
A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

O Centro de Día de Cedeira, unha 
infraestrutura necesaria e pola 
que o goberno local leva anos 
traballando, vai atopar o impulso 
económico que precisa no plan 
acordado entre a Fegamp e a Xunta 
de Galicia para crear ou mellorar, 
con fondos Next Generation, 
equipamentos sociais deste tipo. 
O Concello presentou a oportuna 

solicitude a esta convocatoria, na 
que se establecem aportacións de 
600.000€ para a construción de 
novos centros de día. O de Cedeira 
conta xa co anteproxecto redactado 
e un solar municipal, próximo á 
Estación de Autobuses, que o pleno 
da corporación acordou poñer a 
disposición da Xunta de Galicia.
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O  grupo Tanxugueiras virá a 
Cedeira para dar o concerto de 

peche das festas de verán, as primeiras 
que van cobrar a intensidade de 
sempre tras dous anos marcados 
pola pandemia. A súa actuación o 
17 de agosto, será o colofón ao día 
da tradicional xira e a un programa 
deseñado polo Concello para ofrecer 
alternativas de ocio a todos os 
públicos.  A vila estivo a ser nos meses 
anteriores ao verán un bulebule de 
actividade. A estrea de "Rapa", que 
xa se notou na afluencia de público 
ao Curro da Capelada o pasado 5 de 
xuño; a estadía do Centro Dramático 
Galego, que elixiu Cedeira para facer 
unha das catro paradas en Galicia da 
xira da obra "Ás oito da tarde, cando 
morren as nais" ou a Festa da Pescada 

-na imaxe-, no marco do proxecto 
Cedeixura, son algúns eventos que 
contribuíron a dinamizar a vida 
cultural e social da localidade.
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 ǿ O Concello vai executar 
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 ǿ Rematadas as obras de 
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axudas supramunicipais para 
crear 33 empregos Páx. 3

 ǿ Goberno local e Sanidade 
acordan criterios para levar 
adiante a ampliación do 
Centro de Saúde Páx. 4

 ǿ O Centro de Ocio 
Xuvenil reabre con novo 
equipamento e actividades 
de dinamización Páx. 5 

O Centro de Día opta a 
fondos Next Generation

O concerto de Tanxugueiras 
pechará as festas de verán
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Un ano máis, a saneada situación 
das contas do Concello de 
Cedeira permite incorporar ao 

orzamento remanentes procedentes do 
exercicio anterior. Desta volta, o goberno 
local sumou preto de  1,1 millóns de 
euros dos máis de 2,7 que quedaron 
de tesourería tras o peche de 2021. 
No detalle do reparto destes fondos, 
aprobado en pleno extraordinario en 
abril, aparecen 80 actuacións en áreas 
diversas, desde obras de saneamento ata 
as festas de verán.

Así, un total de 103.834€ irán 
destinados ao mantemento ou 
incremento do patrimonio municipal. 
Este capítulo abrangue desde a mellora 
na iluminación do Auditorio Municipal 
ata a compra de mobiliario para o Pazo 
de Moscoso. Outros 64.397€ van á 
protección e xestión do patrimonio 
histórico-artístico de Cedeira, con 
actuacións como una nova campaña de 
escavación no xacemento do Sarridal, 
varias obras no escolar de San Román 
ou a restauración dalgunhas pezas de 
madeira do legado de Rafael Usero. 
Preto de 79.000€ destinaranse a obras 
de pavimentación e acondicionamento 
de beirarrúas e camiños municipais; 

105.613€ a saneamento, e 30.975€ a 
melloras no alumeado público. A área 
de Deportes ten asignados 136.454€ 
destes fondos e a de Cultura, Turismo 
e Xuventude outros 236.317€. Destacan 
tamén os 55.456€ para Educación, 
cos que se vai acometer o pavimento 
do patio do Areal e a instalación de 
xogos infantís no CEIP Nicolás do 

Río. É importante a incorporación 
de remanentes tamén para afrontar 
as achegas municipais en programas 
financiados principalmente por 
organismos como o Agader, o APROL e 
o PEL e outros. Suman algo menos de 
100.000€ as aportacións do Concello 
fronte aos máis de 250.000€ que porán 
outras administracións.

