
A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

O goberno local celebra que a 
Consellería de Sanidade teña 

acadado nestas últimas semanas,  
despois de retomar o diálogo co 
Concello de Cedeira,  o compromiso 
de acelerar os trámites para 
asinar o convenio que dará paso á 
ampliación do Centro de Saúde. 
Esta é unha vella demanda da 
poboación cedeiresa, do Concello 
e do propio persoal do servizo, 
xustificada nas eivas estruturais do 

edificio actual e na falla de espazo, 
que impide ofrecer algunhas 
prestacións ás persoas usuarias. 
O Concello mercara e puxera a 
disposición da Consellería, xa a 
finais de 2019, o edificio do número 
7 da rúa Ortigueira, que linda co 
Centro de Saúde. Unha vez feitas 
as obras, o espazo dispoñible vai 
incrementarse en preto dun 50%, 
co que iso suporá na mellora da 
atención. Segue na páx. 7 

OConcello de Cedeira aprobou 
recentemente o orzamento 

municipal de 2021, que ascende 
a máis de 6,3 millóns de euros. As 
contas dan prioridade aos Servizos 
Sociais, cuxa partida ascende 
ata situarse en 1.080.000 euros, 
reflectindo o esforzo que está a facer 
a administración municipal para 
apoiar e achegar recursos ás familias 
que o precisan. A importancia 
do seu traballo quedou patente 

no Premio Muller da Vila, que a 
Asociación de Mulleres da Vila 
concedeu este ano ás traballadoras 
do Servizo de Axuda no Fogar. 
O equipo municipal xestiona o 
SAF e tamén un longo catálogo de 
prestacións municipais e doutras 
administracións, configurándose 
como a referencia máis próxima 
para a poboación de Cedeira e o seu 
apoio inmediato para tramitar todo 
tipo de axudas. Segue na páx. 2

 ǿ As novas contas reservan 
un fondo de 70.000€ para 
máis axudas a empresas 
afectadas pola covid         Páx. 3

 ǿ Demanda unánime para a 
cubrición do patio do Areal 
no Nicolás do Río Páx. 3

 ǿ Máis de 1,1 millóns de euros 
para novos investimentos 
neste ano 2021 Páx. 4 e 5

 ǿ O Concello conta xa co 
proxecto de rexeneración do 
curso medio do Condomiñas, 
valorado en 400.000€           Páx. 7

A ampliación do Centro de 
Saúde será unha realidade

Novo presuposto coa prioridade no social
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O pleno do Concello de Cedeira 
aprobou no pasado febreiro os 
orzamentos municipais para 

o presente exercicio 2021. As contas 
ascenden a 6.315.212,13€ e reflicten, un 
ano máis, a aposta do goberno local 
polos Servizos Sociais. Increméntase 
de novo a partida destinada a este eido, 
ata chegar a 1.080.000€, para reforzar 
o importante traballo que desenvolve 
este departamento, especialmente en 
tempos de dificultades como os que se 
están a vivir pola pandemia.

O citado presuposto do Concello, no 
que este ano vai incluída unha partida 
de 135.478€ do POS+Adicional,  
dedícase a mellorar a calidade de 
vida de veciños e veciñas en situación 
de desvantaxe social, a través de 
diversos programas que respostan a 
necesidades urxentes de todo tipo, 
desde alimentación ata a compra 
dunhas lentes ou libros no comezo 
do curso. O Servizo de Axuda no 
Fogar (SAF) é quizais a máis coñecida 
das prestacións que xestionan os 
Servizos Sociais, pero a realidade é 
que o traballo deste departamento 
abrangue moito máis. En xeral, o 
persoal municipal é a referencia máis 
próxima para a veciñanza á hora 
de informarse e asesorarse sobre 
os recursos existentes, de maneira 
que se desenvolve moito traballo  
de orientación e xestión de axudas 
doutras administracións, partindo 
do coñecemento real que existe das 
persoas demandantes. 

