
A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

O Concello de Cedeira está 
a traballar na elaboración 
do seu primeiro Plan de 

Infancia e Adolescencia, que levará 
por título “Avezar” e que será unha 
ferramenta de traballo dirixida 
a garantir que todas as políticas 
municipais, desde o urbanismo ata 
a xestión cultural, teñan en conta 
os intereses e as necesidades das 
crianzas e a mocidade.
A elaboración do plan está 
a desenvolverse dun xeito 
participativo, involucrando a 
nenos e nenas do colexio, a mozos 
e mozas, asociacións de nais e pais 

e outras entidades locais, así como 
aos técnicos municipais e a todos  os 
partidos políticos. Parte do traballo 
é a creación dun Consello Local de 
Infancia e Adolescencia que se vai 
converter nun órgano consultivo do 
Concello. 
Na elaboración do plan está 
a participar o Centro de Ocio 
Xuvenil, que desde a súa reapertura 
ten consolidado unha interesante 
dinámica de participación. Os 
mozos e mozas usuarios das 
instalacións propoñen e deciden 
sobre o programa de actividades a 
desenvolver.                 Segue na páx. 4

C edeira viviu este ano 
unhas festas de nadal 
especialmente animadas. 

A meteoroloxía, que obrigou a 
suspender algunha actividade, 
non puido desta volta co completo 
programa de xogos e atraccións que 
o Concello levou ao Polideportivo 
Municipal. Durante todas as 

vacacións escolares houbo pista de 
xeo, tobogáns e outras propostas, 
todas de balde, para gozar do tempo 
de lecer. A iluminación especial 
destas festas mellorou chegando 
a máis rúas e prazas do municipio 
e a campaña de promoción do 
comercio local foi de novo un 
rotundo éxito.            Segue na páx. 3

 ǿ O proxecto do Xeoparque 
Cabo Ortegal pasou o corte 
da Unesco, que o ten xa entre 
as súas candidaturas

Páx. 2

 ǿ Acordo unánime para a 
construción dun novo Centro 
de Saúde en terreos de 
titularidade municipal

Páx. 5

 ǿ A biblioteca López Cortón 
cumpre 45 anos con máis de 
5.300 socios e unha fonda 
raizame na vila

Páx. 5

 ǿ Avances cara a obrigatoria 
implantación do novo 
contedor marrón para a 
recollida dos biorresiduos

Páx. 5

 ǿ O goberno local rexeita 
o parque eólico Badulaque 
e emprenderá accións en 
contra da súa tramitación
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O Concello elabora o seu Plan 
de Infancia e Adolescencia

A vila de Cedeira tivo unhas 
animadas festas de Nadal
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O Consello de Xeoparques 
Mundiais da Unesco deu un 
rotundo si ao proxecto de Cabo 

Ortegal na súa reunión de avaliación 
do pasado decembro, convertíndoo 
xa nunha candidatura con todos os 
requisitos verificados para entrar 
na rede a partir do próximo mes de 
maio. “A nosa proposta obtivo o voto 
unánime e claro do Consello, algo 
que nos enche de satisfacción porque 
refrenda a importancia xeolóxica da 
zona e tamén corrobora o esforzo 
realizado pola entidade de xestión 
do proxecto”, explicou o alcalde de 
Cedeira, Moreda Gil. 

“Obter o recoñecemento non remata 
coa tarefa, ao contrario, ser xeoparque 
significa adquirir un compromiso co 
territorio e co seu desenvolvemento 
sostible, é unha folla de ruta para 
crecer de forma equilibrada, para 
poñer en valor o noso, para valorarnos 
máis como unha zona cun patrimonio 
material e inmaterial extraordinario”, 
dixo o alcalde, que seguiu co resto 
dos responsables municipais do 
territorio as deliberacións do Consello 

de Xeoparques. “Isto vai significar un 
antes e un despois para o turismo”, 
destacou Moreda, comentando que 
contar co distintivo, e mantelo no 
futuro, garante un selo de calidade 
que facilitará a chegada de visitantes 
de todo o mundo e o nacemento de 
moitas empresas e postos de traballo.