O    traballo de mantemento e 
mellora das infraestruturas 

municipais non para. Entre outras 
obras, nos últimos meses acometeuse 
a conservación do firme da Avenida 
de España, entre a rúa Cerdido e o 
Polideportivo, e do Camiño de Pitilleira 
nos tramos ata Castelao e Floreal. A 
obra foi adxudicada por 40.369€.

Tamén executou o Concello unhas obras 
de adecuación nos tres baños públicos 
situados no paseo marítimo. Investíronse 
17.845€ en pintura, no cambio dos 

sanitarios estropeados e no arranxo das 
cubertas, para poñelos ao día de cara ao 
verán. As marquesiñas tamén tiveron 
un repaso: instaláronse dúas novas e 
arranxáronse outras once cun presuposto 
de máis de 11.000€. Foi preciso tamén 
acometer unhas reparacións urxentes 
na cuberta do Polideportivo Municipal 
para resolver o problema de humidades 
que había no ximnasio, uns traballos que 
custaron arredor de 8.500€. E quedou 
instalado xa o novo deshumidificador 
da piscina municipal, un equipamento 
importante para o correcto mantemento 

da instalación, que supuxo un 
investimento de 38.280€.

Tamén remataron os traballos de 
adecuación das fachadas e a cuberta da 
ampliación da escola infantil da Galiña 
Azul. O Concello destinou máis de 
61.000€ a esta actuación.

O orzamento suma máis dun 
millón de euros de remanentes

Posta ao día do aseos 
públicos e outras obras

Os 60 rapaces e rapazas de 3º da ESO do IES Punta Candieira que este ano 
xestionan os Orzamentos Participativos traballaron arreo. Elaboraron dez 
propostas, votaron e levaron ao pleno a súa decisión. Os 20.000€ irán finalmente 
á mellora da iluminación e a pintura da cancha de xogo do Floreal e o Concello 
verá a posibilidade de realizar a segunda proposta máis votada, que consistía no 
desenvolvemento de actividades deportivas e lúdicas na praia durante o verán.
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Ogoberno local formalizou a 
solicitude para que o Centro 
de Día da localidade poida 

acollerse ao plan de investimentos 
en equipamentos sociais acordado 
pola Fegamp e o Consorcio Galego 
de Servizos de Igualdade e Benestar. 
Dito programa está dotado con 13,8 
millóns de fondos Next Generation e 
vai dirixido precisamente a financiar 
actuacións de construción, reforma 
ou ampliación de equipamentos 
sociais municipais. O Concello 
de Cedeira xa tiña moito traballo 
avanzado, posto que dispón do solar e 
do acordo plenario para a súa cesión, 
así como do anteproxecto.

O Centro de Día de Cedeira estará 
xunto a Estación de Autobuses e 
contará con 273,23 metros cadrados 
útiles, nun edificio de planta baixa que 
seguirá os principios da arquitectura 

bioclimática, cun mínimo consumo 
enerxético, accesible e cunha estética 
moderna, integrada na contorna. 

O alcalde de Cedeira, Pablo Diego 
Moreda Gil, subliña a importancia 
desta infraestrutura para a vila e 
recorda que é unha vella demanda. 
“Existe unha necesidade real de contar 
con esta prestación, porque os centros 
de día para persoas dependentes 
máis próximos están en Ferrol ou en 
San Sadurniño”, explica. O proxecto 
prevé que o de Cedeira terá 25 prazas, 
que se ofertarán en quendas de 
mañá e de tarde, polo que as persoas 
usuarias atendidas poden ser máis. 
O seu funcionamento suporá tamén 
a creación de sete empregos. O 
orzamento son 656.000€ e o plan de 
investimentos da Fegamp e a Xunta 
prevé aportacións de 600.000€ para a 
construción deste tipo de dotacións.