Así, nas oficinas de Servizos Sociais, no 
terceiro andar do Centro Sociocultural, 
realízanse os trámites para solicitar 
valoracións de dependencia, o servizo 
de teleasistencia, o programa Xantar 
na Casa ou prazas nos centros de 
día ou residencias. Estas oficinas son 
tamén a referencia para xestionar o 
programa de respiro familiar e o de 
estancias temporais en residencias.

Igualmente, o traballo dos Servizos 
Sociais municipais abrangue a 

valoración de discapacidades e 
tamén a solicitude de pensións non 
contributivas, a tramitación de familia 
numerosa, a tarxeta de benvida para 
bebés ou as axudas de aluguer da 
Xunta para vítimas de violencia de 
xénero e persoas cunha demanda 
de desafiuzamento.  Nesta oficina  
municipal ocúpanse das axudas do 
Plan Estatal de Vivenda -agora estase 
a esperar que saia a convocatoria- 
e xestionan numerosas solicitudes 
do Bono Social Eléctrico e a liña da 
administración autonómica para 
evitar os cortes da subministración a 
consumidores vulnerables. 

As solicitudes do Risga, as axudas de 
Inclusión Social da Xunta -para gastos 
puntuais de emerxencia, como pode 

ser a compra dun electrodoméstico, 
por exemplo, ou dunha dentadura 
postiza, unhas lentes...- son outros 
dos programas que xestionan desde o 
servizo municipal, igual que a tarxeta 
moedeiro que puxo en marcha a 
Xunta a raíz da covid, que se recarga 
en función do número de persoas da 
familia e as súas necesidades. 

O equipo municipal, que está 
formado por dúas traballadoras 
sociais, unha educadora familiar, 
unha administrativa e unha psicóloga, 
recibe á veciñanza de luns a venres 
en horario de nove da mañá a dúas 
da tarde. Convén, advirten desde o 
mesmo servizo, reservar previamente 
a cita presencial a través do teléfono, 
chamando ao número 981 492 179.

O orzamento do Concello de Cedeira 
reforza de novo os servizos sociais 

2 - SERVIZOS SOCIAIS

Recoñecemento público

O  Servizo de Axuda no Fogar é 
un recurso fundamental para 

as persoas dependentes que están 
nos seus domicilios e para as súas 
familias. Como tal, e atendendo ás 
especiais circunstancias do último 
ano, foi homenaxeado con motivo 
do 8 de marzo pola Asociación de 
Mulleres da Vila. As traballadoras 
do SAF, que mantiveron a atención 
durante a crise sanitaria, mereceron 
o título de “Muller da Vila” de 
parte da entidade, que se fixo 
extensivo tamén ás traballadoras 
municipais de Servizos Sociais. O 

acto de entrega do premio, que 
noutras ocasións ten lugar nunha 
cea de confraternidade, celebrouse 
este ano coas debidas medidas de 
prevención no Palacete Municipal.
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Os orzamentos de Cedeira 
neste ano 2021 van contar, 
unha vez máis, co tecido 

empresarial. O goberno local 
reservou unha partida de 70.000€ 
para a convocatoria de novas axudas 
que servirán para apoiar ás pequenas 
empresas e aos autónomos da vila e 
manter a actividade e os empregos 
naqueles sectores máis golpeados 
pola pandemia.  

No pasado 2020, o Concello de 
Cedeira foi o primeiro da zona que 
artellou unha convocatoria de fondos 
municipais para axudar aos negocios 
locais. Daquela, 112 microempresas 
e autónomos da vila recibiron as 
axudas, que sumaron 76.750€. Veu 

despois o programa provincial PEL-
Reactiva, cun orzamento de 137.741€ 
reservado para o municipio, que se 
repartiu entre 63 negocios e que foi 
custeado nun 80% pola Deputación 
e no 20% restante polo Concello. Así, 
o pasado ano a cantidade distribuída 
chegou ata 214.491 euros, e por parte 
da administración local está garantida 
xa unha nova partida de 70.000 euros.

