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» A proba do Carbono 14
datou a sauna castrexa no
Páx. 2
século. III a.C.
» O goberno leva a igualdade
de xénero ás instalacións
Páx. 2
deportivas.
» O Concello pide un centro
de día coa recollida de
Páx. 3
sinaturas.
» O escolar de Piñeiro xa ten
a placa que forma parte da
Páx. 4
súa historia.

Álvaro Porto Dapena,
Fillo Adoptivo de Cedeira
O Concello entregou o título a súa
viúva, Carmen Pita, nun acto no que se
deron cita familiares, amigos e veciños

A

viúva de Álvaro Porto Dapena
recolleu das mans do alcalde,
Pablo Moreda Gil, e da concelleira
de Cultura, María Xosé Rodríguez
Pérez, o título de Fillo Adoptivo,
un recoñecemento público da
corporación local e mesmo da
veciñanza en xeral pola capacidade
profesional dun home de trato
cercano e afectivo.
O acto tivo lugar o día 17 de
novembro no salón de plenos do
Concello, no que se deron cita
desde familiares e amigos ata

compañeiros e moitos veciños
da localidade. A través das
intervencións púxose de manifesto
a condición profesional e humana
dunha persoa que, ademais de ser
catedrático de Filoloxía e membro
da Real Academia de la Lengua,
velou polos intereses culturais
do municipio que o acolleu con
moitas colaboracións puntuais
e a realización dunha análise
lingüística da advocación da virxe
do Mar, patroa da vila. Porto
Dapena finou o día 6 de outubro.
Segue na páx. 5

» Un plan
local
para
recuperar fontes e lavadoiros
Páx. 6
públicos
» Xa está a exposición
pública o proxecto de
recuperación da cetaria do
Sarridal e a contratación
do estudo da praia será en
Páx. 7
breve.
» O goberno inviste 100.000
euros en asfaltar camiños
incluídos no plan de mellora
Páx. 7
de vías municipais

EDITA:

Concello de

Cedeira

SOCIEDADE - 3

2 - HISTORIA

A sauna castrexa xa
estaba a funcionar no
século III a.C.

O

monumento
con
forno
atopado no Campo do
Castro ou Punta Sarridal
data do século III a.C.. Así o puxo de
manifesto a proba do Carbono 14 á que
foron sometidos os restos de carbón
recollidos durante as escavacións
levadas a cabo nesta zona do litoral
cedeirense.

No seu momento, o goberno
municipal quixo despexar dúbidas
sobre a existencia ou non dun antigo
asentamento castrexo na zona, polo
que contratou e financiou a realización

A

nova realidade dos equipos mixtos
de fútbol levou ao Concello de
Cedeira a entender a necesidade de
construír uns novos vestiarios no
campo de fútbol que dean respostas ás
actuais necesidades.
Así, o goberno municipal vén de
contratar, por un importe de 59.502,
33 euros, á empresa Mecano, Obras y
Reparaciones SL para a construción
de vestiarios no recinto deportivo do
Beco.

A cronoloxía, corroborada este último
outono pola empresa Beta Analytic,
vén demostrar a orixe castrexa dun
monumento que puido ser construído
en torno ao ano 2250, unha data cunha
marxe de erro de máis menos 30 anos.
En calquera caso, a proba vén confirmar
a orixe castrexa da construción,
ademais de pechar definitivamente
o debate sobre a posible influencia
romana
na
realización
destas
estruturas e sitúa ao monumento
con forno -pedra formosa- de Punta
Sarridal como o máis antigo dos cinco
localizados ata o de agora en Galicia.

Novos
vestiarios

de tres catas. Estas primeiras sondaxes
xa puxeron sobre a pista aos expertos,
que volveron traballar na zona ata
nun total de tres escavacións. Aqueles
primeiros restos de cerámica darían
lugar despois á localización das
murallas dun recinto perfectamente
delimitado e posteriormente ao
descubrimento dun monumento
con forno que vería a luz a finais do
ano 2017. A delimitación da zona e a
interpretación dos restos localizados
son os seguintes pasos a dar para poñer
en valor todo o conxunto.

