
A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

Tras a recente resolución do 
programa PEL-Reactiva, 
as axudas económicas 

repartidas entre os negocios de 
Cedeira para paliar os efectos 
da pandemia suman un total 
de 214.491€. E coa finalidade de 
garantir o apoio a aquelas empresas 
e autónomos que quedaron fóra 
desta última convocatoria polo 
esgotamento do crédito, o goberno 
local está a traballar nunha nova 
orde de subvencións municipais.
Así, por unha banda as axudas 
“covid” que convocou o Concello 

de Cedeira cunha dotación de 
76.750€ chegaron a 112 negocios 
da vila. E por outra, a eses fondos 
sumáronse os 137.741€ do PEL-
Reactiva, sufragados nun 80% 
pola Deputación Provincial e no 
20% restante polo Concello, que 
se adxudicaron recentemente 
por concorrencia competitiva a 
63 empresas. A prioridade que se 
marca o goberno local é contribuír 
ao sostemento da actividade 
económica e os empregos para 
paliar no posible os efectos da crise 
sanitaria.        Segue na páx. 5

OConcello de Cedeira 
instalou unha carpa ás 
portas do Centro de Saúde 

para darlle amparo ás persoas que 
acoden ás consultas e teñen que 
facer cola, polas novas medidas 
de distanciamento impostas polo 
covid, no exterior do edificio. O 
goberno local mercou a estrutura 
para respostar a unha suxestión do 

propio persoal do Centro de Saúde 
e a pesares de non tratarse dunha 
competencia municipal. A loita 
contra a pandemia tamén levou 
ao Concello a entregar máscaras e 
xel desinfectante ao alumnado e o 
profesorado dos centros educativos 
do municipio, o CEIP Nicolás do 
Río e o IES Punta Candieira.

Segue na páx. 6

 ǿ A auga das praias acada 
por primeira vez en anos a 
cualificación de “excelente”

Páx. 2

 ǿ Rehabilitación da antiga 
Fonte de Vilar, peza singular 
do patrimonio cedeirés

Páx. 4

 ǿ Satisfacción no comercio 
cedeirés despois dunha 
campaña de Nadal na que 
medraron as vendas

Páx. 5

 ǿ En marcha un proxecto 
para sinalizar e dinamizar o 
Camiño Vello a Santo André

Páx. 6

 ǿ O alumnado do IES Punta 
Candieira plasmou nun 
mural colectivo o seu devezo 
de igualdade

Páx. 7

Máis de 214.000€ repartidos 
en axudas aos negocios locais

Unha carpa para abrigar aos 
usuarios do Centro de Saúde
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O pleno do Concello de Cedeira 
aprobou a finais de 2020 o 
Plan de Acción para o Clima e 

a Enerxía Sostible (PACEs), unha folla 
de ruta con 38 actuacións a realizar 
para reducir nun 40% as emisións de 
dióxido de carbono de aquí a 2030. Esta 
estratexia é consecuencia do Pacto 
das Alcaldías polo Clima e a Enerxía 
que, tamén por acordo unánime da 
corporación, asinou Pablo Diego 
Moreda Gil a comezos do mesmo ano.

“Imos mellorar a eficiencia enerxética 
das instalacións e os equipamentos 
municipais, pero tamén poñeremos en 
marcha accións para implicármonos 
todos e todas nunha aposta firme 
por unha economía verde, circular e 
sostible”, explica o alcalde.

A folla de ruta, para cuxo 
desenvolvemento o Concello contará 
con axudas europeas dos Fondos 
Feder, abrangue unha ampla variedade 
de iniciativas que van desde avanzar 
na substitución das vellas lámpadas 
de sodio polas bombillas tipo led 
na rede pública ata implantar un 
sistema de rego intelixente nos xardíns 
públicos, ampliar as zonas verdes,  
plantar árbores autóctonas ou instalar 
cargadores para vehículos eléctricos. E 
xunto con este tipo de intervencións, 
haberá outras dirixidas a concienciar e 
involucrar a toda a veciñanza.  

