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Quepasanacosta.gal, o diario dixital da Costa da Morte

QPC centraliza na rede toda a actualidade 
social, política, cultural e deportiva da 
Costa da Morte.

QPC é un novo punto de encontro, xerador 
de opinión, co claro obxectivo de xerar un 
pensamento de comunidade. 

QPC é unha iniciativa comunicativa que 
nacía en 2007 a raíz do compromiso co 
territorio da empresa corcubionesa 
Galinus, Taller de Novos Medios e que 
dende 2012 continúa vertebrando a 
bisbarra dende Malpica ata Muros.

Que é “Que pasa na Costa”

1. 18 concellos da Costa da Morte:
Cabana, Camariñas, Carballo, Carnota, 
Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, 
Fisterra, Laxe, Malpica, Mazaricos, Mu-
ros, Muxía, Ponteceso, Santa Comba, 
Vimianzo e Zas.

2. Unha poboación estimada de 120.000 
persoas que chega ata as 200.000 
contando coa diáspora e o fútbol da 
Costa, que abrangue dende Laracha ata a 
Serra de Outes.
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Liña editorial do diario

6.000
visitas diarias

Máis de

Máis de

25.000
usuarios semanais

1. Unha visión fresca e positiva da actualidade.
2. O maior seguimento do Fútbol da Costa.
3. A opinión da Costa: As Firmas QPC.
4. A máis completa Axenda Cultural e Festeira.
5. As eleccións en QPC.
6. Aposta polo desenvemento cultural, social e económico da bisbarra.
7. Traballa pola mellora das redes de comunicación da bisbarra e pola redución da fenda dixital
8. Agregador da produción audiovisual  feita na Costa.
9. Recuperando a nosa historia, as tradicións e o patrimonio natural e 

etnográfico.
10. Sección Natureza e Mar: O medioambiente e a pesca artesanal teñen voz propia.
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Arredor de 23.000 siareiros en Facebook

QPC aproveita unha das grandes ferramentas da internet como son as 
redes sociais. Pioneiros na comarca no desenvolvemento das redes con 
perfís activos dende 2008. 
Na nosa páxina de Facebook xa contamos con máis de 23.000 siareiros. O 
espazo serve de referencia informativa nas redes sociais e a tempo real, cun 
alcance que supera as 100.000 persoas á semana.

Máis de 8.000 seguidores no Twitter 

Autobuses, Salvacadelos e Recunchos no 
Facebook

Ademais QPC aproveita a rede máis instaurada na bisbarra 
para promocionar as nosas iniciativas particulares. 
Cos Autobuses Costa da Morte facemos chegar os horarios a 
máis e máis xente.
A presencia de Salvalcadelos fai que os animais que busquen fa-
milia cheguen a máis casas.
E nos Recunchos da Costa miramos fóra da bisbarra para amosar 

as nosas marabillas.

QPC nas Redes Sociais

QPC tamén está activo e con gran interacción.
No Twitter mantén, en 180 caracteres, informados a todos os 
siareiros de dentro e fóra da bisbarra. Xa superamos os 8.000 
siareiros, que serven de fonte de información en momentos 
puntuais como lumes ou emerxencias.

Youtube
QPC xa é o maior agregador da produción audiovisual da 
Costa da Morte. A través dos nosos espazos en Youtube 
traemos tanto vídeos de produción propia como outros 
moitos feitos por xentes da bisbarra.
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QPC conta cunha media de 5.000-6.000 visitantes únicos diarios, conformando a través do diario e das redes 
sociais unha comunidade activa de máis de 25.000 usuarios (arredor dun 20% da poboación estimada). 

Contamos ademais con picos de ata 20.000 visitantes nun día, o que demostra que a nosa incidencia trascende 
das fronteiras da nosa bisbarra.
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QPC en cifras

Cifras do mes de abril 2019
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Ademais do Equipo QPC hai máis dun centenar de veciños da Costa da Morte que nos achegan 
información de toda clase (texto e imaxes), tando deportiva, social como festeira. A participación dos 
veciños da bisbarra aumenta cada día situando QPC como o diario máis vangadista en xornalismo cidadán.

Sen eles sería imposible estar tan preto da nova e, dende logo, este diario non sería  posible sen a súa 
aportación.  QPC é Comunidade.

O equipo completo de QPC quere dar as gracias a todos os informadores da 
bisbarra e facelos partícipes da súa repercusión social.

