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ǿǿ En proceso de licitación o
pavimento do Polideportivo
Municipal
Páx. 3
ǿǿ Máis de 94.000€ no que
vai de ano no mantemento
e mellora de instalacións
Páx. 3
deportivas

Cedeira revaloriza o
seu atractivo turístico
O

número de visitantes rexistrado
na Oficina de Turismo e o
ambiente que viviu a vila de Cedeira
durante este verán confirman a volta
á “normalidade” cos positivos efectos
dunha mellor e maior oferta turística.
Xunto cos cantís de Herbeira ou
Santo André de Teixido, que seguen
a ser lugares emblemáticos que
reciben milleiros de persoas durante
a campaña estival, a vila revalorizou o
atractivo da zona de Sarridal, que suma

o xacemento arqueolóxico, as vellas
cetarias xa recuperadas e o Castelo
da Concepción, reaberto cunha nova
exposición de interpretación dos
restos castrexos. Suman tamén no
tirón turístico de Cedeira a nova vía
ferrata Senda do Santo, pola que xa
transitaron máis de 1.500 persoas, e
os roteiros do proxecto do Xeoparque
Cabo Ortegal ou Descobre Cedeira,
que seguen a atraer a moita xente.
Páxinas 4 e 5

Máis de 800.000€
de investimentos
a través do GALP

ǿǿ Lote de contos e un novo
chan de céspede artificial no
patio para a escola infantil
Páx. 7
da Galiña Azul

A

vila de Cedeira destaca, entre
as 13 localidades que forman
parte do GALP A Mariña-Ortegal,
como unha das que máis fondos
europeos captou ao longo dos
últimos anos. En total foron máis de
800.000€, investidos en diferentes
proxectos destinados a potenciar
o sector pesqueiro e marisqueiro

ǿǿ O Concello desenvolveu
a novena campaña de
escavación no xacemento de
Páx. 6
Castro Sarridal

e dinamizar a economía local,
que impulsou tanto o Concello en
solitario ou en colaboración con
outros como diferentes entidades e
asociacións do territorio.
Páxina 2

ǿǿ A Consellería desoe a
unánime demanda da vila
contra o recorte dos postos
Páx. 7
docentes no IES

EDITA:

Concello de

Cedeira

2

Cedeira captou máis de 800.000€
a través do GALP nos últimos anos

O

Grupo de Acción Local do
sector Pesqueiro (GALP)
A Mariña Ortegal é unha
das asociacións sen ánimo de lucro
creadas en Galicia para implementar
sobre o terreo a estratexia europea de
mellora e diversificación da economía
das rexións costeiras. Dentro da
entidade, que agrupa entes públicos
e privados de 13 concellos, Cedeira
amosouse nos últimos anos como
unha vila particularmente activa na
posta en marcha de iniciativas. Así,
no programa do GALP para o período
2014-2020, que todavía ten accións
en execución, o municipio recibiu
máis de 800.000€ para proxectos de
posta en valor do sector pesqueiro e
dinamización da economía local.
O alcalde de Cedeira, Pablo Diego
Moreda Gil, recordou hai pouco o
éxito do programa anterior, ao fío
da súa participación nunha reunión
para definir as liñas de actuación do
novo plan 2021-2027. “Os proxectos
que se desenvolveron ao abeiro do
GALP contribuiron a impulsar o sector
pesqueiro e marisqueiro en todas as súas
facetas, reforzar a imaxe mariñeira da

No marco dun dos proxectos do GALP, Pescaturacción, o Concello desenvolveu
unha imaxe de marca do municipio co peixe de Santo André como protagonista.
A icona, que reivindica o orgullo de sermos de Cedeira, loce desde este mes de
agosto en letras xigantes nos xardíns do Paseo da Mariña. Centos de visitantes
fixeron fotos xa neste “photocall” que vai contribuír a espallar a imaxe da
localidade polo mundo.
nosa vila e potenciar o valor que teñen
as nosas tradicións ligadas ao mar,
dignificar o traballo das xentes do mar
e tamén, entre outras cousas, estreitar
a cooperación entre institucións e
entidades empresariais, educativas
e sociais do territorio”, comentou.
“Porque do que se trata, nos GALP,

é de impulsar o desenvolvemento de
abaixo a arriba, que sexan as entidades
de aquí as que promovan as iniciativas”.
A intención do Concello é manter unha
liña activa e conquerir financiación para
novos proxectos, ben sexan propios ou
en colaboración con outros concellos e
asociacións da zona.

