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Os Diálogos de Paderne

Historia e recuperación do Entroido de Samede 

7 de febreiro, Sala Xulio Cuns do Arquivo de Betanzos. Actuación e 

resentación do libro do mesmo título, da autoría de . Colaborou Emi Cagiao

o Concello de Betanzos.

Presentación do libro A gran travesía de Chiruca Macallás.
8 de marzo. Xunto ao autor do libro, , actuou o grupo folk Xurxo Souto
brigantino  e o . Colaborou o Concello Pesquedellas Coro Boghino de Caión
de Betanzos. Foi a última actividade presencial antes da pandemia.

Roteiros de Primavera

Rota da Estrela

11 de xullo. Roteiro por terras de Arteixo comentado por arqueólogas locais 

e organizado baixo as limitacións das restricións impostas pola Covid-19. 

Único roteiro realizado en 2020.  

Resumo de actividades 2020

Prezadas socias, prezados socios:

Para Roxín Roxal, igual que para o resto de 
persoas e asociacións, 2020 foi un ano excep-
cionalmente difícil. A actividade desenvolveuse 
con normalidade até o mes de marzo, no que 
todo se alterou a causa da pandemia. 

O principal efecto dos estados de alarma debidos 
á Covid-19 foi a suspensión case completa dos 
Roteiros. As actividades presenciais dos Diálogos 
de Paderne víronse igualmente alteradas, se ben 
puideron ser reconducidas algunhas delas en 
eventos en liña.
 
2020 supuxo un ano de transición, no que RR 
reforzou a súa capacidade de organizar eventos 
audiovisuais, ben en solitario, ben en 

colaboración con e outras entidades como a Rede 
do Patrimonio Cultural.

Mantemos a esperanza de que 2021 poida supor 
unha volta progresiva á normalidade, coa 
recuperación gradual dos Roteiros e das 
actividades presenciais. A experiencia das 
transmisións en Facebook e YouTube gañada en 
2020 axudaranos a seguir traballando en rede e 
en liña, aumentando a difusión das actividades.

Mais nada se pode comparar ao contacto persoal 
coas amigas e amigos cos que nos atopamos en 
cada actividade presencial, un contacto que en 
2020 se viu dramaticamente reducido. 

Voltaremos a atoparnos!  



Entrevista a Xurxo Souto

8 de marzo, desde o estudio de gravación de RR, realizada e emitida en vivo 

pola páxina de Facebook de Roxín Roxal. Presentou .María Gutiérrez Calvete

Actividade na rede

Por que celebrarmos Carvalho Calero

8 de maio. Palestra en liña a cargo de  con motivo da Pilar García Negro

celebración do Día das Letras Galagas.

Patrimonio: como rematarmos co desastre

29 de maio. Palestra en liña coa participación de Adela Figueroa, Antón 

Malde, Soledad Felloza, Xabier Moure  Puri Soto.e

Inscricións

8 de outubro. Presentación en liña do poemario con este nome, a cargo de 

Carlos Callón. Transmitido a través da páxina web de Roxín Rxoal e da 

conle de YouTube ACLP Roxín Roxal.

Pesquedellas con Isabel Risco

12 de outubro. Entrevista e actuación en liña deste grupo empeñado na 

recuperación e revitalización das cancións folclóricas da bisbarra. 

Transmitido a través da páxina web de Roxín Roxal e da canle de YouTube 

ACLP Roxín Roxal. Presentou .Isabel Risco
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1. Radio FilispiM 93.9 FM
Os programas de Roxín Roxal pódense ouvir polas ondas na zona de Ferrol nesta canle 
radiofónica os venres ás 15:30 horas. Tamén no podcast de Ivoox Roxín Roxal.
2. YouTube
Os programas gravados con imaxe para a radio de Roxín Roxal pódense ver na canle ACLP 
Roxín Roxal de YouTube.
3. Facebook
Estes programas gravados con imaxe están tamén sempre dispoñíbeis nas páxinas Amigas 
e amigos de Roxín Roxal (grupo) e ACLP Roxín Roxal de Facebook. 
4. Blogue de RR 
En  poderás atopar estas e outras informacións. En poucas roxinroxal.worpress.com
semanas inauguraremos a nova páxina web roxinroxal.gal. 



