
A REVISTA DO      CONCELLO DE CEDEIRA

Nestas últimas semanas estanse 
a realizar en Cedeira diferentes 

obras por un importe total que su-
pera os 121.000 euros. A parte máis 
importante desta inversión (62.400 
euros) corresponde ao arranxo de 
camiños municipais que dan ac-
ceso a explotacións agrarias en 
seis parroquias do concello, cunha 
lonxitude total de aproximadamen-
te 2.5oo metros.

O proxecto máis anovador é o sis-
tema de iluminación que se está 

a instalar nos pasos de peóns das 
avenidas Castelao e da Area, cun-
hos leds para facilitar a visibilidade 
das persoas que cruzan a rúa desde 
moita distancia.

A instalacións de colectores de ma-
deira e de cubrecontedores para me-
llorar a estética dos depósitos de lixo 
é outra das actuacións en marcha, 
xunto co suministro de estufas de 
pellets en cinco locales municipais 
que utilizan diferentes asociacións 
do concello.          Segue na páx. 3 

 ǿ O paso da Vuelta Ciclista 
a España déixase notar xa 
en Cedeira no aumento do 
número de visitas á garita de 
Herbeira Páx. 2 

 ǿ Costas acepta tramitar a 
elaboración dun estudo de 
impacto ambienta das obras 
na contorna da praia da 
Madalena                           Páx. 4 

 ǿ A vila promociona o 
mundo da escena coa 
organización do I Certame 
de Teatro Amador             Páx. 5 

 ǿ Música, maxia e cine 
danse cita na programación 
cultural presentada para as 
vindeiras semanas           Páx. 5

 ǿ A vila prepárase para o seu 
Samaín mais tradicional, 
os próximos días 28 e 29 de 
outubro                               Páx. 5

 ǿ O equipo cedeirés de 
veteranos de iolas volta de 
Gandía co título de campión 
de España  para engadir ao 
seu palmarés                     Páx. 6  

 ǿ As asociacións AFAL e Alcer 
ofrecen aos enfermos, coa 
colaboración do Concello, 
obradoiros para mellorar a 
súa calidade de vida           Páx. 7  
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A iluminación dos pasos de peóns é un 
anovador sistema que se está a aplicar 
xa en cidades como Barcelona

Concello de
CedeiraEDITA:

O Concello inviste máis 
de 121.000 euros en obras



2 - VUELTA CICLISTA

Nunca unha inversión tan modera-
da, (9.000 euros), foi tan vantaxo-

sa. E se non que llo digan ao Concello 
de Cedeira, que día tras día ve como 
un importante número de visitantes se 
achegan ata a garita de Herbeira para 
coñecer o lugar polo que este ano pa-
sou a Vuelta Ciclista a España durante 
o seu periplo por terras galegas.  

Se xa no seu día o acontecemento de-
portivo reuniu a centos de persoas, 
agora tamén son moitas as que, co ini-
cio do outono, non dubidan en acer-
carse ata a zona para entrar en contac-
to cunha paisaxe que no seu día viron 
a través da televisión.

O Concello non pode estar máis sa-
tisfeito pola repercusión mediática 
que deixou tras de si a proba ciclista, 
e comproba os bos resultados da súa 
aposta pola serpe multicolor para con-
tribuír á promoción do territorio. Por 
iso, agora é partidario de repetir unha 
experiencia que fai posible situar a Ce-
deira no mapa internacional. 

As imaxes da Vuelta chegaron a un to-
tal de casi douscentos países, polo que 
o goberno local confía en que a inver-
sión realizada traerá aínda máis turis-
tas extranxeiros a unha poboación que 
xa agora, principalmente durante o 
verán, se enche de xente con moi di-
ferentes acentos. Pero o goberno ce-

deirés tamén quere que os visitantes 
que veñen e os que están por vir sexan 
respectuosos coa paisaxe e espazos 
naturais, deixándoos como os atopan, 
libres de envases, de plásticos e papeis 
para que poidan seguir sendo admi-
rados e compartidos durante moitos 
anos máis. 

