademais, a crear un
sentimento de orgullo que despois
tamén transcende ás persoas que o
visitan.
Estas son as principais razóns que
levaron ao goberno de Cedeira a
contratar a realización de catas na
zona denominada Campo do Castro
para comprobar se a súa denominación
corresponde ao que alí existiu.
E todo parece indicar que así é, dados
os fragmentos de cerámica de orixe
castrexa que o equipo de arqueólogos
contratado polo Concello, con Emilio
Ramil á fronte do proxecto, localizou só
coa apertura da primeira cata feita no
carreiro de acceso á praia de Sonreiras.
Noutra zona, aínda que non moi lonxe
da anterior, e só unha semana despois,
foron localizados restos dun muro
circular, que pode ser de orixe castrexa,
e outro posterior, que nun principio se
está a relacionar coa cultura galaicoromana. Tales feitos, aínda que se está
á espera dunha confirmación definitiva
por parte dos expertos, reafirman as
sospeitas que xa había sobre o Campo
do Castro e falan ademais da evolución
social e cultural que tivo lugar na zona,
próxima ao castelo da Concepción.

Estes datos, xunto á recuperación dos
fragmentos de cerámica, dan relevancia
histórica a un conxunto patrimonial
que o goberno municipal podería
recuperar na súa totalidade co fin de
contextualizar as orixes castrexas da
vila e sumar atractivos para os visitantes
de Cedeira.
A responsable de Cultura, María
Xosé Rodríguez Pérez, mesmo fala
da posibilidade de buscar o permiso

dos donos do chan, que non é de
propiedade municipal, para darlle
a estes espazos o protagonismo
que merecen na historia e na oferta
turística do municipio.
O denominado Campo do Castro
está situado na península do Sarridal,
non moi lonxe da zona na que tamén
se conserva outro dos vestixios máis
representativos da historia de Cedeira,
o castelo da Concepción.

O I Concurso de Tapas foi todo un éxito
O Concello xa está a barallar outras especialidades
gastronómicas da zona para organizar unha
segunda edición do Concurso de Tapas. Esta
resposta obedece ao éxito de asistencia e á calidade
do certame que, coincidindo coa primeira edición
da Festa da Merluza da Volanta, tivo como gañador
ao establecimento O Mesón e como premiada a
Marta Cheda López. Os responsables da área de
Cultura estimaron nunhas 2.000 as racións que

se puxeron á venda -cada unha ao prezo de 1,5
euros- durante os días que durou o certame. Un
total de doce negocios de hostaleria participaron
nunha convocatoria que tivo á merluza da volanta
como ingrediente principal. Aínda que fose a
protagonista, a merluza deixouse ver acompaña de
peixe sapo, pementos do piquillo, algas, ameixas e
gulas e feita ao fume, sobre unha cama de pisto, á
cazola ou en salpicón.