O Centro de Día, na procura 
do seu impulso definitivo

Ogoberno local de Cedeira 
intensificou nos últimos tempos 

a tramitación de proxectos diante 
de diferentes administracións. Así, 
ás convocatorias habituais súmanse 
agora outras novas impulsadas polos 
fondos Next Generation. É o caso das 
tres iniciativas presentadas a finais 
do pasado ano á convocatoria DUS 
5000 para o impulso das enerxías 
limpas, que suporían investimentos 
por valor duns 2,3 millóns de euros.

Nesa liña, o goberno local tramitou 
recentemente tres solicitudes diante 
da Xunta para obter 149.342,21€ en 
axudas. O plan de actuación máis 
cuantioso é o presentado ao Fondo de 
Compensación Ambiental, por valor 
de 88.568,87€, ao que se suma outro de 
57.773,34€ que concorre ao programa 
da Agader para a mellora de camiños 
rurais, e un terceiro para a compra de 
novos fondos para a Biblioteca por 
valor de 3.000€.

Tramitacións que traerán máis 
recursos para novos proxectos

Axudas para a 
creación de 33 

empregos

Bonificación na 
taxa de Sogama 

para a veciñanza 

Como xa é habitual cada ano, 
o Concello de Cedeira recorre 
ás convocatorias de axudas 
supramunicipais tamén para cubrir 
contratacións temporais ligadas 
á tempada de verán ao tempo que 
se favorece a inserción laboral de 
persoas en situación de desemprego. 
Así, o goberno local solicitou 
acollerse a varios programas, tanto 
das consellerías de Emprego e de 
Traballo da Xunta de Galicia como 
da Deputación Provincial, para 
poder contratar en total a 33 persoas 
en paro. Os postos irán desde peóns 
para limpeza de espazos públicos 
e montes ata un técnico de medio 
ambiente, socorristas ou graduados 
de Turismo para reforzar a atención 
ao visitante durante o verán na 
oficina do Palacete. O custo 
salarial destes empregos ascende 
a máis de 330.000 euros e nalgúns 
casos as convocatorias priorizan a 
colectivos desfavorecidos, como os 
perceptores da Risga.

O bo facer de Cedeira na xestión dos 
residuos ten premio. O Concello vai 
poder aplicar unha bonificación do 
4% na taxa que cobra Sogama, dado 
que cumpre cos requisitos esixidos, 
que son a promoción da redución 
dos residuos e a reciclaxe de envases 
lixeiros. Desde o goberno local 
recordan accións como o reparto de 
composteiros, a recorrida separada 
de plástico, papel-cartón, vidro, 
roupa e aceite usado, as recollidas 
periódicas de residuos voluminosos 
e a existencia do punto limpo 
no polígono. Porén, todos estes 
recursos non valerían de nada sen a 
concienciación da cidadanía e a súa 
colaboración activa na reciclaxe.
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Ogoberno local de Cedeira 
está a manter diferentes 
encontros con todas as 

administracións implicadas para 
acelerar a modificación do PXOM 
que é necesaria para facer realidade a 
ampliación do Centro de Saúde. Nesa 
liña foi importante a reunión que 
mantiveron no pasado mes de maio 
o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, e 
o arquitecto encargado do cambio no 
planeamento, Ángel Monteoliva, co 
conselleiro de Sanidade, Julio García 
Comesaña, e outros responsables 
do departamento autonómico, para 
consensuar criterios. Unha vez 
clarexadas certas cuestións sobre o o 

proxecto, o Concello pode avanzar no 
deseño da modificación de maneira 
que respecte a afectación de Costas 
e resposte ás necesidades do futuro 
Centro de Saúde. A ampliación vai 
dotalo de 2.100 metros cadrados, máis 
do dobre da superficie actual. 