A  proba ciclista tamén deixou al-
gún pouso turbio ao seu paso 

por Cedeira. Neste capítulo cabe 
referirse de maneira especial aos re-
fugallos que quedaron tras a chega-
da da Vuelta á contorna da garita de 
Herbeira. 

A pesar da posta en funcionamento 
por parte dos concellos de Cedeira e 
Cariño dun servizo especial de reco-
llida de lixo, o goberno cedeirés viuse 
obrigado a organizar unha campaña 
de limpeza, coa axuda dalgúns veci-
ños, para mellorar o aspecto dun lu-
gar que recibe a moitos visitantes ao 

longo do todo o ano.  Aínda que o día 
sinalado para a recollida amenceu 
con néboa, os participantes, entre os 
que se encontraban representantes 
do goberno local, recolleron restos 
de plásticos, papeis e envases cos que 
encheron tres bolsas. 

Pero houbo moitas outras cousas po-
sitivas. Cabe recordar a execución, 
por parte da Deputación de A Coru-
ña, das obras de mellora na estrada 
pola que se accede ata a garita de 
Herbeira (DP-2205) e a construción 
dunha zona de estacionamento nas 
inmediacións do devandito miradoi-

ro. Só estes últimos traballos foron 
contratados por algo máis de 21.000 
euros. 

Unha inversión moi vantaxosa 
que xa se deixa notar  

O Concello limpou de lixo 
a garita de Herbeira



INVERSIÓNS - 3 

O Concello de Cedeira ten en exe-
cución varias actuacións para 

mellorar as vías e espazos públicos, 
pero tamén a calidade de vida dos ve-
ciños, cunha inversión total de máis 
de 121.400 euros.  A de maior importe é 
o programa de mellora de camiños de 
propiedade municipal que dan acceso 
a explotacións agrarias, que foi adxu-
dicada á empresa Villasuso Ortegal, 
S.L. por un importe de 62.436 euros.

As actuacións afectan a un total de seis 
camiños con máis de dous kilómetros 
e medio de lonxitude en total e consis-
ten na mellora dos firmes e a limpeza 
de cunetas. Os viais que se verán be-
neficiados desta intervención están en 
Condomiñas, a igrexa de Cervo, Lei-
ras, Barral, A Pardiñeira e Acea.

Unha das obras máis importantes e 
anovadoras das que está a acometer o 
Concello é a iluminación dos pasos de 
peóns con leds, unha medida para in-
crementar a seguridade que xa se apli-
cou con éxito en cidades como Barce-
lona. Os pasos de cebra situados nas 
avenidas Castelao e da Area -as máis 
transitadas, tanto por peóns como por 
vehículos- contarán con vinte dispo-
sitivos dotados de leds. Este sistema 
permite crear contrastes de luces entre 
o peón e a calzada que facilitan a visión 
da persoa que está a cruzar a rúa por 
parte dos condutores desde moi longa 

distancia. As luminarias, da prestixio-
sa marca Simon Lighting, teñen unha 
altura de 5 metros e proxectores de 54 
watios. Estas obras foron adxudicadas  
a Hallmann Energie, S.L. por importe 
de 35.924,90 euros.

Coa finalidade de embelecer a vila e 
mellorar o medio ambiente o Concello 
tamén seleccionou, entre catro em-
presas cedeiresas, a Carpintería García 
por ser a máis vantasoxa para o sumi-
nistro de 20 colectores-papeleiras de 
madeira para a reciclaxe de residuos 

orgánicos e plásticos, por unha parte, 
e de cubrecontedores, tamén en ma-
deira, para ocultar parcialmente os re-
cipientes que se utilizan para recoller 
o lixo, cada vez máis numerosos para 
atender as necesidades da poboación. 
Estas estruturas consistirán en pilares 
e paneis modulares cos que se preten-
de mellorar o entorno e estética nos 
lugares públicos. 

O custo destas compras foi de 6.320 
euros no caso dos colectores de madei-
ra e de 4.748 no dos cubrecontedores.