Arqueoloxía nova que se chama Ribeira

16 de novembro. Palestra en liña a cargo do arqueólogo ,  Xurxo Ayán

moderada por , da asociación O Sorriso de Daniel.Pilar Sánchez Monje

O valor do patrimonio inmaterial e a súa relación co patrimonio material 

e natural

19 de novembro. Palestra en liña a cargo do etnólogo , Rafael Quintía

moderada por , da asociación Entroido de Samede. Emi Cagiao

Campesiñas e loitadoras. Unha visión dende a arqueoloxía de xénero

19 de novembro. Palestra en liña a cargo da arqueóloga , Celtia Rodríguez

moderada por , da Rede do Patrimonio Cultural.Soledad Felloza

Nazis na costa

Este é o título provisional dun documental producido por RR sobre a 

presenza dos submarinos alemáns na zona de Ferrol, que se atopa en fase 

de execución. A cousa vai máis lenta do esperado a causa das restricións de 

mobilidade! Esperamos que estea listo na primeira metade de 2021.

En colaboración coa Rede do Patrimonio Cultural
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A finais do ano 2020 RR colaborou coa Rede na transmisión de catro 
palestras en liña relacionadas coa celebración do Día do Patrimonio. Estas 
catro actividades pódense atopar na canle de YouTube ACLP Roxín Roxal. 

En execución...

roxinroxal.gal

Será o enderezo da nova e atractiva páxina web de RR que estamos a 

preparar. Remataremos de contado! 

Polas Terras do Támega: unha mirada dende o castelo de Lobarzán

18 de decembro. Palestra coral en liña a cargo dos arqueólogos Bea 

Comedador, Víctor Muñiz e Nieves Amado, e os revitalizadores culturais 



Sempre connosco

2020 trouxo consigo a desaparición de tres persoas amigas que no seu momento estiveron presentes como 
colaboradoras nas actividades de RR. Trátase de  testemuña  das Irmandades da Fala e filla Elvira Varela Bao,
Elvira Bao e Bernardino Varela; , esposa de Camilo Nogueira e , sindicalista e histórico Paz López Luis ‘Ferreiro’
militante comunista, personaxe central do documental do noso veciño e amigo Roi Cagiao. 

Asemblea Xeral 2021

CONCEPTO INGRESOS  GASTOS SALDO ASISTENTES 

Asemblea 180 -390 -210 24 

Fernando Bandín na  radio 0 0 0  

Entroido Samede radio e libro 0 -450 -450 24 

Xurxo Souto libro 170 -449,6 -279,6 21 

Carvalho Calero na radio con Pilar 

García Negro 

0 -150 -150  

Rota da Estrela 0 -363 -363 6 

Pesquedellas e Isa Risco na radio 0 -600 -600 Van devolver 

300 

Mesa Redonda Patrimonio na radio 0 -250 -250  

Documental Wolframio e nazis 

(proxecto) 

0 -326,89 -326,89  

Preparatorio Portugal (non se fixo) 0 -45 -45  

Cotas persoas socias 2680 0 2680  

Deputación (subvención investimento 

radio) 

1217,83 0 1217,83  

Comisións bancarias 0 -248,18 -248,18  

Seguros 0 -417,96 -417,96  

Papelería 0 -157,3 -157,3  

Radio e páxina web (investimentos) 0 -2740,9 -2740,9  

Vía Galega 0 -20 -20  

Fragas do Mandeo 0 -300 -300  

   -2661  

BANCO INICIAL 9557,83    

BANCO ACTUAL 7346,43 -2211,4   

CAIXA INICIAL 850,71    

CAIXA ACTUAL 401,11 -449,6   

As contas
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