
 

VIAXE DO ALCALDE DE PONTECESO A SESTAO PARA A LECTURA DO PREGÓN DA FESTA DO 

PERCEBE DE RONCUDO. CUSTE TOTAL PARA O CONCELLO, 50 EUROS DE GASOIL. DIETAS CERO 

EUROS. 

 

Memoria da viaxe: 

Promoción do percebe do Roncudo en Sestao. Xullo de 2016. 

María Pilar Rodríguez Villar , da Agrupación Hijos de Galicia de Sestao, con sede en Calle Villar y 
Villate, 5 Bajo 48.910 Sestao, viaxou a Ponteceso para organizar unha semana cultural na cidade 
biscaína en xullo de 2016 adicada á Festa do Percebe. María Pilar é presidenta da Agrupación e da 
Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, que agrupa a 10 centros galegos en Euskadi. Cada ano, 
coa colaboración da Secretaria Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, organizan unha festa 
gastronómica para dar a coñecer productos galegos en Euskadi , onde viven milleiros de galegos. 
Esta iniciativa chámase Galicia pueblo a pueblo - Herriz herri. No 2015 foi adicada ao carneiro ao 
espeto. No 2017 á ribeira sacra. No 2016 foi adicada á Festa do Percebe do Roncudo, como se ve 
no folleto axunto, o 8,9 y 10 de Julio xusto despois das festas de San Pedro de Sestao. 
 
O Alcalde de Ponteceso puxo á organizadora en contacto coa confraría de Corme, que colaborou 
tamén e aportou uns pratos de barro decorados conmemorativos da Festa do Percebe, que o Alcalde 
de Ponteceso, levou a Sestao, así como folletos turísticos de Ponteceso. A asociación tamén editou 
dous mil panos de pescozo conmemorativos (pano azul da foto). 
 
Repartíronse 3.000 folletos e revistas exaltando a festa do percebe de Roncudo. 1.700 racións de 
percebe servíronse esa fin de semana, cociñados por voluntarios da Agrupación. Durante tres días 
un vídeo turístico de Ponteceso se reproduciu no escenario da praza de Sestao. 
 
O domingo 10 de xullo ás 05 hs o Alcalde sae de Ponteceso nun coche municipal. Ás 13 horas o 
Alcalde de Ponteceso chegou a Sestao e foi recibido polos socios da Agrupación, e despois de 
percorrer o centro da vila, amenizados por unha charanga galega, fomos xantar ao choco da 
agrupación. Ao tratarse dunha agrupación sen ánimo de lucro, e como sinal de agradecemento, o 
Alcalde convidou ao xantar aos membros da agrupación. Prezo do xantar 70 euros. 
 
Tal e como figura no programa, diante do Alcalde de Sestao Don Josu Bergara, e dunha praza 
ateigada de veciños de Sestao, o Alcalde de Ponteceso leu o pregón da festa do percebe de Roncudo 
en Sestao. 
 
Acabada a lectura do pregón, o Alcalde de Ponteceso asistiu ao convite polo Alcalde de Sestao, na 
pulpeira instalada na praza de Sestao, a pulpo e percebes. Ademáis estaban presentes outros 
membros da corporación municipal. 
 
Saída de Sestao, ás 21 horas. Parada en Asturias para cear e encher o depósito do coche. Total 90 
euros.  
 
CUSTE PARA O CONCELLO DE PONTECESO. 50 EUROS DE GASOIL. 
O xantar en Sestao, a cea en Asturias e encher o depósito en Asturias pagounos o Alcalde do seu 
peto. Chegada a Ponteceso 04hs do luns. O coche municipal foi aparcado no garaxe do concello co 
depósito mediado. 
 
O Alcalde non cobra soldo do concello dende o 15 de xuño de 2015.  O Alcalde non pasou nin un euro 
de dietas polos 160 euros de gastos da viaxe a Sestao. O Alcalde fixo a viaxe de ida e volta o mesmo 
día, para aforrar cartos ao concello e poder atender o luns pola mañá aos veciños no Concello.  
 
Xosé Lois García Carballido 
 
 
Alcalde de Ponteceso 
  



 
 
Foto en Sestao 
 

 
 
 
 
Trípticos da festa do percebe de Roncudo en Sestao. 



 
 

 