Os avaliadores da Unesco que visitaron 
a zona no pasado verán destacaron 

no seu informe a relevancia mundial 
da xeoloxía da zona, así como as 
espectaculares paisaxes, a identidade 
cultural do territorio, especialmente 
a linguaxe e a implicación social e 
institucional no proxecto. En palabras 
dun deles, Chris Woodley-Stewart, o 
territorio do xeoparque Cabo Ortegal 
é «un lugar fermoso e cun sentido 
de comunidade marabilloso, a xente 
valora realmente o que ten aquí”.

A Unesco selecciona a candidatura 
do Xeoparque Cabo Ortegal 

Dúas rutas pola vida mariñeira de Cedeira

O Concello vén de pechar o 
proxecto Cedeira Mariñeira, unha 

iniciativa que serviu para a creación 
de dúas rutas turísticas coas que 
calquera pode camiñar e mergullarse 
na cultura pesqueira e marisqueira da 
vila. Un dos percorridos vai pola zona 
urbana e fai parada na lonxa e outros 
puntos, mentres que o segundo é 
litoral e ofrece dúas versións, unha de 
sete quilómetros e outra de algo máis 
de nove, para asomarse aos lugares 
onde traballan os percebelleiros, por 
exemplo. As rutas e os seus materiais 
-mapas, audio e vídeos- están colgados 
na web de Turismo de Cedeira. A 
iniciativa foi financiada con fondos 
europeos do GALP.
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Cedeira viviu este ano unhas 
festas de Nadal especialmente 
animadas, co Polideportivo 

Municipal convertido nun espazo para 
o ocio familiar ao abrigo da choiva 
e o vento. O Concello aproveitou o 
inmediato levantamento do vello 
parqué do pavillón para darlle un uso 
intensivo nestas datas e levar alí a pista 
de xeo, xogos inchables e outras moitas 
propostas desde o 24 de decembro 
ata o 8 de xaneiro, coincidindo coas 
vacacións escolares, en horario de 
mañá e de tarde.

A proposta foi un éxito de público. 
Xunto coa pista de xeo, pola que se 
deslizaron maiores e pequenos, houbo 
grandes tobogáns inchables, unha 
zona de obradoiros para as crianzas e 
puntualmente colocouse tamén un tren 
en miniatura para nenos e nenas de ata 
dez anos e unha estrutura para xogos de 
batallas con pistolas Nerf, unha proposta 
especialmente dirixida á mocidade 
que tamén tivo un grande éxito. Todas 
as actividades foron de balde e persoal 
técnico ocupouse das actividades 
dirixidas e de organizar o acceso ás 
diferentes atraccións. O programa 
incluiu tamén as cabalgatas de Papá Noel 
e de Reis -a primeira suspendida polo 

mal tempo-, a tradicional Audición de 
Nadal da Escola de Música e o Concerto 
de Fin de Ano da Banda Vila de Cedeira, 
así como festivais organizados pola 
Coral Eixil, Virxe do Mar, a Rondalla de 
Cedeira, a Asociación de Acordeóns e a 
Street Dance School. Cómpre agradecer 
a colaboración das asociacións Mulleres 
da Vila, Aturuxeiras e a ANPA Picapeixe 

na decoración das carrozas dos Reis 
Magos, que fixeron felices a moitos 
nenos e nenas. Tamén o Concello 
organizou unha festa de Ano Novo. Os 
fortes ventos e a choiva daquela noite 
obrigou a suspendela, pero felizmente 
puido adiarse para a do 6 de xaneiro 
e gozar da actuación da orquestra 
Olympus.

U   n ano máis foi un éxito rotundo 
a campaña de Nadal posta en 

marcha polo comercio de Cedeira. 
Co apoio do Concello, un total de 
175 establecementos de diferentes 
sectores sumáronse na vila á iniciativa 
e repartiron tickets entre a súa clientela 
para o sorteo de 3.300€ en  premios. 
A rifa levouse a cabo o pasado día 14 
nun Polideportivo ateigado de xente, 
unha imaxe que proba a adhesión da 
veciñanza e a súa aposta polo comercio 
de proximidade. 