“Este é un problema que nos concirne 
a todos e todas”, subliña o alcalde. De 
feito, o PACEs inclúe un inventario 
das emisións de CO2 que se producen 
no municipio de Cedeira, segundo o 
cal o 52% dos gases contaminantes 
proceden da utilización do transporte 
privado e comercial, o 20% se debe 
ás vivendas e so un 2,83% provén 
do alumamento público, edificios e 
instalacións municipais. Cedeira lanza 
agora á atmósfera 25.326 toneladas 
de dióxido de carbono ao ano, pero 
coa execución do plan recortará esa 
cantidade ata as 14.626 ao rematar a 
década.

O Concello conta coa colaboración 
de varias asociacións na 

tarefa de coidar o medio ambiente. 
Unha delas é a Asociación dos 
Ríos de Cedeira (ARCE), coa que 
a administración local editou 
recentemente un calendario, con 
debuxos de Leandro Lamas, adicado a 

concienciar sobre o aforro de enerxía 
na vivenda, o transporte e a escola. 
Distribuíronse 600 exemplares e pode 
descargarse na web do Concello.

Cedeira dótase dun Plan de Acción 
para reducir as emisións de CO2 

Un calendario para 
crear conciencia

2 - MEDIO AMBIENTE

O  traballo a prol do medio 
ambiente que fai desde hai anos 

o goberno municipal de Cedeira dá 
froitos. No pasado mes de novembro, 
o programa de Saúde Pública da Xunta 
de Galicia otorgoulles por primeira 
vez a cualificación de “excelente” ás 
augas das praias da Madalena e Area 
Longa. É un resultado que non se 
acadaba desde hai moitos anos e que 
é consecuencia directa do avance na 
rede separativa de saneamento, da 
campaña de sensibilización para evitar 
verquidos a través dos sumidoiros, 

das limpezas do río Condomiñas, a 
recollida de aceites...

Cómpre recordar que entre os anos 
2011 e 2017 as análises realizadas pola 
Xunta de Galicia sempre outorgaron 
un insuficiente -salvo no 2013, cando 
chegou un suficiente- á cualidade das 
augas nos areais cedeireses. Nos anos 
2018 e 2019 o programa autonómico 
deulles un “ben” que xa reflectía a 
mellora e por fin, este novembro 
chegou o “excelente” que vai estar en 
vigor ao longo de todo o ano 2021.

As augas das praias acadan a 
cualificación de “excelente”



O Concello de Cedeira mercou 
e instalou o pasado mes 
de decembro unha carpa 

na entrada do Centro de Saúde, 
para ofrecerlles abrigo ás persoas 
que acoden ao servizo e que, coas 
novas medidas de distanciamento, 
tiñan a miúdo que facer cola na 
rúa. A instalación foi unha resposta 
á petición formulada polo propio 
persoal do centro sanitario durante 
a reunión que mantiveron co alcalde, 
Pablo Diego Moreda, e co concelleiro 
de Facenda, Manuel Martínez.

O encontro celebrouse na primeira 
quincena de novembro e tiña como 
obxectivo abordar as queixas das 
persoas usuarias, entre outras 
cousas, por ter que esperar a súa 
quenda no exterior, baixo a choiva 
e o frío. A partida económica para a 
compra aprobouse no pleno pouco 
despois e a mediados de decembro 

a estrutura estaba xa colocada. O 
Concello realizou un investimento 
de 9.154€ e o equipamento poderá 
ser empregado no futuro para a 
celebración de diferentes eventos 

e actividades. Segundo apunta o 
alcalde, a carpa é unha proba da boa 
vontade do Concello, pero tamén das 
carencias que ten o Centro de Saúde 
dependente da Xunta de Galicia.

Unha carpa do Concello para os 
usuarios do Centro de Saúde

Oalcalde, Pablo Diego Moreda, 
e a concelleira de Educación, 

Ermitas García, entregaron o pasado 
novembro máscaras e xel hidroalcohólico 
a alumnado e profesorado dos dous 
centros educativos da localidade, coa 
finalidade de apoiar ás familias no 

esforzo que están a realizar para loitar 
contra a pandemia. No CEIP Nicolás 
do Río repartiron dúas máscaras 
de tela e un bote de xel a cada neno 
e 1.000 máscaras tipo FFP3 para o 
profesorado. No IES Punta Candieira 
entregaron 4.000 máscaras FFP3.

