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O reto de facer un medio rural máis innovador,
máis respectuoso co medio, máis novo e máis
poboado, non é posible sen a participación de
tódolos axentes, tanto públicos como privados, e
por iso, este GDR, que aglutina a 60 asociacións e
9

concellos,

e

que

ademais

é

entidade

colaboradora da Xunta de Galicia, estase forxando
como un ente imprescindible no noso territorio,
Estimadas amigas e amigos,

como canalizador non só do orzamento do Leader,

Un ano máis teño o pracer de presentar a memoria
anual de actividades do GDR para o 2018. Outro
ano de esforzo e superación, para que a xestión do
noso

pequeno

orzamento

teña

a

máxima

repercusión no territorio e lograr así un efectivo
desenvolvemento rural sostible, deixando para os
nosos fillos e fillas, un rural mellor para vivir.

senón tamén de ideas, unións e sinerxías.
A actualidade está protagonizada, cada vez máis,
polos problemas ambientais que a humanidade
provoca. Dirixentes mundiais se unen cada día en
cumes que teñen o medio ambiente como tema
central e está na axenda dos grandes e dos
pequenos. Tanto as prioridades da UE como os 17

No que respecta ás subvencións concedidas pola

obxectivos marcados pola ONU teñen que ser

Iniciativa Leader, este ano volvéronse superar

tamén as nosas prioridades e obxectivos. É

tódalas expectativas en execución de orzamento e

verdade que o cambio que o planeta necesita non

concesión de subvencións, chegando a máis dun

vai ser liderado por un pequeno territorio do interior

90% de execución. Noraboa ó equipo técnico polo

da Coruña, que somos nós, pero o GDR si pode

traballo, e o meu agradecemento a Medio Rural e a

participar e participa, de pequenas melloras que

Agader pola celeridade e eficiencia na xestión.

poden impulsar ese cambio necesario.

Gracias tamén ós membros da xunta directiva, que
de forma gratuíta prestan o seu tempo a esta
asociación que eu presido. Sen a participación da
poboación local, o Leader non existiría. Gracias.

Invítovos a ler esta memoria e descubrir as
actuacións que durante este ano se levaron a cabo,
e que veñen dando continuidade as desenvolvidas
dende o 2010.
Un afectuoso saúdo

Don Ovidio Leiva
Presidente
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XUNTA DIRECTIVA

Presidente
Ovidio Leiva Pereiro
Presidente Asoc. A Braña
Vicepresidente 1º
Manuel Taboada Vigo
Alcalde Concello O Pino
Tesoureiro
Fernando Pérez Fernández
Alcalde Concello de Vilasantar
Secretario
Pablo Costoya Varela
Presidente Soc. Coop. M elisanto
Vocais
Álvaro Fotecoba Vázquez
Presidente CM VM C Boim il
María Jesús Novo Gómez
Alcaldesa Concello Boim orto
Dalia García Couso
Alcaldesa Concello M elide
Manuel Vázquez García
Presidente de Asoc. Em presarios Terra de
M elide
Pilar Pintor Gómez
Presidenta Asoc. de M ulleres Rurais Río Noa
Am far
Matilde Pallares Cagide
Presidenta Asoc. Triem ociones

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 Am as de Casa Am or
Jesús Martínez Pereira
Presidente AAVV. San Félix de Quión
Manuel Barreiro Fernández
Presidente AAVV. San M iguel de Vilar
Ignacio Codesido Barreiro
Alcade Concello Touro
Diego J. Valiño Rodríguez
Presidente Asoc. Em presarios Com arca de
Arzúa
Joselino Gómez Gundín
SAT San Martín de Arm ental
Manuel Varela López
Presidente de Perpetuo Socorro SC
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Asoc. de Empr. da Comarca de Arzúa
(AECA)
Representante• Diego J. Valiño Rodríguez
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

ASEMBLEA XERAL
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

Concello de Arzúa
Representante•José Luís García López

AAVV de Arcediago, Rairiz e
Mourazos
Representante• Matilde Pallares Cagide

Concello de Boimorto
Representante• Mª Jesús Novo Gómez

Asoc. Cultural A Braña
Representante• Ovidio Leiva Pereiro

CMVMC de Boimil
Representante• Álvaro Fontecoba Vázquez

Soc de Caza Sta Mª de Barazón
Representante•José Antonio Roca Gómez

Sociedade de Caza Cinexética de
Boimorto
Representante• Álvaro Costoya Valiño

Asoc. Ambiental As Rigueiras
Representante• Miguel Pazos Pintor

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

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. 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•Fernando Esturao Pérez
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

Asoc mulleres rurais A Maristela
Representante•Mª Ángeles Sánchez Arias

APRALCO
Representante•J. David Leiva Balboa

Concello de Toques
Representante• Jose Ángel Penas García

Asoc. Profesional de Silvicultura
Silvanus
Representante•Antonio de María Angulo

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. Turística Triemociones
Representante•Matilde Pallares Cagide
Asoc. Turística Terras de Ulla e
Tambre
Representante•Eduardo Brandariz C.
Asociación AMARAI
Representante•J. Luís Costoya Quintela
Asociación Axóuxere
Representante•Beatriz Rodríguez Castro
Asociación Raíña Paraíso
Representante•Raquel Freire Roca

Asoc. de Amas de Casa Amor
Representante•Josefa Codesido Barreiro
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XUNTAS DIRECTIVAS E ASEMBLEAS CELEBRADAS NO 2018:
PRINCIPAIS ACORDOS
Xunta Directiva ordinaria do 24 de m aio de
2018
! Aprobación da entrada de novas entidades
asociadas:
o Asociación Amarai, representada por J.
Luís Costoya Quintela
o Asociación Axóuxere, representada por
Beatriz Rodríguez Castro
o Asociación Raíña Paraíso, representada
por Raquel Freire.
! Aprobación de novas iniciativas de difusión:
asistencia á Feira Turexpo 2018 e participación
no Encontro Leader Galicia 2018.
! Aprobación da solicitude de modificación das
normas
xerais
da
estratexia
de
desenvolvemento local do Ulla Tambre Mandeo.
! Acordo da obrigatoriedade da presentación da
solicitude de licenza de obra municipal xunto
coa solicitude de axuda Leader.
! Proposta de Contas Anuais, Memoria de
actividades do 2017 e planificación do
orzamento e actividades 2018 para Asemblea
Xeral
! Retrasar o pago da cota da Asociación de GDRs
en tanto non teña actividade.
ASEM BLEA XERAL ordinaria do 24 de m aio de
2018
! Aprobación da memoria de actividades e contas
anuais do ano 2017.
! Aprobación das actividades previstas e orzamento
para o 2018.
Xunta Directiva ordinaria do 26 de xullo de
2018
! Nomeamento de tesoureiro do GDR: Fernando
Pérez Fernández, representante do Concello de
Vilasantar.
! Selección de proxectos produtivos para o
Programa Leader:
“Rehabilitación de edificación para pensión de
dúas estrelas vinculada ó peregrino”,
promovido por Sabalogal SL;
“Pensión de dúas estrelas en Sobrado”,
promovido por Vía Sacra SL;