O Centro de Saúde atenderá a un 
cupo de 6.500 persoas e o Punto de 
Atención Continuada dará cobertura 
a unha poboación de 10.000, non só de 
Cedeira senón tamén de municipios 
limítrofes. O Concello confía en ter 
asinado o convenio a finais de ano, 
para que Sanidade poida sacar as 
obras a licitación.

Consensuando criterios 
sobre o Centro de Saúde

Xestións a prol da 
cubrición do patio do 

CEIP Nicolás do Río

O goberno local de Cedeira 
segue a facer xestións 

para reclamar á Consellería de 
Educación a cubrición do patio de 
quinto e sexto de Primaria do CEIP 
Nicolás do Río, unha demanda da 
comunidade educativa que ten 
o respaldo unánime do pleno da 
corporación de Cedeira. O grupo 
do PSdeG-PSOE no Parlamento 
galego instou á Xunta, a través 
dunha pregunta na Comisión de 
Educación, a asumir a obra. Máis 
recentemente, este foi un dos 
temas que o alcalde, Pablo Diego 
Moreda Gil, puxo sobre a mesa 
na reunión que mantivo coa nova 
delegada territorial da Xunta para 
Ferrolterra, Martina Aneiros. No 
encontro recordou que o Concello 
ten asumido outros investimentos, 
como os 10.000€ que aportou para o 
cambio do chan de caucho na zona 
de xogos de infantil, ou os máis de 
55.000€ que ten consignados este 
ano para outras dúas actuacións.

O Concello investiu recentemente 
máis de 25.500€ nun novo xogo 

para o patio de area do CEIP Nicolás 
do Río. É un conxunto con catro 
torres, rede, pasarelas e pasos que 
o alumnado puido estrear antes do 
remate do curso. É unha das dúas 
actuacións que ten orzamentadas 
o Concello este ano no colexio. A 
outra, por un importe similar, será a 
renovación do pavimento de formigón 
do patio do Areal.

Investimento de más 
de 25.500€ nun novo 

xogo para o colexio

O alcalde Pablo Diego Moreda Gil recibiu a finais de abril a visita da subdelegada 
do Goberno, María Rivas, e do xefe de Costas, Rafael Eimil, cos que visitou as obras 
de recuperación das cetarias do Sarridal. O Ministerio de Transición Ecolóxica 
invieste 340.600€ nesta intervención, que pronto estará rematada.
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OConcello de Cedeira vén de 
reabrir o Centro de Ocio Xuvenil, 

despois de que permanecera pechado 
pola pandemia. Faino con novos 
folgos, xa que se contratou a unha 
técnica de tempo libre que está a 
dinamizar este espazo, recollendo 
as suxestións dos mozos e mozas e 
propoñendo actividades para o seu 
tempo de lecer. O centro, situado 

preto da antiga estación de autobuses, 
incorporou ademais algún elemento 
novo, como é unha pequena mesa de 
son na que os rapaces e rapazas poden 
producir a súa propia música. 

As instalacións abren os venres, 
sábados e domingos de 17.00 a 20.00 
horas, porén durante o verán o horario 
se ampliará e haberá novas actividades.

Reabre con novos folgos  
o Centro de Ocio Xuvenil

Convenios con 
asociacións

O Concello asinou nos últimos 
meses novos convenios con Apader 
(10.000€), asociación San Andrés 
(3.500€), ABAC (12.000€), Confraría 
de Pescadores (12.000€), asociación 
Mares (20.000€), Protección Civil 
(18.000€), Cruz Vermella (3.800€), 
Sobre Rodas (6.000), ARCE 
(5.500€), A Crina (3.500€), Banda 
de Música Vila de Cedeira (11.000€), 
as asociacións de pais e nais do 
CEIP e o IES (10.000€ cada unha). 
Co convenio da Escola de Música, 
en vigor por catro anos e con 
37.000€ de aportación neste 2022, 
suman 153.000€ dos orzamentos 
municipais.