Máscaras e xel para as 
comunidades educativas

Coa finalidade de ofrecer unha 
mellor calidade de vida a persoas 

que permanecen acamadas e que 
son usuarias do Servizo de Axuda 
a Domicilio, o Concello de Cedeira 
mercou recentemente sete camas 
xeriátricas. O investimento foi de 
10.220€ e a iniciativa vai dirixida 
a mellorar a calidade de vida dos 
propios doentes e dos familiares 
que coidan deles, así como tamén a 
facilitar o traballo do persoal de axuda 
domiciliaria.

Con anterioridade a administración 
municipal xa tiña comprado, a 
través de diferentes contratos, 
outras 17 camas deste tipo, todas elas 
dotadas de elevador, e 12 guindastres 
ortopédicos, equipamentos que 
igualmente foron destinados a aqueles 
fogares cedeireses que os precisan.

Compra de sete  
camas xeriátricas 

para doentes

LOITA COVID - 3 



Ogoberno municipal ten 
unha obriga permanente 
na realización de obras 

de mantemento das instalacións e 
equipamentos do Concello e tamén 
na mellora de bens e servizos. Ao 
longo do último trimestre, o traballo 
neste eido traduciuse na execución 
das seguintes actuacións:

 Soportes para os contedores deݚ 
lixo na zona rural

Ao igual que antes se fixera noutros 
puntos da zona rural, o Concello 
instalou, cun investimento de 
17.870€, 24 soportes metálicos, coa 
súa base de formigón, para outros 
tantos contedores de lixo repartidos 
polas parroquias de San Román, San 
Antonio de Corveiro e Montoxo. 

Fonte de Vilarݚ 

Recuperouse, cun investimento duns 
10.000€, a antiga Fonte de Vilar. 
Colocouse unha nova cuberta con 
madeira e tella do país, sacouse á 
vista a pedra e instalaouse un novo 
pavimento, ademais de arranxar a 
canalización de auga, para devolverlle 
a vida a este elemento singular do 
noso patrimonio arquitectónico e da 
nosa memoria colectiva como lugar de 
reunión e de encontro da veciñanza.

Cemiterio municipalݚ 

O Concello destinou preto de 23.000€ 
a realizar dúas intervencións para a 
mellora do cemiterio municpal. Por 
unha parte, renovouse o pavimento 
das rúas 1 e 2 da parte vella e por outra 
mercouse o material necesario para 
poñer unha iluminación axeitada na 
zona que conecta o corredor central 
do camposanto cos nichos novos. 

Campo de fútbol do Becoݚ 

Algo máis de 9.000€ empregou 
o Concello nas últimas obras de 
mantemento realizadas no campo de 
fútbol municipal do Beco. Contratouse 
a substitución da varanda das 
bancadas, por unha que ofrece maior 
seguridade, e repúxose a cuberta da 
cantina. Os traballos incluíron tamén 
a colocación de novos cimentos e o 
arranxo das porterías de fútbol 8.

Biblioteca López Cortónݚ 

O Concello saneou o chan de madeira 
da parte vella da Biblioteca López 
Cortón, que estaba afectado pola 
couza, e colocou unha nova tarima 
de madeira. Tamén mercou novas 

mesas e cadeiras para a sala de 
lectura, todo cun investimento duns 
8.000€.

 Aparcadoiros xunto á Fonteݚ 
de Fernando Lago e en San 
Román

O Concello investiu 5.808€ no 
asfaltado e adecuación dun espazo 
para aparcadoiro xunto a Fonte de 
Fernando Lago, un terreo municipal 
que xa era empregado como tal pero 
cuxo chan estaba en mal estado. 
Tamén se renovou o pavimento diante 
do antigo escolar de San Román, cun 
investimento de 17.897€, co que a 
zona quedou arranxada para o seu 
uso como aparcadoiro e tamén para a 
utilización da canastra de baloncesto.