Ogoberno local fixo un esforzo 
por ampliar e mellorar a 

iluminación de Nadal, levando os 
adornos a máis rúas e prazas, ao 
tempo que se adiantou dúas horas 
cada noite o apagado para moderar 
o consumo. Un abeto de luces de 17 
metros de alto na praza do Peixe, 
os teitos de luces nas rúas Real e 
do Cristo ou o trineo na praza da 
Marieta foron algúns dos elementos 
que compuxeron a iluminación de 
Cedeira nestas festas.

Máis e mellor 
iluminación  

Cedeira tivo un Nadal con ocio  
e xogos para todas as idades  

Rotundo éxito da campaña 
do comercio local
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Ainfancia e a adolescencia 
son o futuro de Cedeira, 
pero xa contan no presente. 

O goberno local está a traballar 
na elaboración do primeiro Plan 
de Infancia e Adolescencia, un 
programa dirixido a garantir unhas 
políticas municipais respectuosas coa 
Declaración de Dereitos do Neno e a 
impulsar a participación e o mellor 
desenvolvemento deste sector de 
poboación, sen voto pero con moito 
que dicir. 

O alcalde Pablo Diego Moreda Gil 
destaca a importancia deste plan, 
que vai levar por título Avezar, ao 
igual que é moi relevante para o 
goberno local o Plan de Igualdade 
aprobado o pasado ano. Como naquel 
caso, o desenvolvemento desta nova 
estratexia leva consigo moito traballo 
en rede. Así, na primeira fase de 
diagnose xa se celebraron varios 
obradoiros con alumnado de segundo 
e terceiro da ESO e da FP Básica do 
IES Punta Candieira, así como con 
nenos e nenas de quinto e sexto de 
Primaria do CEIP Nicolás do Río. Os 
encontros para reflexionar sobre as 

necesidades deste sector da poboación 
tamén se están a realizar con persoal 
técnico e representantes políticos 
do Concello e con asociacións locais, 
entre elas as de pais e nais dos centros 
educativos. “Trátase de que o traballo 
da administración local se desenvolva 
baixo a filosofía dos dereitos da 
infancia en todos os ámbitos, desde 
a planificación urbanística ata a 
planificación cultural ou deportiva”, 

explica Tania Merelas, a técnica que 
está a coordinar o traballo.

Co plan Avezar crearase un Consello 
Local de Infancia e Adolescencia, 
que será un órgano consultivo do 
Concello, así como unha folla de ruta 
con medidas concretas a tomar nos 
vindeiros anos. A súa aprobación por 
parte do pleno marcará a súa próxima 
posta en marcha.

O Concello traballa no primeiro 
Plan da Infancia e Adolescencia

No deseño do Plan de Infancia e 
Adolescencia, o Concello conta xa 

con experiencias importantes, como é 
a dos Orzamentos Participativos ou o 
Centro de Ocio Xuvenil. Neste último 
consolidouse unha enriquecedora 
dinámica de convivencia e autoxestión 
cos rapaces e rapazas da que están a 
xurdir interesantes experiencias.

A educadora social e dinamizadora 
xuvenil Nerea P. Carballeira, 
responsable da coordinación de 
actividades no Centro de Ocio Xuvenil, 
explica que cada dous ou tres meses se 
convoca unha mesa de participación 

para que a mocidade vaia a aportar 
ideas e propostas de novas actividades. 
Delas saíron xa iniciativas como o 
obradoiro de reciclaxe textil, outro de 
graffitti ou un campionato de futbolín, 
entre outras. O Centro de Ocio Xuvenil 
abre as súas portas de venres a domingo 
polas tardes, de cinco a oito, e adoita 
recibir entre 25 e 30 persoas cada día. 
Xunto coas actividades programadas, a 
mocidade ten á súa disposición xogos 
de mesa, billar, futbolín e mesmo unha 
pequena “sala de música” equipada 
con micro, teclado, un ordenador e un 
pad, na que poden facer as suas propias 
gravacións.