A intención do Concello é deseñar 
a convocatoria de dinamización 
económica para que as axudas 
complementen ou completen 
os programas de rescate doutras 
administracións, co devezo de garantir 
que ningún negocio, cumprindo os 
requisitos, queda sen apoio. 

Creado un novo fondo de 
axudas para as empresas

O Concello renova co orzamento 
de 2021 o seu compromiso 

coas asociacións da vila, cuxa 
vitalidade enriquece a vida social e 
cultural e representa un piar para 
o desenvolvemento da localidade. 
Máis de 192.000 euros distribuiranse 
entre estas entidades a través de 
convenios nominativos -para o 
financiamento das súas actividades 
e gastos correntes- e tamén nas 

convocatorias anuais  en réxime 
de concorrencia competitiva para 
gastos e investimentos. Estes 
últimos programas contan con 
72.000€ de presuposto, repartidos 
en 30.000€ para axudas de gastos 
de asociacións deportivas, e outro 
tanto para as culturais, e 6.000€ para 
a convocatoria de investimentos 
para entidades deportivas, e idem 
para as culturais. A Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil, a da 
Cruz Vermella, Apader, Sobre Rodas, 
ABAC, as asociacións de nais e pais 
de alumnos Pica Peixe e O Beco, a 
asociación San Andrés de Teixido, A 
Crina, a Asociación Mares e a Escola 
de Música e a Banda de Música Vila 
de Cedeira son as beneficiarias dos 
convenios cos que o Concello  quere 
manter e impulsar as súas propostas, 
todas beneficiosas para o municipio. 

Partida para a dinamización do tecido asociativo

Petición unánime 
para cubrir o patio 
do Areal no colexio

Opleno da corporación cedeiresa 
aprobou no pasado mes de 

febreiro, por unanimidade, a moción 
que presentou o grupo socialista para 
solicitar á Consellería de Educación 
a construción dunha estrutura de 
cubrición do patio do Areal, no CEIP 
Nicolás do Río. Foi unha proposta 
traballada coa comunidade educativa 
do centro e cuxa xustificación está 
reforzada polas actuais medidas de 
distanciamento, que impoñen recreos 
separados por grupos de alumnado. 

As actuais infraestruturas do colexio 
impiden que, en días de choiva, 
todos os grupos de nenos e nenas 
poidan saír xogar ao exterior. A 
cubrición deste espazo garantiría, 
coa debida ventilación, un mellor 
aproveitamento das instalacións 
escolares tanto nas circunstancias 
actuais como no futuro. O goberno 
local xa remitiu o acordo plenario e 
unha petición formal de entrevista á 
Consellería de Educación.

A moción do pleno de Cedeira 
expresa tamén o desexo de que o 
novo espazo cuberto para o colexio 
estea organizado atendendo a 
criterios de educación e socialización 
en igualdade, fuxindo da tradicional 
disposición destes espazos en torno 
a unha pista para o xogo con pelota, 
para así facilitar a participación de 
nenos e nenas.



Otraballo de mantemento 
e mellora das instalacións 
municipais segue adiante 

con normalidade, nos últimos dous 
meses con especial énfase no eido da 
eficiencia ambiental.

 Lámpadas led, máis eficientesݚ 
e menos contaminantes

O Concello rematou a instalación 
das novas lámpadas led na avenida 
Castelao e nas rúas Nosa Señora do 
Mar, Regueiro, Salinas, Hórreo, Silva, 
Travesía da Silva, Gaias da Area, avenida 
Zumalacárregui e López Cortón a 
Río da Veiga. A administración local 
investiu 63.718,9€ na compra das 
luces led, que despois instalou o 
persoal municipal. Además, acaba de 
adxudicarse a compra de 921 lámpadas 
led máis que se van repartir pola 
zona rural, nas diferentes parroquias 
do municipio, cun investimento de 
39.796,63 euros.