“Instalación de autoconsumo”, promovido por
Víctor Panadeiros Blanco;
“Tenda de produtos ecolóxicos e locais en
cantina”, promovido por Jesús Cedrón Vigo;
“Escola
de
idiomas”,
promovida
por
Intercultural Itacas SL;
“Cabañitas de Vila sen Vento”, promovido por
Suavepa SL.
! Selección de proxectos non produtivos promovidos
por concellos para o Programa Leader:
“Museo Casa das Coles”, promovido polo
Concello de Melide.
! Selección de proxectos non produtivos promovidos
por asociacións para o Programa Leader:
“Centro social de Pezobrés”, promovido pola
AAVV San Esteban de Pezobrés;
“Centro de usos múltiples de Toques”,
promovido pola Diócese de Lugo.
Xunta Directiva ordinaria do 14 de novem bro
de 2018
! Ratificación da porcentaxe de fondos
destinados a cada tipoloxía de proxectos: 65%
para proxectos produtivos e 35% para non
produtivos para a convocatoria de axudas
2019-2020, segundo o establecido na
Estratexia do Ulla Tambre Mandeo.
! Aprobación do orzamento de gastos de
funcionamento para a anualidade 2019.
! Traspaso de fondos da medida 19.4 (gastos de
funcionamento)
á
medida
19.2
de
financiamento de proxectos.
! Aprobación da memoria de actividades de
difusión para o ano 2019: Campaña difusión do
Leader e do territorio, Difusión da guía da flora
e da fauna (educación ambiental), Promoción
da produción agroalimentaria: Manxares sobre
rodas; Promoción turística e participación en
feiras.
! Aprobación da proposta de actividades de
formación para o ano 2019: Curso de Usos
Alternativos do Monte, Curso de como realizar
unha visita turística guiada polo territorio.
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PROGRAMA LEADER: PROXECTOS FINANCIADOS
Pensión O Real Boim il (Boim orto)
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 aceptado: 345.439,09 !
Axuda: 130.299,62 ! (37,72%)
Creación de emprego: 1,25
Executado o 80% da obra no 2017 e o 20% restante no 2018

3,86%

0,00%

50,00%

Pensión O Real Boimil

100,00%
Orzamento 2018
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Fabricación propia de licores (M elide)
Os licores Mejuto, con sede en Melide, 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 aceptado: 96.177,20 !
Axuda: 26.035,17 ! (27,07 %)
Consolidación dun emprego e creación de outro.
Executado o 58% no 2017 e o 42% restante no 2018

1,58%

0,00%

50,00%

Fabric. prop. licores

100,00%
Orzamento 2018

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, e
descentralízanse, posibilitando ás persoas maiores desa parroquia, facer moitas actividades sen terse que
desprazar ó núcleo urbano de Boimorto. As persoas da parroquia 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 aceptado: 55.550,00 !
Axuda: 46.906,42 (84,44 %)
Executado o 54% no 2017 e o 46% restante no 2018

3,15%

0,00%
50,00%
100,00%
C. envellecemento activo Orzamento 2018
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Ruta dos m uíños 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 aceptado: 172.652,60 !
Axuda: 144.372,10 ! (83,62%)
Executado o 45% no 2017 e o 55% restante no 2018

11,53%

0,00%

50,00%

Ruta dos muíños

100,00%
Orzamento 2018

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 eixes vertebradores da súa oferta. Con este proxecto, hai rutas de
sendeirismo por toda a ribeira do Ulla en Touro; un primeiro paso de cara a un futuro sendeiro de longo
percorrido, que se poderá 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 aceptado: 42.301,30 !
Axuda: 38.071,17! (90,00%)
Executado o 90% no 2017 e o 10% restante no
2018

0,55%

0,00%

50,00%

Unindo concellos co Ulla

100,00%
Orzamento 2018
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Centro interxeracional (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 aceptado: 82.543,78 !
Axuda: 50.000,00 ! (60,57%)
Executado o 63% no 2017 e o 37% restante no
2018

2,69%

0,00%

50,00%

Centro interxeracional

100,00%
Orzamento 2018

Tanatorio de catro unidades (M elide)
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 só a parte do orzamento do proxecto dedicada a tanatorio, novo servizo a nivel local.
Empresa: Valiño Mosteiro SL
Investimento aceptado: 301.024,21 !
Axuda: 66.526,35 ! (22,10%)
Creación de 2 empregos, consolidación de 1
Executado o 53% no 2017 e o 47% no 2018

4,41%

0,00%

50,00%

Tanatorio en Melide

100,00%
Orzamento 2018
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Proxecto para a dinam ización turística sustentable con creación de sendeiro hom ologado 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. Os investimentos recollen as obras de adecuación,
sinalización e homologación do sendeiro.
E. Promotora: Asociación Cultural e Veciñal O Noso
Lar
Investimento aceptado: 104.500,00 !
Axuda: 83.098,40 ! (79,52%)
Executado o 70% no 2017 e o 30% restante no
2018

6,48%

0,00%
50,00%
100,00%
Ruta do Ulla en Santiso Orzamento 2018

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 se inicia 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 aceptado: 523.291.42 !
Axuda: 134.224,25 ! (25,65%)
Creación de 1,5 empregos
Executado o 58% no 2017 e o 42% restante no
2018