O proxecto consiste na realización
de dúas novas instalacións, cunha
superficie de 82 metros cadrados
cada unha delas e con capacidade
para un mínimo de 15 usuarios á
vez. Haberá ademais unha zona de
entrada, espazos para duchas, cabinas
accesibles, bancos, aseos, lavabos
e taquillas con chave. A obra virá a
completar a edificación existente
fronte aos terreos de xogo e desde o
goberno municipal recórdase que o
proxecto dos vestiarios forma parte
das actuacións xa acometidas polo
Concello para mellorar as instalacións
deportivas. Hai pouco investiu uns
40.000 euros na compra de bicicletas,
na erradicación de humidades, na
substitución dos bancos e na mellora
do sistema de auga quente.

Cedeira volve poñer de manifesto o seu
interese pola conservación da natureza

O

goberno de Cedeira
é consciente da
importancia
de
conservar os ríos como fonte
de vida e de diversidade no
conxunto da natureza.
E así o volveu poñer de
manifesto coa participación
do Concello na campaña
Móllate
polos
Ríos
promovida pola asociación

ecoloxista Adega. Foi no
mes de outubro cando
un grupo de voluntarios
acometeu a última das
accións de limpeza levadas
a cabo no río Condomiñas.
E como xa sucedera nas
outras anteriores, o traballo
de recollida de refugallos
volveu resultar eficaz dado o
elevado número de obxectos
recuperados do leito do río.

Os convocantes estimaron
o resultado en máis de
cen quilos de residuos
de diversa procedencia e
utilidade. O plástico e o
ferro, materiais no seu día
utilizados na construción de
obxectos agora en desuso,
foron os máis numerosos,
como pode verse na imaxe
na que o concelleiro de
Medio Ambiente, Camilo

Casal, posa con algúns dos
voluntarios participantes.

O Concello pide un centro de día
coa recollida de sinaturas

O

goberno de Cedeira demanda da
Xunta de Galicia a construción
dun centro de día porque
“axudaría a solucionar os problemas
de atención e coidado que requiren as
persoas dependentes e as consecuencias
que acaban sufrindo os coidadores”. É
o orgumento que figura nas follas da
campaña de recollida de sinaturas coa
que o executivo local quere substanciar
un obxectivo plantexado a non moi
longo prazo e para o que o Concello se
mostra disposto a colaborar poñendo
a disposición da administración
autonómica os terreos necesarios para
a execución da obra. Esta colaboración
tamén é a que o executivo local atopou
entre o movemento asociativo da
localidade, que participa na recollida de
sinaturas entre os seus propios afiliados
e anima á cidadanía a tomar parte nela.
Cunha poboación de 6.749 habitantes
e con 125 persoas declaradas
dependentes pola Xunta de Galicia, a
día de hoxe non existe na localidade
ningún centro público que “lles
dea apoio nin a elas nin ás persoas

que teñen que exercer o papel de
coidadoras”.
O goberno municipal entende que
datos como os devanditos xa xustifican
a realización dunha campaña coa que
se quere chamar a atención sobre
unha situación que preocupa ao
conxunto da poboación de Cedeira
e a que o goberno municipal trata de
darlle unha solución implicando á
Xunta na realización do centro. As

persoas interesadas poden poñer a
súa sinatura nas follas que terán a súa
disposición nas sedes de Eixil, Sobre
Rodas, Rondalla de Cedeira, Virxe do
Mar, Veciñanza de Piñeiro, Discal@s
polo Festival, Amas de Casa, Vila de
Cedeira, Robaleira, Mueso Mares
de Cedeira, Patchword de Cedeira,
Asoc. de Maiores, Garola, Acordeóns
de Cedeira, Tarroiba, Buxainas, Coral
Herbeira e Aturuxeiras e mesmo no
Concello e Palacete.