As obras municipais seguen adiante

Alumado, saneamento e camiños

O alumado público, a rede de 
saneamento e os camiños son 

tres prioridades para o Concello. 
Nos últimos meses, o goberno local 
adxudicou tres contratos para a 
subministración de lámpadas led: 
91 para a rúa Nosa Señora do Mar 
e adxacentes; 97 para a Avenida de 
Castelao e 539 para a zona rural. 
Licitouse tamén a compra doutras 
921 luces led para a zona rural, 
que en breve estará resolta. No 
capítulo de saneamento, están en 

execución dúas obras, por valor de 
215.929€. Unha é para instalar a rede 
separativa na rúa Estrada e a outra 
dotará de saneamento á zona de 
Vilacacín. En canto aos camiños de 
titularidade municipal, nos últimos 
meses acometéronse as melloras 
dos viais do Beco, A Painceira, 
Santallamar e Cancelo, por un lado; 
os de Fernando Lago, Cordobelas e 
Bouza, por outro, e o de Arba. En 
total, o investimento neste capítulo 
chegou aos 132.466€.

4 - OBRAS
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Un total de 63 microempresas 
e autónomos de Cedeira 
resultaron adxudicatarios das 

axudas do programa PEL-Reactiva, 
dirixido a paliar o impacto económico 
do covid e financiado nun 80% pola 
Deputación Provincial e no outro 
20% polo Concello. O programa está 
dotado con 137.741€ que se suman aos 
76.750€ que o goberno local destinara 
xa a unha convocatoria estritamente 
municipal da que foron beneficiarios 
outros 112 negocios da vila. 

Ao tempo que informou da 
adxudicación das axudas do PEL-
Reactiva, o alcalde, Pablo Diego 
Moreda Gil, adiantou que o goberno 
municipal está a traballar xa para incluír 
nos orzamentos de 2021 unha partida 

económica que garanta o mesmo 
apoio a aquelas empresas e autónomos 
que non recibiron ningunha axuda do 
programa provincial polo esgotamento 
do crédito, pero que cumprían os 
requisitos. Moreda Gil subliñou que 
o Concello de Cedeira foi o primeiro 
en publicar unha convocatoria de 
axudas para paliar os efectos do covid 
no texido produtivo local e recordou a 
importancia de manter as actividades 
e os empregos.

As axudas do PEL-Reactiva repartíronse 
por concorrencia competitiva entre 
as empresas solicitantes ata agotar o 
crédito. As súas contías oscilaron entre 
os 1.500 e os 3.000€, aínda que houbo 
unha de 741€ precisamente para acabar 
coa partida dispoñible.

As axudas do PEL-Reactiva 
chegan a 63 negocios locais

T amén no marco das políticas 
municipais para a dinamización 

económica, o Concello lanzou meses 
atrás un programa de mellora da 
competitividade do comercio e a 
hostalería. É un traballo que está en 
desenvolvemento e do que se verán 
máis froitos, pero que este Nadal 
valeu xa para estrear a imaxe “Merca 
Cedeira” nunha campaña que animou 
a comprar e consumir nos negocios 
da vila. Os propios comerciantes 
recoñeceron que as vendas foron 

superiores ás de anos anteriores. 
O peche perimetral doutros focos 
comerciais axudou, pero tamén 
foi importante a sensibilización 

da veciñanza, que apostou polo 
comercio de proximidade e apoiou co 
seu comportamento o sostemento da 
economía local. Proba desa dinámica 
foron os 29.000 cupóns repartidos 
nos 140 establecementos da vila que, 
un ano máis, organizaron un sorteo 
de Nadal. A iniciativa, na que o 
Concello colaborou facéndose cargo 
da cartelería e outros gastos, rematou 
co sorteo de 2.600€ en premios que 
os agraciados poderán investir en 
novas compras.