···Estufas de pellets para locais veciñais···
Por último, o Concello atendeu as necesidades 
manifestadas por varias asociacións de veciños 
para que se colocasen estufas xeradoras de aire 
quente por combustión de pellets. Desta medida 
beneficiaranse os locais de Saa (Esteiro), Figuei-
ras (Montoxo), Escolar de San Román, Albergue 
Os Pinos (Santalla) e Palacete Municipal, todos 
eles de propiedade municipal. Con anteriorida-
de tíñase colocado xa outra no escolar de Sisalde 

Maior. O obxectivo desta medida e poñer en valor 
o patrimonio das parroquias, de xeito que os veci-
ños poidan gozar dos locais próximos ás súas ca-
sas. Utilízanse os pellets, que son un combustible 
ecolóxico que non aumenta as emisións de CO2 
a atmósfera e que supón un considerable aforro 
enerxético. Neste caso adquiríronse estufas Dis-
lume do modelo CAN á empresa Casa y Baño-Star, 
S.L. por 11.979 euros.

O Concello ten obras en 
marcha por 121.400 euros



4 - MEDIO AMBIENTE

A Demarcación de Costas en Galicia 
comprométese a tramitar o estu-

do de impacto ambiental que a Plata-
forma en Defensa da Ría de Cedeira 
viña reclamando para dar luz verde á 
execución do conxunto das obras pre-
vistas para “mellorar e conservar” a 
praia da Madalena, incluídas  as que 
afectan a zona dunar. 

Esta resposta, que chegou en forma 
de escrito firmado polo xefe do orga-
nismo estatal en Galicia, Rafael Eimil, 
ven satisfacer as obxeccións inicial-
mente presentadas pola plataforma, 
pero non só polo compromiso relativo 
ao estudo de impacto ambiental, se-
nón porque Costas tamén “suaviza” os 
contidos das intervencións. Así, a es-
tabilización do perfil da duna déixase 
en 20 graos -mentres que no proxec-
to orixinal viña sendo case vertical- e 
a cima de coroación sitúase en +10. A 
Demarcación de Costas traslada agora 
á Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar a decisión de rea-
lizar o informe medioambiental, que 
queda supeditado á disponibilidade 
presupostaria.

Mentres tanto, proseguen os traba-
llos iniciados hai días no areal. Estes 

consisten na apertura dos regatos de 
San Isidro e A Revolta e na retirada de 
plantas exóticas. 

Para a seguinte fase de execución do 
proxecto contémplase a reposición de 
vinte metros de tarima de madeira do 
paseo marítimo -no tramo do colexio 
Nicolás del Río- e a recuperación da 
flora autóctona no espazo dunar. As 
previsións apuntan a que as obras es-
tarán rematadas este mesmo ano.  

A praia da Madalena é unha das ri-
quezas que máis valoran os veciños e 

tamén os visitantes cando elixen Ce-
deira para pasar uns días de descan-
so. Por esta razón, toda actuación que 
teña que ver coa mesma preocupa, e 
moito, á poboación e aos responsables 
políticos locais. Este interese deu lu-
gar, na pasada primavera, á creación 
da plataforma para garantir non só a 
defensa do areal senón a da ría no seu 
conxunto. Nela están representados 
partidos políticos (en concreto PSOE, 
BNG, Anova e Esquerda Unida) e en-
tidades como Somos Cedeira, Adega, 
Museo Mares de Cedeira e a Confraría 
de Pescadores da vila.  

Son recipientes de peque-
nas dimensións pero moi 

importantes pola súa efica-
cia. Trátase dos contedores 
de aceite doméstico usado 
que dende o pasado mes de 
maio o Concello de Cedei-
ra instalou en oito puntos 
extratéxicos do municipio 
coa fin de evitar o vertido 
dos aceites por canles pouco 
axeitadas, entre outras polos 

sumidoiros. E os resultados  
ata agora son inmellorables. 