Os informadores anónimos: Xornalismo cidadán
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As Firmas QPC

A Opinión como bandeira: Máis de 40 colaboradores con voz propia, con temáticas que 
van da actualidade, a política, a historia ou o deporte:

 
Alex Romero   Xan Fernández Carrera   Modesto García Quintáns  

  
 Miro Villar    Óscar de Souto    Domingo Guerra     Viki Rivadulla    

    
 Manuel Suárez Suárez     Xosé Manuel Barros    María Bella                

Fran Hermida    Manuel Vilar    Serxio Iglesias     Martiño Nercellas

María José Mato   Jose Manuel Castro Marcote    Alejandro Lamas     

Luís Lamela   Xosé Manuel Varela Varela  Diego Dourado  Fátima Rodríguez

     José Luís Louzán    Víctor Castiñeira    Darío Areas     Lola Schuzt   

    Manuel Corredoira    Javier Turnes      Suso Jurjo    Marisol Soneira
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Recunchos da Costa 
Xa son máis de 200 os Recunchos da Costa 
descubertos polo diario. 
Trátase dunha sección que existe dende o 
2008 en QPC, onde cada semana visitamos un 
deses lugares, máis ou menos coñecidos, que 
merece a pena visitar pola súa riqueza 
paisaxística, natural, cultural ou etnográfica.
Nesta nova singradura. dende 2019 estamos 
recuperando, un ano, todos eses recunchos 
sagrados e segredos.

SERVIZOS QPC

Todas as citas culturais e festexeiras da Costa da Morte 
recóllense a golpe de click na nosa #AxendaCostadaMorte. 
Exposicións, concertos, festas, charlas... todo cabe, e está, na 
nosa axenda, accesible dende www.axendacostadamorte.com 
emais dende www.quepasanacosta.gal/axenda. 
Ademais cada venres facemos un resumo completo con todas 
as citas e o parte meteorolóxico da fin de semana.

#AxendaCostadaMorte

Salvacadelos
Iniciativa artellada entre QPC e a Clínica Veterinaria Argos de Cee que procura que non 
haia un só can abandonado na Costa da Morte. 
Dende 2007, o portal (agora a través da páxina de Facebook) serve de escaparate para 
que veciños da bisbarra coñezan dende as súas casas os animais que poden acoller nas 
súas familias. 
Unhas 5..000 persoas crean unha comunidade salvadora e tremendamente activa a 
través da rede social que leva salvado a máis de 400 cans e gatos atoparon familia.
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Fútbol da Costa
O Fútbol da Costa é especial. É algo que 
trascende do Deporte para convertisrse nun 
axente social. Dende QPC queremos aproveitar 
ese potencial para vertebrar a bisbarra. 

Dende 2010 QPC  é a maior referencia para 
todos os afeccionados do Fútbol da Costa. 
Resultados ao momento, clasificacións 
actualizadas, crónicas completas de todas as 
Ligas da Costa, entrevistas... QPC ten o 
meirande seguemento do fútbol da Costa. 

A plataforma web de resultados e clasificacións 
actualizados ao momento é un rotundo éxito. 
Cada fin de semana máis de 5.000 usuarios se 
conectan ao carrusel tecnolóxico en directo, cos 
goles en tempo real de www.futboldacosta.com 
(para as competicións ligueiras) e 
www.copadacosta.com (para as Copas e 
elminatorias).
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A Casa da Cultura de Olveira, en Dumbría, convertiuse no 
punto de encontro do Fútbol da Costa nesta III Gala do 
Fútbol da Costa – QPC. Esa precisamente era a nosa 
intención, despois de 7 anos vertebrando a Costa da Morte a 
través da rede. E coido que conseguimos xuntar xentes de 
Malpica ou de Sofán, con xentes de Muros e Outes, dando 
conta do potencia do noso fútbol, e servindo de especial 
homenaxe global aos 50 anos do Fútbol Costeiro. Un Fútbol 
da Costa que trascende o deporte, e xa se convertiu hai tempo 
nun asunto social, e por iso copa a nosa portada.

Foi un emotiva noite de premios dirixida por un grande. 
Gracias Fran Hermida por prestarnos a túa voz, A Voz do 
Fútbol da Costa, e o teu temple sobre o escenario. 

Fran Hermida, A Voz do Futbol da 
Costa-Foto-Jorge Parri

Algúns dos premiados da Gala Futbol da Costa - QPC 13-14-Foto-Jorge Parri

QPC entregou os premios do Fútbol da Costa 2013-2014

Dende 2014 organizamos, xunto coa Federación Galega de Fútbol, a Gala con entrega de Premios do 
Fútbol da Costa - QPC, e un partido solidario entre a Selección da Costa e un combinado de categoría 
como o Fabril, ou o Coruxo.

QPC, organizador de eventos
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Xentes de toda a Costa na Gala-Foto-Jorge Parri

Falouse de unión, de como necesitamos unha entidade que nos represente, a todos, diante da Federación, pa-
ra que non ocorran situacións como a destes días, precisamente.