Nove proxectos do concello e outras entidades

D

urante o desenvolvemento do
programa dos GALP para o
período 2014-2020, o Concello de
Cedeira traballou en colaboración
con outras institucións municipais.
Así, executou o proxecto “Emprende
Pesca”, dotado con 126.445€, xunto
cos concellos de Cariño e Valdoviño,
mentres que cos de Ribadeo e
Burela puxo en marcha “Entre arcos
e cantís”. Ademais, o Concello de
Cedeira promoveu tres proxectos
propios: “Cedeira Mariñeira”, dotado
con 44.528€; “Pescaturacción”, con
83.490€, e “Cedeira Mar”, con 79.396€.
En colaboración coa Confraría de
Pescadores, o Concello traballou

noutros tres: “Cedeixura”, que recibiu
108.304€; “Sabores de Mar”, outros
43.036,79€; e “O Sentir Mariñeiro”,
90.813,20€. A estas iniciativas sumouse
outra que impulsou o Museo Mares e
que recibiu 22.995,32€.
Accións
para
impulsar
o
emprendemento no sector da pesca e
o marisqueo e as oportunidades que
existen na transformación do produto,
a posta en valor dos oficios tradicionais,
a creación de roteiros turísticos polo
litoral, a dinamización do comercio
local a través da gastronomía e a
cultura propias.... son algunhas das
liñas de actuación.
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Un novo chan
no pavillón
municipal

O

Concello de Cedeira acaba de
publicar a licitación da obra
de substitución do pavimento do
Polideportivo Municipal, unha
actuación que abranguerá dotar
á pista de xogo dun novo chan de
madeira colocado sobre rastreis e
que absorberá mellor os impactos,
así como a renovación do solo
sintético dos espazos anexos e a
instalación dun marcador dixital
que se adaptará a todos os deportes
que se desenvolven alí. É unha obra
importante, cun prezo de partida
de máis de 187.000€, que o Concello
de Cedeira acomete co apoio da
Deputación da Coruña. O pasado 1
de xullo, o alcalde asinou o convenio
de colaboración co presidente da
Deputación, González Formoso, co
que culminaron as xestións levadas
a cabo para que a administración
provincial custee o 80% das obras.

Compromiso co impulso
ao deporte e a cultura

E

n Cedeira, o deporte e a cultura
son importantes. O Concello vén
de resolver as convocatorias de axudas
para asociacións destes dous eidos.
Cada unha delas repartiu 36.000€,
segundo criterios obxectivos en
concorrencia competitiva, tanto para
financiar actividades como a compra
de bienes inventariables.
Así, a convocatoria de axudas para
clubes deportivos foi para Discalzas
SD (obtivo 4.584,71€), o Cedeira
SD (8.081,23€), o Natación Cedeira
(8.089,93€), o Cedeira Tenis Club
(5.613,93€), o Club de Buceo Cedeira
(1.940€) e o Club de Remo (7.690,19€).
En canto ás axudas para entidades
socioculturais, os fondos foron para
Acordeóns de Cedeira (3.799,83€),
a Sociedade Artística Eixil (3.682€),
as asociacións veciñais de San
Román (3.416,9€), Cervo Tarroiba
(2.798,32€) e San Xulián de Montoxo
(2.151,13€), a asociación Patchwork
(2.606,15€), a Asociación Mulleres da
Vila de Cedeira (3.711,45€), Buxainas
(3.623,44€), Aturuxeiras (3.028,01€),
a Rondalla de Cedeira (2.795,69€),
a asociación Discalzos polo Festival
(3.387,44€) e a Asociación de Maiores
(1.000€).

