Concello de Cedeira

Tel.: 981 480 000- Fax: 981 482 506 │ correo@cedeira.gal
Rúa Real, 15│ 15350 Cedeira – A Coruña

COMISIÓN DE VALORACIÓN I CERTAME DE GRUPOS LOCAIS DE CEDEIRA

No Concello de Cedeira, sendo as 9:00 do día 20 de xullo, constitúese a Comisión de valoración para
o certame de grupos locais, coa composición que se relaciona a continuación:
-

Ermitas García Ríos
Carmela Prieto Cal
Manuel Martínez López

Vistas as solicitudes presentadas en tempo e forma, e admitidas todas elas seguindo os criterios de
valoración establecidos nas bases do I Certame de grupos locais de Cedeira no punto sétimo:
“7ª – A valoración das formacións realizarase do seguinte xeito:
- Participantes empadroados en Cedeira no grupo, con antigüidade superior a 6 meses –
1 punto 50 % de participantes na formación empadroados en Cedeira
3 puntos 100% de participantes na formación empadroados en Cedeira)
- Actuacións realizadas nos últimos dous anos en Cedeira – 1 punto por actuación
- Localización do local de ensaio en Cedeira –2 puntos”
Sendo as puntuacións obtidas por cada grupo as seguintes:

Grupo
P-rayada
4 Cores
La banda del muelle
Ardecasas
Gato piojoso
Benignos

Puntuación
8
5
5
6
5
5

Seguindo o criterio establecido no punto primeiro das bases “1ª. - Poderán participar neste certame
tódalas formacións que o desexen e que teñan a Cedeira como base de desenvolvemento da súa
actividade, e que acaden un mínimo de 3 puntos de valoración.” todas as agrupación poderán
participar no I Certame de grupos locais de Cedeira.
Levántase sesión ás 9:56 horas.
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