En todo caso, como dicimos, foi unha noite de premios, cos fermosos trofeos dos Oleiros de Buño e de Viki 
Rivadulla, así que imos repasando un por un os acontecementos da Gala.

Premios da gala do Futbol da Costa dos oleiros de Buño e de Viki Rivadulla
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Gala de presentación do Álbum de Cromos do 13/14 
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Foi un gran día, o día de presentación do Álbum de Cromos 
do Fútbol da Costa. Un verdadeiro pracer servir de punto 
de encontro para clubes chegados dende toda a volta. Foi 
moi agradable atoparmos con máis de 150 persoas chegadas 
de Outes, Esteiro, Muros, Carnota, Cee, Fisterra, Carballo, 
Corme, Baio, Malpica, Coristanco, Zas, Cerqueda, 
Vimianzo… E por suposto de Santa Comba.

Foi a vila xalleira a que nos acolleu para este evento e temos 
que agradecer a colaboración do Concello de Santa Comba, 
e particularmente dos José, Huelvis e Manuel, volcados coa 
gala, ademais da xente de Protección Civil. E temos que 
loubar a interesantísima exposición que artellaron sobre a 
historia do fútbol xalleiro.
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Centos de persoas nos enviaron a súa foto co álbum completo para entrar no sorteo

Máis de 1500 afeccionados coleccionaron os cromos das estrellas do Fútbol da Costa. 
Os Leo, Iago, MC ou Baba convertidas en verdadeiras estrellas mediáticas a través do 
singular álbum
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Congreso de Adestradores en Carballo
Uns 125 adestradores de toda a península puideron aprender do mellor do mellor do fútbol español sen 
saír da Costa da Morte durante a celebración do Congreso de Adestradores Concello de Carballo 
organizado por Quepasanacosta e a revista internacional Fútbol Táctico (xuño 2016). 
Moitos adestradores da Costa da Morte achegáronse a aprender dos mellores do fútbol nacional e 
internaconal, así como houbo xente chegada dende Valencia, Barcelona, León, Asturias, Las Palmas, 
Ourense, Vigo… para tomar nota das 12 ponencias. 
Durante a a xornada inaugural, ficou ateigado no Pazo da Cultura cheo de personalidades, entre as que 
cómpre destacar a presencia de todo un campión olímpico e historia viva do Fútbol español, 
como Vicente Miera, que aguantou cada unha das ponencias, e ata as ceas da organización.
Preparación física, psicolóxica, estratexia, análises, experiencias internacionais, e defensa, moita defensa. 
Estes foron os temas dun Congreso que tratou de abranguer todas as disciplinas do deporte rei. Sergi 
Barjuan e Paulo Nogaabriron o venres o ciclo de ponencias. Albert Roca e Carles Cuadrat leváronnos ata 
El Salvador. Unha das mellores ponencias, segundo os asistentes, foi a de Víctor Paredes, o preparador 
físico do Rayo Vallecano. Tamén estiveron nomes como o ex porteiro do Depor José Francisco Molina. a 
psicóloga Amalia Revuelta, o director do Congreso, Juanjo Vila; Manu Sotelo,  o director deportivo do 
Spartak de Kiev, Raúl Ruíz; o analista do At. de Madrid Francisco Sánchez; ou o repsonsable da Academia 
de Futebol de Angola, Toni Cortés.
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Acollía o Platas reinoso a festa estival do Fútbol da Costa da Morte. O 11 Ideal, escollido por 142 
persoas relacionadas co noso fútbol na III Gala do Fútbol da Costa-QPC, enfrontouse a todo un 
Deportivo B, sendo un premio para os mellores deste ano no noso Fútbol.

Gran ambiente no Platas Reinoso para ver ao 11 
do Futbol da Costa

Partidos do Combinado da Costa da Morte

O 11 ideal do Fútbol da Costa estreou camisola 
vencendo ao Depor B

En todo caso, a intención de QPC é que este 
combinado sexa unha realidade e teña 
continuidade. Esperamos que as entidades 
pertinentes tomen o relevo e asuman a 
organización destes eventos, para que a Costa 
da Morte poida xuntarse un par de veces ao 
ano e poidamos ver en acción aos nosos 
mellores xogadores. Nós poñemos a semente 
para a re-xeración da Selección da Costa da 
Morte.
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Partido contra o Coruxo en QPC - 
A Noite máis Solidaria do Fútbol da Costa (2015)

 
Fermosa noite en Santa Comba para celebrar o Partido Solidario que QPC artellou coa colaboracion da Cruz 
Vermella Vimianzo, o Concello xalleiro e ca colaboración de Ferroatlántica.