Dende que entrou en fun-
cionamento o servizo, os 
veciños de Cedeira deixaron 
de verter polos tubaxes uns 
3.000 litros do residuo en 
cuestión. Así, a poboación 
cedeiresa evitou danos en 
máis de tres millóns de litros 
de auga, xa que un litro de 

aceite doméstico usado de-
teriora 1.000 litros de auga. 
Dende o Concello anímase  a 
veciños e visitantes a seguir 
a colaborar na protección do 
medio ambiente e lémbra-
se que os recipientes están 
situados nas prazas Vella e 
do Peixe, nas inmediacións 
da ponte vella, no colexio 
Nicolás del Río, nas coñeci-
das como “casas baratas”, no 

campo de fútbol, na capela 
da Area e na zona de Catro 
Camiños. O contrato que o 
Concello firmou coa empre-
sa Procesadora Gallega ten 
dous anos máis de vixencia, 
un tempo  que o goberno 
municipal desexa que aínda 
sexa máis produtivo grazas  á 
colaboración de todos os ce-
deireses. 

Costas accede a tramitar o 
estudo de impacto ambiental

Coa recollida de aceite usado evitouse 
contaminar 3.000.000 litros de auga



CULTURA - 5 

As vindeiras semanas veñen car-
gadas de actividade cultural en 

Cedeira. Continúa o ciclo Cinemas 
de Galicia, que o domingo 23 trae ao 
Auditorio Municipal a película “Lobos 
sucios” (18.30) e o 6 de novembro “O 
noso último verán en Escocia” (18.30). 
As entradas teñen un custo de tres eu-
ros.

Pola súa banda, a programación cul-
tural do Auditorio terá continuidade o 
22 de outubro cun espectáculo teatral 
familiar sobre a historia da fotografía a 
cargo de A Cova das Letras. O proxec-
to céntrase na investigación do teatro 
amateur e infantil.

O día 5 de novembro será a compa-
ñía de teatro máxico Cayetano Lledó, 
a que porá en escena a obra “Máximo 
Circus Cabaret”, ás 20.00 horas e con 
entradas a 2,5 euros. Narra as peripe-
cias do dono dun circo que ten que fa-
cer todos os números porque non ten 
máis persoal.

O 12 subiranse ao escenario do Audito-
rio os grupos participantes no Festival 
Folclórico da Asociación Buxainas, a 
partir das oito da tarde, e ao día se-
guinte, a misma hora actuará o coro 
SondeNós, unha agrupación que ten 
unha importante traxectoria con con-
certos nacionais e internacionais.

Música, maxia e cine 
encherán o Auditorio

Coa fin de promocionar as artes 
escénicas na vila, o Concello or-

ganiza para os tres primeiros venres 
do mes de novembro o I Certame 
de Teatro Afeccionado de Cedeira, 
unha iniciativa que non só preten-
de servir de plataforma de difusión 
para este medio de expresión artís-
tica na localidade senón tamén fa-
vorecer a aparición de novos valores 
no campo do teatro.

O pasado día 5 de outubro rematou 
o prazo para que os grupos se inscri-
bisen no certame e foron finalmen-
te nove procedentes de diferentes 
puntos de Galicia os que decidiron 
participar. 

Unha comisión de tres persoas no-
meada pola Concellería de Cultura 
será a encargada de seleccionar as 
tres mellores obras para a súa posta 
en escena -cada agrupación puido 
presentar unha ou varias- e otor-
gará as compañías gañadoras unha 
axuda económica por importe de 
400 euros. Serán en todos os casos 
pezas en idioma galego.  Os dere-
itos de posta en escena das pezas 
seleccionadas pasarán a ser propie-
dade do Concello, e as agrupacións 
ocuparanse de obter a autorización 
do autor.

Un concurso 
para o teatro 

amador

Os vindeiros días 28 e 29 de outubro 
celebrarase no Paseo da Mariña 

unha nova edición do Samaín na que se 
quere ofrecer unha visión rexenerado-
ra desta festa tradicional, alonxada do 
contaxio do Halloween. Así, recomén-
dase acudir disfrazado como manda a 
tradición galega: coas caras emborran-
chadas de cisco ou como pantasmas 

brancas, para o que dende o luns 24 ata 
o mesmo día 28 haberá un obradoiro 
na Sala Áncora (praza Roxa) destinado 
aos pequenos. Non faltarán tampouco 
a exposición de calacús tallados nen o 
desfile de caveiras e pantasmas á noi-
tiña. Colaboran co Concello a Asocia-
ción de Amigos do Samaín e Rafael 
López Loureiro “Calel”.