 Rehabilitación do Pazo deݚ 
Moscoso

Están en marcha as obras de 
rehabilitación do Pazo de Moscoso, 
a actuación máis importante das que 
ten en curso o goberno local. As obras 
adxudicáronse no pasado outubro, 
por máis de 450.000 euros, e servirán 
para devolverlle a vida a un inmoble 
emblemático. Alí desprazaranse 
despois os Servizos Sociais, 
Intervención e a Policía Local. 

 Rehabilitación do anel daݚ 
Praza Roxa

Con cargo aos orzamentos de 2021, o 
Concello acaba de adxudicar a obra 
de rehabilitación estrutural e do 
pavimento do anel da Praza Roxa. 
Cun orzamento de 112.249,99€, vanse 
levantar a superficie, podar as raíces 
das árbores, aplicar unha malla para 
que no futuro non levanten o chan, e 
adecuar de novo o espazo, cun acabado 
de resina epoxi que evite esvaróns.

 ,Melloras dos camiños do Becoݚ 
A Painceira e outros

Recentemente remataron as obras 
de mellora dos camiños municipais 
do Beco, A Painceira, Santallamar 
e O Cancelo, adxudicadas por 
89.634,65 euros. Os traballos 
permitiron estender a rede de 
recollida de augas pluviais e 
mellorar as condicións destes viais, 
favorecendo así a seguridade vial 
nos mesmos.

 Traballos no saneamento nasݚ 
Pontigas e na zona urbana

Están xa rematadas as obras de 
saneamento nas Pontigas, que o 
Concello adxudicou o pasado verán 
por 80.000 euros e que levaron a rede 
ata este núcleo de poboación. Atópase 
en execución, por outra banda, o 
proxecto de saneamento nas rúas 
Estrada, Valdoviño, San Sadurniño 
e Travesía da Praia -na fotografía de 
arriba-, adxudicadas por 155.939 euros.

4 - OBRAS

Actuacións rematadas e en curso 
na carteira de obras municipal

En canto a infraestruturas dependentes doutras administracións, abriuse 
recentemente ao tráfico a nova variante das Pontigas, executada pola Deputación 
cun investimento de máis de 588.000 euros. E cómpre celebrar a posta en marcha 
das obras da AC-566 por parte da Xunta, unha actuación con máis de 3,6 millóns 
de euros de presuposto e que vai recortar o tempo da viaxe por estrada a Cedeira.
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Coa aprobación das novas contas 
para 2021 chegan tamén novos 
investimentos. Neste capítulo 

están consignados 1.159.849,33€, 
nunha parte de recursos do Concello 
e tamén de axudas xestionadas diante 
doutras administracións. Entre os 
proxectos que o goberno municipal 
vai acometer están os seguintes:

 Cubertas dos escolares de Saa eݚ 
Sisalde Maior

Neste 2021 investiranse 74.163,57€ nas 
obras de consolidación e reparación 
das cubertas dos antigos escolares de 
Saa e Sisalde Maior, en ambos os dous 
casos con moitos problemas que están 
a provocar filtracións de auga e mesmo 
algún desprendemento. 

 Skate e tirolina no Parqueݚ 
Camiño Real da Madalena

Neste exercicio o Concello vai executar 
un bowl de skate e unha tirolina 
no Parque Real da Madalena. Hai 
126.012,82€ orzamentados para esta 
intervención, especialmente dirixida 
á infancia e a xuventude de Cedeira. 
O “bowl” ou bañeira de skate ocupará 
o lugar da  fonte circular, e a tirolina 
infantil, de 28 metros de longo, estará 
moi próxima un dos parques de xogos 
infantís.

 Firme da Avenida de España eݚ 
Camiño Pitilleira

Cun investimento de 51.649,84€, 
o Concello vai acometer obras de 
renovación do firme na Avenida de 
España e o Camiño Pitilleira, no casco 
urbano, que actualmente se atopa 
moi deteriorado. 