7,41%

0,00%

50,00%

Complexo hoteleiro

100,00%
Orzamento 2018
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Escola de idiomas Itacas (O Pino)
Posta en marcha dunha escola de idiomas no centro urbano de O Pino, Pedrouzo. Con este proxecto a
promotora, Elena Maseda, conta cun espazo no que desenvolver o ensino do inglés cunha metodoloxía propia,
baseada na organización do alumnado en pequenos grupos con niveis de coñecemento e obxectivos similares,
de xeito que a aprendizaxe sexa o máis efectiva posible, tanto no caso do alumnado infantil como adulto. Os
investimentos que inclúe o proxecto correspóndense coas obras de adecuación do baixo comercial onde se
localiza a escola e coa adquisición do equipamento e mobiliario necesario para desenvolver a actividade.
E. Promotora: Intercultural Itacas Solutions SL
Investimento aceptado: 58.254,27 !
Axuda: 19.550,13 ! ! (33,56 %)
Consolidación dun emprego
Executado nun 66% no 2018

1,89%

0,00%

50,00%

Escola de idiomas

100,00%
Orzamento 2018

Instalación de autoconsumo en Barazón (Santiso)
Instalación de dez módulos fotovoltaicos, cunha potencia total de 3,15 KWp, na explotación de vacún de leite
que rexenta Víctor Panadeiros en Barazón, no concello de Santiso. Con esta instalación de enerxía solar o
promotor acadará un aforro de enerxía eléctrica na súa explotación dun 54% aproximadamente, o que
redundará tanto nunha redución de custes da explotación como nun avance da economía verde do territorio. Os
investimentos do proxecto correspóndense coa adquisición e instalación na explotación do equipamento
fotovoltaico.
Promotor: Víctor Panadeiros Blanco
Investimento aceptado: 5.670,00 !
Axuda: 2.098,47 ! (37,01%)
Consolidación dun emprego
Executado nun 100% no 2018

0,30%

0,00%

50,00%

Placas solares Barazón

100,00%
Orzamento 2018
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Tenda de produtos locais e ecolóxicos en cantina (O Pino)
Posta en marcha dunha cantina, situada en pleno rural a medio camiño das vilas de Arzúa e O Pino, que ten
como elemento diferenciador a posibilidade, por parte da clientela, de mercar produtos agroalimentarios
elaborados no territorio do Ulla Tambre Mandeo ou ecolóxicos. Os investimentos recollidos no proxecto inclúen
as obras de adecuación dun antigo alpendre, onde se localiza a cantina, así como a adquisición do mobiliario e
equipamento necesarios para o desenvolvemento da actividade. Cabe salientar que, derivado das restricións
establecidas na Estratexia de Desenvolvemento do Ulla Tambre Mandeo, só se aceptaron como
subvencionables aqueles investimentos directamente relacionados coa venda polo miúdo dos produtos
agroalimentarios, e non os da cantina
Promotor: Jesús Cedrón Vigo
Investimento aceptado: 55.425,29 !
Axuda: 19.725,86 ! (35,59%)
Creación dun emprego
Executado nun 100% no 2018

2,15%

0,00%

50,00%

Tenda en cantina rural

100,00%
Orzamento 2018

Cabañitas de Vila sen Vento (O Pino)
Ampliación de prazas de aloxamento nun complexo de turismo rural no concello de O Pino, no Camiño Norte. O
proxecto inclúe a construción de catro cabanas de madeira integradas na paisaxe da finca onde se desenvolve a
actividade, de xeito que o impacto visual das novas construcións será mínimo e a sensación de aloxarse na
natureza, plena. Este proxecto supón ampliar substancialmente a capacidade do negocio, ademais de poñer en
marcha outros atractivos como un parque infantil e ecoparque. Os investimentos correspóndense coa
construción e adquisición de equipamento necesarios para o desenvolvemento da actividade.
E. Promotora: Suavepa SL
Investimento aceptado: 305.238,62 !
Axuda: 96.714,86 ! (31,69%)
Consolidación de 1,35 empregos e creación de 3
Executado nun 49% no 2018

7,20%

0,00%

50,00%

Suavepa SL

100,00%
Orzamento 2018

11

Memoria de actividades

2018

Centro de usos múltiples en Toques (Toques)
Construción dun centro de usos múltiples no concello de Toques co obxectivo de mellorar a socialización da
poboación local, tanto de persoas maiores como de mocidade. No centro, promovido pola Diócese de Lugo,
levaranse a cabo distintas actividades culturais e sociais en colaboración co tecido asociativo municipal. A Xunta
Directiva aprobou esta iniciativa condicionada a que o centro teña actividade continuada de atención a persoas
con necesidades especiais de carácter económico e/ou social, persoas en risco de exclusión social, poboación
maior e vítimas de violencia de xénero.
E. Promotora: Diócese de Lugo
Investimento aceptado: 342.303,92 !
Axuda: 125.146,31 ! (36,56%)
Executado nun 50% no 2018

9,08%

0,00%

50,00%

Diócese de Lugo

100,00%
Orzamento 2018

Pensión de dúas estrelas en Sobrado (Sobrado)
Posta en marcha dunha pensión de dúas estrelas no núcleo urbano de Sobrado dos Monxes, ó pé do Camiño
Norte e do Mosteiro de Santa María. A pensión proxectada contará con 28 prazas de aloxamento para
peregrinos e turistas. Ofertarase, ademais, o servizo de restauración para hóspedes e clientela externa; así
como un servizo de aluguer de bicicletas. Os investimentos incluídos fan referencia a: obra civil, así como a
adquisición e instalación do equipamento e mobiliario necesarios para a iniciativa.
E. Promotora: Vía Sacra SL
Investimento aceptado: 534.230,00 !
Axuda: 200.000,00 ! (37,44%*)
Creación de 3 empregos
Executado nun 49% no 2018
* Segundo baremo, correspóndelle unha axuda do 38,43%,
pero a contía resultante excede a subvención máxima
establecida na normativa.

14,34%

0,00%

50,00%

Vía Sacra SL

100,00%
Orzamento 2018
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2018

Rehabilitación de edificación antiga para pensión de dúas estrelas orientada ó peregrino
(Sobrado)
Posta en marcha dunha pensión con 24 prazas en Madelos, no concello de Sobrado, destinada a peregrinos no
Camiño do Norte. O proxecto consiste na rehabilitación dunha antiga casa familiar, situada nunha finca de
castiñeiros onde o promotor, Alejandro Sánchez, tamén está a desenvolver unha actividade de produción de
shiitake en tronco. Ambas actividades se complementarán para ofertar a peregrinos e visitantes, ademais de
aloxamento e un entorno natural incomparable, a posibilidade de gozar de outros servizos e experiencias
relacionadas coa actividade agrícola da empresa.
E. Promotora: Sabalogal SL
Investimento aceptado: 489.687,47 !
Axuda: 198.617,24 ! (40,56%)
Creación de un emprego
Executado nun 37% no 2018

10,68%

0,00%

50,00%

Sabalogal SL

100,00%
Orzamento 2018
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PROGRAMA LEADER: PROXECTOS DE DIFUSIÓN
O GDR destina o 5% do orzamento anual a levar a
cabo distintas actividades coas que dar a coñecer o
Leader á poboación, promocionar o territorio e
valorizar o seu capital endóxeno (turístico, natural,
cultural, etc.), estreitar lazos entre os axentes
socioeconómicos e favorecer a implicación de todos
os colectivos no desenvolvemento rural; fomentando,
en última instancia, a aparición de sinerxías no que ó
desenvolvemento rural concirne.