No marco da conmemoración do 
8M, o Concello inaugurou un Punto 
Lila na Biblioteca Municipal. Alí 
as persoas usuarias poden atopar 
lecturas relacionadas coa temática 
feminista. No acto presentouse o 
libro “Comezar desde cero: Voces de 
mulleres recuperando as súas vidas”, 
de Tania Merelas. Cómpre recordar 
que o premio Muller da Vila foi para 
a xunta local da Asociación Contra 
o Cancro (AECC). 

Punto Lila

Máis de 230 nenos e nenas, do 
CEIP Nicolás do Río e do IES Punta 
Candieira, son os destinatarios dos 
obradoiros do programa Cedeira 
Mar. É unha das iniciativas que 
desenvolve o Concello ao abeiro 
do GALP A Mariña-Ortegal co 
obxectivo de visibilizar e dignificar 
os oficios do mar. A través de 
encontros con percebelleiros, 
mariñeiros, mariscadoras... coñecen 
o seu traballo e aprenden a valoralo.

Aprendendo os 
oficios do mar

O humorista gráfico Luís Davila asinou recentemente a nova obra do museo ao 
aire libre que está a ocupar as rúas e prazas da vila de Cedeira. Un mozo que vai 
suoroso camiño a Teixido e unha labrega cruzan unhas palabras cheas de retranca 
nesta escena cos personaxes e o estilo das tiras de “O Bichero”. É un paso máis na 
liña de levar o arte ás rúas, nun esforzo que xa non parte unicamente do Concello. 
Así, e segundo explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, o CEIP Nicolás do Río 
vén de facer un mural para decorar o seu patio cuberto, e o concurso convocado 
polo Concello vai contribuír a facer realidade a iniciativa dunha comunidade de 
veciños. O seu proxecto agromará pronto pola zona da Estación de Autobuses.



Overán de 2022 recobra 
a intensidade daqueles 
anteriores á pandemia. A 

falta doutras actividades que se van 
desenvolver en xullo e algúns detalles 
que redondearán a programación de 
agosto, aquí vai o adianto das festas 
de Cedeira, que terán como colofón a 
Tanxugueiras. Recoméndase visitar a 
axenda no apartado de festas de www.
cedeira.gal para estar ao día!

5 e 6/08/2022
Discalz@s polo Festival

Volve Dicalz@s polo Festival coa 
intensidade de antes. A cantante Sés 
abre un programa que vai amosar 
a variedade e calidade de grupos 
galegos actuais como The Bo Derek’s, 
The Soul Jacket, Monoulious Dop, 
The Lakazans e Liska, e no que están 
tamén os vallisoletanos Arizona Baby 
e os madrileños King Sapo. Tamén o 
día 5 terá lugar a Carreira Popular, 
unha proba aberta a todas as idades 
que se desenvolverá polas rúas da vila.

11/08/2022
Jazz de Ría

Cedeira entra este ano nun senlleiro 
festival musical, “Jazz de Ría”, que 
gosta de integrar o jazz de calidade en 
paisaxes emblemáticas da comarca. 
David Regueiro Trío e Alexandre 
Cavaliere ofrecerán o concerto do día 
11 en Cedeira, no Parque San Isidro, no 
marco dun programa que nesta sexta 
edición recala tamén en Narón e Neda.

12/08/2022
Pregón das festas

Botan a andar oficialmente as festas 
de Cedeira coa lectura do pregón 
por parte da Banda de Música Vila 
de Cedeira, ás 20.00 h na Praza do 
Concello, e o posterior pasarrúas 
da Banda de Gaitas Buxainas. Nesta 
xornada desenvolverase o “entroido de 
verán” e unha festa da escuma a partir 
das dez na praza Roxa.

13/08/2022
Espectáculo infantil e máis

Pasarrúas de AC Espadana a partir 
das 12.30 h, con gaitas e cabezudos. A 
praza do Floreal acollerá a partir das 
20.00 h o premiado espectáculo “Só”, 
de Xampatito Pato, recomendado 
a para tódalas idades. Tamén o 13, I 
Certame de Grupos Locais na praza 
Roxa. A partir das 22.30 h.

