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Memoria de actividades 2017 

 

 

Estimadas amigas e amigos, 

Teño o pracer de presentar a memoria do ano 2017 

do Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre 

Mandeo. O ano no que se fixo o procedemento de 

contratación de persoal, e se deu inicio a un novo 

programa Leader 2014-2020, poñendo a oficina en 

marcha no mes de febreiro, tras máis dun ano 

pechada. 

Neste ano superáronse todas as expectativas en 

execución de orzamento e concesión de 

subvencións, tanto no Ulla Tambre Mandeo, como a 

nivel galego. Foi un ano histórico. Dende o comezo 

do Leader, no 91, nunca se conseguira a execución 

total do orzamento, no primeiro ano de 

funcionamento do Leader. Isto foi gracias á 

celeridade da Xunta Directiva e a Asemblea Xeral na 

posta en marcha do programa e a contratación de 

persoal, do equipo técnico do GDR, e da Consellería 

de Medio Rural, que tramitou con eficacia un 

número nunca visto de expedientes, nun ano non 

exento de dificultades. 

Esta nova programación ten un carácter especial, e 

así o debemos sentir todos, porque por primeira vez 

en anos, o Leader volve ser autenticamente “do 

territorio” e “para o territorio”. Volve ser “do 

territorio” porque fomos todos nós, a poboación 

local, os que participamos nun proceso aberto para 

reflectir cales eran as necesidades, as nosas 

necesidades, así como os nosos puntos fortes, e 

volve ser “para o territorio” porque decidimos como 

e onde queremos utilizar o financiamento do Leader 

para conseguir un efectivo desenvolvemento do 

noso rural. 

Non obstante, esta gran implicación de todos vos, 

pola cal, como presidente do GDR Ulla Tambre 

Mandeo, estou tan agradecido, significa á súa vez 

unha gran responsabilidade. A estratexia de 

desenvolvemento local deseñada terá que 

demostrar o seu acerto de cara á consecución dos 

obxectivos fixados para o territorio.  

Un novo reto, ante o que quero transmitirvos todo o 

meu ánimo e ilusión e as máis sentidas gracias, pois 

o que fai que unha comunidade funcione son os 

membros que a compoñen e as redes que tecen 

entre eles. 

Non obstante, aínda hai marxe para a mellora. Por 

exemplo, este novo programa supón para xuntas 

directivas, emprendedores e sobre todo, para os 

equipos técnicos, unha carga burocrática moito 

maior, que aumentou exponencialmente con 

respecto ó programa anterior, de forma que moitas 

veces pásase o dobre de tempo que antes, para 

unha mesma acción.  

Tamén no orzamento global hai que pelexar, pois  o 

Leader e a PAC en Europa, ven sufrindo de recortes, 

período tras período. O Ulla Tambre Mandeo mantén 

constante a súa dispoñibilidade financeira, gracias 

a que foi un dos poucos de Galicia que non 

aumentou o seu territorio. Non obstante, temos que 

seguir traballando e visibilizando o que facemos, 

para que o GDR se transforme nun verdadeiro polo 

de desenvolvemento, con capacidade técnica e 

financeira suficiente para que os resultados das 

accións emprendidas teñan unha repercusión real e 

notoria no rural galego. 

Como vemos no estudo socioeconómico, as rendas 

dos nosos fogares están aínda lonxe da media 

europea, española e galega. A nosa xente nova 

necesita un traballo de calidade, opcións de ocio, 

acceso á vivenda, os nenos e nenas necesitan 

garderías e sitios para xogar e socializarse, as 

mulleres requiren de oportunidades, tamén o medio 

ambiente precisa a nosa atención, igual que a 

cultura, a música, a arte... hai tanto por facer! Por iso 

este ano 2017 podemos estar contentos dos 

resultados alcanzados, cos recursos dispoñibles, 

pero non por iso debemos deixar de seguir 

mellorando!. 

Un afectuoso saúdo,  

Don Ovidio Leiva 

Presidente



 

 

2 

 

Memoria de actividades 2017 

XUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente 

Ovidio Leiva Pereiro 

Presidente Asoc. A Braña 

Vicepresidente 1º 

Manuel Taboada Vigo 

Alcalde Concello O Pino 

Tesoureiro 

Alfonso Gómez Corzo 

Presidente Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa 

Secretario 

Pablo Costoya Varela 

Presidente Soc. Coop. Melisanto 

Vocais 

Álvaro Fotecoba Vázquez 

Presidente CMVMC Boimil 

María Jesús Novo Gómez 

Alcaldesa Concello Boimorto 

Dalia García Couso 

Alcaldesa Concello Melide 

Manuel Vázquez García 

Presidente de Asoc. Empresarios Terra de Melide 

Pilar Pintor Gómez 

Presidenta Asoc. de Mulleres Rurais Río Noa Amfar 

Matilde Pallares Cagide 

Presidenta Asoc. Triemociones 

 

Begoña López Martínez 

Concelleira Concello Santiso 

Manuel Agra Fernández 

Presidente Asoc. Arrieiros  

Ángel López Fidalgo 

Concelleiro Concello Sobrado dos Monxes 

José Ángel Penas García 

Alcalde Concello Toques 

Josefa Codesido Barreiro 

Presidenta Asoc. de Amas de Casa Amor 

Jesús Martínez Pereira 

Presidente AAVV. San Félix de Quión 

Manuel Barreiro Fernández 

Presidente AAVV. San Miguel de Vilar 

Ignacio Codesido Barreiro 

Alcade Concello Touro 

 

Fernando Pérez Fernández 

Alcalde Concello Vilasantar 

Joselino Gómez Gundín 

SAT San Martín de Armental 

Manuel Varela López 

Presidente de Perpetuo Socorro SC
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ASEMBLEA XERAL 

Asoc. de Empr. da Comarca de Arzúa (AECA) 

Representante• Alfonso Gómez Corzo 

Asoc. Nosa Sra Do Viso de Dombodán 

Representante• Miguel Vallo García 

Asoc. de Empresarias Rurais ASER 

Representante•Minia Varela Antas 

Asoc. EFA Galicia 

Representante•Carmen Espiñeira García  

Soc. Cooperativa Perpetuo Socorro  

Representante•Manuel Varela López  

Concello de Arzúa 

Representante•José Luís García López 

Concello de Boimorto 

Representante• Mª Jesús Novo Gómez 

CMVMC de Boimil 

Representante• Álvaro Fontecoba Vázquez  

Sociedade de Caza Cinexética de Boimorto 

Representante• Álvaro Costoya Valiño 

Asoc. Cultural Sta María dos Ánxeles 

Representante• Laura Fogueira García  

Concello de Melide 

Representante• Dalia García Couso 

Asoc. Empr. Terra de Melide (ASETEM) 

Representante• Manuel Vázquez García 

Club de Caza de Maceda 

Representante• Santiago Liñeira Abad 

Fungocerga SAT 

Representante• Santiago Liñeira Casal 

Sociedade Cooperativa Melisanto 

Representante• Pablo Costoya Varela 

Asoc Deportiva Cazadores de Melide 

Representante•Juan Manuel González G. 

