
Música en Branco abre unha convocatoria para financiar  
microproxectos culturais ligados á memoria sonora

da Agra do Orzán

O prazo para presentar propostas esténdese até o 30 de xuño e as escollidos 
contarán cun financiamento de entre 2.000 e 3.000 euros

As iniciativas seleccionadas desenvolveranse no mes de outubro e poderán partir de  
persoas individuais ou colectivos, tanto do barrio como do resto de Galicia

MÉRCORES 29 DE MAIO. O proxecto  Música en branco: memoria da Agra do Orzán lanza 
unha convocatoria para o financiamento de accións culturais vinculadas ao patrimonio sonoro 
e  musical  do barrio que  procuren  activar  procesos  de  produción  colaborativos  e  impliquen  a 
participación da veciñanza. O prazo para a presentación de propostas ábrese mañá e pecharase 
o vindeiro 30 de xuño. As escollidas desenvolveranse no mes de outubro, coincidindo co peche 
deste  proxecto  da  Concellería  de  Cultura  da  Coruña  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa Urbana-C.

O proceso  está aberto a todas as persoas físicas e  xurídicas.  Asociacións culturais,  veciñais, 
sociais, ONG, empresas culturais, pensadores, xestores culturais ou comisarios, tanto do barrio da 
Agra do Orzán como do resto do territorio galego, poden concorrer e presentar propostas que, en 
todo caso, deben autoproducirse cunha dotación orzamentaria establecida entre 2.000 e 3.000 euros 
e a súa temática debe xirar arredor da memoria sonora e musical da Agra do Orzán. 

METODOLOXÍA E ESPAZOS
Música en Branco conta cun marco de acción e unhas coordenadas de intervención definidas tras un 
longo proceso de investigación, desenvolvido nunha primeira etapa do proceso. Nesa fase inicial, o 
equipo de Sinsalaudio realizou unha serie de pescudas ao redor da memoria sonora e musical do 
barrio Agra do Orzán, a través de máis de 60 entrevistas e consultas de fontes, tanto bibliográficas 
como gravadas.  Algunhas das conclusións que se tiraron do proceso poden servir como guía 
inicial para a elaboración dos proxectos propostos no concurso aberto . Entre esas conclusións, 
destacan  trazos  como  a  ausencia  de  espazos  públicos,  a  escasa  relación  entre  asociacións  e 
colectivos, a alta densidade poboacional, a multiculturalidade ou o avellentamento da veciñanza.

As  propostas  poden  ter  estas  características  da  Agra  como  pano  de  fondo  e,  no  seu 
desenvolvemento, teñen que implicar de forma activa a cidadanía do barrio nalgunha das súas 
fases. A duración dos proxectos, que deben levarse a cabo no mes de outubro, é dun día como 
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mínimo e  dun mes como máximo.  As  propostas,  ademais,  poderán  realizarse  nunha serie  de 
espazos situados  no  propio  barrio:  comercios  e  zonas  públicas  vinculados  ás  areas  comerciais, 
escolas e centros de formación, locais sociais, bares ou o Centro Ágora. 

DOTACIÓN E SOLICITUDES
Os proxectos escollidos pola organización disporán dun financiamento de entre 2.000 e 3.000 euros 
–impostos incluídos– que serán aboados ao finalizar a actividade e tras presentar tanto a memoria 
da mesma como as facturas que xustifiquen a totalidade da axuda. Con esta dotación económica 
debe autoproducirse a intervención.

Para enviar unha proposta de proxecto é preciso encher a ficha de solicitude que a se acha no 
blog www.musicaenbranco.org e acompañar a mesma dun CV de non máis de tres folios. O 
prazo de recepción de solicitudes rematará o 30 de xuño e durante o mes de xullo darase a coñecer o 
resultado a través das distintas ferramentas de difusión de Música en Branco. Máis información en 
musicaenbranco@gmail.com ou en http://musicaenbranco.org/convocatoria/.

MÚSICA EN BRANCO: MEMORIA DA AGRA DO ORZÁN
Música en Branco: Memoria da Agra do Orzán é un proxecto de investigación, difusión e posta 
en valor da memoria sonora e musical deste barrio herculino. Esta iniciativa, da Concellería 
de  Cultura  da  Coruña  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional 
(Feder) no marco do programa Urbana-C, vén executándose dende o pasado mes de decembro 
nunha  primeira  etapa  de  investigación  e  agora  entra  na  súa  segunda  fase  de  acción  cunha 
diversificada programación de actividades de participación cidadá e innovación social.

Música  en  Branco preséntase  como  unha  iniciativa  baseada  en  tres  piares  básicos (a 
investigación, a participación activa da veciñanza e a programación de actividades) e desenvolvida 
en dúas etapas diferenciadas A primeira delas, efectuada entre decembro de 2012 e marzo de 
2013, centrouse na recolleita de información sobre a contorna, a comunidade e a súa relación coa 
música a  través  da consulta  de fontes documentais  e  bibliográficas e  mais  a  realización de 60 
entrevistas persoais. Na segunda etapa, a información recabada e analizada serviu de base para oito 
liñas de actuacións nos que se sustenta a programación que se levará a cabo  na Agra do Orzán.

CONTACTO DE PRENSA

Alberto Ramos. 653782838

musicaenbranco@gmail.com
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