Campaña de difusión do Leader 2018
Nesta anualidade 2018, destináronse preto de
25.000 euros 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 dos recursos endóxeno do territorio
que poden ser a clave para o seu desenvolvemento
socioeconómico.
Os primeiros esforzos de difusión no 2018
dedicáronse á publicidade das axudas Leader, pola
necesidade de captar no primeiro trimestre do ano ós
posibles promotores de proxectos que concorrerán ás
subvencións, antes do 31 de marzo.
As accións inclúen a xestión das redes sociais, un plan
de comunicación así como a dotación e reparto de
material para divulgar a existencia das axudas como,
por exemplo, o deseño, impresión e colocación de
carteis informativos.
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 coa elaboración
das memorias de actividades da anualidade anterior.
Esta reunión, á que están citadas as máis de sesenta
entidades asociativas que forman parte do GDR,
inclúen actividades de tipo participativo coas que
avaliar o funcionamento do Leader e concretar novas
melloras.

0,18%

0,00%
50,00%
Asemblea Xeral

100,00%
Orzamento 2018
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Redes sociais e medios de comunicación
O plan de redes sociais e medios de comunicación
inclúe as tarefas habituais do 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 en todas as súas facetas: xestión de axudas
Leader, difusión, formación, cooperación e outras
actividades.
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 novas sobre outros proxectos de desenvolvemento
rural.

2018

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,
periodicamente e a demanda, se realizan
intervencións 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.

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 M elide emítese cada
xoves ás 11:15. Un espazo informativo dedicado a
informar sobre a actualidade do Grupo, do programa
15
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Asistencia a M agreco en Boim orto
A asistencia á Feria de Maquinaria Agrícola e Produtos
Ecolóxicos, celebrada en Boimorto os días 24 e 25 de
marzo, estivo orientada a publicitar as axudas do
Leader, antes do remate do prazo inicial de solicitude
da convocatoria de axudas 2018-2019, o 31 de
marzo.
En Magreco, ademais de informar á poboación
asistente da apertura da convocatoria, tamén se
dedicou tempo á promoción dos produtos
agroalimentarios locais; outro dos obxectivos
prioritarios
recollidos
na
estratexia
de
desenvolvemento local do Ulla Tambre Mandeo.
Neste 2018, a Carpa da Terra na que se localizaba o
espazo do GDR dedicouse á promoción do sector
porcino galego, polo cal, o GDR ofreceu ó público unha
degustación de orella cocida, ademais de contar con
Aldea de Barrio, dedicada á produción de embutidos
de porcino en extensivo en Sobrado e beneficiaria
dunha axuda Leader 2007-2013, o cal, compartiu a
súa experiencia empresarial cos asistentes.

0,07%

0,00%

50,00%

Feira Magreco

100,00%
Orzamento 2018
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Asistencia a Turexpo e Sem ana Verde
O GDR Ulla Tambre Mandeo repetiu asistencia neste
ano 2018 no Salón de Turexpo, celebrado en plena
Semana Verde, a cal tivo lugar do 7 ó 10 de xuño.
A motivación para participar neste evento de
promoción internacional, no que a práctica totalidade
de Galicia amosa os seus atractivos ó resto do mundo,
é precisamente a grande visibilidade que outorga, en
termos de público obxectivo; así como a posibilidade
de aprendizaxe e intercambio de coñecementos que
supón para o GDR compartir espazo co resto de
expositores que se dan cita nel: empresas galegas
agroalimentarias innovadoras con produción de
calidade, institucións públicas e privadas dedicadas ó
desenvolvemento local, profesionais e expertos en
materia turística, etc. Ademais das visitas ós espazos
de todos estes organismos mantivéronse encontros
informais co obxectivo de establecer contactos, buscar
intereses comúns, “vender” o territorio e sondear
posibles colaboracións futuras.
O stand dedicouse á dar a coñecer o principal
patrimonio material e inmaterial dos nove concellos
que conforman o GDR, a través de material divulgativo

impreso e audiovisual. Ademais do propio público da
feira, ó longo da celebración do Salón, foron
achegándose ó stand do GDR: personalidades da
Consellería de Medio Rural, membros da Xunta
Directiva e promotores de proxectos do Leader.

0,34%

0,00%

50,00%

Turexpo

100,00%
Orzamento 2018
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I Encontro Leader Galicia 2018
O 28 de xuño celebrouse no territorio do GDR Ulla
Tambre Mandeo, concretamente no concello de O
Pino, a primeira edición do Encontro Leader Galicia.
Este evento, coordinado desde a Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural e coa participación activa de
todos os GDRs galegos tivo como obxectivo valorizar e
visibilizar os resultados do Leader Galicia, xestionado
polo Grupos de Desenvolvemento Rural.
Durante a xornada, e da man de cada Grupo,
expuxéronse ante o público as principais iniciativas
apoiadas polo programa de axudas na totalidade do
rural galego. De igual xeito, tamén houbo cabida para
a promoción territorial da man de cada unha das
asociacións (exposición fotográfica, degustación
conxunta da produción agroalimentaria de calidade,
entrega de material promocional e divulgativo, etc.)

de dúas características de definen o Leader e o
diferencian de outros programas de axuda: o traballo
en rede e a cooperación.
O Encontro Leader Galicia naceu con vocación de
permanencia, para medrar e consolidarse como un
evento de importancia capital para as institucións
involucradas no desenvolvemento do rural galego e na
visibilización do traballo e resultados do Leader dentro
dos eixes do Programa de Desenvolvemento Rural de
Galicia.