Concello de O Pino 

Representante• Manuel Taboada Vigo 

Asoc.Cultural Os Marteiros 

Representante• Alfonso Rey Gigirey 

Sociedade de Cazadores A Magdalena 

Representante• José Barreiro Barreiro 

Cooperativa Cosoviame 

Representante•Alberto Riveira García 

Asoc. de Mulleres Río Noa Amfar 

Representante• Pilar Pintor Gómez 

Sociedade Deportiva O Pino 

Representante• Manuel Mosteiro Castro 

Concello de Santiso 

Representante• Begoña López Martínez 

Asoc. Sociocultural Santiso 

Representante• Antonio Pazo Vázquez 

Asoc. San Esteban de Pezobrés 

Representante• Jose Manuel Laya 

Asoc. Arrieiros 

Representante• J. Manuel Agra Fernández 

Asoc. Turismo de Aldea 

Representante• Matilde Pallares Cagide 

AAVV de Arcediago, Rairiz e Mourazos 

Representante• Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Cultural A Braña 

Representante• Ovidio Leiva Pereiro 

Soc de Caza Sta Mª de Barazón 

Representante•José Antonio Roca Gómez 

Asoc. Ambiental As Rigueiras 

Representante• Miguel Pazos Pintor 

Asoc. Cultural O Noso Lar 

Representante• J. Ignacio Adán Carril 

Asoc. Cultural Aires da Beseña 

Representante• Alberto Rodríguez Penas 

Concello de Sobrado 

Representante• Ángel López Fidalgo 

SAT Rebordiños 

Representante•Mª Celia Sánchez  

Asociación de Emp. e Comercio de Sobrado 

Representante•Silvia Barba Abad 

Asoc mulleres rurais A Maristela 

Representante•Mª Ángeles Sánchez Arias 

Concello de Toques 

Representante• Jose Ángel Penas García   

Sociedade de Caza e Pesca A Xuntanza  

Representante•Arturo Penas Prado 

Concello de Touro  

Representante•Ignacio Codesido Barreiro  

AAVV. San Félix de Quión   

Representante•Jesús Martínez Pereira  

AAVV. San Miguel de Vilar 

Representante•Manuel Barreiro Fernández  

AAVV. Sta Isabel de Bendaña 

Representante•José R. Barral Lago  

Asoc. de Amas de Casa Amor 

Representante•Josefa Codesido Barreiro  

Asoc. de Mull. Rurais de Touro/AAVV Foxás 

Representante•Mª Carmen Díaz Soto  

AAVV. do Batán 

Representante•Mª Carmen Santiso Santos  

AAVV. de San Vicente de Bama 

Representante•César Pena Suárez 

ANPA A Santaia do CPI Fonte Díaz 

Representante•Mª Elvira Martínez López 

Banda de Música Isabel II 

Representante•Manuel Rodríguez Calvo 

Comisión de Festas Xuventude de Quión 

Representante•Mª José Rial Cutrín 

Escudería Touro Motor 

Representante•Ramón González Villar 

Sociedade Deportiva Touro 

Representante•Antonio García Ferreiro 

AAVV. As Mimosas de Mouterón 

Representante•José Mª Fernández Puga 

Gandería Sar SAT 

Representante•Carlos Fernández Ares 

Concello de Vilasantar 

Representante•Fernando Pérez Fernández 

SAT Chao 

Representante•José M. Mahía Porto 

SAT. San Martín de Armental 

Representante•Joselino Gómez Gundín 

Asoc. de Familias Rurais San Roque 

Representante•Antonio Vázquez Rodríguez 

APRALCO 

Representante•J. David Leiva Balboa 

Asoc. Profesional de Silvicultura Silvanus 

Representante•Antonio de María Angulo 

Asoc. Turística Triemociones 

Representante•Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Turística Terras de Ulla e Tambre 

Representante•Eduardo Brandariz C. 
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XUNTAS DIRECTIVAS E ASEMBLEAS CELEBRADAS NO 2017: PRINCIPAIS ACORDOS 

Xunta Directiva urxente do 21 de febreiro de 2017 

 Finalización do proceso de selección e 

contratación do posto da xerencia.  

 Aprobación do cadro financeiro 2017-2018: 

reparto de fondos entre proxectos produtivos e 

non produtivos, e dentro destes entre os 

promovidos por concellos, asociacións e 

proxectos de formación promovidos polo GDR 

segundo o establecido na estratexia. 

Xunta Directiva ordinaria do 16 de marzo de 2017  

 Aprobación do orzamento de gastos de 

funcionamento para a anualidade 2017. 

 Aprobación da programación de actividades de 

difusión para a anualidade 2017. 

Xunta Directiva ordinaria do 20 de abril de 2017 

 Aprobación do traspaso de fondos da medida 

19.4 (gastos de funcionamento e difusión do 

GDR) á medida 19.2 de financiamento de 

proxectos. 

 Aprobación da programación de iniciativas de 

formación da anualidade 2017: Curso de 

axudante de granxa. 

Xunta Directiva ordinaria do 13 de xullo de 2017 

 Selección de subvencións para proxectos non 

produtivos promovidos por concellos do 

Programa Leader: 

o “Unindo concellos a través do Ulla” promovido 

polo Concello de Touro. 

o “Centro de envellecemento activo” promovido 

polo Concello de Boimorto. 

o “Roteiro dos muíños do río das Gándaras” 

promovido polo Concello de Vilasantar. 

Resolución parcial, por esgotamento dos 

fondos. 

o Proxectos seleccionados en lista de agarda: 

“Centro infantil” promovido polo Concello de 

Arzúa, “Roteiro turístico Terra de Melide”, 

promovido polo Concello de Melide e 

“Equipamento máquinas de cardio” promovido 

polo Concello de O Pino. 

 Aprobación das contas anuais e informe económico 

do ano 2016 e traslado á Asemblea Xeral. 

 Aprobación da previsión das actividades e das 

conta anuais para o ano 2017 e traslado á 

Asemblea xeral. 

ASEMBLEA XERAL ordinaria do día 13 de xullo de 2017 

 Aprobación da memoria de actividades do ano 

2016. 

 Aprobación das actividades previstas para o 2017. 

 Aprobación de contas e informe económico do 

2016. 

 Aprobación das contas e orzamento previsto para o 

2017. 

Xunta Directiva ordinaria do 10 de agosto de 2017 

 Selección de proxectos para o Programa Leader 

(non produtivos promovidos por entidades 

privadas): 

o Proxectos seleccionados con resolución total de 

fondos: “Centro interxeracional” promovido 

pola AAVV de Arcediago, Rairiz e Mourazos. 

o Proxectos seleccionados con resolución parcial 

de fondos: “Dinamización turística con creación 

de sendeiro homologado na contorna do Ulla en 

Santiso” promovido pola Asoc. Cultural O Noso 

Lar. 

o Proxectos seleccionados en lista de agarda: 

“Local social parroquial en San Esteban de 

Pezobrés” promovido pola AAVV San Esteban de 

Pezobrés. 

 Aprobación de iniciativas de formación da 

anualidade 2017: Curso de elaboración de 

produtos lácteos para a obtención da certificación 

PLT. 

Xunta Directiva urxente do 24 de agosto de 2017 

 Selección de proxectos para o Programa Leader 

(proxectos produtivos): 

o “Pensión O Real Boimil” promovido por 

Mercedes Seoane. 

o “Ampliación de panadería” promovido por David 

Ares 

o “Enerxías renovables en explotación de vacún” 

promovido por Miguel Botana 

o “Casa da Ponte” promovido por Sabalogal SL 

o “Colada por moedas” promovido por Varelitas 

SL 
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o “Autolavado e tintorería” promovido por 

Moncha y Loly García SL 

o “Plantación de maceiras para sidra” promovido 

por Luís Vázquez-Pena 

o “Fabricación propia de licores” promovido por J. 

Antonio Mejuto 

o “Sport Moda” promovido por Guarnicionería 

Corzo SL 

o “Empresa asociativa de lavandería” promovida 

por O Limpo SC 

o “Tanatorio en Melide” promovido por Valiño 

Mosteiro SL 

o “Adquisición de plataforma elevadora” 

promovido por Antonio Vázquez. 

Xunta Directiva ordinaria do 22 de setembro de 2017  

 Selección de proxectos para o Programa Leader 

(proxectos produtivos presentados antes do 31 de 

maio): 

o Proxectos seleccionados con resolución total de 

fondos: “Instalación de autoconsumo de placas 

solares” promovido por Lácteos Terra de Melide 

SL. 

o Proxectos seleccionados con resolución parcial 

de fondos: “Complexo hoteleiro dunha estrela” 

promovido por Mª Carmen Camino. 

o Proxectos seleccionados en lista de agarda: 

“Adquisición dunha retrocargadora” promovido 

por J. Luís García. 

 Aprobación da ampliación do importe da póliza de 

crédito habilitada para as dispoñibilidades 

financeiras do GDR. 

 

 

 

Xunta Directiva urxente por procedemento escrito do 

día 2 de novembro de 2017 

 Aprobación de traspaso de fondos sobrantes do 

ano 2018 na tipoloxía de proxectos produtivos 

para a de non produtivos, co obxectivo de 

completar as axudas dos proxectos con 

resolucións parciais ante a renuncia por parte de 

Sabalogal S.L. á subvención para o proxecto 

“Casa da Ponte” de Sobrado. 