O máis importante é que se conseguí colleitar cartos para que máis de 50 nenos das comarcas de Soneira e 
Xallas poidan disfrutar de roupa deportiva.
Gracias á boa recadación en Fontenla emais ás aportacións á Fila 0, con grandes aportacións de entidades 
como Ferroatlántica ou persoais como a do sempre implicado Luís Porto.

Temos que agradecer tamén ao Real Club Deportivo de La Coruña, a Héctor Antelo da Fundación Atlético 
de Madrid, a Manolo Martín do Real Madrid , sempre disposto a axudar en clave merengue para unha causa 
solidaria, a o meta coristanqués Rubén Martínez, e a Juan José Vila, que conseguíu a camiseta do mesmo 
Asensio do Mallorca. E tamén ao Coruxo, que ademais dunha disponibilidade total trouxo unha bufanda que 
tamén foi sorteada.

Combinado da Costa no partido Solidario ante o Coruxo
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Máis de 50 nenos da Costa da Morte 
xa teñen a súa roupa deportiva (2015)

Grazas a organizacións como Ferroatlántica, Cruz Vermella 
de Vimianzo e o concello de Santa Comba foi posible entre-
gar roupa deportiva a máis de 50 nenos da Costa da Morte en 
situación de desigualdade.

O acto de entrega tivo lugar esta mañá, ás 12 horas, no local 
da Cruz Vermella de Vimianzo. Asistiron Justo Trillo, repre-
sentante de Ferroatlántica, e Alberto Pose, representando a 
Que Pasa na Costa.

O material deportivo, composto principalmente por chánda-
les e polares, comprouse grazas ó importe recadado o pasado 
30 de decembo no Partido Solidario celebrado no campo de 
Fontenla de Santa Comba entre unha selección de xogadores 
de fútbol da Costa da Morte e o Coruxo F.C., un equipo vi-
gués da 2ª División B.
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Alberto Pose, de QPC, na entrega do material 
deportivo á Cruz Vermella de Vimianzo

Justo Trillo, representante de Ferroatlántica, fixo a 
entrega do material deportivo á Cruz Vermella

Alberto Pose, de QPC, na entrega do material 
deportivo á alcaldesa de Santa Comba
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A Gala QPC puxo en Santa Comba o emocionante broche de 
ouro á temporada 17/18 do Fútbol da Costa

O pasado venres 22 de xuño, xentes de toda a 
comarca encheron o auditorio Edificio Mul-
tiusos de Santa Comba na V Gala do Fútbol 
da Costa – QPC. Un cheo absoluto, outro 
máis, como naquela presentación do álbum 
de cromos en 2013 que significaba o primeiro 
evento social aberto deste diario.

A Gala puxo un inmellorable broche a unha 
longa temporada, valorando o traballo daque-
les equipos que mellor fixeron as cousas. Fo-
ron precisamente case 100 persoas as que es-
colleron, coas súas votacións, os premios aos 
mellores do curso, nunha cita que serve pa-

ra vertebrar a Costa da Morte a través do fútbol, convertindo o deporte nun verdadeiro axente transformador 
da sociedade.

Ao mando da Gala estivo, coma sempre, a eterna Voz do 
Fútbol da Costa. Fran Hermida (Cadena Ser), coa súa ver-
satilidade indiscutible, levou a gala con mestría, acompaña-
do dun Marcos Pereiro que non quixo saír do escenario en 
ningún momento, e que foi metendo sorrisos durante as 
case dúas horas que durou o acto. Ambos fixeron que a lon-
ga entrega de case 30 premios fose máis que levadeira.
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Entre os case 30 premios entregados, destacaron o do Mellor Club de Fútbol Feminino, a Acción Máis Depor-
tiva, os de Árbitro e Delegado do Ano, así como os “grandes premios”: os do 11 ideal, e Mellor Adestrador, 
Equipo, Directiva e Xogador.

Un evento que cada ano serve para pechar o curso e seguir mantendo unido e forte o Fútbol da Costa.
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O Álbum de Cromos 18/19

Esta temporada o Álbum de Cromos do Fútbol da Cos-
ta chegou máis completo que nunca. Todo o fútbol da 
Costa comprimido en máis de 900 cromos, convertindo 
en verdadeiras estrellas aos xogadores e adestradores 
dos 36 equipos do fútbol masculino, pero tamén ás xo-
gadoras dos dous equipos do FutFem e aos máis de 25 
árbitros da Costa.

O Álbum tivo unha presentación especial, coa presencia 
de Lendoiro nun acto que xuntou máis de 200 persoas 
en Vimianzo. A partir de aí, meses e meses de ventas, de 
sipi-nopi polos bares e cantinas da comarca.
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