Por outra banda, a axenda completouse coa
celebración simultánea de distintas actividades,
mesas-debate e coloquios arredor de certas temáticas
relacionadas co desenvolvemento do rural como
foron:
-

Retorno ó rural. A contracorrente.
Innovación e gobernanza no medio rural,
coordinado polo Ulla Tambre Mandeo.
Alternativas no sector agro-gandeiro
0,07%

Esta é a primeira iniciativa de promoción conxunta dos
distintos Grupos galegos, así como da Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural; unha instrumentalización

0,00%

50,00%

Encontro Leader

100,00%
Orzamento 2018
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Festa do Galo Piñeiro 2018
No fin de semana do 4 e 5 de agosto celebrouse a
XVIII Edición da Festa do Galo Piñeiro en O Pino. O
GDR Ulla Tambre Mandeo participou na mesa coa
habilitación dun espazo propio co fin de dar a coñecer
entre a poboación local e os visitantes a labor do
Grupo, o traballo e resultados do Leader e os
atractivos turísticos das comarcas de Arzúa e Melide e
o concello de Vilasantar.
Ademais de ofrecer información sobres estes temas,
no espazo do GDR tivo lugar unha degustación de
produtos agroalimentarios de calidade con orixe no
territorio, a cal contou coa presenza, ademais, de
promotores de proxectos Leader xa consolidados,
como é o caso de Panadería Naveira e outros que
aínda están en proceso de finalizar as súas iniciativas.
Todos eles compartiron a súa experiencia co público
da Feira entre os que se atoparon as autoridades
encargadas da inauguración da mesma: don Manuel
Taboada, alcalde de O Pino e don Ovidio Rodeiro,
delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña.

0,09%

0,00%
50,00%
Festa Galo Piñeiro

100,00%
Orzamento 2018
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Difusión da guía da flora e da fauna do Ulla
Tam bre M andeo
No ano 2017 o GDR elaborou unha 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. Coa realización da
guía o GDR cumpría un dobre obxectivo: recoller e
valorizar a riqueza natural e biodiversidade do
territorio nun documento divulgativo e a de crear
produtos turísticos estruturados a partir dos recursos
naturais, polo cal, a guía contén información nun
formato atractivo que permite chegar ás persoas
visitantes.

2018

Nesta anualidade, utilizando como base a información
recollida na guía da flora e da fauna, o GDR deseñou
unha serie de accións para fomentar a educación e
concienciación ambiental e instrumentalizar o
coñecemento do medio natural do territorio a cativos e
maiores.

A primeira acción, destinada ó público infantil, foi o
deseño e impresión de 1.600 puzzles coas principais
especies vexetais e animais do territorio, prestando
especial interese a aquelas especies máis
representativas e a aquelas únicas pola súa
individualidade, como é o caso da Santolina
Melidensis en plena Serra do Careón.
20
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Os exemplares repartíronse entre o alumnado dos
colexios dos nove concellos, oportunidade na que os
membros da Xunta Directiva e o equipo técnico
aproveitaron tanto para dar a coñecer a labor do GDR,
a importancia do rural e da protección e conservación
do medio natural.

A segunda da accións recollida no proxecto, destinada
tanto á poboación local como ós visitantes do territorio
do Ulla Tambre Mandeo, foi a do deseño de nove
paneis divulgativos e a súa colocación en lugares
estratéxicos dos concellos do GDR onde se recolle, de
forma gráfica, información da guía da flora e da fauna.
Os paneis contaron cun deseño exclusivo por cada
concello, consensuado cos representantes de cada un
deles no GDR, no que puideron escoller a tipoloxía da

información protagonista segundo os seus principais
intereses: especies en perigo de extinción, ameazadas
ou ambientalmente sensibles,a fauna e flora máis
representativa do medio natural local ou as especies
de interese comunitario dos espazos Rede Natura do
territorio.

2,58%

0,00%

50,00%

Dif. flora e fauna

100,00%
Orzamento 2018
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Publicación do estudo socioeconóm ico do
Ulla Tam bre M andeo

correccións e, finalmente, das aportacións de persoas
expertas nas distintas temáticas recollidas no estudo.

Un dos obxectivos da estratexia de desenvolvemento
local do GDR é a “mellora da gobernanza local e o
incremento da animación social do territorio”, que á
súa vez está recollido como obxectivo transversal do
Leader Galicia. Unha das accións de difusión
implementadas no 2018 para afondar na consecución
deste obxectivo foi a actualización do estudo
socioeconómico do territorio, confeccionado no 2016
con motivo da candidatura do GDR como entidade
xestora do Leader 2014-2020, a súa publicación e
posterior reparto entre a poboación dos nove
concellos.
O desenvolvemento local baseado no aproveitamento
do capital endóxeno dun territorio comeza pola súa
identificación e análise profunda, a cal da como
resultado a concreción dos recursos estratéxicos e
puntos fortes a explotar de cara o futuro así como as
debilidades e puntos críticos a mellorar coa
implementación das accións da estratexia.
O documento do estudo socioeconómico do territorio
ten a súa orixe no proceso de deseño da estratexia de
desenvolvemento local do GDR e nútrese de varias
fontes: do traballo de busca e tratamento de
información do equipo redactor, das achegas da
poboación local aportadas durante o proceso
participativo de construción da estratexia como das

Neste último ámbito cabe subliñar o traballo realizado
polo mestre titular de Economía aplicada na
Universidade de Vigo, Xabier Simón Fernández,
colaborador na supervisión do documento final.

0,31%

0,00%

50,00%

Estudo socioec.

100,00%
Orzamento 2018
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Participación no proxecto #m elidetesdetodo
no CC As Cancelas
O GDR Ulla Tambre Mandeo estivo presente, con
relación ó seu obxectivo estratéxico de mellorar a
gorbenanza e a animación social do territorio, no
proxecto
piloto
de
promoción
turística
“#melidetesdetodo”, promovido e coordinado polo
Concello de Melide xunto coa Asociación de
Empresarios Terra de Melide no Centro Comercial As
Cancelas de Santiago.

O GDR Ulla Tambre Mandeo implementou un espazo
propio como parte da iniciativa no que se
desenvolveron distintas actividades de promoción
territorial, entre outras, o reparto do puzzle que recolle
flora e fauna locais entre os máis cativos asistentes ó
evento.
O Leader non só estivo representado polo GDR Ulla
Tambre Mandeo, xa que neste evento tamén se deron
cita promotores de proxectos da vila melidá que
resultaron beneficiarios dunha axuda no 2014-2020
para amosar o seu bo facer na elaboración de
produtos agroalimentarios de calidade, como é o caso
de Bodegas Mejuto cos seus licores de sabores a
partir da maceración de augardente.

