
 

 

EEEnnn   mmmaaarrrccchhhaaa   eee   aaabbbrrriiinnndddooo   cccaaammmiiiñññooosss   

   

Comezamos o novo curso e facémolo pola porta grande, a do Museo do Pobo 

Galego, que nos abrirá a súa para inaugurar o vindeiro 4 de novembro a exposición 

"Vedra medra, unha aposta polo patrimonio cultural inmaterial como eixe de 

dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego". 

O Museo compostelán acollerá este proxecto, gañador da X edición do Proxecto 

Didáctico A. Fraguas 2016-2017. 

O CPI de Vedra tiña o compromiso coa Fundación A. Fraguas de mostrar ao público 

o labor que levamos a cabo ao longo de todo o curso pasado. 

A exposición Vedra medra constará dunha serie de dez paneis informativos 

distribuídos polo primeiro andar do edificio, á que xuntaremos os audiovisuais e 

traballos realizados nas aulas e no obradoiro de patrimonio. Estes estarán aloxados 

nun ordenador ao que se poderá acceder; un segundo ordenador ofrecerá a 

posibilidade de ver todas as actuacións subidas ao Facebook Vedra medra.  

Vedra e a súa rapazada serán os protagonistas indiscutibles dunha exposición, de 

acceso libre e gratuíta, que acollerá a cidade do apóstolo os próximos meses. 

Agardamos que todos os vedreses se acheguen, nos visiten e así poidan coñecer 

de primeira man un traballo con base nos nomes de lugar do concello que fixemos 

con moitísima ilusión e un enorme esforzo. 

Coa inauguración desta exposición daremos por pechada a nosa primeira etapa. 

Pero Vedra medra continúa e este curso 2017-18 tócanos abrir outro camiño… o de 

Santiago ao seu paso polo Vedra.  

Agora toca transformarse en peregrinos e continuar percorrendo esas transitadas 

vías do patrimonio local.  

Topo, Nimo e Nimia, as nosas mascotas, xa están preparando a súa indumentaria... 

porque Vedra medra comeza a súa andaina en novembro …co feitizo do Camiño. 



E se desexan incorporarse ao proxecto, temos sitio para todos e recibiremos con 

gusto aqueles que queiran formar parte. 

O Facebook Vedra medra botou xa andar… 

Convidámolos pois a participar activamente para así seguir sumando por un 

PATRIMONIO VIVO. 

Xulia Marqués 

Coordinadora do EDLG e de Vedra medra 