14/08/2022
Xogos populares

Actuación de Banda de Gaitas na 
praza Roxa a partir das 13.00 h. Pola 
tarde, ás 17.00 h, xogos populares no 
Paseo da Mariña e praia da Madalena, 
e despois animación nas rúas a cargo 
de Fanfarria Furruxa. Ás 22.30 h, nova 
cita co I Certame de Grupos Locais.

15/08/2022
Gran tirada de fogos artificiais

A tirada de fogos artificiais de 
medianoite e a posterior verbena 
coa orquestra Claxon porá fin a unha 
xornada con propostas para todos 
os públicos. As 13.30 h, concerto da 
Banda de Música Vila de Cedeira na 
praza Roxa. Ás 20.00 h, espectáculo de 
circo para toda a familia na Praza do 

Floreal, a cargo de Kanbahiota Troup. 
E antes da sesión de fogos de artificio, 
actuación do cantante Chylava.

16/08/2022
Garufa Blue Devils Big Band

A bailarina e coreógrafa Marta Alonso 
Tejada levará o seu espectáculo “Sofá” 
á praza do Floreal ás 20.00 h. Antes e 
despois da súa actuación, a fanfarria 
Mekánika Rolling Band animará as 
rúas. A partir das 22.30 h actuarán na 
praza Roxa a Garufa Blue Devils Big 
Band e Broken Peach.

17/08/2022
Xira e Tanxugueiras

A xornada do 17 de agosto será a da 
tradicional xira de San Antón de 
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O verán en Cedeira recobra a 
intensidade de sempre

Festa da Pescada
A Confraría de Pescadores de 
Cedeira recuperou este ano a Festa 
da Pescada, que puxo de novo 
de manifesto a calidade do peixe  
que trae a porto a nosa frota. As 
inmediacións do pósito acolleron o 
pasado día 19 de xuño a degustación 
de pescada, que foi preparada de 
dúas maneiras. O público que asistiu 
puido probar tamén berberechos 
e empanada de polbo e atún. A 
iniciativa desenvolveuse no marco 
do proxecto Cedeixura.
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Corveiro, con festa todo o día. Pola noite, 
o grupo Tanxugueiras, convertido desde 
o pasado festival de Benidorm nun 
fenómeno musical que efectivamente 
tira abaixo calquera fronteira, actuará na 
praza Roxa. Será un concerto gratuíto, a 
partir das 23.00 h.

25/08/2022
Comeza a Ópera Studio

Está en marcha a selección de 31 músicos, 
cantantes líricos e instrumentistas, que 
van producir en Cedeira a ópera “Dido 
e Eneas”. A vila acollerá do 25 de agosto 
ao 3 de setembro un programa dos 
chamados de Ópera Studio, no marco 
do cal se preparará e estreará a obra. 
Son contadas en España as experiencias 
deste tipo, que adoitan ser un trampolín 
para novos talentos da lírica.

27/08/2022
Lugnasad

Un ano máis, a vila cedeiresa acollerá 
esta singular festa de celebración de 
vodas celtas.

28/08/2022
Pintura rápida

O último domingo de agosto terá lugar 
a oitava edición do Certame de Pintura 
Rápida Vila de Cedeira, unha cita que 
ano tras ano enche a vila de artistas cos 

seus lenzos e pinceis e que permite ver 
a singular beleza da localidade a través 
dos seus ollos.

O Centro Dramático Galego fixo da vila  
de Cedeira a capital teatral de Galicia

O Centro Dramático Galego fixo de Cedeira a capital teatral de Galicia o pasado 
maio, entre os días 19 e 22. Nesas xornadas a compañía ofreceu catro funcións, 
tres para o público en xeral e unha para estudantes, da obra “Ás oito da tarde, 
cando morren as nais”. Foi un acontecemento cultural que trouxo xente a 
Cedeira de toda a contorna -houbo buses gratuítos desde diferentes concellos 
da comarca- e unha experiencia inédita, posto que as compañías non adoitan 
levar espectáculos de gran formato como este, en estadías de varios días, lonxe 
dos grandes escenarios. Cedeira foi un dos catro concellos galegos elixidos.