A experiencia de autoxestión do Centro de Ocio Xuvenil
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Opleno da corporación de 
Cedeira tomou en outubro, 
por unanimidade, o acordo 

de cambiar o uso dunha parcela 
municipal situada xunto á estación de 
autobuses para cederlla á Consellería 
de Sanidade e que levante alí un 
edificio de nova planta para o Centro 
de Saúde. A decisión tomábase, 
pese ao longo tempo que o goberno 
municipal levaba traballando pola 
ampliación do actual, despois de que 
os técnicos da Consellería apuntaran 
que esta é a solución máis rápida e máis 
económica, dadas as limitacións que 
impoñía a Lei de Costas ao proxecto 
inicialmente previsto. 

O novo Centro de Saúde que vai ser 
levantado na devandita parcela, na 
rúa da Veiga, terá dúas plantas de 

1.000 metros cadrados cada unha. O 
goberno local levou ao pleno a proposta 
cos informes técnicos precisos, de 
maneira que inmediatamente despois 
a tramitación pasou a mans de 
Urbanismo da Xunta para que realice 
as consultas sectoriais oportunas.

Segundo explica o alcalde, Moreda Gil, 
a intención do goberno local, ao fío 
deste proxecto, é crear na mesma zona 
novos espazos de estacionamento 
e un parque público, así como facer 
o desenvolvemento urbanístico que 
xa está previsto no PXOM, abrindo 
unha rúa de conexión coa Avenida de 
España. A idea do Concello é solicitar á 
Consellería a reversión da titularidade 
do actual Centro de Saúde para poder 
darlle uso no eido dos servizos sociais, 
pode que como xeriátrico.

Acordo para a construción 
dun novo Centro de Saúde

Avila de Cedeira pode presumir 
de ser moi lectora. A biblioteca 

López Cortón, que cumpre 45 anos, 
rematou o pasado 2022 con 5.307 
persoas socias despois de ter dado 
111 novas altas ao longo do ano. É 
un número que representa máis 
do 80% da poboación -no que 
evidentemente contan tamén os 
veraneantes que gostan de utilizar o 

servizo- e indudablemente reflicte a 
fonda raizame que ten a biblioteca en 
Cedeira e o seu bo funcionamento. 
Desde o Concello apóstase por 
manter e mellorar no posible a 
biblioteca, na que o pasado ano se 
fixo un investimento de máis de 
7.000€ para comprar novo mobiliario 
para as salas de lectura, infantil e de 
adultos.

Unha localidade moi lectora

Cedeira avanza cara 
á implantación do 
contedor marrón

Unha trintena máis 
de composteiros

O Concello de Cedeira adxudicou 
recentemente, por algo máis 
de 25.500€, o contrato para a 
implantación do novo sistema de 
recollida selectiva de biorresiduos. 
O novo contedor marrón, que tal 
como marcan as directrices de 
Europa vai servir para depositar a 
materia orgánica biodegradable, 
chegará pronto ao municipio, 
xunto con campañas informativas 
e o reparto das chaves coas que a 
veciñanza poderá facer uso deles.

Ao contedor marrón irán os 
residuos da chamada “quinta 
fracción”: restos de alimentos crus 
ou cociñados, pelicas de froitas, 
cascas de ovos e froitos secos, 
pousos de café e papel de cociña 
usado, entre outros. Instalaranse 25 
colectores de 800 litros e outros 100 
de 360 litros, e repartiranse entre a 
poboación 93 caldeiros domésticos 
e 744 rolos de bolsas compostables 
–de 30 unidades cada un-, para 
fomentar a participación activa na 
recollida selectiva dos biorresiduos.

Xa son máis de 240 familias 
cedeiresas as que participan 
no programa de compostaxe 
doméstico, valorizando os residuos 
orgánicos na casa, despois de que 
o pasado decembro o Concello  
repartise outros 30 composteiros. 
Previamente fixéronse unhas 
charlas informativas por diferentes 
parroquias.
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Aconservación e mantemento do 
patrimonio municipal, así como 
a súa mellora e a prestación 

de mellores servizos é unha obriga 
constante do goberno local de Cedeira, 
que nos últimos meses executou 
diferentes actuacións neste eido.

Ponte de madeira  
sobre o Condomiñas

Hai sete anos reparárase un peitoril, 
e hai pouco o Concello de Cedeira 
executou a restauración do outro lateral 
da ponte de madeira que cruza sobre o 
río Condomiñas. Investíronse 12.000€ 
en arranxar a estrutura, de algo máis de 
vinte metros de percorrido sobre o cauce 
fluvial, e en repasar todo o tratamento 
superficial da estrutura para garantir o 
seu correcto mantemento. 