Tamén desde o goberno local quérese
poñer en valor o esforzo constante
por apoiar ás entidades nestes eidos
e aluden, por exemplo, aos máis de
94.000€ que levan investidos no que
vai de ano en diferentes obras menores
para manter e mellorar as instalacións
e equipamentos deportivos do
municipio. Así, por exemplo o Concello
instalou no Beco 150 novos asentos con
respaldo e un novo marcador dixital,
fixo unha cuberta para a entrada ás
pistas de pádel, mercou porterías para
fútbol praia e outros equipamentos
para o deporte no areal, entre outras
actuacións, e colaborou con gastos de
organización de diferentes eventos.

Novas plazas de aparcamento e outras
obras en marcha nas zonas rural e urbana

O

Concello de Cedeira
aproveitou o verán e para
acometer, preto do IES Punta
Candieira, a adecuación da
zona de estacionamento xa
existente, con 30 prazas, e
a creación dunha nova área
de aparcamento, con outras
31. En total, o goberno local
destinou preto de 30.000€
a estas actuacións, que
amplían o espazo para os

coches nunha zona de moito
tránsito.
Tamén se puxeron en marcha,
e están a piques de rematar,
obras de mellora dos firmes
nos viais de acceso aos lugares
de Santallamar, Cordobelas,
Magoira e Os Candales, por
un importe de 41.489€ (IVE
incluído). En total, a actuación
inclue 1,6 quilómetros de

camiños na zona rural. Ao
mesmo tempo está en proceso
de licitación, cun orzamento
de 57.800€, outro proxecto xo
fin de mellorar as condicións
das pistas de acceso a parcelas
agrícolas en Condomiñas,
Espiñaredo e Casal María, que
suman en total 1,8km.
Xa están adxudicadas, por
outra banda, unhas obras

de mellora das beirarrúas
en cinco viais da zona
urbana, concretamente as da
Avenida de España, as rúas
Ponte Nova, José Pascual
López Cortón, Salinas e
Camiño de Pitilleira. Neste
caso a actuación ten un
custo de 204.344,99€ (IVE
incluído) e afectará a máis
de 1,2 quilómetros lineais de
beirarrúas.
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Cedeira pechou un verán con moito
ambiente e cifras de “normalidade”

O

número de turistas que
pisaron o Palacete Municipal
confirma, ao remate da
campaña estival, que este foi un
verán como os de antes, de volta á
“normalidade”. Unhas 5.000 persoas
acudiron a pedir información nos
meses de xullo, agosto e setembro,
unha cifra que se aproxima moito ás
que adoitaban rexistrarse antes da
pandemia. Os números confirman
a boa impresión que deixou esta
tempada, na que Cedeira ofreceu máis
e mellor oferta, sumando atractivos
como a vía ferrata Senda do Santo, pola
que pasaron máis de 1.500 persoas,
ou as cetarias recuperadas na Punta
Sarridal.
O impacto da serie Rapa na afluencia
ao curro deste ano foi o preámbulo
dun verán especialmente bulideiro na
vila, no que regresaron eventos que
decaeran durante a pandemia. Desde
o Concello fíxose un balance moi
positivo do programa de festas, que se
desenvolveu cunha alta participación
e nun ambiente de alegría e sen
incidencias.
As Tanxugueiras puxeron o
broche final

O concerto de Tanxugueiras, que
encheu a Praza Roxa dun público
totalmente entregado, puxo na noite
do 15 de agosto un broche final de luxo
ás festas de verán, que comezaran o
11 con outro concerto moi especial, o
de inauguración do ciclo Jazz na Ría,
que gozou dun ambiente excepcional
na praia da Madalena. No programa
deste ano destacou tamén o Certame

As cetarias e o fortín da Concepción
sumaron atractivo á Punta Sarridal
Os cantís de Herbeira e San Andrés
de Teixido son quizais os lugares
de maior interese para os turistas
que visitan Cedeira. Porén, a
península do Sarridal atrae cada vez
a máis visitantes coa súa particular
concentración de atractivos. O
xacemento arqueolóxico coa pedra
formosa máis antiga de Galicia está
situado a poucos metros do Castelo
da Concepción e das antigas cetarias
que veñen de ser recuperadas, no
litoral no que está tamén a cala
das Sonreiras, nunha paraxe de
extraordinaria beleza natural.

unha cifra que se aproxima moito
ás 50 persoas de media que recibira
o castelo no último verán antes da
pandemia. A Concepción conta
agora, ademais da exposición sobre a
historia de Cedeira nos séculos XVIII
e XIX, cunha mostra con achados do
Castro Sarridal e paneis informativos
que permiten entender mellor a
importancia do xacemento.

