
Música en Branco adéntrase mañá na paisaxe da infancia de Pucho Boedo 
co terceiro programa de radio itinerante de Xurxo Souto

O Centro Cívico da Silva acolle este venres unha nova Barriografía aberta ao público entre as 18 e  
as 20 horas coa participación, entre outros, dun coro afeccionado de mulleres do barrio

'Paseos polo barrio', outra das iniciativas deste proxecto dirixida por Cristina Anllo, bota a andar  
este sábado cun obradoiro no Ágora para o que xa está aberto o prazo de inscrición 

XOVES,  23  DE MAIO. O proxecto de investigación  Música en Branco: memoria da Agra do Orzán, 
proxecto  da  Concellería  de  Cultura  da  Coruña  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa Urbana-C,  adéntrase na paisaxe da 
infancia de Pucho Boedo coa terceira  Barriografía, s programa de radio itinerante dirixido por 
Xurxo Souto. O ex intérprete dos Diplomáticos desprazarase co seu equipo radiofónico ao Centro 
Cívico da Silva este  venres  24 de maio,  entre as 18 e 20 horas,  para desenvolver  alí  o  seu 
programa, no que se lembrará tamén a figura do intérprete de Los Tamara,  cuxa biografía está  
ligada ao barrio Agra do Orzán. Participará, ademais, un coro afeccionado de mulleres.

As Barriografías son un proxecto de radio itinerante dirixido por Xurxo Souto, ex intérprete da 
histórica banda Os Diplomáticos de Monte Alto e moi vencellado á Agra do Orzán, que a través de 
entrevistas, actuacións en directo e son ambiente, busca compartir e espallar a historia musical e 
a  experiencia sonora deste barrio da Coruña.  Insírense no proxecto  Música en Branco,  que 
desenvolve un conxunto de oito liñas de actuación no barrio ao redor da memoria sonora. 

PASEOS POLO BARRIO 
Música en Branco tamén impulsa un  proxecto de sendeirismo urbano a través da creación de 
catro rutas a pé ligadas á memoria colectiva do barrio coruñés e a súa área de influencia. Esta 
iniciativa,  titulada  Paseos  polo  barrio e  dirixida  por  Cristina  Anllo,  do  equipo  Microprojets 
(www.yesican-tree.blogspot.com), bota a andar esta semana co obxectivo de constituír itinerarios de 
forma colaborativa vencellados á memoria e ás experiencias dos habitantes da Agra e implicar a súa 
veciñanza no seu trazado. Trátase dun proxecto  aberto e colaborativo que se desenvolverá nas 
próximas semanas e que contará con dúas partes diferenciadas.

A primeira delas celébrarase este sábado 25 de 17 a 20 horas no Centro Ágora, onde terá lugar 
un obradoiro colaborativo,  aberto á  participación dos veciños  e  as  veciñas,  co que se pretende 
establecer o percorrido destas catro rutas de sendeirismo urbano. No  obradoiro,  que conta cun 
máximo de 45 prazas, Cristina Anllo levará catro propostas de itinerarios que serán discutidas 
pola xente. A intención é que a través do diálogo, do debate e da implicación dos asistentes se 
definan as rutas, atendendo á memoria dos veciños, e solucionando problemas de mobilidade peonil 
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dun barrio que, pola súa situación e natureza, xoga un relevante papel vertebrador na cidade.

Na segunda fase destes Paseos polo barrio ofrecerase a posibilidade de coñecer a pé a periferia 
urbana  da  Coruña  mediante  o  percorrido  das  catro  rutas  deseñadas  este  sábado  de  forma 
colaborativa. As camiñadas  terán lugar ao longo do mes de xuño, sempre en domingo,  e cada 
unha delas contará coa presenza dun especialista na interpretación do medio físico. A participación 
está aberta aos veciños e en cada ruta poden inscribirse até un máximo de 25 asistentes.

PARTICIPACIÓN E CALENDARIO
Paseos  polo  barrio é  unha  iniciativa  enmarcada  no  proxecto  Música  en  Branco e  aberta  á 
participación.  O proxecto  consta  de dous obradoiros  e  catro  rutas  e  todas  elas  son actividades 
independentes entre si. Os interesados han de enviar un correo a musicaenbranco@gmail.com. As 
prazas –45 para o obradoiro inicial e 25 para cada ruta– adxudicaranse por orde de inscrición a 
través  do citado correo  electrónico.  As rutas  están recomendadas  para maiores  de 8 anos e  os 
menores  deben  estar  acompañados  por  adultos.  No caso  do  obradoiro,  as  inscricións  deben 
realizarse antes deste venres, xa que a súa celebración será ao día seguinte.

– Obradoiro de deseño colaborativo das rutas a pé.  Centro Ágora, o 25 de maio de 17 a 20 
horas.

– Ruta dende O Ventorrillo até a praia de Riazor, pasando polo Ágora, San Pedro de Visma 
e San Roque. 9 de xuño de 10 a 14 horas. Punto de encontro: centro de saúde do Ventorrillo. 
Convidado: César López Varela, biólogo e experto en algas. 

– Ruta dende o Parque de Santa Margarita até O Portiño, pasando polo Paseo das Pontes, 
o  Parque do Observatorio  e  San Pedro  de  Visma.  16  de  xuño,  de  10  a  14h.  Punto  de 
encontro:  entrada  do  parque  polas  oficinas  do  Museo  da  Ciencia.  Convidado:  Marco 
Antonio Rivas Nodas, arqueólogo municipal. 

– Ruta dende a Estación de Autobuses até o Monte de San Pedro, pasando pola estación de 
tren, o Parque de Vioño, o Polígono da Grela, A Silva, o Parque de San Pedro e Os Rosais. 
23 de xuño de 10 a 14h. Punto de encontro: entrada da estación. Convidado: Carlos Iglesias, 
técnico en industrias alimentarias e análise de solos. 

– Ruta dende Meicende até o Estadio do Deportivo,  pasando polo encoro de Meicende, a 
Estrada de Bens, a Terceira Rolda, Penamoa, o barrio dos Mariñeiros e a Cidade Xardín. 30 
de xuño, de 11.15 a 17h con parada para comer. Punto de encontro: escaleiras de entrada ao 
paseo  do  encoro,  a  carón  do  centro  de  saúde.  Convidado:  Juan  López  Bedoya, 
xeomorfólogo, do equipo redactor do Plan de Ordenación do Litoral.

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,proxecto  da 
Concellería de Cultura da Coruña cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

ORGANIZA:                                                                                                                                                                                                     Coordina: 

mailto:musicaenbranco@gmail.com


(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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