Novas lámpadas led  
para a avenida Area

O Concello acomete unha nova 
actuación para modernizar o 
sistema de alumeado público: está 
en licitación a renovación de 35 
lámpadas, todas na avenida Area agás 
dúas da Castelao. Destínanse máis de 
64.600€ ao cambio dos vellos farois 
polos novos con tecnoloxía led, máis 
eficientes. Ao fío disto, cómpre sinalar 
que o Concello conseguiu conter o 
gasto en enerxía o pasado ano, cando 
os prezos da electricidade estiveron 
máis disparados, grazas ás actuacións 
de mellora no sistema público de 
iluminación que se acometeron 
nos últimos anos e que incluiron a 
substitución de máis de dous mil 
farois no municipio.

Senda peonil para o  
camiño de Cordobelas

O goberno local ten actualmente 
aberto o proceso de licitación da 
obra para a habilitación dunha senda 
peonil e a ampliación da calzada do 
camiño de Cordobelas, que entronca 
coa estrada autonómica AC-566. A 
actuación ten un orzamento de preto 
de 81.000€ e  redundará na mellora 
da seguridade vial desta pista da zona 
rural. A estrada para vehículos terá 
catro metros de ancho, aos que se 
sumará outro máis para peóns que se 
habilitará con formigón armado en 
cor e que servirá tamén para facilitar 
o abeiramento dos coches en caso de 
cruce.

Novo pavimento na pista 
polideportiva do Areal

O Concello realizou unha obra de 
pavimentación da pista deportiva do 
colexio Areal, para unificar o seu nivel 
coa zona cuberta do patio e eliminar 
os chanzos e tamén as fochancas 
que a miudo se formaban. Foi un 
investimento de 30.000€ e a actuación 
incluiu unha nova canalización 
de pluviais. Desde o goberno local 
recordan que é unha proba máis do 
compromiso do Concello co ensino 
público.

Terreo para aparcadoiro no 
cemiterio de Régoa

O Concello vén de asinar a compra de 
dúas fincas situadas xunto ao cemiterio 
de Régoa coa intención de habilitar 

alí un aparcadoiro, respostando á 
demanda expresada pola propia 
veciñanza. Os terreos suman 584 
metros cadrados e mercáronse polo 
seu prezo de taxación, 6.377,44€. 
Segundo o proxecto do goberno local 
poderán adecuarse alí un total de 22 
prazas de estacionamento.

Mellora do firme en tres 
camiños da zona rural

Adxudicouse tamén no último 
trimestre do ano o contrato para a 
mellora da capa de rodadura dos 
camiños municipais de Condomiñas, 
Espiñaredo e Casal de María. En total, 
execútanse obras en preto de dous 
kilómetros de pistas, cun orzamento 
de 57.700€ que custea casi nun 80% a 
axencia Agader a través do programa 
de subvencións para os camiños 
rurais de acceso a parcelas agrícolas. 
Os traballos consisten en limpar 
as marxes e reencher as fochancas, 
aplicando unha triple capa de asfalto.

Obras nas rúas  
Eduardo Pondal e Regueiro

O Concello de Cedeira rematou 
recentemente unhas obras de 
ampliación da beirarrúa de Eduardo 
Pondal, o vial que conecta a avenida 
Area coa rúa María Auxiliadora, cun 
investimento de 16.042€. E está en 
proceso de licitación outro proxecto 
que igualmente vai dirixido a ampliar 
o ancho da beirarrúa da rúa Regueiro 
e a dotala dunha rede separativa para 
as augas residuais e as pluviais. O 
orzamento, neste caso, é de máis de 
70.600€.