Obras nos centros Panxoliñas para o
de Esteiro y Piñeiro Nadal tradicional
O

Concello de Cedeira
está a levar a cabo
obras
de
conservación
nos escolares de Esteiro e
Piñeiro, dúas edificacións
construídas a principios
do século XX co diñeiro da
emigración e agora utilizadas
por entidades locais. Os
traballos
consisten
na
reparación da carpintería de
madeira tanto interior como
exterior. O investimento é de
59.470 euros e a Carpintería
López e Villadóniga resultou
ser a adxudicataria.

C

hegado o Nadal, o Servizo
de
Normalización
Lingüística do Concello quixo
manter viva unha tradición
que se vén transmitindo de
xeración en xeración desde
hai séculos. As panxoliñas
son un rico patrimonio
lingüístico e musical que
debemos preservar, segundo
o goberno. Por este motivo,
este ano volveuse organizar
o obradoiro de panxoliñas
tradicionais
cedeiresas
dentro da campaña “En
Cedeira, en familia, en

galego”. A ANPA Picapeixe e
o Servizo de Normalización
e Dinamización Lingüística
do colexio colaboraron nesta
iniciativa de catro días. As
sesións tiveron lugar na a
escola e foron dirixidas por
Tiano Labraña, experto en
música tradicional local.
Nelas
participaron
54
persoas e tanto nais como
pais, nenos, nenas e profes,
todos gozaron dun espazo
lúdico no que puideron
aprender as nosas cantigas
de nadal máis enxebres.
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O escolar de Piñeiro
recuperou a súa historia
la Asociación Hijos del Ayuntamiento
de Cedeira en La Habana. 1927” é a
lenda que dá conta da importante
contribución dos homes e mulleres
que deixaron atrás familia e patria
pero que nunca renegaron nin das
súas orixes nin dos seus sentimentos.
En base a ese mesmo sentir desde a
AVV Piñeiro agradecese ao goberno
municipal a súa sensibilidade por
“volver contar coa testemuña dun
anaco de nosa historia da que nós
sentímonos especialmente orgullosos”.

A

veciñanza de Cedeira recuperou
a súa memoria colectiva coa
instalación da placa na que se
recoñece a contribución da emigración
á construción do escolar de Piñeiro.
Esto aconteceu no mes de xuño e
obedeceu ao interese dos responsables
da entidade veciñal da parroquia,
facéndose eco do sentir xeral, de
repoñer a placa que no ano 1979 fora
retirada por decisión do Concello a
raíz do cese da labor educativa do
centro. “Casa escolar construida por

A placa foi restituída respectando as
características que tiña a anterior,
tanto no relativo a inscrición como ao
tipo e tamaño das letras orixinais.
O escolar de Piñeiro estuvo en
funcionamento ata o curso 1973-1974.
Despois albergou unha sección do
instituto politéctico de Formación
Profesional Marqués de Suanzes e
definitivamente pechou as súas portas
como centro escolar no ano 1987
coa entrada en servizo do IES Punta
Candieira.

13.550 euros
para camas
xeriátricas

O

Concello de Cedeira vén
de investir 13.550 euros na
compra de dez camas xeriátricas
con carro elevador para usuarios
dos Servizos Sociais, unha iniciativa
que preténdese completar cara ao
próximo ano coa adquisición de
novas unidades.
O goberno municipal trátase así
de facilitar os cuidados ás familias
nas que exista unha persoa enferma
ou convaleciente. Os solicitantes
só terán que cumplimentar a
correspondente solicitude, que se
pode atopar nos Servizos Sociais.
A cesión do equipamento se fai de
maneira gratuíta e durante o tempo
que sexa necesario.
A concelleira de Servizos Sociais,
Manuela López, avaliou esta
decisión na demanda existente e na
necesidade de substituír as camas
que no seu día foron cedidas polo
Sergas con motivo da reforma do
complexo sanitario Arquitecto
Marcide de Ferrol.