Xunta Directiva ordinaria do 21 de novembro de 

2017 

 Ratificación do reparto dos fondos entre as 

tipoloxías de proxectos produtivos e non 

produtivos para a convocatoria de axudas 2018-

2019, segundo o establecido na Estratexia do 

Ulla Tambre Mandeo. 

 Aprobación do orzamento de gastos de 

funcionamento para a anualidade 2018 e 

solicitude a Agader. 

 Aprobación do traspaso de fondos da medida 

19.4 (gastos de funcionamento) á medida 19.2 

de financiamento de proxectos. 

 Aprobación da proposta de actividades de 

difusión para o ano 2018: Feira Agroalimentaria 

Manxares, Campaña difusión do Leader, 

Difusión da guía da flora e da fauna (puzzle e 

paneis), Publicación estudo socioeconómico 

GDR. 

 Aprobación da proposta de actividades de 

formación para o ano 2018: Curso de 

elaboración de produtos lácteos distintos do 

queixo, Curso de manexo de soutos para a 

produción de castaña de calidade, Curso de 

emprendemento no rural. 
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PROGRAMA LEADER: PROXECTOS FINANCIADOS 

Pensión O Real Boimil (Boimorto) 

Posta en marcha dunha pensión ó pé do Camiño Norte no concello de Boimorto por parte dunha muller 

emprendedora. Os investimentos consisten nas obras de rehabilitación dunha antiga casa familiar e na 

ampliación da mesma con modernos módulos, o que crea unha composición na que se combina o moderno coa 

tradición, nunha bonita casa que ofertará o mellor servizo ás persoas que veñen facendo o Camiño. 

 

 

 

 

Promotora: Mercedes Seoane Bravo 

Investimento sen IVE: 345.439,09 €  

Axuda: 130.299,62 € (37,72%) 

Creación de emprego: 1,25  

Executado o 80% no 2017 

 

 

Plantación de maceiras para sidra (Boimorto) 

Posta en marcha dunha plantación de maceiras, nunha finca de aproximadamente dúas hectáreas, para a 

produción de mazás para sidra. O promotor pon en marcha esta actividade agroforestal co obxectivo de obter un 

complemento á súa renda de xornalista, e por en valor un terreo ata agora improdutivo. Os investimentos inclúen 

os traballos de adecuación, peche e plantación da parcela. 

Promotor: Luís Vázquez-Pena Rivera 

Investimento sen IVE:  20.444,44 €  

Axuda: 6.114,93 € (29,91%) 

Consolidación dun emprego 

Executado o 100% no 2017

 

0,00% 50,00% 100,00%

0,96%

Maceiras para sidra  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

16,33%

Pensión O Real Boimil  Orzamento 2017
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Colada por moedas (Melide) 

Posta en marcha do primeiro servizo de lavandería autoservizo de Melide, en pleno Camiño Francés ó seu paso 

pola vila, ó lado da capela de San Roque. O proxecto, promovido por tres irmás emprendedoras, supón implantar 

un servizo inexistente ata o momento a nivel municipal, orientado tanto a peregrinos como á poboación local. 

Os investimentos correspóndense coas obras de adecuación do local, ata ese momento abandonado, así como a 

adquisición e instalación dos equipos da lavandería (tres lavadoras e dúas secadoras de gran capacidade). 

 

Empresa: Varelitas SL 

Investimento sen IVE: 36.828,47 € 

Axuda: 11.015,40 € (29,91%) 

Creación de emprego: 1 

Executado o 100% no 2017

 
 

 
 

Posta en marcha de fabricación de doce (Sobrado) 

A Panadería Naveira, de forno de leña tradicional, que xa foi beneficiaria dunha axuda no 2013, amplía agora a 

súa actividade, coa fabricación de doces (bica e torta de millo) nun moderno formato e envasado, que lle permite 

a ampliación do seu mercado, a todo o territorio nacional. O proxecto supón ampliar e diversificar a liña de 

produtos da empresa ó tempo que se mellora a rendibilidade do obradoiro, xa que os doces fabricaranse coa calor 

residual das fornadas de pan sen incorrer en máis consumo de enerxía. Os investimentos inclúen a maquinaria 

necesaria para esta nova liña de produto: batidora industrial, máquina de envasado e cámara frigorífica. 

Promotor: David Ares Castro 

Investimento sen IVE: 29.955,00 € 

Axuda:  11.086,35 € (37,01%) 

Consolidación de dous empregos 

Executado o 100% no 2017 

 

 

 

0,00% 50,00% 100,00%

1,73%

Colada por moedas  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

1,75%

Fabricación doce  Orzamento 2017
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Fabricación propia de licores (Melide) 

Os licores Mejuto, con sede en Melide, ata o de agora comercializadores de licores con marca propia, amplían o 

seu negocio, encargándose eles mesmos da fabricación a partir de agora. O proxecto supón a mellora da 

rendibilidade económica da empresa e a mellora do control sobre a calidade do produto, que controlarán de 

principio a fin. Os investimentos inclúen a maquinaria e equipos necesarios para a elaboración de licores de 

distintos sabores, con ingredientes locais de calidade, a partir da maceración de augardente (café, herbas, 

chocolate,froitos, etc.). 

Promotor: J. Antonio Mejuto Casares 

Investimento sen IVE: 96.177,20 € 

Axuda: 26.035,17 € (27,07 %) 

Consolidación dun emprego e creación de outro. 

Executado nun 58% no 2017 

 

Centro de envellecemento activo (Boimorto) 

O Concello de Boimorto está moi especializado en dar servizo a poboación maior e con necesidades especiais. 

Este sector ocupa gran parte do emprego e da actividade económica no concello. Coa posta en marcha do Centro 

de envellecemento activo de Arceo mellóranse e amplíanse os servizos prestados á poboación maior, e 

descentralízanse, posibilitando ás persoas maiores desa parroquia, facer moitas actividades sen terse que 

desprazar ó núcleo urbano de Boimorto. As persoas maiores da contorna municipal poderán levar a cabo 

actividades de mellora da saúde cognitiva e física así como de carácter lúdico e de intercambio de experiencias 

con outros segmentos de idade. Os investimentos do proxecto correspóndense coas obras de adecuación do 

inmoble no que se localiza o centro e na adquisición do equipamento necesario para levar a cabo as actividades. 

E. Promotora: Concello de Boimorto 

Investimento: 55.550,00 € 

Axuda:  46.906,42 (84,44 %) 

Executado nun 54% no 2017 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

2,39%

Fabric. prop. licores  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

3,98%

C. envellecemento activo  Orzamento 2017
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Autolavado e tinturería (Arzúa) 

Arzúa abre o seu primeiro negocio de tinturería en pleno centro da vila, posto en marcha por dúas irmás 

profesionais do sector dende fai moitos anos, co cal se da un servizo de calidade, personalizado e con atención 

individualizada, que ademais proverá do servizo de lavandería ós 79 establecementos de aloxamento existentes 

na actualidade e a tódolos restaurantes, que ata o de agora dependían de empresas foráneas para a prestación 

deste servizo. O proxecto supón implantar un servizo inexistente ata o momento a nivel municipal. 

Os investimentos correspóndense coas obras de adecuación do local así como a adquisición e instalación dos 

equipos da lavandería. 

Empresa: Moncha e Loly García SL  

Investimento sen IVE: 58.745,18 € 

Axuda:  17.570,68 € (29,91%) 

Creación dun emprego e consolidación de 2,5 empregos. 

Executado o 100% no 2017 

 

Ruta dos muíños do río das Gándaras (Vilasantar)  

Ruta homologada pola ribeira do río das Gándaras para a posta en valor tanto do patrimonio natural hidrográfico 

deste río como do patrimonio cultural que nel se observa, especialmente, o Batán, rehabilitado e en pleno 

funcionamento, e a Igrexa de Santa María de Mezonzo, un dos mellores expoñentes do románico galego; ámbolos 

dous recollidos como elementos patrimoniais prioritarios na Estratexia de Desenvolvemento Local do Ulla Tambre 

Mandeo. Os investimentos recollen as obras de adecuación, sinalización e homologación do sendeiro. 

