Asociación Cultural

Os Abrentes
de Cerdedo

www.osabrentesdecerdedo.com

Traxectoria
O grupo de música tradicional "Os Abrentes de Cerdedo" naceu a partir dunha idea municipal. Fundouse
no ano 1994. Isto dou lugar a unha asociación cultural, "Os Arxinas", que comprendía grupo de baile, e o grupo
tradicional de gaitas, "Os Abrentes". Co paso do tempo desfíxose a "Asociación Cultural Arxina" quedando no
seu lugar a "A. C. Os Abrentes de Cerdedo".
A "Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo" foi creada para a conservación, o estudo e a difusión da
música tradicional como parte fundamental da cultura e tradición do pobo galego, centrando o seu estudo na
comarca Deza-Tabeirós Terra de Montes.
Ten participado en diversas festas de interese ademáis de homenaxes e congresos: Festa do Gateiro de
Soutelo (XVIII, XXIII e XXIV) (Soutelo de Montes – Forcarei), Festa da Fervenza (Vimianzo), Xacobeo´06 e ´07: Vai
de Camiño (Vilaboa e Sanxenxo), A Rapa das Bestas (Sabucedo – A Estrada), 28 Congreso Nacional de
Farmacoloxía (Santiago de Compostela), Festa da Vincha (VIII e X) (Cerdedo), Festa Gastronómica do Xabarín
(III, IV, V e VI) (Cerdedo), 57 Congreso Nacional de Pediatría (Santiago de Compostela), Feira Franca
(Pontevedra), XV Festa da Anguía (Pontesampaio), Foliada do demo (Pontevedra), Músicas de Taberna
(Pontevedra), Certame Nacional Galego de narracións breves: Premio Modesto R. Figueiredo (Cerdedo),
Homenaxe a D. Álvaro Fernández Fiuza (Cotobade), XXXVIII Festa do Requeixo (Cotobade), III Festa do pan de
millo e ovo (Cotobade), XV Festa do Cogumelo (Soutelo de Montes – Forcarei)…
Na súa traxectoria de máis de vinte anos cabe destacar que no ano 2009, o programa Alalá
da Televisión de Galicia adicou un episodio á historia da asociación cultural mostrando todo o traballo que esta
realiza. Ademáis disto, o grupo de gaitas ten participado noutros espazos televisivos desta canle coma o Aquí
Galicia, Galicia Enteira, O país máis grande do mundo ou Luar.
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Escóitanos
Despois de 23 anos de andaina, o grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo pisa un estudio de gravación
para deixar recollida de forma dixital unhas pezas do seu repertorio. Publícanse en internet cinco temas, onde
tres deles foron gravados no 2017 en Vigo. Con esta gravación, o grupo de gaitas intenta amosar o seu traballo
buscando a maior naturalidade nunha gravación realizada nunha tarde de sábado para amosar a súa frescura e
espontaneidade.

Videos

YouYube.com/osabrentes
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Plans Culturais

O grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo dentro
do Plan Pontegal 2018.
A Deputación, no seu afán de impulsar e fomentar a
cultura popular en lingua galega nas múltiples e
variadas expresións artísticas e en colaboración
cos concellos, as agrupacións, as entidades e as
asociacións culturais, pon en marcha o Pontegal
2018. A través deste Plan retribuiráselles aos
grupos da provincia polas actuacións autorizadas e
realizadas ao longo do ano 2018 no ámbito
territorial da provincia de Pontevedra.

O grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo dentro
dentro do Plan Cultural do Concello
Cerdedo- Cotobade.
O Concello de Cerdedo-Cotobade no seu afán de
promocionar os actos e manifestacións culturais
propias, e especialmente aquelas que teñen
establecido unha raigame importante dentro do
termo municipal, impulsa un Plan Cultural para
as comisións de festas e grupos musicais do
concello.

Internet
Web

Facebook

Twitter

osabrentesdecerdedo.com

facebook.com/osabrentes

twitter.com/osabrentes

Instagram

YouTube

SoundCloud

instagram.com/osabrentes

youtube.com/osabrentes

soundcloud.com/osabrentes
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Contacto
Teléfonos


Manuel Campos
(+34) 661.993.416



Rubén Troitiño
(+34) 675.223.159

Correo electrónico


osabrentes@gmail.com

Dirección


Ctra. de Ourense, 68
36139 – Cerdedo (Pontevedra)
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