 Reforma da Praza 18 deݚ 
Decembro

O Concello reserva 285.856,15€ para 
unha reforma da Praza 18 de Decembro 
que fará deste espazo un lugar axeitado 
para o encontro e a convivencia. 
Construirase unha pérgola acristalada 
e colocarase novo mobiliario urbano 
que quedará protexido do vento e da 
choiva. Tamén se adecuarán unha zona 
axardinada, prazas de aparcamento e 
itinerarios peonís que conecten coas 
rúas adxacentes.

 Beirarrúas da Avenida Españaݚ 
e catro rúas máis

Cun orzamento de 219.932,78€, o 
Concello vai acometer a mellora 

das beirarrúas na Avenida España 
e as rúas Ponte Nova, José Pascual 
López Cortón, Camiño Pitilleira e 
Salinas.

 Ampliación do saneamentoݚ 
nas Pontigas

Tras a obra de saneamento levada a 
cabo polo Concello de Cedeira nas 
Pontigas, que dotou a este lugar 
dunha nova depuradora ecolóxica 
e dun colector xeral ao longo das 
estradas DP-2204 e DP-2206, vaise 
acometer agora a ampliación da 
rede de colectores. Así farase un 
investimento de 99.963,73€ para 
levar o servizo ás vivendas da zona 
das Pontigas, da zona da Pardiñeira 
e outras.

Novas contas, novos investimentos

Parque de calistenia e autocine

O Concello vai executar neste 2021 
os seus primeiros orzamentos 

participativos. O alumnado de 4º 
da ESO do IES Punta Candieira 
protagonizou o proceso de 
presentación de propostas, debate 
e votación, e levou ao pleno da 
corporación a proposta acordada, 
de construción dun parque de 
calistenia e de organización dun 
ciclo de autocine, na que finalmente 
se investirán os 20.000€ reservados 
para este exercicio de democracia 
directa. Foi, como destacou o 

alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, 
unha experiencia na que os mozos e 
mozas do instituto amosaron moito 
interese e madurez e puideron 
coñecer de cerca o traballo da 
administración municipal, as áreas 
de xestión, organización, etc. O 
pleno aprobou por unanimidade 
o 25 de marzo a proposta que os 
rapaces presentaron á corporación, 
resultado dun proceso que comezou 
en novembro pasado e que contou 
co apoio do seu profesorado e do 
persoal municipal.



6 - CULTURA

Coas medidas de hixiene e aforos 
marcados polas autoridades 
sanitarias en cada momento, o 

Auditorio Municipal de Cedeira está a 
manter un alto nivel de asistencia aos 
espectáculos programados no marco 
da Rede de Teatros e Auditorios de 
Galicia, en colaboración coa Agadic. 
O devandito espazo acolleu durante 
este primeiro trimestre do ano catro 
espectáculos, dous para público 
adulto e outros dous para o infantil. 
Cómpre destacar a alta afluencia, ao 
igual que a implicación da veciñanza 
nas últimas accións propostas desde o 
departamento de Cultura do Concello 
para celebrar, a través das redes 

sociais, o Entroido e o Día de Rosalía.

A vida cultural de Cedeira adoita 
contar cun importante impulso do 
tecido asociativo, que nos últimos 
tempos viuse freado pola situación. 
Porén, pouco a pouco vanse 
retomando actividades, coas medidas 
de seguridade oportunas,  con todo o 
que iso ten de positivo para a saúde 
emocional das persoas e a vida social 
do conxunto da poboación. 

Aos espectáculos que xa ten en cartel 
para os vindeiros meses, o Concello 
sumará pronto novas propostas 
participativas.

A cultura segue latexando 
na nova normalidade 

O Concello de Cedeira sufragará 
con 14.399€ a nova campaña de 

escavacións arqueolóxicas no Castro 
do Sarridal que se desenvolverá 
durante o verán. Así, segundo 
explicou Emilio Ramil -director dos 
traballos- retomarase a escavación 
do paramento exterior do conxunto 
castrexo, no punto onde quedou na 
anterior campaña e continuando case 
ata chegar ao cantil, e abordarase a do 
foxo, outro dos elementos defensivos 
do conxunto. Tamén rematarán os 

traballos de definición do enlosado 
no acceso á sauna. Esta nova campaña 
suporá un avance máis, explicou 
Ramil, e “sera xa moi evidente a 
estrutura defensiva do castro”.