E. Promotora: Concello de Vilasantar 

Investimento: 172.652,60 € 

Axuda: 144.372,10 € (83,62%) 

Executado nun 45% no 2017 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

2,77%

Autolavado e tinturería  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

10,23%

Ruta dos muíños  Orzamento 2017

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6zeLkhPPaAhUOyaQKHXwRBMMQjRx6BAgBEAU&url=http://vilasantar.gal/batan-de-mezonzo/&psig=AOvVaw395zLlI6nIXc2j_jSglagh&ust=1525763138546686
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Memoria de actividades 2017 

Unindo concellos a través do Ulla (Touro) 

Ruta homologada desde a Fervenza das Hortas (límite dos concellos de Arzúa e Touro) ata a desembocadura do 

río Lañas no Ulla, que ven complementar a especialización do Concello de Touro en torno ó turismo sostible, coa 

natureza e o Río Ulla como principais vertebradores da súa oferta. Con este proxecto, a totalidade da ribeira do 

Ulla ó seu paso polo concello de Touro é practicable a través de rutas de sendeirismo homologadas; un primeiro 

paso de cara a un futuro sendeiro de longo percorrido, que se poderán unir ás que xa hai en Arzúa e Santiso. Os 

investimentos inclúen as obras de adecuación, sinalización e homologación da ruta. 

E. Promotora: Concello de Touro 

Investimento: 42.301,30 € 

Axuda:  38.071,17€ (90,00%) 

Executado nun 90% no 2017 

 

 

 

 

 

 

Centro inter-xeracional (Santiso) 

A veciñanza das parroquias de Arcediago, Rairiz e Mourazos únense e fan un gran esforzo para, cos seus propios 

medios, poñer en marcha un centro inter-xeracional no que as persoas maiores da contorna municipal e o público 

infantil poidan compartir espazos de actividade, xogo, tempo e experiencias. Buscan mellorar a socialización de 

ambos colectivos nun concello que presenta un acusado problema de perda de poboación e, como consecuencia, 

illamento. Os investimentos do proxecto correspóndense coas obras de adecuación do inmoble no que se localiza 

o centro e na adquisición do equipamento necesario para levar a cabo as actividades e xogos. 

E. Promotora: AAVV Arcediago, Rairiz e Mourazos 

Investimento: 82.543,78 € 

Axuda:  50.000,00 € (60,57%) 

Executado nun 63% no 2017 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

4,96%

Centro interxeracional  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

5,38%

Unindo concellos co Ulla  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

Lavadoras autoservicio (Arzúa) 

Posta en marcha do primeiro servizo de lavandería autoservicio no casco urbano de Arzúa, a carón da igrexa, en 

pleno Camiño Francés ó seu paso pola vila. O proxecto, promovido por tres persoas novas, supón implantar un 

servizo inexistente ata o momento a nivel municipal e un complemento de renda para estes mozos que viven e 

traballan no rural. 

Os investimentos correspóndense coas obras de adecuación do local así como a adquisición e instalación dos 

equipos da lavandería (tres lavadoras e dúas secadoras de gran capacidade). 

Empresa: O Limpo SC 

Investimento sen IVE: 35.041,28 € 

Axuda:  8.385,95 € (23,95%) 

Executado nun 100% no 2017 

 

Instalación de enerxías renovables para auto abastecemento en granxa de vacún (O Pino) 

A granxa de vacas de carne do perito agrícola Miguel Botana situada en Medín, carecía de subministro eléctrico, 

co custe en tempo e recursos que iso supoñía. A granxa tiña que ter sempre un xerador para sacar a auga do 

pozo, e para as tarefas básicas, polo cal tódolos días da semana alguén debía preocuparse desta xestión. Este 

proxecto é agora enerxeticamente autosuficiente grazas ás enerxías renovables instaladas, eólica e solar. O 

proxecto supón deixar de depender de xeradores eléctricos de gasóleo coa correspondente mellora na xestión da 

explotación así como da eficiencia enerxética e da minimización da contaminación da actividade produtiva. 

 

Promotor: Miguel Botana Lodeiro 

Investimento sen IVE: 30.000,00 € 

Axuda:  7.475,00 € (24,92%) 

Consolidación de dous empregos 

Executado nun 100% no 2017 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

1,32%

Lavandería automática  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

1,18%

Enerx. renov. explotación  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

Tanatorio de catro unidades (Melide) 

O servizo de tanatorio era unha imperiosa necesidade para unha vila como Melide, de máis de 7.000 habitantes. 

Servizo inexistente ata ese momento, onde o Concello suplía a iniciativa privada cun servizo de velorio. A posta 

en marcha deste tanatorio de catro unidades no casco urbano de Melide faise por parte de profesionais do sector, 

que se uniron a unha empresa local para ofrecer o mellor servizo. Os investimentos inclúen as obras de 

construción do tanatorio así como a adquisición e instalación de equipamento e mobiliario. O GDR acepta so unha 

parte do orzamento do proxecto, que na súa totalidade é de grandes dimensións e está feito cos mellores 

acabados e materiais. 

Empresa: Valiño Mosteiro SL 

Investimento aceptado: 301.024,21 € 

Axuda:  66.526,35 € (22,10%) 

Creación de dous empregos consolidación de un.  

Executado nun 53% no 2017 

 

 

 

Proxecto para a dinamización turística sustentable con creación de sendeiro homologado na contorna do Ulla en 

Santiso. 

Ruta homologada de 40 quilómetros pola ribeira do río Ulla ó seu paso por Santiso, e o Encoro de Portodemouros. 

Esta ruta fomenta non so a beleza do río e a biodiversidade, senón tamén o Ferri Azulón I, único de augas doces 

de Galicia. A iniciativa lévana a cabo os veciños e veciñas do Concello, a través de unha asociación. Un esforzo da 

xente, por poñer en valor os seus recursos, para o que empregan medios e tempo propios para facer unha ruta 

que se une a outra xa existente no Concello, facendo deste proxecto un complemento a todo o traballo realizado 

en torno ó Ulla no noso. Os investimentos recollen as obras de adecuación, sinalización e homologación do 

sendeiro.  

E. Promotora: Asociación Cultural e Veciñal O Noso Lar 

Investimento: 104.500,00 € 

Axuda:  54.505,74 € (52,16% efectivo) 

Executado nun 70% no 2017 

 
  

0,00% 50,00% 100,00%

5,51%

Tanatorio en Melide  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

6,02%

Ruta do Ulla en Santiso  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

Instalación de paneis solares para autoconsumo en queixería Lácteos Terra de Melide 

A empresa Lácteos Terra de Melide, elaboradora de queixo fixo este proxecto de eficiencia enerxética, co que 

aforrará máis dun 50% da factura da luz. Non obstante, debido a que lle concederon outra axuda non compatible 

co Leader, finalmente tivo que renunciar no momento do cobramento, polo que non chegou a cobrar a axuda 

concedida. O proxecto contemplaba a adquisición e instalación de paneis solares nas instalacións da queixería. 

E. Promotora: Lácteos Terra de Melide SL 

Investimento sen IVE: 38.367,00 € 

Axuda concedida:  10.385,95 € (27,07%) 

Axuda cobrada do Leader: 0 € 

Consolidación de seis empregos 

Executado nun 100% no 2017 

 

Complexo hoteleiro dunha estrela (Arzúa) 

Posta en marcha dun complexo hoteleiro de doce prazas, con servizo de spa (sauna e hidromasaxe) e piscina, en 

seis módulos independentes. O complexo localízase no Camiño Norte en Arzúa e a súa promotora é unha muller 

que, con motivo desta iniciativa, iníciase no mundo do emprendemento. Os investimentos que inclúe o proxecto 

correspóndense coa adquisición de parcela, construción do complexo por módulos e coa adquisición do 

equipamento e mobiliario necesario para desenvolver a actividade. 

Promotora: Mª Carmen Camino Sánchez 

Investimento sen IVE: 523.291.42 € 

Axuda:  134.224,25 € (25,65%) 

Creación de 1,5 empregos 

Executado nun 58% no 2017 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

1,63%

Inst. solar Lácteos TM  Orzamento 2017

0,00% 50,00% 100,00%

10,94%

Complexo hoteleiro  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

PROGRAMA LEADER: PROXECTOS DE DIFUSIÓN E FORMACIÓN 

O GDR destina o 5% do orzamento anual a levar a cabo 

distintas actividades coas que dar a coñecer o Leader 

á poboación, estreitar lazos entre os axentes 

socioeconómicos do territorio e favorecer a implicación 

de todos os colectivos no desenvolvemento rural. Así 

como promocionar o territorio e os seus recursos 

endóxenos, dando valor a aquilo que nos fai diferentes 

e valiosos. 