0,02%

0,00%

Durante a semana do luns 15 de outubro e ata o
domingo 21, o centro comercial foi o escaparate do
potencial produtivo, gastronómico, cultural e de ocio
da vila melidá.

50,00%

Partic. As Cancelas

100,00%
Orzamento 2018
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Charla informativa na EFA Piñeiral
A finais do ano 2018, a xerente do GDR desprazouse
ás instalacións do centro formativo da EFA Piñeiral,
entidade asociada do Ulla Tambre Mandeo, para
impartir unha charla informativa ó alumnado do Ciclo
Superior de Marketing e Comercio.
A charla versou sobre a labor do Grupo de
Desenvolvemento Rural como entidade colaboradora
na xestión das axudas do Leader así como no seu
papel de dinamizadora territorial, do proceso
participativo realizado para a concreción da estratexia
de desenvolvemento local e o estudo económico do
territorio obtido como parte do traballo realizado así
como nas iniciativas empresarial xurdidas no territorio
co apoio das subvencións concedidas no vixente
programa 2014-2020.

0,01%

0,00%
50,00%
Charla EFA Piñeiral

100,00%
Orzamento 2018

permite ó GDR chegar á parte da mocidade local nas
súas actividades de difusión. Mocidade que nun futuro
se converterá en parte do tecido profesional local e en
posibles promotores dunha axuda Leader.

Coa impartición desta charla consolídase a relación de
colaboración entre o GDR e a EFA Piñeiral, a cal
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Traballo en rede e cooperación
Unha das sete características diferenciadoras do
Leader é a de implementar no desenvolvemento
da xestión do programa o traballo en rede, o cal,
permite o intercambio de coñecementos e
capacidades, o traslado de experiencias de éxito
e a posibilidade de levar a cabo proxectos
comúns, esto último, a través da materialización
dese traballo en rede en proxectos de
cooperación concretos.
O traballo en rede fai referencia á comunicación
eficaz dos integrantes do Ulla Tambre Mandeo
coa propia Agader, cos outros GDRs (galegos,
españois ou europeos) e tamén con outras
entidades e organismos con obxectivos similares
ó obxecto da asociación: o desenvolvemento rural
sostible no territorio.
No ano 2018, o GDR mantivo diversas reunións e
encontros de traballo neste ámbitos. Entre elas,
cabe mencionar:
- Reunións técnicas bilaterais Agader-GDRs. Un
dos obxectivos do Leader 2014-2020 foi a de

2018

reforzar a comunicación e coordinación entre os
distintos GDRs e Agader para a mellora na xestión
e desenvolvemento do programa, para o cal, se
establecen reunións periódicas de tipo técnico
coas que realizar un traballo continuo de
avaliación e mellora.

- Reunións de carácter multilateral con outros
GDRs. Os grupos de desenvolvemento rural
deben constituírse como verdadeiros polos de
desenvolvemento dos territorios e o seu papel
non debe quedar circunscrito á xestión do Leader
en exclusiva, pois supón o desaproveitamento
dun dos recursos territoriais en termos de
25
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coñecemento e capital humano. Asumindo esta
máxima, no ano 2018 leváronse a cabo diversas
reunións da Asociación de GDRs de Galicia para
establecer unha serie de actuacións, actividades
e colaboracións que permitan ás asociacións
asumir novos retos e papeis no desenvolvemento
rural.
- Participación no deseño do Plan Estratéxico do
Turismo Rural de Galicia 2018-2022
Como parte do traballo en rede do ano 2018, o
GDR foi unha das entidades participantes na
mesa de traballo de diagnose da situación actual
do turismo rural no Xeodestino no que se encadra
o territorio do UTM: Terras de Santiago. Nesta
reunión o GDR puido expoñer e contrastar co
resto de participantes os principais resultados
sobre o sector turístico local recollidos no seu
estudo socioeconómico, de cara á redacción do
futuro Plan Estratéxico do TR de Galicia que se
confeccionou desde a Dirección de Turismo da
Xunta de Galicia.

2018
membros, entre eles, os GALs españois; para o
cal, organiza periodicamente xornadas e cursos
formativos, talleres divulgativos e outro tipo de
eventos destinados a familiarizar ós GALs coas
novas prácticas, requerimentos e esixencias da
labor de xestión do Leader e dos PDRs. Neste
ano, o Ulla Tambre Mandeo asistíu a dous destes
eventos formativos, o “Taller de avaliación e
seguemento das EDLs”, dedicado ás esixencias
neste ámbito derivadas da programación 20142020, e o “Taller de sensibilización sobre
dinamización y gestión de redes sociales”,
dedicado ás boas prácticas e eficiencia no eido
da difusión online.

- Incorporación do GDR Ulla Tambre Mandeo en
proxectos de cooperación.
O ano 2018 foi o ano no que viu a luz a primeira
convocatoria de proxectos de cooperación
interterritorial do vixente programa 2014-2020.
- Participación en encontros da Rede Rural
Nacional: avaliación de programas, redes sociais.
O Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
conta na súa estrutura organizativa cunha
plataforma integrada polos principais actores
relacionados co medio rural, tanto públicos como
privados, coa misión de impulsar o seu
desenvolvemento. Parte do seu traballo consiste
en apoiar o traballo e a xestión dos seus

O GDR Ulla Tambre Mandeo asinou formalmente
os convenios de colaboración para participar en
dous proxectos de cooperación con outros GDRs
de Galicia, así como outras entidades implicadas.
O proxecto “Alimentos de la biosfera: red para la
promoción de circuítos cortos alimentarios bajo la
marca reserva de biosfera españolas” está
dedicado á creación dunha marca de calidade
que involucre ós produtos agroalimentarios locais
dos concellos amparados por unha figura de
26
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Reserva da Biosfera da Unesco, a través dun
protocolo de boas prácticas a ter en conta polos
elaboradores, así como á súa valorización e
posicionamento no mercado a través da
publicidade e difusión.

local, tanto material como inmaterial; razón pola
cal se decidiu a participar neste proxecto de
cooperación interterritorial coordinado pola
Asociación DELOA.