Estrea da imaxe “Merca Cedeira”

Os Reis Magos 
acudiron á súa cita 

na vila cedeiresa

Apesares das medidas que impón 
a pandemia, os Reis Magos de 

Oriente cumpriron un ano máis cos 
nenos e as nenas de Cedeira. Tirando 
das novas tecnoloxías e coa axuda do 
Concello, Melchor, Gaspar e Baltasar 
dispensaron unha cita a cada pequeno 
que quixo ir contarlles os seus desexos 
na tarde do 5 de decembro. Desde 
o Concello, o goberno local quere 
agradecer aos cativos, e aos seus pais 
e nais, que agardasen a súa quenda 
segundo as instrucións facilitadas, para 
que o encontro puidera desenvolverse 
sen problemas.

Como cada ano, o Concello decorou 
as rúas de Cedeira con luces navideñas 
que contribuíron a alegrar a vila 
durante estas festas. Como principal 
novidade, neste 2020 colocouse un 
“teito” de luces na rúa Real que lle 
imprimiu un elegante aspecto á 
principal vía do casco vello.



6 - TURISMO

OConcello de Cedeira acadou 
recentemente máis de 
83.000€ de financiación, a 

través do GALP A Mariña-Ortegal, 
para desenvolver o proxecto 
“Pescaturacción” de aquí ao ano 
2022. A iniciativa ten como obxectivo 
poñer en valor a pesca de Cedeira 
como produto turístico e promover 
o emprendemento innovador e 
sostible nestes eidos. A primeira 
parte do proxecto “Pescaturacción” 
arrancou xa coa realización dunha 
serie de entrevistas e enquisas 
dirixidas a coñecer en detalle tanto 
o sector pesqueiro como o turístico. 
Este estudo servirá para poñer de 

relevo os elementos diferenciais de 
cada un deles, para detectar eivas 
e oportunidades e para descubrir 
sinerxias.

O lanzamento de “Pescaturacción” 
coincide coa posta en marcha por 
parte da Confraría, co apoio do 
Concello e tamén no marco da 
convocatoria do GALP, do proxecto 
“Cedeixura”, que se dirixe a divulgar 
os valores da pesca de baixura e o 
marisqueo. Ao igual que o proxecto 
“Cedeixura” ten previsto lanzar a 
marca “Pesca de Costa”, o traballo 
desta iniciativa comportará a creación 
dunha imaxe de marca.

Os produtos do mar como 
dinamizadores turísticos 

O Concello de Cedeira adxudicou 
recentemente, por 15.814€ e con 

cargo ao convenio que mantén con 
Turismo de Galicia, uns traballos 
de sinalización do Camiño Vello a 
Santo Andrés de Teixido. Trátase de 
revitalizar un roteiro secular, ao que 
vai asociado o debuxo dun peixe. 
Vanse instalar 12 monólitos con este 
símbolo ao longo dos 14 quilómetros 
que discorren por Cedeira ata o 
santuario, así como dous novos paneis 
informativos cun código QR que 

aportará información, ao tempo que 
se renovan outros dous xa existentes e 
se reubican catro monólitos que están 
mal colocados.

Sinalización do Camiño Vello 
a Santo André de Teixido 

Novas axudas e 
convenios co tecido 

asociativo da vila

Catro asociacións obtiveron 
axudas da convocatoria 

feita polo Concello en 2020 para 
a realización de actividades e 
programas. Repartíronse un total 
de 8.149€, en subvencións que 
cobren entre o 60 e o 80% das 
actividades a realizar, entre a 
Rondalla de Cedeira, a AVV Cervo 
Tarroiba, a sociedade artística 
Eixil e a asociación de Patchwork. 
Dúas delas, a entidade veciñal de 
Cervo e Eixil, obtiveron tamén 
fondos da convocatoria municipal 
de axudas para investimentos, na 
que igualmente foi beneficiaria 
a asociación cultural da Terceira 
Idade Aturuxeiras. Neste caso, o 
Concello adxudicou en total 1.320€ 
en axudas que cobren o 80% dos 
investimentos.

