
Música en Branco bota mañá a camiñar coa primeira ruta dos  
seus Paseos polo Barrio

O itinerario inaugural deste proxecto iniciarase ás 10.00 horas na entrada principal  
do Centro de Saúde do Ventorrillo e rematará na Praia de Riazor 

Os participantes percorrerán un roteiro de aproximadamente 3,3 quilómetros e  
estarán acompañados polo biólogo César López, quen lles explicará as especies da 

flora e da fauna da contorna

SÁBADO, 8 DE XUÑO. Música en Branco: memoria da Agra do Orzán comeza mañá coas súas 
camiñadas.  Este  domingo  celébrase  a  primeira  ruta  de  Paseos  polo  Barrio,  iniciativa  de 
sendeirismo  e  paisaxismo  urbano  que  se  insire  dentro  da  programación  deste  proxecto, 
Música en Branco, da Concellería de Cultura da Coruña cofinanciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa Urbana-C.  O obxectivo destes 
paseos é a creación colectiva, con diferentes axentes do barrio e todo aquel que queira participar, de 
catro rutas que atravesen a zona a pé e que resolvan necesidades reais de mobilidade recuperando 
antigos camiños rurais e buscando modos diferentes de transitar pola cidade. Despois dun primeiro 
obradoiro  colaborativo  no  que  se  deseñaron  as  rutas  coa  participación  dunhas  vinte  persoas 
vencelladas á Agra, agora os diferentes itinerarios percorreranse ao longo deste mes. 

A primeira camiñada terá lugar este domingo e partirá dende a entrada principal do Centro 
de Saúde do Ventorrillo ás 10.00 horas. O itinerario será duns 3,3 quilómetros, rematará na praia 
de Riazor  e  durará aproximadamente catro horas.  Recoméndase aos participantes  levar  calzado 
adecuado, protección solar e algunha bebida para se hidratar. 

A saída será puntual e os camiñantes estarán acompañados polo equipo de  Música en Branco:  
memoria  da  Agra  do  Orzán,  a  coordinadora  destes  paseos  polo  barrio,  Cristina  Anllo,  e  o 
especialista  convidado para interpretar dun xeito  novo a paisaxe,  o  biólogo César López, 
experto  en  macroalgas.  Ademais  de  camiñar,  ao  longo  do  traxecto,  realizaranse  paradas  para 
escoitar e documentar as historias dos veciños e a información que o experto vaia dando sobre as 
especias da flora e da fauna da contorna. 

Os interesados en participar nas próximas camiñadas, xa se poden inscribir enviando un correo a 
musicaenbranco@gmail.com.  A vindeira  cita  de  Paseos  polo  Barrio  será  o  domingo  16  e  o 
percorrido será entre o Parque de Santa Margarita e o Portiño.

Organiza:                                                                                                                                                                                            Coordina:

mailto:musicaenbranco@gmail.com


CONVOCATORIA MICROPROXECTOS
Música en branco: memoria da Agra do Orzán abriu a semana pasada 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 pecharase o vindeiro 30 de xuño. As escollidas desenvolveranse no 
mes  de  outubro,  coincidindo  co  peche  deste  proxecto  da  Concellaría  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. As bases da 
convocatoria pódense visitar na nosa páxina web: www.musicaenbranco.org

QUE É MÚSICA EN BRANCO?
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 Concellaría 
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 actuación 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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http://musicaenbranco.org/convocatoria/