Cedeira prepara o seu 
Samaín máis tradicional

Un tramo do Paseo da Mariña foi a 
obra coa que Raúl Gil Bures gañou a 
segunda edición do Certame de Pin-
tura Rápida Vila de Cedeira. Dezasete 
artistas participaron no concurso, no 
que tamén resultaron premiados Ma-
nuel Carballeira e Javier Sande, segun-
do e terceiro respectivamente.

Repartíronse un total de 1.300 euros 
en premios, con 600, 400 e 300 para 
os gañadores.

Raúl Gil Bures 
gañou o II Certame 
de Pintura Rápida



6 - SOCIEDADE

Acondición de mariñeira obriga a 
Cedeira e aos seus habitantes a ter 

unha vinculación inescusable co mar. 
Esta relación está detrás de moitas das 
afeccións e actividades deportivas po-
las que se decantan os veciños da vila á 
hora de elixilas ou praticalas. 

Dende moi novos Iñaki Puñal López, 
Damián Rodríguez Garrote (Melán)
Eduardo e Ángel González Villanovo 
(Do Mimo) e José Manuel Piñeiro es-
tiveron en contacto coa auga a través 
do remo. Hoxe, cando algún deles ten 
máis de 70 anos, chegan á madurez 
sendo campións de España de iolas 
-unha modalidade de banco móbil- na 
categoría de veteranos.   

O título disputouse hai apenas un 
días en Gandía. Un total de sete equi-
pos -Galicia aportou dous e os outros 
eran de Valencia, Andalucía, Catalu-
ña e Navarra- tomaron parte nunha 
competición que levou aos cedeireses 
a ocupar o caixón máis alto do podio. 
Este primeiro título como campións 
de España vense a engadir aos xa con-
seguidos en pasadas edicións.

Eduardo do Mimo recordaos moi ben: 
catro pratas, catro bronces, e un cuar-
to e un quinto posto. Como tamén 
lembra, e iso que xa pasaron máis de 
50 anos, a participación de remeiros 
de Cedeira nos Xogos Sindicales que, 

na década dos 60, tiveron lugar na 
Casa de Campo de Madrid e que levou 
a un grupo de nenos da vila -entre os 
que se atopaban Iñaki Puñal (actual 
patrón do equipo de veteranos) e Án-
gel Do Mimo- a visitar o estadio do 
Real Madríd e a saír nunha reportaxe 
do NODO.  

Dende aqueles inicios ata os tempos 
actuais algunhas cousas seguen case 
iguais, alomenos no que se refiere ao 
contacto co mar e ás pautas de adestra-
mento na busca dos mellores rende-
mento e resultados. Así, os campións 
de España de iola na modalidade de 

veteranos no inverno danse cita case 
a diario no ximnasio, mentras que coa 
chegada do bon tempo perden prota-
gonismo as instalacións pechadas para 
adquirilo o aire libre e o mar. 

E nestes momentos de recoñecemen-
to ao traballo feito, cando aínda están 
recentes os meles do triunfo, estes 
deportistas tamén teñen verbas moi 
sentidas para os profesionais que os 
axudaron neste camiño. Juan Antonio 
Rodríguez Bustabad e Chema, o seu 
actual adestrador, son as persoas que 
teñen todo o seu agradecemento. 