Por outra banda, tamén ao finalizar 
2020, o Concello asinou un novo 
convenio de colaboración coa 
asociación Amigos dos Ríos de 
Cedeira (ARCE), por valor de 
4.000€. Estes fondos servirán 
para apoiar actividades como a 
realización de obradoiros sobre o 
ciclo da auga, saídas para a roza 
e limpeza dos cursos fluviais, a 
formación de voluntarios ou a 
organización de marchas.

Cedeira Informa é un servizo, 
vía WhatsApp, para manter 

informada a cidadanía das novidades 
da axenda municipal. Para recibir 
mensaxes hai que gardar na lista de 
contactos o número 604.024.266 co 
nome “Cedeira Informa” e enviar a 
mensaxe “alta información Concello 
de Cedeira”. A continuación, ao 
teléfono do solicitante chegará unha 
confirmación de alta no servizo e 
comezará a recibir as novas. 

“Cedeira Informa”, 
un servizo 
municipal
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Cumprindo o seu compromiso 
de poñer en marcha un proceso 
deste tipo, o Concello traballa 

desde novembro co alumnado de 
4º de ESO do IES Punta Candieira 
na elaboración dos primeiros 
orzamentos participativos da vila. É 
unha experiencia piloto, pero que terá 
unha aplicación efectiva: a mocidade 
vai decidir o destino dunha partida de 
20.000€ das contas municipais deste 
ano 2021.

Polo de agora os mozos e as mozas 
xa probaron que teñen moitas e moi 
variadas inquedanzas. No proceso de 
debate xurdiu un parque de calistenia, 

un local de ensaios para grupos locais, 
un parque canino e de adestramento, 
un fondo de solidariedade... Os 
proxectos están a ser avaliados polos 
técnicos municipais, coa finalidade 
de contar cunha lista de propostas 
viables económica e xuridicamente. 
Todas serán ao final sometidas a 
votación para elixir as que se levarán a 
cabo. No proceso, o alumnado coñece 
o funcionamento do Concello, os seus 
órganos de decisión e áreas de xestión. 
Desde o goberno local destacan o 
interese dos mozos e mozas nesta 
experiencia, que lles abre as portas do 
Concello e representa un exercicio de 
pluralismo e democracia.

A mocidade tamén 
decide en Cedeira

Un equipo do IES 
Punta Candieira, ao 

Hiperbaric Challenge

Un xogo que suma 
arte e coñecemento 

da natureza 

D iscalzos Racing Team é o 
nome do equipo de 14 mozos 

e mozas do ciclo de Mantemento 
e Electricidade do IES Punta 
Candieira que vai competir no 
Hiperbaric Challenge. Trátase dun 
desafío educativo no que estarán 
outros vinte equipos de toda España 
e que consiste en desenvolver e 
construír un coche de inercia de 
principio a fin, incluíndo tanto os 
aspectos técnicos e de deseño como 
os de xestión empresarial dunha 
iniciativa deste tipo. Entre outras 
probas para avaliar o traballo, 
o coche do equipo cedeirés terá 
que facer un circuíto urbano pola 
cidade de Burgos. 

Os rapaces presentaron o seu 
proxecto recentemente ao 
alcalde, Pablo Diego Moreda, 
e á concelleira de Educación, 
Ermitas García, quen quedaron 
moi gratamente sorprendidos 
pola creatividade e o talento dos 
xóvenes e lles garantiron o apoio 
do Concello para que poidan viaxar 
e participar na proba final, que se 
as circunstancias o permiten será 
no vindeiro mes de xuño.

O colectivo sociocultural Rampla 
acaba de lanzar, co apoio do 

Concello, un xogo no que se unen 
as ilustracións do artista local 
André Ramil Díaz e o coñecemento 
da natureza. Trátase de fichas con 
debuxos de paxaros, acompañados 
do seu nome científico e popular, 
coas que identificar parellas. Ao 
igual que a denominación do 
xogo, que é “Paxaros-Hegazti-
Ocells-Pájaros-Birds”, os nomes en 
cada ficha están tamén en galego, 
vasco, catalán, castelán e inglés. O 
Concello comprou 500 unidades 
que repartiu entre a cativada.