Nesta anualidade 2017, destináronse preto de 24.000 

€ ó eido da promoción territorial e de difusión do 

Leader. A promoción centrouse en distintos ámbitos, 

destacando a valorización turística e a promoción da 

produción agroalimentaria local, dous dos puntos 

fortes do capital endóxeno do territorio que poden ser 

a clave para o seu desenvolvemento económico.  

 

 

A Xunta Directiva estimou necesario destinar os 

primeiros esforzos de difusión á publicidade e en dar a 

coñecer a existencia das axudas Leader.  

Os investimentos inclúen, entre outros, a posta en 

marcha dunha web e enderezo de correo electrónico 

corporativo (www.gdrullatambremandeo.gal, 

leader@gdrullatambremandeo.gal) así como a dotación 

de material promocional para divulgar a existencia das 

axudas (folletos informativos, roll up) e para o uso nas 

actividades do GDR de formación, difusión ou de 

funcionamento habitual da Asociación (carpetas e 

bolígrafos corporativos). 

A nova web contén toda a información do Leader, 

normativa, procedemento, axudas concedidas. E 

ademais, aspectos relevantes do GDR como 

asociación, e do territorio como destino turístico e como 

entorno natural, cos principais recursos ordenados 

para unha visita. O obxectivo da mesma é converterse 

Campaña inicial de difusión do Leader e nova web www.gdrullatambremandeo.gal 

http://www.gdrullatambremandeo.gal/
mailto:leader@gdrullatambremandeo.gal
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Memoria de actividades 2017 

nun medio de comunicación eficaz do GDR coa 

poboación local do territorio así como nun espazo de 

referencia no que á promoción territorial se refire, cun 

posicionamento óptimo nos buscadores habituais, tal e 

como se conseguiu co blog que tradicionalmente se 

viña usando na anterior programación. 

Por outra banda, e como ven sendo habitual, na 

campaña de difusión tamén se incluíron os 

investimentos necesarios para a celebración da 

Asemblea Xeral Ordinaria do Grupo.  

Esta reunión, á que están citadas as máis de sesenta 

entidades asociativas que forman parte do GDR, 

aprovéitase tradicionalmente para levar a cabo 

actividades de tipo participativo coas que avaliar o 

funcionamento do Leader e poder concretar novas 

melloras. Tamén é unha ocasión onde ten cabida desde 

o ano 2010 a promoción da produción agroalimentaria 

local da man degustación dos mesmos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

0,83%

Campaña Leader 2017  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

Redes sociais e medios de comunicación 

Dentro do plan de medios sociais e divulgativos do GDR 

insírense os medios e ferramentas que se utilizan de 

forma habitual e continua polo equipo técnico para 

difundir o funcionamento, labor e actualidade do 

Grupo. 

Os medios que se utilizan son fundamentalmente en 

rede, debido ás súas grandes vantaxes: carácter 

gratuíto, facilidade de mantemento, posicionamento, 

bidireccionalidade da información, etc. Mantense 

plenamente actualizado o perfil de facebook do GDR, 

www.facebook.com/gdr.ullatambremandeo, onde se 

conseguiu crear unha comunidade activa de máis de 

600 membros, entre os que se atopan entidades 

públicas, axentes socioeconómicos do territorio, 

empresas locais, etc. que se retroalimentan con 

información económica, cultural e laboral do territorio e 

noticias sobre outros proxectos de desenvolvemento 

rural. 

En prensa, as noticias do GDR adoitan saír en La Voz 

de Galicia, o Cerne da Asociación de Empresarios de 

Melide, Asetem, El Correo Gallego e El Progreso; esta 

labor desenvolvida polo equipo técnico inclúe tarefas 

como o contacto cos enlaces de prensa así como a 

redacción e remisión de notas de prensa e material 

fotográfico.  

O Espazo Leader en Radio Melide emítese cada xoves 

ás 11:15. Un espazo informativo dedicado a informar 

sobre a actualidade do Grupo, do programa de axudas 

e das actividades da asociación. O programa segue 

unha estrutura de entrevistas, nas que participan o 

equipo técnico, os membros da Xunta Directiva e 

Asemblea Xeral, as empresas beneficiarias das axudas 

e expertos en diversas materias. O programa emítese 

dende maio do ano 2012 e serve para establecer unha 

canle de comunicación constante do GDR coa 

poboación do territorio. Tamén, puntualmente, se 

realizan intervenciós en Radio Arzúa. Estas 

colaboracións en  forma de entrevista ó equipo técnico 

contan co mesmo obxectivo, acadar a máxima difusión 

posible das accións e actualidade da Asociación. Este 

tipo de acción, xunto coa presenza do GDR nas 

distintas redes sociais, a xestión do espazo web e a 

colaboración cos medios de prensa, acarrea un forte 

impacto divulgativo, sobre todo no que se refire á 

relación entre o resultado obtido e o custe soportado; 

xa que se trata de accións gratuítas ou cun custe moi 

reducido que dan a coñecer de forma definitiva ó Grupo 

e ó seu traballo. 

 

 

 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

0,06%

Redes sociais, comunic.  Orzamento 2017

http://www.facebook.com/gdr.ullatambremandeo
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Asistencia a Magreco  en Boimorto 

A asistencia á Feria de Maquinaria Agrícola e Produtos 

Ecolóxicos, celebrada en Boimorto os días 25 e 26 de 

marzo, estivo orientada a publicitar as axudas do 

Leader e a re-apertura da oficina técnica, antes do 

remate do prazo inicial de solicitude da convocatoria de 

axudas 2017-2018, o 31 de marzo.  

Foi a primeira acción divulgativa das axudas Leader, 

xunto con dúas charlas divulgativas, a cargo do equipo 

técnico, solicitadas polo Concello de Touro e o Concello 

de Sobrado.  

En Magreco, ademais de informar á poboación 

asistente da apertura da convocatoria de axudas, 

tamén se dedicou tempo á promoción dos produtos 

agroalimentarios do territorio; outro dos obxectivos 

prioritarios recollidos na estratexia de 

desenvolvemento local do Ulla Tambre Mandeo. Neste 

caso, en coherencia coa temática da Carpa da Terra, na 

que se localizaba o stand do GDR, dedicada ó sector 

avícola; o GDR ofrecía ás persoas que se achegaban ó 

seu espazo un revolto de ovos que se acompañaba, a 

demanda do visitante, de algún dos principais 

manxares do UTM: Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa, bacallao 

de Vilasantar e embutidos de Sobrado; estes últimos da 

man dunha empresa creada cunha axuda Leader do 

GDR no anterior Programa.  

 

 

 

 

 

0,00% 50,00% 100,00%

0,20%

Asistencia a Magreco
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Memoria de actividades 2017 

Reedición do mapa turístico do territorio 

Unha das áreas prioritarias recollidas na estratexia de 

desenvolvemento local do GDR é a promoción turística 

do territorio e da súa riqueza patrimonial tanto cultural, 

como natural, etnográfica e inmaterial. Neste senso, 

prímase a execución de proxectos dirixidos a 

implementar produtos turísticos estruturados que 

melloren a vivencia dos visitantes.  

Unha das accións que máis repercusión tivo neste 

campo foi o deseño, impresión e reparto polos 

concellos do GDR dun mapa do territorio, no que se 

reflicte de maneira estruturada toda a información 

relevante a nivel turístico (que visitar, onde durmir e 

comer, que facer, como desprazarse, axenda de festas 

e feiras locais, etc.). O obxectivo do mesmo é dar a 

coñecer os principais recursos patrimoniais, naturais e 

turísticos dunha forma ordenada, distinguindo aqueles 

de máis relevancia, capaces de atraer ó viaxeiro de 

fóra, de aqueles que son interesantes no momento en 

que xa un se atopa pola zona de visita. Ademais, coa 

xeolocalización e a estruturación en visitas de 3 e 6 

días, ten un formato útil e práctico para atraer turistas 

e para intentar captar a aquelas persoas que veñen 

facendo o Camiño, mostrándolles que temos moito 

máis que ofrecer. A información está dispoñible tamén 

en inglés. 