O fortín da Concepción reabriu as
súas portas este verán, nos últimos
días do mes de xullo, e recibiu desde
entón ata finais de setembro, de luns
a venres, un total de 2.282 visitas,

Este verán foron moi visitadas
as cetarias que están no litoral
do Sarridal, despois dun proceso
de recuperación levado adiante
por Demarcación de Costas.
Rehabilitáronse as estruturas nas que
se gardaba o pescado e o marisco vivo,
e habilitáronse accesos e un mirador
no alto que se asoma a unha paisaxe
espectacular.

de Grupos Locais, que recolleu
comentarios moi positivos e que fai
xustiza á moita, boa e variada música
que fan as formacións nadas na
vila. O calendario de actos ofreceu
espectáculos de rúa de diferentes tipos
e para todos os públicos, así como

probas deportivas xa clásicas como a
Travesía a Nado ou a Carreira Popular,
citas que contribuíron a encher as
rúas e traer visitantes ata a localidade
durante eses días. A meteoroloxía
acompañou e só hai que lamentar
a suspensión dun dos concertos e a
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O Centro de Ocio Xuvenil brindoulles
diferentes propostas á xuventude

e atraccións inchables e kayaks na
praia de Area Longa.
Desenvolveuse tamén, na última fin
de semana de agosto, a oitava edición
do Certame de Pintura Rápida, desta
volta cunha edición especial adicada
á Serra da Capelada que contou coa
participación de 22 artistas.
A primeira Ópera Studio

Desde o pasado mes de marzo a xuventude de Cedeira ten abertas as portas do
Centro de Ocio Xuvenil, cunha dotación renovada e ampliada respecto á que
existía antes da pandemia. O local conta cunha dinamizadora que se encargou
este verán de organizar diferentes actividades, propostas que se artellaron
despois de escoitar as inquedanzas das propias persoas usuarias. Así, houbo
un obradoiro de graffiti, unha sesión de cine ao aire libre, horario de apertura
nocturna algún sábado, e propostas para aprender a montar un ordenador e a
utilizar a mesa de son que ten a mocidade ao seu dispor. Un xogo de Jenga e
outro de Laser Tag foron outras das novidosas propostas coas que os rapaces e
rapazas de Cedeira, así como os visitantes, puideron divertirse este verán.
procesión marítima, porén puideron
celebrarse outros eventos de grande
arraigamento como a xira ao monte de
San Antón de Corveiro.
Outras actividades
Este ano marcou a volta da Semana
Infantil, unha proposta que xa se tiña
consolidado dentro do verán cedeirés

Máis de 440 nenos e nenas
nos campamentos de verán
Máis de 440 nenos e nenas
participaron nos campamentos
urbanos organizados polo Concello
ou por outras entidades sociais e
deportivas. Toda esta oferta facilitou
ás familias a conciliación e ofreceu
aos pequenos actividades de lecer
que forneceron a súa socialización e
mesmo lles serviron para descobrir
algún deporte. O Campamento
Urbano do Concello de Cedeira
acolleu a 40 participantes, en
quendas quincenais ou mensuais, e

e que tivo que pausarse na pandemia.
O mes de agosto comezou con este
programa de actividades que combina
as probas deportivas e os xogos
tradicionais e que se desenvolveu
unha vez máis nun ambiente lúdico
e con moita participación. Xunto con
esta actividade, o Concello de Cedeira
apostou de novo pola instalación de
tobogáns xigantes na Praza da Revolta