Oferta de deporte 
e ocio para o verán
O Concello de Cedeira desenvolve un 
verán máis o Campamento Urbano, 
que ofrece unha alternativa de ocio 
para nenos e nenas ao tempo que 
unha solucion para a conciliación da 
vida familiar e laboral. As actividades 

desenvólvense de 09.00 a 14.00h 
nas instalacións do colexio Nicolás 
do Río. Xunto con esta proposta, o 
Concello elaborou tamén este verán 
un programa para persoas adultas, 
no que hai desde pilates e aquagym 
ata ximnasia e natación. 

Pero ademais, cómpre destacar a 
vitalidade das entidades deportivas 
de Cedeira, que tamén propuxeron 
cursos de verán. O Basket Club 
desenvolve un de iniciación ao 
baloncesto en xullo e agosto; o 
Triatlón Cedeira tamén programou 
outro para os nenos e nenas que 
queiran combinar natación, ciclismo 
e atletismo, e o Cedeira SD organizou 
un Campus Multiactividades, no 
que ademais de darlle ao balón se 
desenvolven excursións, xogos...

A historia das 
escolas creadas pola 

emigración

Arevista Xeografía Local vai 
recoller na súa próxima edición 

a conferencia que pronunciou 
Vicente Peña Saavedra con motivo da 
inauguración en Cedeira da mostra 
“Luces Alén do Mar: as escolas de 
americanos en Galicia” no pasado mes 
de febreiro. Naquela intervención, o 
comisario da exposición e responsable 
do traballo de investigación que 
a precedeu, falou das escolas 
construídas la localidade de Cedeira 
pola emigración da vila en Cuba, en 
concreto das de Piñeiro, Sisalde e 
Saa. A exposición itinerante “Luces 
Alén do Mar” foi promovida polo 
Consello da Cultura Galega e a Xunta 
de Galicia, a través da Secretaría Xeral 
da Emigración.



Oteatro Jofre 
de Ferrol 
encheuse o 
pasado día 
16 de maio 
na première 
en Galicia da 
serie “Rapa”. 

Foi un acto cheo de glamour no que 
estiveron Javier Cámara e Mónica 
López xunto co resto do elenco e 
creadores, produtores e responsables 
de Movistar+ e Portocabo. Alí estivo 
moi presente Cedeira, representada 
tanto polo alcalde e concelleiros e 
concelleiras, como polos “besteiros”, 
que colaboraron na sesión de rodaxe 
no curro da Capelada, que tamén 
foron invitados a participar. 

Uns días despois, a serie comezou a 
rodar e acumular visualizacións na 
plataforma Movistar+. O boca a boca, 
as redes sociais e as boas críticas en 
medios de comunicación xeraron case 
de inmediato unha ola de simpatía e 
admiración polas paisaxes de Cedeira 
e as súas tradicións. 

A nova popularidade acadada pola vila 
de Cedeira a través da serie plasmouse 
xa na afluencia ao curro da Capelada o 
pasado día 5 de xuño. Despois de dous 
anos sen celebrar a rapa das bestas, o 
evento atraeu a máis público que antes 
da pandemia, animado en gran parte 
pola ficción televisiva. Na asociación 
San Andrés de Teixido e na Oficina 
de Turismo recibiron nos días previos 
chamadas de xente de diferentes 
lugares de Galicia e Asturias que 
quería achegarse a ver o espectáculo 
a raíz da película. Desta volta, os 
“besteiros” foron os protagonistas e o 
público non foi de figurante. 

Da “Rapa” televisiva á real, 
crónica de dous éxitos
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