Próxima campaña de 
escavación no Sarridal  

Proceso de selección 
de persoal e creación 
de bolsas de emprego

O Concello de Cedeira publicou 
recentemente a apertura dun 

proceso de selección de persoal para 
cubrir sete postos de peóns, aos que 
se lles fará un contrato de xornada 
completa durante ?? meses con cargo 
á subvención obtida da Deputación 
da Coruña, de 86.000 euros, dentro 
do programa PEL Reactiva. Por 
outra banda, o goberno local ten 
publicadas tamén senllas resolucións 
para crear dúas bolsas de traballo 
coas que cubrir contratacións 
temporais ou facer nomeamentos 
interinos de traballador/a social, 
nun caso, e de Axente de Emprego e 
Desenvolvemento Rural, noutro.

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

Traballos de 
reparación na cuberta 

do polideportivo

O Concello realizou traballos 
de reparación na cuberta 

do Polideportivo Municipal, cun 
gasto próximo aos 14.500€ e coa 
finalidade de resolver os problemas 
de filtracións de agua e humidade. 
É unha actuación enmarcada 
nas tarefas de mantemento das 
instalacións municipais.



O goberno local celebra a volta 
ao diálogo da Consellería de 
Sanidade, que se acaba de 

comprometer a asinar o convenio 
co goberno local e facer realidade 
a ampliación do Centro de Saúde. 
Remata a parálise na que entrara 
o proxecto en decembro de 2019, 
despois de que o Concello de Cedeira 
se fixera coa propiedade do número 
7 da rúa Ortigueira, o edificio das 
“sindicais”, e o puxera a disposición 
da Xunta. 

O camiño despexouse nunha reunión 
que mantiveron o alcalde, Pablo 
Diego Moreda Gil, e o conselleiro de 
Sanidade, Julio García Comesaña, a 
mediados deste mes de marzo. Antes 
houbo unha proposición do PSdeG no 
Parlamento Galego e outras xestións 
que deron como resultado o acordo 
sobre a necesidade de acelerar o 
proxecto. Así, o Concello contratou 

recentemente unha modificación 
puntual do PXOM necesaria para 
acometer o proxecto, e Sanidade vai 
axilizar a redacción do convenio de 
cesión do inmoble de titularidade 
municipal. Unha vez asinado, a Xunta 
poderá licitar o proxecto e as obras. 
Coa suma do edificio anexo, o Centro 

de Saúde aumentará a superficie en 
case un 50%. Moreda Gil destacou 
que esta é unha demanda que vén de 
máis de 10 anos atrás e celebrou que 
por fin as persoas usuarias, de Cedeira 
e de concellos limítrofes, están máis 
preto de contar con servizos agora 
inexistentes e en mellores condicións.

Sanidade comprométese a acometer 
a ampliación do Centro de Saúde
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Pasos cara a rexeneración integral 
do curso medio do Condomiñas 

O goberno local ten xa redactado 
e valorado o proxecto de 
rexeneración ambiental do 

curso medio do río Condomiñas. É unha 
actuación ambiciosa, orzamentada 
nuns 400.000 euros, para a que o 
Concello vai buscar a colaboración 
da administración autonómica. 
Segundo informa o alcalde, Pablo 
Diego Moreda, está solicitada xa unha 
reunión con Augas de Galicia para 
presentar esta intervención, “que vai 
poñer en valor un patrimonio de todas 
e todos os cedeirenses, devolvéndolle 
o equilibrio natural e paisaxístico á 
contorna do río”. 