As carencias no centro de saúde
volveron sacar á xente á rúa
N

o último ano en dúas ocasión a
veciñanza de Cedeira ocupou a
rúa Zumalacárregui para denunciar a
política de recortes da Xunta en materia
de sanidade e para esixir solucións aos
problemas que, no caso da vila, resultan
máis evidentes e preocupantes durante
os meses de verán.
O feito de ver reducido a seis horas
semanais o servizo de pediatría ou de
ter que esperar ata sete días por unha
consulta médica foron só algúns dos
motivos da concentración que o pasado
mes de agosto levou aos veciños e veciñas

a manifestarse á entrada do centro de
saúde. Unha vez máis a mobilización
contou co apoio do persoal e do cadro
facultativo do centro e, nesta ocasión,
ademais coa presenza de responsables
da plataforma “PACs en guerra”.
Membros deste colectivo apuntaron
durante a súa intervención que as
urxencias medraron un 40% nos últimos
dez anos a pesares de que Cedeira perdeu
uns 700 habitantes durante ese mesmo
período de tempo e apuntaron tamén
que o 70% do tempo anual do PAC ten
unha cobertura sanitaria de mínimos,

unha situación anómala e preocupante
para os usuarios, segundo a plataforma.
A día de hoxe, meses despois, os
problemas sanitarios en Cedeira e en
toda Galicia, seguen sen resolverse, o
que está motivando protestas entre os
médicos de atención primaria.

Cursos para
preparar os
Celga

Álvaro Porto Dapena xa é
Fillo Adoptivo de Cedeira

O

CELGA é o sistema de
certificación da lingua
galega adaptado ao Marco
europeo. Existen 5 niveis e permite
acreditar o coñecemento do galego
para xustificar méritos ou cumprir
requisitos laborais e académicos.
A Secretaría Xeral de Política
Lingüística convocou as probas
para a obtención dos CELGA 2 e 4
e, como a Xunta se desentendeu da
formación dos aspirantes, o Servizo
de Normalización
Lingüística
do Concello decidiu ofrecer
cursos preparatorios para quen
quixer presentarse aos exames.
Inscribíronse 13 persoas. Debido
ao éxito da iniciativa, desde o
SNL estase programando unha
nova edición dos cursos de cara
á convocatoria ordinaria do ano
2019, que serán por volta de maio
ou xuño. As persoas interesadas
deben chamar ao 673 370 219 ou
escribir ao enderezo electrónico
normalizacion@cedeira.gal.

Cen persoas
asistiron ao curso
de informática

O

Concello de Cedeira atendeu
a demanda dos maiores coa
celebración o ano pasado dun
primeiro curso de informática dirixido
ao colectivo da Terceira Idade, e este
ano volveuse repetir a experiencia
cunha asistencia de 100 persoas e un
programa que comezou en setembro e
que vén de rematar.
Os contidos deron lugar a un total
de 30 horas de formación, que foron
impartidas en dúas citas semanais de
120 minutos de duración cada unha
delas. A reiterada boa acollida que está
a ter o curso entre a xente maior leva
aos responsables municipais a pensar
nunha terceira edición.

O

pasado 17 de novembro foi
un día de moita emoción
para os familiares e amigos
de Álvaro Porto Dapena, pero tamén
de homenaxe por parte da institución
municipal de Cedeira a un home
comprometido coa lenguaxe e coa
xente e sociedade da vila.
A súa viúva, María del Carmen Pita
Freire, recollía da man do alcalde,
Pablo Moreda Gil, o título de Fillo
Adoptivo do Concello de Cedeira,
unha distinción que tan só unhas
xornadas despois xa figuraba na lápida
tras a que repousan os restos dun home
cunha enorme capacidade profesional

e afectivamente moi vinculado á
localidade. Estas cualidades, xunto
a outros moitos méritos académicos
e persoais, foron dúas boas razóns
para que a corporación municipal
apoiase por unanimidade a proposta
do executivo local no pleno do día
5 do pasado mes de outubro. Porto
Dapena, nado en Narón en 1940,
era filólogo, profesor universitario e
membro da Real Academia Española
pero, ademais, a primeira persoa á que
o Concello cedeirense quixo significar
co título que recoñece os seus lazos
afectivos cun municipio que sempre o
valorou, respectou e acolleu como un
máis dos seus veciños.