Campións de remo e veteranía 

···Éxito das visitas ao castelo da Concepción···
O castelo da Concepción é unha 
edificación fortificada que, se-
gundo reza a lenda, foi recons-
truída polos cedeireses para a 
defensa da vila. Esta historia foi 
escoitada este verán polas 1.681 
persoas que entre os meses de xu-
llo e setembro coñeceron o fortín 
da man do programa de visitas 
organizado polo Concello local. 
Agosto, cun total de 776 visitantes, convertiuse un 
ano máis no mes vacacional por excelencia, segui-

do de xullo que, no caso do caste-
lo cedeirés, pechou cun total 683 
viaxeiros. A primeira quincena de 
setembro deixou 222 turistas máis. 
No que a procedencia se refire, a 
meirande parte dos visitantes son 
nacionais, e dentro de España a co-
munidade que máis destaca é Gali-
cia, seguida de Madrid, Andalucía e 
País Vasco. No tocante aos visitan-

tes estranxeiros, o primeiro país de procedencia 
foi Francia.
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A Asociación de Familiares de En-
fermos de Azheimer e outras de-

mencias (AFAL) e a Asociación para 
a Loita contra as Enfermidades do Ril 
(Alcer) son dúas das entidades coas 
que habitualmente colabora o Con-
cello de Cedeira para que as persoas 
afectadas por estas e outras doenzas 
poidan levar unha mellor calidade de 
vida.

AFAL se desenvolven todo o ano obra-
doiros de estimulación cognitiva que 
teñen como finalidade retrasar na me-
dida do posible o avance da enfermi-
dade, aínda que -como se apuntaba- 
estas actividades non están dirixidas 
exclusivamente a enfermos de Alzhei-
mer. 

No edificio de Servicios Sociais reú-
nense os xoves de catro a seis da tarde 
media ducia de persoas na actualida-
de, aínda que o Concello ten previsto 
extender este servizo. Así, levarase a 
cabo unha campaña no centro de saú-
de para que os médicos de familia re-
comenden estas actividades a doentes 
que se poden beneficiar delas. 

Tamén se trasladará toda a informa-
ción ás asociacións do municipio, 
de xeito que os seus usuarios saiban 
da posibilidade de participar nestes 
obradoiros. Desde o goberno munici-

pal destácase o labor de AFAL non só 
a través destas actividades senón do 
apoio que prestan ás familias dos en-
fermos e os consellos que lles aportan.

A Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer foi precisamente 
a beneficiaria dun concerto solidario 
que tivo lugar hai unhas semanas no 
Auditorio Municipal e que contou coa 
colaboración do Concello para a súa 
organización. 

O pianista ferrolán Martín Otero Fe-
rreira e a Asociación de Acordeóns da 

vila de Cedeira actuaron na gala para 
recadar fondos para a entidade.

Pola súa banda, a Asociación para a 
Loita contra Enfermidades do Ril (Al-
cer) imparte todos os martes e venres 
no pavillón polideportivo actividades 
físicas orientadas aos enfermos do ril 
pero tamén a outros doentes crónicos, 
en horario de 11.30 a 13.00. 

Participan unhas quince persoas ás 
que un fisioterapeuta orienta nos exer-
cicios para axudalas no seu tratamen-
to.

O Concello de Cedeira renova un 
ano máis a colaboración co Centro 

de Información á Muller de Ortigueira, 
para que as persoas do municipio que 
o precisen poidan beneficiarse dos cur-
sos de formación e da axuda xurídica, 
psicolóxica e clínica que se presta nes-
tas instalacións. Cedeira dispón dunha 
psicóloga que se ocupa destas tarefas 

pero que pode derivar ás mulleres ao 
CIM ortegano -ao que tamén se pode 
acudir directamente- se o ve oportuno.

A colaboración con esta institución 
non representa custo algún para o Con-
cello cedeirés, que conta así cun servizo 
pensado sobre todo para a formación e 
a axuda no fogar.

AFAL e Alcer desenvolven na 
vila obradoiros para doentes

Renovan a colaboración 
co CIM de Ortigueira

Que os escolares coñezan Cedeira e os 
seus atractivos turísticos é o fin que 
persegue o Concello coa publicación 
de tres rutas por outras tantas zonas 
na revista DeExcursión. A publicación, 
que propón aos colexios e institutos da 
provincia saídas escolares por Ferrol, 
Eume e Ortegal, recolle información 
sobre a vila, o Museo Mares, a lonxa, o 
castelo da Concepción, San Andrés e A 
Capelada, entre outros puntos.