Máis actuacións do Concello para a 
mellora de viais e servizos públicos
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A hostalería local 
serviu máis de 5.000 
petiscos no Concurso 
de Tapas de Outono

Oito establecementos hostaleiros 
de Cedeira animáronse a 

participar, na fin de semana do 11 ao 
13 de novembro, na terceira edición 
do Concurso de Tapas de Outono 
promovido polo Concello. O certame 
ten como primordial obxectivo 
dinamizar a actividade do sector nun 
mes tradicionalmente frouxo e tamén 
salientar a variedade e calidade da 
cociña local. A proposta foi un éxito 
e levou a moitas cuadrillas a percorrer 
todos os establecementos para catar 
e votar os seus petiscos favoritos. 
Vendéronse máis de 5.000 tapas, unha 
proba da excelente acollida que ten o 
certame. O gañador foi O Amanexo, 
o segundo premio correspondeu a O 
Mesón e o terceiro, ao bar O Mástil. 
Desde o goberno local felicitaron aos 
máis votados e ao resto dos locais 
participantes -Praza do Peixe, Brisa, 
Taberna A Xunqueira, La Central e a 
Pizzería Sheriff-.

“Cedeira Informa”,  
as novas do  

Concello no móbil 

Cedeira Informa é un servizo que 
se presta a través da aplicación 

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

ADeputación Provincial da 
Coruña aprobou no pleno de 

outubro o novo presuposto para a 
obra de mellora da seguridade viaria 
na estrada DP-2206. O proxecto, 
que xa contaba cunha consignación 
de máis de 350.000€ precisou dun 
incremento do prezo de licitación dun 
14% despois dos dous anos que levou a 
súa tramitación diante dos diferentes 
organismos implicados, entre eles 
Augas de Galicia. 

Porén, o goberno local celebra a 
renovada aposta da Deputación por 
este proxecto, que vai significar un 

novo trazado para a curva de Rego 
de Tide na estrada que leva a Santo 
André de Teixido e pola que transitan 
moitos coches e moitos autobuses. A 
obra vai suavizar esta curva perigosa, 
construíndo un terraplén e un marco 
de formigón para canalizar o regato 
que corre polo lugar. Para levar adiante 
este proxecto foi necesario expropiar 
uns 5.000 metros cadrados de terreos 
de tres propietarios diferentes, que 
supuxo un gasto adicional de máis 
de 29.000€. O alcalde de Cedeira, 
Moreda Gil, agradeceu o compromiso 
da Deputación con Cedeira, plasmado 
nesta e outras actuacións.

A Deputación eleva o orzamento 
para mellorar a curva de Tide

AO goberno local de Cedeira 
está en total desacordo coa 
resolución que o Ministerio de 

Transición Ecolóxica publicou no BOE 
o pasado 31 de xaneiro formulando a 
declaración de impacto ambiental do 
proxecto do parque eólico Badulaque. 
“Estamos totalmente decepcionados 
coa tramitación que se fixo -dixo o 
alcalde, Pablo Diego Moreda Gil- e 
decididos a tomar medidas e chegar 
ata o final para defender os intereses 
dos veciños e veciñas de Cedeira”.

Moreda tacha de “tomadura de pelo” a 
tramitación da declaración de impacto 
ambiental, na que nin se contestaron 
nin se tiveron en conta as alegacións 
presentadas polo Concello de Cedeira. 
“Son uns aeroxeradores brutais e a súa 
instalación está fóra do plan sectorial 
galego, que é o marco no que deberían 
executar este tipo de proxectos”, dixo o 
alcalde, que anunciou a súa intención 
de convocar aos voceiros de todos os 
grupos políticos con representación 
municipal para abordar o tema 
e “tomar medidas conxuntas”. O 
alcalde adiantou que “iremos ata 

o contencioso, se é preciso, para 
defender os intereses da veciñanza”.

O parque eólico Badulaque, de 90MW 
de potencia e promovido por Enel 
Green Power, prevé a instalación de 
20 aeroxeradores, seis deles dentro do 
termo municipal de Cedeira, de 170 
metros de diámetro e 115 de altura ata 
o centro do rotor. Durante o verán de 
2021 o Concello de Cedeira promoveu 
unha charla informativa sobre este 
proxecto, precisamente no momento 
no que estaba aberto o prazo de 
alegacións, na que se informou á 
veciñanza da iniciativa e se expuxeron 
as afeccións da mesma sobre a paisaxe, 
a flora e a fauna e o desenvolvemento 
socioeconómico da zona. 