A veciñanza rexeitou a
violencia machista o 25 N
A

veciñanza de Cedeira volveu poñer
de manifesto o seu rexeitamento
á violencia de xénero. Un ano máis,
a praza do Concello encheuse de
persoas que quixeron rander homenaxe
ás vítimas e mesmo esixir que a
agresividade machista sexa vista como
un problema público. Tamén houbo
pancartas, un manifesto e música.
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O goberno ten un plan para
manter a arquitectazura popular

O

N

Concello
de
Cedeira
iniciou unha campaña de
conservación da arquitectura
popular poñendo en valor as fontes
Fernando Lago e da Area. Estas dúas
construcións foron sometidas a
traballos de saneamento e de pintura,
tanto interior como exterior, para
evitar que cheguen a desaparecer.
Estas intervencións tiveron un custo
de 2.701,40 euros (IVE incluído).
O goberno municipal entende que
as fontes e lavadoiros, ademais de
ser de utilidade pública, chegaron
a desempeñar unha función social,
por tratarse dun espazo de reunión
de moitas mulleres sobre todo no
ámbito do rural. É precisamente
neste valor histórico-patrimonial
no que se fixa o executivo local para
acometer unhas intervencións que
se trasladarán a outros puntos do
territorio local. De feito, o Concello
xa está a actuar na fonte de Saíñas,
situada na rúa Pomthus, e cuxa

on
un
senón
dous
representantes do Ministerio
para la Transición Ecológica
comprometéronse hai uns días co
alcalde de Cedeira, Pablo Moreda
Gil, a contratar en breve o estudio
de impacto ambiental da praia da
Madalena, punto de partida para a
posterior e necesaria rexeneración do
devandito areal urbano da localidade.

recuperación inclúe a eliminación
de humidades, a consolidación das
pedras e traballos de pintura e de
iluminación. O importe da obra foi
9.486,44 euros. Desde o Concello de
Cedeira demándase agora á veciñanza
que recoñeza ese valor patrimonial
de fontes e lavadoiros evitando o
súa deterioración con pintadas e
danos nunhas construcións que “son
testemuños da propia historia local”,

unha realidade que agora tamén está
recollida nas placas instaladas en
ámbalas dúas edificacións.

O rexedor municipal mantivo sendas
reunións de traballo, en Madrid e na
Coruña, co responsable da Subdirección
General para la Protección de la Costa,
Ángel Muñoz Cubillo, e co Xefe da
Demarcación de Costas de Galicia,
Rafael Eimil Apenela.

O goberno local quere agradecer así
mesmo o esforzo da comunidade
educativa do IES Punta Candieira
por ter realizado unha magnífica
publicación que leva por título
“Fontes e lavadoiros públicos do
Concello de Cedeira”.

En ámbolos dous casos o obxectivo é
o mesmo: avanzar na rehabilitación
ambiental da Madalena -asunto
que preocupa na mesma medida ao
goberno municipal, á Plataforma
en Defensa da Ría de Cedeira e
á veciñanza en xeral-, e volver a