A galería de arte nas rúas de Cedeira segue a medrar. Alumnos e alumnas do IES 
Punta Candieira pintaron un mural adicado á igualdade na parede que está en 
fronte do centro. Ademais dun exercicio artístico, foi un esforzo reflexivo no que 
compartiron ideas e construíron xuntos a mensaxe e a súa forma.



Amaioría dos ríos 
de Galicia están 
moi degradados 
e queremos 
que iso cambie, 
poñelos en 
valor”. Con esta 
m o t i v a c i ó n 

naceu en 2017 a Asociacion de Amigos 
dos Ríos de Cedeira (ARCE), unha 
entidade que tal como explica o seu 
presidente, Camilo Casal, conseguiu 
neste tempo limpar e facer accesibles 
arredor de dous quilómetros do 
curso medio do Condomiñas, os máis 
próximos á vila. “A xente agradéceo 
-explica- e tamén vemos que isto activa 
a sensibilidade medioambiental”.

A iniciativa xurdiu cando Camilo 
Casal era concelleiro e tanto el 
como as persoas que o acompañaron 
tiñan claro que precisaban o apoio 
do Concello. “Tivémolo daquela, 
seguimos contando con el e 
confiamos en que así siga”, comenta. 
Tamén precisan de máis xente, e en 
especial de xente moza, que sume 
forzas á entidade. ARCE está formada 
actualmente por máis de 60 persoas 
e pode dicirse que o obxectivo que se 
marcaron de entrada, a recuperación 
do cauce medio do río Condomiñas, 
flúe na boa dirección.

“A situación do curso medio do río, 
que é o tramo duns 4 quilómetros 
desde o muíño da Acea ata o de 
Chimparra, facía imposible camiñar 
polas súas beiras, porque a maleza era 
moi tupida e as fincas privadas tiñan 
peches que chegaban ata o río; tamén 
era imposible chegar ao auga polas 
dez entradas que hai desde as pistas 
colindantes, porque a vexetación e a 

auga que baixaba de sobrantes facíaas 
intransitables”, recorda Camilo 
Casal. ARCE puxo mans a obra e o 
Concello tamén, enviando cartas 
aos propietarios para que deixaran, 
sen pechar, cinco metros de paso 
pola beira do Condomiñas. Así foi 
mudando a situación e pouco a pouco 
conseguiuse despexar a metade dese 
curso medio, uns dous quilómetros, 
polos que segundo explica o 
presidente da asociación, agora pasea 

moito a veciñanza. E descubriuse un 
patrimonio que estaba literalmente 
sepultado pola maleza. “Hai oito 
muíños neste treito do río e algún 
deles era descoñecido para nós”, 
recorda Camilo Casal.

O traballo de ARCE foi moi importante 
para que o Concello puxera en 

marcha o estudo ambiental do leito 
e a contorna do río que dará lugar 
á súa rehabilitación integral. Unha 
consultora especializada está a facer 
o estudo, no que se concretarán os 
obxectivos que xa debuxara ARCE: a 
rehabilitación dos tramos deturpados 
do río e a supresión de verteduras, a 
creación de sendas peonís e zonas de 
lecer; a sinalización dos elementos 
singulares, tanto da arquitectura, 
como os muíños, a flora, a fauna, a 
microtoponimia... 

E xunto á próxima intervención, 
ARCE continua traballando cos seus 
medios tanto na recuperación do 
río -moitas veces coas súas propias 
desbrozadoras- como na sensilización 
da poboación, a través de charlas e 
saídas, excursións... Como a auga 
do río, que sempre vai ao mar, o 
traballo de ARCE avanza implacable 
sen retroceder. “Cando comezamos 
recollimos unha bicicleta, un colchón, 
nin se sabe cantas botellas... pero iso 
xa non volverá”, di Camilo Casal.

ARCE, a entidade que está a 
redescubrir o río Condomiñas 

A asociación chama á 
xente moza a sumarse 
e colaborar
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