
 

 

 

MOCIÓN SOBRE A PROMOCIÓN DE GRUPOS E ARTISTAS LOCAIS 

PLENO 26 NOVEMBRO 2015. ACTA 21/2015 

 
Ben coñecido é, a nivel cultural, o  grandísimo potencial musical e artístico que posúe o noso 
concello e a comarca, con numerosas iniciativas autopromovidas e autoxestinadas de carácter 
cultural, e en concreto, de carácter musical e das artes escénicas. O nome de Redondela é 
dignificado día tras día en multitude de foros, eventos e actividades culturais ao longo de toda 
Galicia, incluso chegando nalgúns notables casos a multitude de vilas e cidades de toda a 
península e diversos países europeos. 

Non cabe engadir que toda esta bagaxe artística consolida nova canteira e ano tras ano nacen 
novos proxectos artísticos, que ademais do emprego xerado ao seu redor, están tamén no 
cerne de moitos deses festivais organizados por colectivos, asociacións e centros culturais da 
vila e parroquias que lograron nos últimos 20 anos diferenciar a Redondela como un motor 
cultural relevante na provincia de Pontevedra. 

Tendo en conta que Concello de Redondela é a administración pública que entre as súas 
funcións recae a promoción e difusión cultural en tódolos eidos e disciplinas, é 
responsabilidade tamén del dar cobertura e posibilidades aos artistas e grupos locais nos actos 
e eventos que a propia administración organiza ano tras ano. Se ben é relevante e importante 
que os redondeláns e redondelás poidan gozar de artistas doutra vilas, así como formacións e 
compañías nacionais e internacionais, como xa ven sendo habitual en numerosas 
programacións, dende AER pensamos que é necesario que o propio Concello de Redondela 
promova e incremente a presenza de grupos e artistas locais nos eventos, festas e actos 
organizados por el, tales como poden ser as festas da Coca, as festas do Choco, o Entroido de 
Verán, programación cultural do verán e do nadal, etc. 

A lista de artistas solistas, grupos locais e mesmo de grupos ou proxectos foráneos onde 
participan artistas locais é ampla con exemplos destacables como poden ser, entre moitos 
outros, os seguintes: 

ARTES ESCÉNICAS, HUMOR, 
POESÍA, MAXIA 

MÚSICA TRADICIONAL 
POP-ROCK, RONDALLA, JAZZ, 

HEAVY 

Tanxarina 
A.C. Escuadra 17 Teatro 

Fanfarra Títeres 
Teatro Os da Coviña 

Mago Jose 
Mago Eloy Crespo 
Humorista Somoza 

Grupo poético Brétema 
 

Tanto Nos Ten 
Sobre Rodas 

Treixadura e Orfeón 
Carlos do Viso 

Regueifeiros Trioliro 
Ghaveta 

Ducho Vidal 
Airiños da Peneda 

Os Quintelas 
María Fumaça 

Carapaus 
Tres Estralos 

 
Caramuxo Vermello 

Alberto Vilas 
Circo de Pulgas 

Los Walter Mathaus 
Retroblues 

Rondalla de Redondela 
Black Notes 
Sete Cuncas 
Xulia María 

Tangata 
Eskornakabratua 



Calcetín Furado 
 

Belop 
La Vaga Banda 

Marxe Esquerda 
The silence 
Eigualdeixa 

Os Argonautas 
Greve HC 

Master os Reality 
RMS Group 

 
 

FORMACIÓNS TRADICIONAIS 
PROMOVIDAS POLOS 

CENTROS E ASOCS. 
CULTURAIS 

BANDAS DE MÚSICA E 
ORQUESTRAS 

COROS E CORAIS. CLÁSICA 

 
O Carballo das Cen Pólas 

Airiños de San Simón 
Aluarado 

Anaquiños 
Asubíos de Portocedeira 

Froles Mareliñas 
Os Xuveniles 

Sons do Castro 
Tarabelo 

Banda Miúda 
Fonte D´Ouro 

Mazaricos 
Tirapuxa 

Chan das Pipas 
Pandereteiras Semente Nova 

Pandereteiras Cacharelas 
Pandereteiras As Choqueiras 

de Redondela 
Pandereteiras Follas Verdes 
Pandereteiras O Noso Xeito 
Pandereteiras Terra Meiga 

Pandereteiras Arela 
 

Máis diversas formacións 
tradicionais das parroquias de 

Redondela 

Banda de Música Municipal 
de Redondela 

 
Banda de Música de Chapela 

 
Orquestra de Saxos 

Alejo Amoedo 
Coro polifónico Corazón 

Joven 
Coral O Piñeiral 

Coral Pedra Blanca 
Coral Polif. Santiago Apóstolo 

Coral Alvedosa 
Coral Polif. Frol Nova 

Coral Polif. Ondas do Mar de 
Vigo  

Coral Pedra Blanca 
Coral Raíña 

Coral San Esteban 
Coral da S.L.C. de Reboreda 

Coro Infantil Reiseñor 
Grupo Guitarra Clásica de 

Cedeira 
 
 

 PERCISIÓN. BAILE  

 

Bloquinho Aperta 
Baile se Salón Sabor 

Baile Moderno de Cedeira 
Baile Moderno Pasiños 

Baile Moderno Falcatruada 
Baile Salsa Rica 
Ballet Deborah 

 

 



Por todo o anteriormente exposto, a Agrupación de Electores de Redondela propón ao Pleno 

do Concello de Redondela os seguintes acordos: 

- Elaboración por parte do Concello dun CENSO DE ARTISTAS REDONDELÁNS: grupos 
musicais, solistas, grupos de teatros escolas de danza, grupos de títeres, bandas de 
música, corais, agrupacións tradicionais, artistas plásticos diversos, etc. que conte  
con información de contacto dos artistas e a súa catalogación e breve descrición da 
súa actividade. O censo manterase debidamente actualizado, facéndose público e 
accesible a toda a veciñanza a través da web municipal, dándolle a oportuna difusión 
entre os programadores de eventos tanto internamente no concello de Redondela 
como externamente.  

- Que o concello se comprometa, expresamente, a aumentar o apoio aos artistas 
redondeláns dun xeito proactivo, contando con eles á hora de programar 
culturalmente a axenda cultural xestionada polo propio Concello, tanto en actos de 
pequeno formato como aqueles de maior índole como poden ser as Festas da Coca, 
Festas do Choco, etc.  

- Xestionar a creación dun circuíto redondelá de ”Músicas ao vivo”, cunha  
programación permanente de actuacións en locais de diversa índole; bares, 
cafeterías, pubs, centros sociais, etc. establecendo un marco de colaboración, 
Concello - locais programadores adheridos. 

 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometida a moción a votación, apróbase por maioría dos/as concelleiros/as, sendo doce votos 
a favor (6 do PSdeG-PSOE, 4 de AER, 1 do BNG e 1 da concelleira non adscrita) e nove votos en 
contra (9 do PP). 

       