O Concello pediu explicacións á
Xunta polo emisario da EDAR

O

pasado seis de agosto, a iso
das oito da tarde, membros do
colectivo ARCE (Asociación
para a Defensa dos Ríos de Cedeira),
entre os que se atopaba o concelleiro
de Medio Ambiente, Camilo Casal,
paseando pola beira do río Condomiñas
desde a ponte da Acea, augas arriba -que,
por certo estase a limpar de novo para
posibilitar o seu desfrute- detectaron
de súpeto que a auga transparente
e cristalina deixaba de selo para
adquirir unha tonalidade parda máis
que sospeitosa. Seguindo o seu rastro
chegaron ata onde desemboca o emisario
da EDAR, que vomitaba un caudal

Cedeira avanza na recuperación
da praia e máis da antiga cetaria

enorme, moi superior ao habitual, dun
líquido, con abundante escuma e un olor
nauseabundo que tiña toda a pinta de
levar en suspensión materia fecal.
Fixeron fotos e un vídeo, chamaron á
Policía Local para que dera fe, e esta
contactou con Viaqua e coa empresa
que a xestiona, dependente de Augas
de Galicia. Máis de 12 horas despois
seguía a vertedura de miles e miles de
litros que remataron inevitablemente
na praia, en pleno mes de agosto e
ateigada de bañistas. Desde o Concello
contactouse a media mañá con Augas
de Galicia que se escusou dicindo que

fora un episodio puntual e que o que se
detectaran eran lodos. Aínda sendo así,
ao goberno local non lle parece a opción
máis axeitada, que pasa, sen dúbida,
por levalos a un xestor autorizado.
Pero tan puntual non debe de ser este
incidente porque só un día despois,
unha persoa plenamente identificada
e que non ten inconveniente en que se
saiba publicamente quen é, mandounos
un vídeo que xa se puxo nas redes sociais
correspondente ao pasado 26 de xullo,
ás 12 horas. Idéntico ao anterior, case
un calco. E no Concello non recibimos
ningunha notificación tampouco.

implicar ao Ministerio para acometer
a recuperación da antiga cetaria do
Sarridal, un proxecto paralizado
desde o ano 2010 por unha decisión
técnica e que vén de ser reactivado coa
exposición pública do documento por
parte da Demarcación de Costas de
Galicia durante un prazo de vinte días.
O custo da obra é superior aos 312.000

O Agader deixa 8
novos asfaltados

E

ste ano os fondos
Agader
deixaronse
sentir na vila coa
realización de oito proxectos
de asfaltados incluídos no
plan de mellora de camiños
contemplado polo executivo
dentro
do
presente
mandato. Con cargo a
un investimento que se
aproxima aos 100.000 euros,
o Concello vén de reparar os
viais de Vilarcoy, Meizoso,
As Bieteiras e igraxa de Cervo
e cara a próximas datas as
intervencións trasladaranse
aos
de
Sartego-Birizo,
Sisalde, Ventosa e faro de

Candieira. En todos os casos,
as actuacións consisten
na limpeza de cunetas por
ámbalas dúas marxes, en
ampliar a capa de rodaxe e
en dotar de rego asfáltico
o conxunto das zonas
intervidas. Os proxectos na
executados abrangueron un
total de 7.700 m2 de novos
pavimentos, unha cantidade
que chegará ata os 11.000
cando se leven a cabo os
que agora están pendentes
de contratación. O goberno
segue apostar en mellorar
os viais para garantir a
seguridade das persoas.

euros. A actuación consistirá na
recuperación das estruturas existentes,
en darlle accesibilidade ao lugar e en
intervir sen alterar unha construción
que se atopa nunha zona na que xa
existen outras riquezas patrimoniais,
como o castelo da Concepción e o
xacemento arqueolóxico situado no
Sarridal.

