
As Barriografías de Xurxo Souto recuperan mañá no seu cuarto  
programa os cantares tradicionais das tabernas da Agra 

A Adega A Grade, na rúa Andrés Gaos, acolle este venres a partir das oito da tarde  
unha nova entrega dos programas de radio itinerante do músico coruñés

Música en Branco financiará con até 3.000 euros varios microproxectos culturais no 
barrio a través dunha convocatoria pública que ficará aberta até o 30 de xuño

XOVES  30  DE  MAIO. As  Barriografías,  programas  de  radio  itinerante  de  Xurxo  Souto, 
desprázanse mañá venres á Adega A Grade, na rúa Andrés Gaos, para recuperar a música vocal 
das tabernas da Agra do Orzán. Este local, que acollerá o programa a partir das 20.00 horas, é un 
dos poucos lugares do barrio onde aínda se permite cantar libremente. Cada venres convértese en 
punto de encontro para os grupos de música tradicional da Asociación de Veciños Agra do Orzán. 

Estes programas de radio enmárcanse en Música en Branco: memoria da Agra do Orzán, proxecto 
de  investigación,  difusión  e  posta  en  valor  da  memoria  sonora  e  musical  deste  barrio 
herculino.  É un  proxecto  da Concellería  de  Cultura  da Coruña  cofinanciado  polo  Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa Urbana-C. 

CONCURSO ABERTO DE MICROPROXECTOS
Música en Branco: memoria da Agra do Orzán vén de lanzar tamén  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 xa está aberto e pecharase o vindeiro 30 de xuño.  As 
escollidas desenvolveranse no mes de outubro, coincidindo co último treito do proxecto.

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, 
financiados por Música en Branco, e deben xirar arredor da memoria sonora e musical da Agra.

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 
mínimo e  dun mes como máximo.  As  propostas,  ademais,  poderán  realizarse  nunha serie  de 
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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 máximo 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 en 
www.musicaenbranco.org/convocatoria  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 ou calquera dúbida, en musicaenbranco@gmail.com.

CONTACTO DE PRENSA

Alberto Ramos. 653782838

musicaenbranco@gmail.com
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