O concello de Sobrado está amparado pola
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo, isto, sumado a que o obxecto do
proxecto,
a
valorización
da
produción
agroalimentaria local, é unha das liñas
estratéxicas do UTM, xustifica a participación do
Grupo neste proxecto de cooperación.
O proxecto “Gestión de la sostenibilidad en
eventos culturales con espectáculos en vivo en
espacios rurales” está dedicado ó deseño e
implantación dun sistema integral de xestión da
sostibilidade ambiental, social e cultural en
eventos culturais con espectáculos en vivo,
postos en marcha desde territorios rurais.
O Ulla Tambre Mandeo, como parte da súa
estratexia de desenvolvemento local, conta co
obxectivo da valorización do patrimonio cultural

0,04%

0,00%
50,00%
100,00%
Traballo en rede e coop. Orzamento 2018
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PROGRAMA LEADER: PROXECTOS DE FORMACIÓN
O Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre
Mandeo destinou, durante o ano 2018, preto de
8.000 ! á proxectos de formación orientada ó
emprego, coa celebración de dous cursos
dedicados ó sector lácteo e ó sector forestal.
Curso de manexo de soutos para a
produción de castaña de calidade
O obxectivo desta acción formativa foi a de dotar
ó alumnado de coñecementos para a xestión
dunha plantación de castiñeiros dedicados á
produción de froito, xa fose a través do inicio
dunha nova explotación forestal ou a través da
adecuación dun souto xa existente en estado de
abandono ou infrautilización.
No curso, celebrado en Santiso e de carácter teóricopráctico, incluíronse contidos propios da produción
(manexo e fitopatoloxía, a poda, o enxerto, etc.), como
outros dedicados á mellora da produtividade dos
soutos e da calidade (sistemas de aproveitamento
mixto, usos alternativos compatibles, produción
ecolóxica de castaña, comercialización, etc.).

0,63%

0,00%

50,00%

Curso soutos

100,00%
Orzamento 2018
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Curso de elaboración de produtos lácteos
distintos do queixo
No Concello de Touro levouse a cabo o curso de
elaboración de produtos lácteos, que ven dando
continuidade ó realizado o ano anterior en Sobrado
sobre elaboración de queixo. Neste curso déronse as
nocións básicas, teóricas e prácticas, para a
elaboración de distintos derivados lácteos: iogur,
batidos, nata, manteiga, requeixo e requeixón, kéfir,
natillas e petit suisse. Ademais déronse nocións
básicas sobre a composición e tratamento do leite,
acidez, salubridade, densidade e estabilidade do leite
e unhas nocións de marketing e venda.
O curso incluíu tamén a visita a unha pequena fábrica
artesanal de iogur en Bama, o obradoiro de Gurgur e
tamén unha xornada técnica na Aula de Produtos
Lácteos da Universidade de Santiago no Campus de
Lugo.
Houbo unha gran demanda, enchéndose as vinte
prazas dispoñibles para esta actividade formativa, cun
alumnado formado principalmente por xente nova con
explotacións gandeiras que buscan revalorizar o leite,

ou persoas desempregadas que están á espreita
dunha oportunidade de emprendemento, polo que é
moi posible que algunha iniciativa empresarial saia
derivada desta acción do GDR.

0,52%

0,00%

99,48%

50,00%

Curso PLTs

100,00%
Orzamento 2017
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RESULTADOS DO PROGRAMA LEADER NO
2018
Presentamos os resultados do que foi o Leader neste
ano 2018, o segundo ano de xestión do programa
2014-2020.
Financiáronse dezaseis proxectos, dos cales nove
foron seleccionados na convocatoria anterior e
remataron nesta anualidade a execución das súas
iniciativas e sete foron novos proxectos seleccionados
na convocatoria 2018-2019.
Dos dezaseis proxectos que obtiveron fondos Leader
neste ano, seis son de carácter non produtivo e os
restantes dez de carácter produtivo, dos cales, a
metade significa a creación de novos negocios e
empresas no territorio. Desde a perspectiva sectorial,
o 2018 foi o ano do sector turístico, con catro
proxectos destinados ós negocios de aloxamento no
Camiño Norte.
Concedéronse axudas por un importe de 608.000
euros, o que ven a significar unha execución da
submedida 19.2, para o apoio de proxectos, do 93%
dos fondos dispoñibles.

CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS DA
ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO
LOCAL DESEÑADA POLO ULLA TAMBRE
MANDEO
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 2018 a alcanzalos:
A. M ellora da gobernanza local e o
incremento da animación social do
territorio.

2018
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. Neste eido, o GDR acumula entre 80 e 90
consultas anuais de persoas interesadas nas axudas,
das cales, unha media do 40% remata nunha
solicitude formal.
No 2018 entraron tres novas asociacións no GDR, non
obstante, ó igual que na anualidade pasada, a
participación das entidades xa 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 que levamos de Leader creáronse 16
empregos, aproximadamente o 64% do obxectivo
establecido, a maior parte deles pertencentes a
colectivos desfavorecidos. Non obstante, só un
dos proxectos subvencionados se comprometeu a
que un dos empregos creados fora emprego de
calidade, segundo o establecido na EDL.
C. M ellora na transform ación e
com ercialización, así com o na im axe, do
leite e derivados lácteos e dos produtos
agroalim entarios do territorio con m arca
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
industrial
agroalimentario e a incorporación de dúas novas
empresas ó sector.
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O principal avance neste 2018 foia creación de
dous espazos de visibilización e comercialización
de produtos locais en proxectos Leader, un deles,
xa finalizado, a cantina rural de Jesús Cedrón, en
O Pino, e o outro aínda en execución, a pensión de
dúas estrelas de Vía Sacra SL, en Sobrado.
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 2018, o GDR participou en varios escaparates
de excepción no territorio para visibilizar a
produción agroalimentaria local, entre outros, o
grupo contou con espazo propio dedicado a este
obxectivo na feira de Magreco, en Boimorto, na
degustación anual da Asemblea Xeral, e na Festa
do Galo Piñeiro en O Pino. En todas e cada unha
das ocasións se contou coa colaboración dos
elaboradores locais, os mellores embaixadores do
seu produto.
E. M ellora na calidade de vida das persoas
m aiores e/ou da poboación infantil ou
contribución á igualdade de dereitos e
oportunidades entre hom es e m ulleres
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
no ano 2017 con respecto ó período 2007-2013,
parece polo tanto, que os puntos no baremo foron
atractivo suficiente para animar ás mulleres a
poñerse á fronte dos proxectos. Neste ano 2018,
sumamos novos proxectos promovidos por