Piden que o porto
teña saneamento

P

ortos
de
Galicia
atendeu as demandas
do goberno local e
mesmo da Confraría de
Pescadores no sentido de
acometer de inmediato
a consolidación do noiro
do porto e a de ampliar o
número de contedores de
lixo e mesmo de papel e de
plástico na zona portuaria.
O obxectivo é favorecer
a adecuada xestión dos
residuos,
incluídos
os
procedentes da reparación
dos aparellos de pesca.
Estes foron só dous dos
asuntos que a delegación

cedeirense abordou co
presidente de Portos, José
Durán, nun encontro no
que tamén se falou de dotar
á zona portuaria dunha rede
de saneamento propia e no
que este responsable tamén
se comprometeu xestionar
ante Repsol a recuperación
do
subministro
de
gasóleo que a empresa
prestou durante anos ás
embarcacións desde o porto
cedeirense. Durán escoitou
así mesmo petición de
acometer obras na Casa do
Mar e de instalar váteres
públicos no porto.

O club Cedeira SD representa
o fútbol a nivel local

D

icir fútbol é pensar
nas
grandes
estrelas e nos
campos ateigados
de xente para
presenciar partidos
que moven millóns
de persoas. Pero
para que iso sexa así é necesario que
exista un traballo previo, de base,
equipos formados por xogadores non
profesionais e directivos que saben
desde como administrar os recursos
ata como incentivar á afección para
arroupar aos deportistas locais.
Este tamén é caso do Cedeira SD, unha
entidade que, como outras, facilita
a incorporación dos nenos e nenas á
practica habitual dun deporte, neste
caso, o fútbol. Este labor require o
entusiasmo dos nenos, a aprobación
dos padres e a organización e
disciplina imposta desde unha xunta
directiva. A do Cedeira SD está nas
máns de David Abella Bouza, en
calidade de presidente, e tamén nas de
Esteban Blanco, Sara Martínez e María
del Carmen Echávarri. Todos eles son
padres de nenos e nenas que están
nalgúns dos once equipos de fútbol
que xogan nas categorías de xuvenil,
cadete, infantil, alevines, benxamines,
prebenxamines e biberón.
No seu conxunto son un total 220 fichas
federadas. Delas, 18 corresponden ao
cadro do primeiro equipo, actualmente
en Primeira Rexional e formado por
xente moza -a media de idade é de
23 anos-, na súa maioría estudantes e
veciños da localidade de Cedeira.
A sociedade Cedeira SD conta na
actualidade cuns 400 socios. A cota

destes, xunto aos 20 euros ao mes que
pagan os pais e máis a recadación
dos partidos que se xogan na casa,
constitúen a principal fonte de ingresos
dunha entidade que ten nas empresas
locais os seus mellores aliados á hora de
equipar aos xogadores. Cedeira Sport,
García Pesca, García Yáñez, Muebles
y Carpintería García son algunhas das
marcas que locen os xogadores nas
equipacións tanto de xogo como na
que utilizan para entrenar.
O Concello, pola súa banda, tamén
contribúe ao mantemento do equipo e
da afección mellorando as instalacións
das que fai uso a entidade. Mercar

O club tramitou esta
tempada 220 ﬁchas
federadas
catro portarías de fútbol 8, quitarlle os
problemas de humidades ás bancadas
(39.784 euros), construír os bancos
de fútbol 11, así como a realización

de novos vestiarios (59.502 euros)
son só algunhas das intervencións
financiadas polo Concello para
favorecer a práctica do fútbol e mesmo
promocionar a localidade con motivo
dos desprazamentos que xogadores
e afeccionados realizan a distintos
puntos da provincia. Ademais o
Cedeira SD, como calquera outra
entidade deportiva, ten ao seu alcance
líneas de axudas, por importe de
7.000 e 1.500 euros, para a compra
de material e para a realización de
actividades, respectivamente.
Esto vén demostrar o compromiso
que existe por parte do conxunto da
sociedade cedeirense co seu equipo
de fútbol, unha colaboración que
contrasta co feito de que existan
equipos da zona de Ferrol que “veñan
buscar pequenos a Cedeira para xogar.
Sería mellor que os atopasen dentro
da súa canteira para que así, tamén
nós, poidéramos ter a nosa propia”,
asegurou o presidente do club, David
Abella Bouza.
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