Ante o éxito do mapa entre a poboación local e visitante 

e o esgotamento da primeira edición en menos dun 

mes e a necesidade de actualizar información obsoleta 

no antigo deseño (cambio do ámbito xeográfico do 

GDR, por exemplo) optouse, neste primeiro ano de 

xestión do Leader, pola actualización de datos e a 

impresión de 4.000 novos exemplares; os cales foron 

repartidos entre os nove concellos que compoñen o 

Ulla Tambre Mandeo. 

O mapa turístico deseñado e impreso foi presentado 

oficialmente no salón de Turexpo, no stand 

multitemático do Ulla Tambre Mandeo entre o 8 e o 11 

de xuño de 2017. 

 

 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

0,71%

Reedición mapa turístico  Orzamento 2017
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Asistencia a Turexpo e Semana Verde 

A Semana Verde de Galicia é Turexpo uníronse no 2017 

en Silleda, novamente con base no obxectivo de 

conseguir a mellor promoción territorial, a Xunta 

Directiva acordou que o GDR debía estar presente cun 

stand de promoción turística onde se dera a coñecer 

entre tódolos visitantes os atractivos o principal 

patrimonio material e inmaterial dos nove concellos 

que o conforman, participar tamén nas accións que se 

desenvolveron coa coordinación de Agader, nas que o 

Ulla Tambre Mandeo colaborou expoñendo algúns dos 

seus principais proxectos Leader e a onde acudiu un 

promotor, Javier González Fraga, do Centro Hípico 

Marco das Pías de Sobrado, a compartir a súa 

experiencia deportiva e empresarial. O salón de 

Turexpo, tivo lugar os días 8 a 11 de xuño en Silleda, 

con motivo da celebración da Semana Verde de Galicia, 

e nel participaron dous GDRs, o Ulla Tambre Mandeo e 

o do Deza. 

Ó stand do GDR achegáronse as principais 

personalidades da Consellería de Medio Rural, así 

como os membros da Xunta Directiva que, ademais, 

contribuíron, por unha banda, ó deseño do material 

específico que se utilizou no espazo cos principais 

elementos locais de interese turístico, como é, por 

exemplo o Entroido do Xenerais da Ulla en Touro; e pola 

outra, coa atención persoal do mesmo durante o fin de 

semana. O cal demostra, unha vez máis, a implicación 

absoluta dos membros da Xunta Directiva no traballo 

do Grupo, pola cal se obteñen os resultados 

perseguidos no eido da visibilización do Leader e do 

Ulla Tambre Mandeo. 

 

 

  

0,00% 50,00% 100,00%

0,79%

Habilitación stand UTM  Orzamento 2017
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Memoria de actividades 2017 

Estudo da flora e da fauna do Ulla Tambre Mandeo 

Da forza e a unión coa que o conxunto de concellos e 

asociacións das vilas bañadas polo Ulla están 

apostando por un turismo de natureza sustentable, 

xurdiu a idea de dar a coñecer a biodiversidade do noso 

territorio. Na reunión mantida en Touro cos axentes 

sociais durante o deseño da estratexia de 

desenvolvemento local, propúxose a elaboración 

dunha guía da flora e a fauna locais. Proposta que se 

fixo realidade neste 2017, con máis de duascentas 

especies recollidas en máis de 100 páxinas con fotos a 

todo cor. Ademais do Ulla, recolléronse as especies das 

principais zonas a conservar do Ulla Tambre Mandeo, 

en especial, o ZEC Serra do Careón, localizada nos 

concellos de Toques, Melide e Santiso; ZEC Río Tambre 

no concello de O Pino e ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza, 

no concello de Touro. Por outra banda, tamén cabe 

salientar a declaración dos concellos de Sobrado e 

Vilasantar como integrantes da Reserva da Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Nesta primeira anualidade  do Leader, lévase a cabo 

unha iniciativa consistente no deseño e elaboración 

dunha publicación dixital que inclúe o estudo e 

recuperación de información sobre a flora e a fauna do 

territorio, centrándose principalmente nas zonas de 

máis riqueza biolóxica: zonas de Rede Natura, Reserva 

da Biosfera e Río Ulla e tamén nos usos que a 

poboación local lle ven dando as plantas, de xeito 

tradicional.  O proxecto vai en consonancia cos 

obxectivos do GDR, de crear produtos turísticos 

estruturados a partir dos recursos naturais, e por elo, a 

guía contén información nun formato atractivo que 

permite chegar ás persoas visitantes.  

A guía está a disposición pública na páxina web do GDR 

e conta cun deseño atractivo e unha exhaustiva listaxe 

de flora e fauna para que outras entidades a poidan 

utilizar, á súa vez, como base para as súas propias 

actividades divulgativas, nun intento de conseguir a 

máxima divulgación posible. 

  

0,00% 50,00% 100,00%

1,26%

Guía da flora e da fauna  Orzamento 2017
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Manxares do territorio UTM 2017 

No 2017 Manxares consolídase como cita anual de 

promoción gastronómica, celebrando a sexta edición. O 

GDR reiteira así o seu compromiso coa produción 

agroalimentaria local. A feira tivo lugar no fin de 

semana do 16 e 17 de decembro en Melide, no Cantón 

de San Roque.  

Nela déronse cita, de novo unha vintena de negocios 

representativos da produción agroalimentaria de 

calidade e tamén da produción ecolóxica de alimentos. 

Entre outros, puidéronse degustar e mercar embutidos 

de porcos criados en liberdade da empresa Leader 

Aldea de Barrio, doces artesáns da arzuá Mamá Teresa, 

queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa da queixería Brexeo, verduras 

e sementes ecolóxicas da Asociación Raíña de 

Vilasantar, diferentes licores de Mejuto en Melide, etc. 

que este ano acompañaron a súas vendas co reparto 

das bolsas de tela de edición especial “Manxares”. 

Ademais de gozar das propias degustacións nos stands 

agroalimentarios participantes, o GDR Ulla Tambre 

Mandeo ofreceu para o público asistente a Manxares 

un showcooking da man do cociñeiro Yayo Daporta, 

“Estrella Michelín”, o cal realizou as súas elaboracións 

única e exclusivamente cos produtos dos negocios 

expositores. O seu especial cocido, así como o queixo 

con marmelo estilo “Yayo” demostraron que a tradición 

e a modernidade pódense conxugar, dando lugar a uns 

saborosísimos pratos, e moi vistosos. Yayo Daporta 

conquistounos a todos, na exhibición e na degustación. 

Tamén Manuel Garea deleitou os nosos paladares, con 

espectaculares tapas elaboradas cos produtos na feira, 

dentro da food truck de Manxares, que tras percorrer 

distintos puntos da xeografía galega, facendo 

promoción dos nosos manxares, recalou na feira o 

sábado, a punto para a inauguración. 

Agradecemos á Conselleira de Medio Rural, Dona 

Ángeles Vázquez, o seu apoio a esta cita anual, e 

desexamos que gozara da visita polos stands. Tamén ó 

Concello de Melide e a súa alcaldesa, dona Dalia 

García, membro activo da xunta directiva do GDR, pola 

súa implicación na organización da feira.  
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Todo o esforzo viuse recompensado cunha gran 

asistencia de público e cunha gran repercusión 

mediática, tanto na prensa escrita como audiovisual, 

coa aparición nos programas da TVG “Galicia Viva” e “A 

Revista do Fin de Semana”. 