Cedeira acolleu este verán por primeira
vez unha Ópera Studio, unha fórmula a
cabalo entre o amateur e o profesional
que representa para os novos talentos
da lírica o inicio da súa carreira. A
experiencia, que serviu para producir
a ópera “Dido e Eneas”, trouxo á vila
a 34 persoas, entre intérpretes, coro
e orquestra. O equipo pasou nela
máis dunha semana, traballando
na produción de “Dido e Eneas”. A
iniciativa, que partiu dun grupo de
persoas de Cedeira, contou co apoio
económico e tamén loxístico do
Concello. A estrea, con dúas funcións
o día 3 de setembro, foi todo un éxito.
Descobre Cedeira e Xeorrutas
De novo tiveron moi boa acollida
os roteiros do programa Descobre
Cedeira, catro percorridos entre os
que tivo especial interese o de Pedra
Chantada, novidade deste ano.
Do mesmo modo, practicamente
esgotaron as prazas as xeorrutas
que van polo litoral cedeirés e que
serven para coñecer as singularidades
xeolóxicas da zona.

desenvolveuse nas instalacións do
CEIP Nicolás do Río, con propostas
do máis variado, desde o Entroido de
verán e unhas olimpíadas ata unha
xornada con inchables.
Desde o Concello quérese recoñecer
tamén o traballo neste eido doutras
entidades. É o caso da asociación
Sobre Rodas, cunha colonia de
verán centrada na integración que
tivo 97 nenos e nenas. Xunto a esta
iniciativa, tiveron tamén moito éxito
os programas organizados polos
clubs locais de fútbol, natación e
basket, que ofrecen unha alternativa

de ocio e unha oportunidade para
iniciarse nas diferentes disciplinas
deportivas.
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Inventario de camiños
Remata a novena escavación municipais
en proceso
arqueolóxica no Sarridal O

Concello de Cedeira contratou
recentemente á empresa Procat
a elaboración do inventario dos
camiños municipais, unha ferramenta
que vai ser de grande utilidade para
que os técnicos poidan determinar
con rigor a propiedade pública ou
privada de cada un e clarexar as
dúbidas que xurden a miudo. É unha
obriga das administracións locais
contar con este documento, segundo
establece a lexislación, e o goberno
local estima que será unha referencia
esencial para xestionar e conservar
mellor a rede viaria municipal.

O

Concello de Cedeira custeou
este verán a novena campaña
de escavación arqueolóxica no
Castro Sarridal. Desta volta ampliouse
a superficie recuperada nas estruturas
defensivas do xacemento, tanto no
torreón coma no foxo, e atopáronse
varios elementos interesantes, como
un empedrado castrexo, un enlousado
da etapa galaico-romana, foxas con
cantos rodados e parte dunha tumba
de laxas.
Ao remate desta nova campaña,
dirixida unha vez máis por Emilio
Ramil, o alcalde, Pablo Diego Moreda
Gil; a concelleira de Turismo, Carmela

Prieto; e a edil do BNG María Xosé
Rodríguez mantiveron unha reunión
coa directora xeral de Patrimonio,
María del Carmen Martínez Insua,
na que presentaron os resultados
desta última intervención e pediron a
colaboración da Xunta para construír
unha ponte de madeira que permita
estender as escavacións pola zona na
que discorre o camiño. En opinión do
equipo de arqueoloxía que traballa
no Castro Sarridal, levantar dita área
axudaría moito a clarexar a evolución
histórica do castro, do que se sabe xa
que estivo habitado durante case mil
anos, desde os séculos III ou IV aC ata
o IV ou V dC.

Contedores marróns
para biorresiduos

O

Concello vén de licitar a compra
do equipo e materiais do novo
sistema de recollida selectiva de
biorresiduos, o do contedor marrón,
que os municipios de máis de
5.000 habitantes están obrigados a
instalar. Empregaranse colectores
con
fechadura,
que
garanten
menos número de impropios nos
residuos depositados. A licitación,
por 26.509,41€, abrangue a compra
de 25 colectores de 800 litros e 100
de 360 litros, así como 93 caldeiros
domésticos e bolsas para as campañas
de concienciación que se farán entre
a cidadanía.