2018
mulleres e avanzamos na consecución do
obxectivo, aínda que o resultado non foi tan
espectacular como na anualidade pasada.
F. Desenvolvemento do sector ambiental na
econom ía local.
Os obxectivos smart neste ámbito pasan polo
asentamento, a través do Leader, de polo menos
dúas empresas que se dediquen ó sector
ambiental e na mellora da concienciación
ambiental das empresas do territorio, coa
introdución de melloras de eficiencia enerxética ou
de redución de contaminantes en, polo menos,
seis empresas xa existentes.
No que levamos de Leader, dúas foron as
empresas do territorio que implantaron medidas
de eficiencia enerxética para o desenvolvemento
da súa actividade, non obstante, o obxectivo da
creación de empresas do sector ambiental segue
sen avances.
G. Impulso á innovación.
Obxectivo transversal do Leader e específico da
estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo. Neste
ámbito, os obxectivos smart pasan pola creación
de dez novas empresas no territorio, das cales,
polo menos o 30% supoñan un novo servizo ou
produto a nivel municipal. Tamén pasa pola
visibilización da tecnoloxía e o coñecemento
empresarial galego.
Ata agora, podemos falar de avances no que á
implantación de novas empresas se refire, das
cales, xa na actualidade, o 30% supoñen un novo
servizo a nivel municipal. Queda traballo, polo
tanto, no eido da visibilización do coñecemento
empresarial galego entre a poboación local,
ámbito no cal non houbo avances.
H. Valorización económ ica 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
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aproveitamentos forestais e creación dun mínimo
de dous postos de traballo no sector forestal.
Con respecto a este obxectivo, o principal avance
no 2018, ten que ver coa mellora do coñecemento
entre a poboación local dos aproveitamentos
alternativos do monte; avance que tivo que ver
coa organización por parte do GDR do curso de
formación dedicado ó Manexo de soutos para a
produción de castaña de calidade, o cal esgotou o
aforo de alumnado con 20 persoas asistentes e a
xeración dunha lista de agarda de outras tantas; o
que reflicte o interese que existe no territorio por
este ámbito de actividade.
I.

Outras áreas im portantes
com plem entarias da estratexia de
desenvolvem ento 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.
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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.
No tocante ás áreas importantes da estratexia, non
prioritarias, houbo tímidos avances no eido da mellora
da imaxe e da comercialización da produción local do
territorio e da promoción turística, coa implantación
dos novos espazos de comercialización da produción
local e coa participación do GDR na Feira Turexpo.
Non obstante o anterior, podemos falar de éxito nun
dos ítems deste último ámbito de actuación, no que se
refire á creación e mellora de negocios con servizos
orientados ó peregrino, xa que, no que vai de
programa asistimos á creación de cinco novos
negocios de aloxamento no Camiño Norte a nivel local.
Como se pode observar na gráfica, o cumprimento dos
obxectivos estratéxicos SMART presenta valores
heteroxéneos, cun gran avance nalgún dos ámbitos de
actuación, nos que os obxectivos para os cinco anos
xa están acadados e outros ámbitos nos que a
estratexia e traballo do GDR aínda non frutificou.
Corrixir e orientar as accións futuras de cara á
actuación nestes ámbitos son as tarefas pendentes do
GDR no que queda de programa; cabe salientar, de
todos os xeitos, a través da observación da gráfica de
desempeño que a xestión do Leader está ben
encamiñada e non corresponde, aínda, a instauración
de medidas correctoras da EDL.
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Obxectivos 2020: nivel de consecución
Gobernanza
100,00%
Valorización monte

80,00%

Emprego calidade

60,00%
40,00%
Produtos turísticos

20,00%

Mellora transf. e imaxe leite e
agroalimentarios

0,00%

Innovación

Desenvolvemento sector
ambiental

Diversificación sector agrario
local

Mellora calidade vida e igualdade

Cadro de indicadores de execución cuantitativos e cualitativos Leader 2018
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Balance de Situación
Empresa

10611 - GRUPO DE DESENV. RURAL UTM 23: ULL

Observaciones

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material

Página
Fecha listado
Período

9.126,81
8.121,68

MOBILIARIO

3.348,80

217

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR

1.070,85

219

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

5.600,22

281

AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

474

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
330

19/02/2019
De Enero a Diciembre

2018

216

VI. Activos por Impuesto diferido

1

-1.898,19

1.005,13
1.005,13

4.690,12
4.487,05

PRODUCTOS EN CURSO A

4.487,05

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.
570

CAJA, EUROS

TOTAL ACTIVO

203,07
203,07

13.816,93
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Balance de Situación
Empresa

10611 - GRUPO DE DESENV. RURAL UTM 23: ULL

Observaciones

PASIVO

Página
Fecha listado
Período

5.881,09

A-1) Fondos propios

5.881,09

III. Reservas
2. Otras Reservas

5.881,09
5.881,09

RESERVAS VOLUNTARIAS

19/02/2019
De Enero a Diciembre

2018

A) PATRIMONIO NETO

113

2

5.881,09

VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de credito
520

DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Otros acreedores

7.935,84
3.629,55
3.629,55
3.629,55

4.306,29

4.306,29

410

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE

475

HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES

2.288,17

476

ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES

1.878,36

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

139,76

13.816,93
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Empresa

10611 - GRUPO DE DESENV. RURAL UTM 23: ULL

Observaciones

Página
Fecha listado
Período

1
19/02/2019
De Enero a Diciembre

2018
2. Variación existencias de productos terminados
710

VARIA. EXISTENCIAS PROD. CURSO

4. Aprovisionamientos
600

COMPRAS DE MERCADERÍAS

5. Otros ingresos de explotación
740

SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

6. Gastos de personal

-1.972,06
-1.972,06

-141,80
-141,80

114.872,47
114.872,47

-68.457,34

640

SUELDOS Y SALARIOS

-49.728,98

642

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA

-18.375,73

649

OTROS GASTOS SOCIALES

7. Otros gastos de explotación
622

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

623

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

625

PRIMAS DE SEGUROS

626

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

629

OTROS SERVICIOS

631

OTROS TRIBUTOS

8. Amortización de inmovilizado

-352,63

-42.231,50
-312,18
-1.894,92
-36,10
-331,46
-39.718,22
61,38

-1.167,77

680

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-259,70

681

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-908,07

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

902,00

15. Gastos financieros

-902,00

662

INTERESES DE DEUDAS

B) RESULTADO FINANCIERO

-902,00

-902,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
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