- A Revista Fin de Semana da TVG, 17/12/2017: 

http://www.crtvg.es/informativos/melide-
celebra-a-feira-agroalimentaria-manxares-
3583591  

- Galicia Viva da TVG, 20/12/2017: 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa-33-2  

 

 

 

 

 
  

0,00% 50,00% 100,00%

0,79% 99,21%

Manxares 2017  Orzamento 2017

http://www.crtvg.es/informativos/melide-celebra-a-feira-agroalimentaria-manxares-3583591
http://www.crtvg.es/informativos/melide-celebra-a-feira-agroalimentaria-manxares-3583591
http://www.crtvg.es/informativos/melide-celebra-a-feira-agroalimentaria-manxares-3583591
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa-33-2
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Curso de elaboración de PLTs para a fabricación de 

queixo 

A dinamización e diversificación do sector gandeiro de 

vacún de leite, maioritario no territorio do Ulla Tambre 

Mandeo, así como o aumento do valor engadido do leite 

a través da diferenciación e a transformación da 

materia prima en distintos produtos lácteos, en 

especial, o queixo; dado que os concellos do Ulla 

Tambre Mandeo forman parte na súa totalidade da 

D.O.P. Queixo Arzúa-Ulloa están recollidos na Estratexia 

de Desenvolvemento Local do Grupo como unha das 

áreas prioritarias de actuación. Neste senso, o plan de 

acción recolle a necesidade de realizar iniciativas no 

eido da financiación de proxectos, da difusión e da 

formación para conseguir avanzar no cumprimento de 

obxectivos relacionados con elas. 

Para iso, o GDR Ulla Tambre Mandeo pon en marcha no 

2017 un proxecto de formación de elaboración de 

queixo. O curso, orientado a mellorar a 

empregabilidade da poboación activa, serviu para 

formar ó alumnado na elaboración tradicional de 

queixo do país e posterior venda como Produtor Lácteo 

Tradicional. Tanto a teoría como a práctica levouse a 

cabo nunha queixería tradicional, co título de Produtor 

Lácteo Tradicional, ata esta queixería se desprazaron 

varios poñentes de recoñecido prestixio no sector 

lácteo, para dar a coñecer tódolos pasos necesarios 

para a posta en marcha dunha queixería tradicional.. 

0,00% 50,00% 100,00%

0,62%

Curso elaboración queixo  Orzamento 2017
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RESULTADOS DO PROGRAMA LEADER NO 2017 

Presentamos os resultados do que foi o Leader neste 

ano 2017, o primeiro ano de xestión do programa 

2014-2020.  

Financiáronse quince proxectos, dez proxectos 

produtivos e cinco non produtivos, dos cales tres foron 

promovidos por Concellos e os dous restantes por 

asociacións sen ánimo de lucro. 

As iniciativas do Leader supuxeron neste ano a 

creación de catro novas empresas no territorio e a 

ampliación de seis e un investimento no territorio por 

un importe total de máis de dous millóns de euros. 

Concedéronse axudas polo importe total dispoñible, 

960.000 euros, pero finalmente un dos promotores 

renunciou a axuda por non ter licencia de obra, e outro 

promotor renunciou tamén por ter outra axuda do Inega 

non compatible, polo que as axudas concedidas, 

finalmente, ascenderon a preto de 800.000 euros, dos 

cales, case 500.000 xa foron pagados ós beneficiarios 

durante o 2017 e o restante será pagado trala 

finalización das obras, en outubro do 2018. 

O GDR Ulla Tambre Mandeo acadou unha execución, 

no 2017 do 83% dos fondos dispoñibles.  

 

CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA 

DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DESEÑADA POLO 

ULLA TAMBRE MANDEO 

O deseño do Leader 2014-2020 en Galicia supuxo, en 

boa medida, unha volta ás orixes do programa e un 

retorno ó auténtico significado da metodoloxía Leader 

PARTICIPATIVA.  

Houbo unha gran marxe de manobra nos distintos 

GDRs para “deseñar” as estratexias de 

desenvolvemento local e os baremos de puntuación 

para a axuda Leader e orientalas ós intereses reais da 

poboación do territorio. 

A estratexia de desenvolvemento local presentada polo 

GDR Ulla  Tambre Mandeo para a súa candidatura 

como entidade colaboradora na xestión do Leader 

2014-2020 incorpora a seguinte estrutura en canto ós 

obxectivos que ambiciona conseguir. Para cada unha 

das áreas, especificáronse unha serie de liñas 

estratéxicas a seguir e varios obxectivos SMART 

(Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, cun 

Tempo determinado), co obxectivo último de facilitar a 

avaliación e seguimento da mesma.  

O Ulla Tambre Mandeo debe alcanzar estes obxectivos 

ó remate do ano 2020. Vemos a continuación a 

contribución das accións do 2017 a alcanzalos: 

A. Mellora da gobernanza local e o incremento da 

animación social do territorio. 

Trátase dun obxectivo transversal do Leader e 

específico da estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo. 

A participación activa da cidadanía, tanto na vida diaria 

da asociación como nas actividades por ela 

programadas, é o primeiro paso para que o Grupo sexa 

útil ó territorio e á poboación. 

Os obxectivos medibles recollidos con relación á 

gobernanza teñen que ver con que a xente coñeza o 

GDR, con que participen nas actividades do GDR, e con 

que cada ano se sumen tres ou máis asociacións ó 

GDR. 

Este ano si entraron tres novas asociacións no GDR, 

non obstante, a participación das asociadas foi menor 

ó establecido como obxectivo. 

B. Creación de emprego de calidade 

Os Obxectivos smart neste ámbito son a creación 

de 25 postos de traballo no territorio e que algúns 

destes postos sexan de contratación de colectivos 

desfavorecidos (o 30%)  para os mesmos, outros de 

grupo I ou II ou con niveis salariais superiores á 

media galega (5 postos). 

 

No 2017 creáronse 7,75 empregos, todos eles 

pertencentes a colectivos desfavorecidos. Non 

obstante, ningún emprendedor se comprometeu a 

que foran empregos de calidade. 

 

C. Mellora na transformación e comercialización, así 

como na imaxe, do leite e derivados lácteos e dos 

produtos agroalimentarios do territorio con marca 

propia  

Os obxectivos smart neste ámbito son o incremento 

da visibilidade da produción local (con 20 novos 

espazos promocionais), o desenvolvemento de 

unha nova iniciativa de agroturismo ou de turismo 
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industrial agroalimentario e a incorporación de 

dúas novas empresas ó sector. 

 

Neste eido, realizouse o curso de Produtores 

Lácteos tradicionais de queixo para dar información 

e mellorar a profesionalización do sector, que 

esperamos dea resultado no medio prazo. Por outra 

parte, xa se puxeron en marcha as dúas iniciativas 

planificadas de produtos con marca propia: Doces 

da Panadería Naveira e Licores Mejuto. Aínda non 

hai avances no obxectivo de visibilizar os produtos 

en 20 espazos promocionais. 

 

D. Diversificación do sector agrario local cara outras 

actividades ou producións distintas do vacún de 

leite 

Neste ámbito os obxectivos smart relaciónanse co 

fomento de novas producións no sector agrario, 

diferentes do sector lácteo, a través das axudas 

Leader e na promoción destas novas iniciativas 

dándoas a coñecer á poboación, de forma que polo 

menos 80.000 persoas reciban información sobre 

os produtos do territorio, e que polo menos a 

metade dos visitantes recoñezan, ó seu paso, 

algúns dos nosos produtos.  

 

No 2017 Manxares contribuíu de forma 

contundente a este obxectivo, pois ademais das 

persoas que visitaron a feira, os 24.000 

espectadores de A Revista Fin de Semana o 17 de 

decembro e os 47.000 espectadores de Galicia 

Viva o día 20 de decembro, recibiron información 

directa e visual dos produtos da feira. Tamén as 

degustacións organizadas polo GDR en Magreco e 

na Asemblea Xeral contribuíron a dar a coñecer os 

nosos produtos. 

 

E. Mellora na calidade de vida das persoas maiores 

e/ou da poboación infantil ou contribución á 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes 

e mulleres 

Os obxectivos smart neste ámbito teñen que ver co 

impulso do emprendemento feminino, ou, cando 

menos, coa visibilización do papel da muller polo 

menos nun 30% dos proxectos, e no 

desenvolvemento de como mínimo unha iniciativa 

que teña que ver coa mellora de servizos para a 

mellora da calidade de vida e sociabilización da 

poboación maior ou infantil. 

No eido da igualdade, as ratios melloraron moito 

este ano con respecto ó período 2007-2014, 

parece polo tanto, que os puntos no baremo foron 

atractivo suficiente para animar ás mulleres a 

poñerse á fronte dos proxectos. 

 

Tamén se cumpriu xa o obxectivo de poñer en 

marcha dúas iniciativas de mellora da calidade de 

vida, cos proxectos de Boimorto e a AAVV de 

Arcediago, Rairiz e Mourazos. 