Avaliación do proxecto do Xeoparque Cabo Ortegal

O

s últimos días de agosto foron
intensos
e
emocionantes
para todas as persoas e entidades
implicadas
no
proxecto
do
Xeoparque Cabo Ortegal, entre elas
o Concello de Cedeira. Neses días
desenvolveuse a visita do comité
avaliador da Unesco, formado polo
británico Chris Woodley e o uruguaio
César Gozo, para comprobar sobre
o terreo se a candidatura cumpre
os requisitos. O alcalde de Cedeira,
Pablo Diego Moreda Gil, recibiu aos
expertos, ambos os dous directores
doutros xeoparques da Unesco,

e acompañounos en diferentes
momentos da súa axenda neses
días.Os expertos percorreron en
dous días máis de 500 quilómetros
polos sete concellos e mantiveron

reunións informais con máis dun
cento de persoas. A impresión da
comisión xestora foi boa, porén
queda por coñecer o resultado da
súa avaliación.
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Rexeitamento unánime ao
recorte de docentes no IES

Un lote de libros e
céspede no patio da
escola infantil

O

alcalde de Cedeira, Pablo Diego
Moreda Gil, reuniuse no comezo
de curso coa directora da escola
infantil da Galiña Azul, Eva Arribi,
para entregarlle un lote de contos
valorado en 500 euros. O goberno
local respostou así a unha necesidade
que lle trasladaron os pais e nais do
alumnado, dado que os fondos do
Consorcio Galego de Igualdade e
Benestar Social son insuficientes para
substituír os libros estropeados.

A

mediados de agosto, a dimisión
en bloque do equipo directivo
do IES Punta Candieira fixo
saltar as alarmas. A Consellería de
Educación decidiu aplicar un drástico
recorte de profesorado no centro,
poñendo en perigo un ciclo formativo
e o bacharelato de adultos, así
como outros servizos. A reacción do
Concello comezou pola preparación
dunha moción para ser levada ao
pleno, un texto no que traballaron
conxuntamente tanto o alcalde de
Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, e
a voceira do BNG no Concello, María
Xosé Rodríguez, como o alcalde de
Cerdido, Benigno Galego. No pleno

celebrado o 3 de setembro, a resposta
foi unánime. Todas as forzas políticas
da corporación acordaron transformar
a
moción
nunha
declaración
institucional de rexeitamento da
medida e solicitar unha reunión
urxente co conselleiro.

Por outra banda, o Concello investiu
este verán 6.921,20€ na instalación
de céspede artificial en todo o patio
exterior do segundo edificio da escola
infantil. O primeiro contaba cun chan
de caucho, pero o exterior do inmoble
no que se levou a cabo a ampliación
do centro era de aglomerado. Co novo
material evítanse pequenos accidentes
nas saídas ao exterior.

É coñecida a negativa do responsable
autonómico
a
reunirse
cos
representantes de Cedeira e o seu
ninguneo á vila enteira, que se
manifestou e secundou un peche
e outras mobilizacións esixindo o
mantemento do plantel docente. Para
a Consellería, as necesidades do IES
Punta Candieira “están cubertas”.

O Concello comprou
seis camas
xeriátricas máis

Curso de atención en
Alzheimer e outras
demencias

O Concello realizou unha
nova compra de camas
xeriátricas
para
seguir
mellorando o equipamento
a disposición das persoas
usuarias do Servizo de Axuda
no Fogar (SAF). Desta volta
investíronse 10.000€ en seis
camas xeriátricas dotadas
de incorporador e varandas,
co que hai xa un total de
36 camas xeriátricas e 12
guindastres que se prestan
de balde ás familias.

Servizos Sociais promoveu
en xullo un curso de atención
en Alzheimer e outras
demencias, coa colaboración
de AFAL e Mancomunidade,
para familiares e coidadoras
profesionais. Para os días
24, 25 e 26 de outubro
está prevista en Cedeira a
campaña de prevención
da dependencia “Coidados
porta a porta”. As persoas
interesadas poden pedir cita
(622 748 283 e 623 546 992).

Tres novas zonas
cardioprotexidas
O alcalde, Pablo Diego
Moreda Gil, e a concelleira
Carmela Prieto entregaron
recentemente ás asociacións
veciñais de Cervo, San
Román e Montoxo tres
desfibriladores para facer
dos seus locais sociais zonas
cardioprotexidas. Con eles
son xa dez os desfibriladores
distribuídos pola vila -O
Beco, o Polideportivo, o
Nicolás do Río, Concello,
Auditorio e locais sociais de
Saa, Figueiras e Piñeiro-.