O proxecto contempla a creación 
dun paseo fluvial desde a ponte da 

Acea ata as proximidades do muíño 
de Chimparra, cunha intervención 
moi respectuosa co medio e que 
vai facer accesibles moitos puntos 
agora impracticables pola maleza 
ou polos peches particulares. Os 
traballos contemplan accións para 
a recuperación da fauna e a flora 
autóctonas, así como a erradicación 
das especies invasoras. 

O alcalde destaca que é un proxecto 
moi ilusionante e quixo recordar 
o traballo que desenvolveu 
o goberno de Vergara para a 
recuperación da desembocadura 
do río, ao tempo que agradeceu a 
colaboración da asociación Arce e 
do Club Candieira.



Ocontrol das 
c o l o n i a s 
de gatos é 
o principal 
traballo da 
A s o c i a c i ó n 
polo Benestar 
Animal de 

Cedeira (ABAC), unha entidade que 
naceu en 2018 por iniciativa dun 
grupo de veciñas e veciños da vila. 
Movéronos o amor polos animais, a 
compaixón e a vontade de cambiar 
unha situación na que se producían 
frecuentes mortes por atropelos e 
outras circunstancias. A asociación 
contou desde o principio coa 
colaboración do Concello, co que 
mantén un convenio para financiar 
ano a ano as súas actividades.

A ABAC practica o método CES 
-captura, esterilización e solta- como 
única fórmula para o control das 
colonias de gatos das rúas. A entidade 
ten un equipo de “cazadoras” -son 
maioritariamente mulleres- que saen 
e collen os animais coas ferramentas 
e o coidado necesarios. Lévanos 
á clínica veterinaria -contan coa 
colaboración de Mac Cedeira e tamén 
de Aritovet, de Ortigueira- para poñer 
o chip do Concello, desparasitalos e 
darlles un antibiótico antes de soltalos 
de novo. É o traballo fundamental e 
o  obxectivo máis importante que se 
marcou a entidade ao nacer, ainda 
que co tempo a realidade fíxolle 
asumir outras tarefas.

Así, a asociación que preside Paula 
Pérez puxo en marcha tamén as 
adopcións. Teñen formalizado xa 
arredor de 70, a través dun contrato 
coa persoa que acolle, de maneira 

que ABAC cubre a castración e fai un 
seguimento para garantir o benestar 
do animal. Fundamentalmente 
traballan con gatos, pero tamén 
acollen e ofrecen en adopción cans ou 
outros animais cando aparecen.

A ABAC conta cun local cedido polo 
Concello -no edificio das antiguas 
sindicais- no que teñen gaiolas e 
equipamento para aloxar animais en 
recuperación, por unha enfermidade 
ou unha operación. Porén, clarexan 
desde a entidade que non son unha 
protectora, é dicir, non teñen un 
refuxio de animais permanente. 

Outra das tarefas que asumen é a 
alimentación das colonias de gatos. 
Evitan así que a xente deixe alimentos 

de maneira descontrolada e que as 
rúas terminen feitas un vertedoiro. 
ABAC reparte alimento seco e fai 
unha vixilancia da situación sanitaria 
das colonias. En ningún caso, explican 
desde a asociación, lles quitan as crías 
ás nais.

Actualmente a asociación conta con 
200 persoas socias, un número que 
fala do interese e implicación que 
realmente espertou a súa actividade. 
O control das colonias comenzou 
pola parte urbana, pero hai tempo 
que as voluntarias tamén acuden á 
zona rural de Cedeira. A ABAC recibe 
numerosos avisos da veciñanza -a 
través do teléfono 635 75 48 37- sobre 
animais implicados en accidentes, ou 
que aparecen dentro dos motores dos 
coches, abandonados, feridos... 

As socias de ABAC explican que están 
satisfeitas porque teñen conseguido 
reducir o número de gatos mortos 
na localidade e a veciñanza está máis 
concienciada e sensibilizada. 

ABAC, a entidade que vela polo 
benestar animal en Cedeira

Nestes años lograron 
reducir o número de 
gatos mortos
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