 

F. Desenvolvemento ambiental na economía local, 

orientada á redución do consumo de enerxía, á 

instauración de enerxías renovables, á redución do 

uso dos materiais, da produción de residuos e da 

emisión de contaminantes á atmosfera e/ou á 

auga 

Os obxectivos smart neste ámbito están 

relacionados coa implantación de dúas empresas 

do sector ambiental no territorio ou ben, coa 

mellora en seis empresas da eficiencia enerxética 

nas empresas que compoñen o tecido empresarial 

local. 

 

Este ano, unha empresa fixo as melloras 

ambientais necesarias para autoabastecerse ó 

100% con enerxías renovables, a granxa de vacas 

de carne en Medín, de Miguel Botana. 

 

G. Impulso á innovación e apoio á instauración de 

empresas tecnolóxicas e con forte potencial de 

crecemento. 

A posta en marcha de polo menos dez novas 

empresas no territorio, tres das cales supoñan a 

aparición de novos servizos ou actividades 

inexistentes no concello. Así como visibilizar a 

tecnoloxía e coñecemento galego entre as 

empresas locais (polo menos 20), favorecendo o 

networking e o intercambio de información. 

Este ano creáronse 4 novas empresas, das que 

dúas crearon servizos inexistentes a nivel 

municipal. Aínda non se realizou ningunha acción 

de difusión tecnolóxica. 

H. Transformación en produtos turísticos dos 

principais recursos patrimoniais do territorio que se 

traduce en crear como mínimo un produto turístico 

estruturado en torno a un dos elementos 

patrimoniais principais do territorio. 
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Este obxectivo logrouse xa neste primeiro ano de 

programa, pois tanto os Concellos de Touro e 

Vilasantar e a Asociación O Noso Lar de Santiso, 

crearon rutas de sendeirismo homologadas ó longo 

do Ulla; en Vilasantar, en torno ó batán de Mezonzo 

e outros muíños. 

I. Valorización económica de especies forestais 

galegas a través de usos e explotacións 

alternativas.  

Que 100 persoas do territorio coñezan en 

profundidade técnicas de explotación forestal e 

aproveitamento das especies recollidas na 

estratexia, asentamento 2 novas empresas 

relacionadas cos produtos, mellorar o 

coñecemento do 80% dos comuneiros dos MVMC 

sobre a diversificación dos usos e aproveitamentos 

forestais e creación dun mínimo de dous postos de 

traballo no sector forestal.  

 

Con respecto a este obxectivo, asentouse unha 

empresa de maceiras de sidra en Boimorto. 

  

J. Outras áreas importantes complementarias da 

estratexia de desenvolvemento local. 

 

1. Mellora da imaxe e da comercialización da 

produción local do territorio (artesanía, 

souvenirs ou outros produtos fabrís). Os 

obxectivos smart do Ulla Tambre Mandeo 

pasan por mellorar a visibilidade destes 

produtos entre a poboación local e as persoas 

visitantes do territorio, con especial atención ás 

persoas en peregrinación. 

 

2. Desenvolvemento ambiental no tecido 

produtivo e económico local orientado á 

reutilización ou valorización de residuos nas 

explotacións agrarias, na actividade industrial 

ou en calquera outro sector. Os obxectivos 

smart con respecto a esta área xiran arredor da 

implantación de empresas nas que a súa 

actividade principal sexa o uso de subprodutos 

para a xeración de enerxía ou de novos 

produtos, a través da reciclaxe a 

aproveitamento dos insumos. 

 

3. Valorización do patrimonio, promoción turística 

ou da xeración de produtos turísticos ou 

vivencias para turistas baseados en elementos 

patrimoniais distintos dos recollidos como 

prioritarios na estratexia. Os obxectivos smart 

neste apartado xiran arredor da mellora da 

visibilización do territorio e do seu patrimonio 

entre os visitantes potenciais do mesmo e as 

persoas que percorren o Camiño de Santiago 

así como na creación e mellora dos servizos 

que se ofertan ós peregrinos; incidindo na 

mellora da atención turística. 

 

Nestes tres obxectivos houbo poucos avances 

durante este primeiro ano de programa. 

Unicamente se avanzou na promoción turística, 

a través da reedición do mapa turístico do 

territorio, e a participación en Turexpo e 

Magreco. 

Como se pode observar na gráfica, o cumprimento dos 

obxectivos estratéxicos SMART presenta valores 

modestos, xa que se trata do primeiro ano de xestión 

dos catro que están planificados no Leader. 

Non obstante, obsérvase como a xestión do Leader 

está ben encamiñada cara a consecución dos 

obxectivos marcados.
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Cadro de indicadores de execución cuantitativos e cualitativos Leader 2017 

CADRO DE INDICADORES CUANTITATIVOS DOS PROXECTOS FINANCIADOS   

Número de iniciativas aprobadas e pagadas 15 

Investimento total dos proxectos aprobados    1.985.646,42 €  

Importe total das axudas concedidas       825.635,85 €  

Porcentaxe de execución  83% 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

Número de proxectos non produtivos 5 

Investimento total dos proxectos non produtivos       508.700,13 €  

Importe total das axudas concedidas proxectos non produtivos       403.120,54 €  

Porcentaxe media de axuda 79% 

Porcentaxe de orzamento dedicado a proxectos non produtivos 49% 

                                      PROXECTOS PRODUTIVOS         

Número de proxectos produtivos 10 

Investimento total dos proxectos produtivos    1.476.946,29 €  

Importe total das axudas concedidas proxectos produtivos       422.515,31 €  

Porcentaxe media de axuda 29% 

Porcentaxe de orzamento dedicado a proxectos produtivos 51% 
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OBXECTIVOS GDR LEADER 2014-2020. GRADO DE EXECUCIÓN ANO 1 RESULTADO 

 
1. Gobernanza local e animación social do territorio 

1.1. Número de consultas de subvencionalidade na oficina técnica do GDR  89 

1.2. Número de solicitudes Leader na oficina técnica do GDR  43 

1.3.Novas entidades adscritas ó GDR 3 

 
2. Crear emprego de calidade.  

2.1.Número de UTAs creadas 7,75 

2.2. Creación de UTAs cualificadas ou co salario superior á media galega 0 

2.3. Contración de colectivos desfavorecidos 7,75 

 
3. Mellora na transformación e comercialización, así como na imaxe, do leite e derivados lácteos e dos 
produtos agroalimentarios do territorio con marca propia.  

3.1. Consolidación de 20 espazos de promoción agroalimentaria local 0 

3.2. Desenvolvemento iniciativas de agroturismo, turismo industrial agroalimentario, museo, 
visitas guiadas, exposicións etc 0 

3.3. Iniciativas de envasado con marca propia ou transformación do leite  2 

 
4. Diversificación do sector agrario local cara outras actividades ou producións distintas do vacún de leite.  

4.1. Número de persoas que recibiron información sobre os nosos produtos 73.000 

 
5. Mellorar a calidade de vida de maiores e público infantil e a igualdade entre homes e mulleres  

5.1. Iniciativas de emprendemento feminino 4 

5.2. Entidades mixtas coa representante feminina 2 

5.3. Proxecto de mellora da calidade de vida infantil ou de persoas maiores 2 

 
6. Desenvolvemento do sector ambiental na economía local  

6.1. Asentamento de empresas do sector ambiental 0 

6.2. Introdución de medidas de eficiencia enerxética en empresas 1 

 
7. Impulso á innovación  

7.1. Novas empresas 4 

7.2. Novos servizos ou produtos a nivel municipal 2 

7.3. Visibilizar a tecnoloxía e coñecemento empresarial galego  0 

 
8. Transformación en produtos turísticos estruturados dos principais elementos patrimoniais   

8.1. Produtos turísticos estruturados 3 

 
9. Valorización económica de especies forestais galegas a través de usos e explotacións alternativas  

9.1. Persoas ás que se lles deu info sobre usos alternativos das especies forestais 0 

9.2. Novas empresas relacionadas con usos alternativos forestais 1 

9.3 Información a CVMC 0 

9.4 Creación de empregos no sector forestal 0 
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Dossier de prensa 
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Contas Anuais 

 