Volven as axudas
para comisións de
festas parroquiais
Suspendéronse durante a
pandemia, pero este ano o
Concello de Cedeira volveu
convocar as subvencións
para comisión de festas
parroquiais. Os 4.000€
cos que está dotada a
convocatoria repartiranse a
partes iguais entre todas as
solicitudes que cumpran cos
requisitos establecidos nas
bases. As actividades terán
que desenvolverse antes do
30 de novembro deste ano.

“Aquí todo o mundo pode chegar
a tocar ben un instrumento”

E

n Cedeira saen
músicos
de
debaixo
das
pedras”. Fala Zeltia
Pardo, profesora
e integrante da
directiva da Escola de Música, entidade
que cumpre dez anos cunha vitalidade
que só se explica nesta vila na que
todo o mundo canta ou toca algún
instrumento. Comezou recentemente
un novo curso con 145 matrículas,
no que se ampliou con Coro unha
oferta formativa xa moi variada:
frauta travesa, clarinete, saxofón,
trompa, trompeta, tuba, bombardino,
gaita, frauta de pico, acordeón,
piano, guitarra clásica e eléctrica e
percusión na parte instrumental,
xunto con Música e movemento para
os máis pequenos, Linguaxe Musical,
Harmonía, Canto e Improvisación
aplicada á práctica instrumental.
Zeltia Pardo Naval lembra que a
creación da Escola de Música Vila de
Cedeira xurdiu ao fío da licitación que
convocou o Concello hai dez anos.
Ao concurso reaccionaron a Banda
de Música e Robaleira constituíndo
a única entidade que concurriu ao
mesmo e que hoxe en día integra
tamén a Asociación de Acordeóns.
As aulas e espazos do Auditorio
Municipal que ocupa a escola bulen
cada tarde desde as tres ata as dez
da noite con alumnado de todas as
idades. “A escola ten instrumentos
para prestar, alomenos no primeiro
ano de matrícula, de maneira que os
nenos e nenas poden vir e ver o que lles
gusta”, comenta.
Guitarra e Canto son do máis
demandado, seguidos de Percusión

e Piano, fronte aos instrumentos de
vento metal, con poucas matrículas
pero unha demanda real no panorama
musical cedeirés. Así as cousas, a
Banda de Música decidiu nos últimos
anos subvencionar a matrícula a
quen se anima a tocar o clarinete ou
a trompa. E a iniciativa funciona,
comenta Zeltia Pardo.

Cada vez máis xente
maior anímase a
apuntarse, moita na
asignatura de Canto
As crianzas poden comezar na Escola
desde os catro anos. Ata os seis van
a Música e Movemento, e despois xa
poden iniciarse nun instrumento.
E tamén, destaca Zeltia Pardo, hai
moita xente maior que se anima a
matricularse e para a que se organiza
algún grupo de mañá. “Moitas veces
é xente que cantou toda a vida, pero
que ao mellor non saben ler unha

partitura”, explica. As clases transitan
entre sesións individuais e en grupo,
as máis divertidas, e son xa tradición as
audicións de Nadal e verán. A escola,
na práctica, nutre de intérpretes
ás formacións musicais da vila. E
o Concello financia con convenios
plurianuais a maior parte dos
gastos de funcionamento do centro,
abaratando o prezo das matrículas e as
mensualidades que paga o alumnado.
Nestes dez anos, da Escola de Cedeira
saiu xente que foi para o conservatorio.
Alí os estudos son regrados e hai unha
esixencia de resultados que non existe
nas escolas de música. “Si que poñemos
notas, pero hai máis flexibilidade e
menos abandonos -explica-; aquí todo
o mundo que vén pode chegar a tocar
ben un instrumento”. Ela mesma, conta
Zeltia Pardo, tivo que elixir despois de
coñecer a experiencia de dar clase nun
e noutro tipo de centro. “E preferín vir
á escola de música, porque o pasamos
moito mellor”.
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