Cedeira, na revista 
de turismo escolar 

DeExcursión



alena Pérez 
Villar é a pre-
sidenta da 
a s o c i a c i ó n 
Sobre Rodas, 
unha entidade 
que xurdiu hai 

seis anos para dar visibilidade ás per-
soas con discapacidade. A día de hoxe 
arredor de 350 mulleres e homes están 
vinculados a unha sociedade con sede 
física na vila de Cedeira, pero que ten 
presenza tamén en Ortegal. 

Ter o único servizo de transporte adap-
tado da contorna, unha morea de acti-
vidades ao longo do ano e prestacións 
da man de profesionais da psicoloxía, 
logopedia, quiromasaxe e psicopeda-
goxía son as claves para comprender 
que a asociación teña avanzado tanto 
en tan pouco tempo. Esta proxección 
tamén é a que perciben veciños e re-
presentantes municipais, que nunca 
dubidan en botar unha man cando a 
entidade o precisa. 

E nesas está agora o Concello, para ato-
par un local que se axuste ás demandas 
reais de Sobre Rodas. Segundo a presi-
denta, alomenos necesita catro aulas e 
un almacén para acoller toda a activi-
dade que xera. 

A sede actual, situada na rúa Ortiguei-
ra, só ten dous espazos, un que debería 
funcionar como oficina e outro que o 
fai como aula. O primeiro hai tempo 
que deixou de ser unha área adminis-
trativa para se converter no lugar no 
que pasan consulta os profesionais 
que colaboran coa entidade. Os res-
ponsables da asociación confían ple-
namente no actual equipo de goberno 
para atopar axiña unha solución. 

A asociación Sobre Rodas tamén ten 
postas as súas ansias na chegada dun 
novo transporte adoptado co fin de xu-
bilar ao que agora existe. Malena Pérez 
recoñece que se trata dunha furgoneta 
que, no seu momento, foi adaptada 
coa simple instalación dunha rampla. 
O novo vehículo podería chegar antes 
de que finalice o presente ano, e éste 
é o servizo diferencial da entidade de 
Cedeira. O transporte, que só funcio-
na para os socios para non entrar en 
competencia desleal cos taxistas, pode 
facer unha media diaria de cen kiló-
metros. 

Desprazamentos a Ferrol, polos que 
os usuarios pagan 20 euros, son tan 
frecuentes que nunha mesma xornada 
realízanse máis de dous. Visitas mé-
dicas, xestións burocráticas e outras 
moitas saídas son tan necesarias como 
importantes para acadar a integración 

real e completa das persoas con disca-
pacidade. O servizo funciona grazas 
á colaboración de catro voluntarios 
-Vicente Rodríguez, Antonio Vázquez, 
Antonio Carro e Mamen Díaz- que 
non sinten preguiza á hora de se poñer 
detrás do volante da furgoneta para 
trasladar ás persoas que o necesiten, 
“xa sexa de día ou de noite”, apunta a 
presidenta.

Os socios da entidade, que pagan 
unha cota anual de 20 euros, tamén 
poden acceder de maneira gratuíta 
ao material ortopédico que a asocia-
ción, xa sexa mediante compra o doa-
zón,  pon ao seu servizo. Cadeiras de 
rodas -algunhas eléctricas- e camas 
ergonómicas son algunhas das exis-
tencias. 

A entidade finánciase a través das co-
tas dos socios, axudas públicas (a últi-
ma aportación do Concello foi de 2.500 
euros) e a organización de cursos. 

As persoas interesadas poden visitar a 
súa páxina web en www.asociacionso-
brerodas.com.

A integración en Cedeira 
chega “Sobre Rodas”

O transporte 
adaptado é o sinal de 

identidade

Concello
de Cedeira

Enderezo:
Rúa Real, 15. Cedeira
Telf.: 981 480 000 - Fax: 981 482 506

Maquetación e contidos:
Pingota Comunicación

www.pingota.com

Email e web:
correo@cedeira.es
www.cedeira.gal

M

Imprime: Concello de Cedeira