O goberno local facilitou tamén 
daquela a presentación de alegacións 
por parte da cidadanía, como tamén 
fixo, nas mesmas datas, cos parques de 
enerxía eólica mariña proxectados nas 
proximidades do litoral cedeirés. O 
Concello tramitou daquela un amplo 
documento no que se detallaban vinte 
alegacións ao parque Badulaque.

O goberno local rexeita o 
parque eólico Badulaque



edeira é o nexo 
de unión entre as 
persoas socias de 
Lugares Comúns, 
unha entidade 
creada hai un par 

de anos por xentes con diferentes 
orixes que converxeron nesta terra. 
O obxectivo é fomentar o encontro, 
contribuír a dinamizar a comunidade, 
participar, aportar e enriquecerse 
mutuamente.

Karen Leimdorfer é a presidenta 
da asociación e o seu caso vale para 
ilustrar o que é Lugares Comúns. Ela e a 
súa parella viaxaron por todo o mundo 
e viviron en Brasil e Arxentina antes de 
recalar hai trece anos en Cedeira e ficar 
engaiolados por esta terra. En Lugares 
Comúns hai ingleses -a maioría- e 
xentes doutros países, pero tamén 
cedeireses, galegos de diferentes 
puntos da comunidade e españois do 
País Vasco ou Cataluña, por exemplo. 
“Queremos promover o encontro de 
culturas e tamén coñecer a desta terra, 
estamos todos aprendendo galego”, 
explica Karen. “E a lingua abre portas 
para entender, axuda moito”, subliña. 

Lugares Comuns abrollou en 
plena pandemia, pero a pesar das 
dificultades xa ten organizado unha 
chea de actividades. Unha delas foi 
un festival do solsticio de inverno 
no que o profesor escocés Gillebride 
MacMillan impartiu un obradoiro de 
canto gaélico. Segundo explica Karen, 
explorar o mundo celta e afondar 
na conexión do galego con outras 
culturas é unha das liñas de traballo 
da asociación. Tamén organizaron no 
verán o encontro “Vila en transición”, 
no que abordaron un modelo que 

están traballando noutros lugares do 
mundo e que defende a intervención 
comunitaria para implantar modelos 
sociais sostibles, que reforcen a 
autosuficiencia e reduzan o consumo 
enerxético. Daquela cita saíron novas 
propostas e vínculos con outras 
entidades de Cedeira.  

A actividade máis recente, este mesmo 
xaneiro, foi unha charla informativa 
e obradoiro para alumnado do CEIP 
Nicolás do Río, sobre a importancia 
de conservar a semente. Porque un 
dos lugares comúns da asociación é 
o interese pola terra, polo cultivo e 
conservación das especies autóctonas 
e pola vida en conexión coa natureza. 

Para o 25 de febreiro a entidade 
organiza unha reunión na Sala Áncora 
na que un agricultor de Couzadoiro 
falará sobre o banco de sementes de 
Galicia e os inxertos en árbores. O máis 
importante da xornada -a partir das 
once da mañá- vai ser o intercambio 

de sementes e de coñecemento, de 
maneira que Lugares Comúns invita a 
acudir con sementes de plantas e con 
vontade de compartir coñecementos. 
Na mesma tarde do 25, a partir das 
sete, a asociación promove actividades 
de teatro e música no Auditorio. 

Lugares Comúns -https://www.
lugarescomuns.org/- é unha entidade 
comprometida co acollemento das 
persoas chegadas de fóra, disposta 
a axudar coa lingua -de feito, está 
involucrada na integración de 
refuxiados ucraínos- e co afán de 
integrar. É unha entidade Amiga do 
Proxecto do Xeoparque Cabo Ortegal, 
apunta Karen, para quen Cedeira “é un 
lugar precioso, ten a paisaxe, o mar, 
e mesmo a choiva, que axuda moito 
para cultivar a terra”, asegura. Na 
imaxe, Florencia Pagnucco, Simone 
Jenkinson, Karen Leindorfer, José 
Manuel García e Mark Singleton, 
socias e compoñentes da directiva 
desta inqueda entidade.

Lugares Comúns, unha aposta 
pola integración cultural
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