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Saúdo do presidente

Estimadas amigas e amigos,

Inicio esta memoria do ano 2021 pensando, non no que xa pasou, senón no
que está por vir. É este un período de transición, no que dicimos adeus ó
Programa Leader 2014-2020 e iniciamos a etapa máis bonita do Leader, aquela
da elaboración dunha nova estratexia, chea de participación social e ilusión
por atopar a senda que nos levará a un rural mellor, onde vivir e traballar con
dignidade.

Moito se fala nesta época dun cambio de paradigma onde o rural está de moda,
a volta do mundo urbano, o contacto coa natureza, o turismo de crecemento
persoal, os Camiños de Santiago e o teletraballo. Oportunidades todas elas que no
noso territorio, tan ben conectado coas cidades, podemos e debemos aproveitar.
No 2021 fíxose un importante esforzo na promoción turística, tanto con accións
propias do GDR, mediante a marca Camiños de Auga e a prospección que se
realizou a Portugal no verán, como a través das axudas Leader, que levan dende
o ano 2017 apoiando negocios no Camiño Norte. Tal como se detectou no estudo
socioeconómico realizado no 2016, o Camiño Norte, declarado no 2014 pola
Unesco Patrimonio da Humanidade, carecía de aloxamento para poder pernoctar
ó rematar as etapas. Grazas ás axudas do Programa Leader, hoxe en día, catro
anos despois, o Camiño Norte ten unha oferta equilibrada e de calidade que
permite recibir a un número crecente de peregrinos cada ano. Ese foi un dous
principais logros deste Leader 2014-2020, e o seu éxito constátase incluso coas
peores condicións en plena pandemia, que ninguén puido prever.

Quero despedirme cun rogo: O GDR ten unha base social e de participación moi
importante, que neste momento debemos ampliar e mellorar, para que o deseño
da próxima estratexia participativa, se enriqueza con cada unha das vosas
achegas. Espero a vosa valiosa participación neste 2022!
Un afectuoso saúdo

Don Manuel Taboada Vigo

Presidente

MEMORIA 2021- Saúdo do presidente
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Xunta Directiva

Presidente
Manuel Taboada Vigo
Alcalde de O Pino
Vicepresidente 1º
Ignacio Codesido Barreiro
Alcalde Concello de Touro
Vicepresidenta 2ª
Mª Jesús Novo Gómez
Alcaldesa Concello de Boimorto
Tesoureiro
Fernando Pérez Fernández
Alcalde Concello de Vilasantar
Secretaria
Matilde Pallares Cagide
Representante da Asoc. de Ocio e TR Triemociones
Vogais
Álvaro Fontecoba Vázquez
Presidente CMVMC Boimil

Pablo Balboa Oro
Concelleiro Concello de Santiso

José Luís García López
Alcalde Concello de Arzúa

José Ángel Penas García
Alcalde Concello Toques

Manuel Varela López
Presidente de Perpetuo Socorro S Coop Galega

Josefa Codesido Barreiro
Presidenta Asoc. de Amas de Casa Amor

José Luís Costoya Quintela
Presidente de AMARAI

Jesús Martínez Pereira
Presidente AAVV. San Félix de Quión

Cristina Castro Pampín
Representante de DEPROECO

Pablo Costoya Varela
Representante Cooperativa CLUN

Diego J. Valiño Rodríguez
Presidente Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa

Beatriz Rodríguez Castro
Representante Asociación Axóuxere

José Antonio Prado García
Concelleiro Concello de Melide

Lisardo Santos Ares
Alcalde Concello Sobrado

Manuel Agra Fernández
Presidente Asoc. Arrieiros
MEMORIA 2021- Xunta Directiva
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Asemblea Xeral
Entidades asociadas de ARZÚA
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
Asoc. Turística Terras de Ulla e Tambre
Representante•Eduardo Brandariz C.
Asociación AMARAI
Representante•J. Luís Costoya Quintela
Asociación Deproeco
Representante•Cristina Castro Pampín
Concello de Arzúa
Representante•José Luís García López
Entidades asociadas de BOIMORTO
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 Folgueira García
Concello de Boimorto
Representante• Mª Jesús Novo Gómez

Sociedade Cooperativa CLUN
Representante• Pablo Costoya Varela
Asoc Deportiva Cazadores de Melide
Representante•Juan Manuel González G.
Asociación de Mulleres Rurais Alecrín
Representante•Aurora Fernández Blanco
ANPA O Espertar CEIP nº 1
Representante•Rosa María García Rúa
Concello de Melide
Representante• José A. Prado García
Entidades asociadas de O

PINO

Sociedade de Cazadores A Magdalena
Representante• José Barreiro Barreiro
Asoc. de Mulleres Río Noa Amfar
Representante• Pilar Pintor Gómez
Sociedade Deportiva O Pino
Representante• Manuel Mosteiro Castro
Asociación Triemociones
Representante• Matilde Pallares Cagide
ANPA CPI Camiño de Santiago
Representante•Asunción Maíllo Sánchez
Concello de O Pino
Representante• Manuel Taboada Vigo
Entidades asociadas de SANTISO
Asoc. San Esteban de Pezobrés
Representante• Jose Manuel Laya

Entidades asociadas de MELIDE

Asoc. Arrieiros
Representante• Manuel Agra Fernández

Asoc. Empr. Terra de Melide (ASETEM)
Representante• Manuel Vázquez García

Asoc. Turismo de Aldea
Representante• Matilde Pallares Cagide

Club de Caza de Maceda
Representante• Santiago Liñeira Abad

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

Fungocerga SAT
Representante• Santiago Liñeira Casal

Asoc. Cultural A Braña
Representante• Ovidio Leiva Pereiro
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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 Santiso
Representante• Pablo Balboa Oro
Entidades asociadas de

SOBRADO

Asociación de Emp. e Comercio de Sobrado
Representante•Silvia Barba Abad
Asoc. mulleres rurais A Maristela
Representante•Mª Ángeles Sánchez Arias
Concello de Sobrado
Representante• Lisardo Santos Ares
Entidades asociadas de TOQUES
Sociedade de Caza e Pesca A Xuntanza
Representante•Arturo Penas Prado
Concello de Toques
Representante• Jose Ángel Penas García
Entidades asociadas de TOURO
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
Representante•Mª Carmen Díaz Soto

MEMORIA 2021- Asemblea Xeral

AAVV Foxás
Representante•Montse Souto

AAVV. do Batán
Representante•Olaya Valiño Santiso
AAVV. de San Vicente de Bama
Representante•César Pena Suárez

Banda de Música Isabel II
Representante•Manuel Rodríguez Calvo
Escudería Touro Motor
Representante•Ramón González Villar
Sociedade Deportiva Touro
Representante•Fernando Esturao Pérez

AAVV. As Mimosas de Mouterón
Representante•José Mª Fernández Puga
ANPA A Santaia do CPI Fonte-Díaz
Representante•Mª Elvira Martínez López
Asociación Aldea Viva
Representante•Xosé Manuel Puga
Concello de Touro
Representante•Ignacio Codesido Barreiro
Entidades asociadas de VILASANTAR
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
Asociación Axóuxere
Representante•Beatriz Rodríguez Castro
Asociación Raíña Paraíso
Representante•Raquel Freire Roca
Concello de Vilasantar
Representante•Fernando Pérez Fernández
Cooperativa Cosoviame
Representante•Alberto Riveira García

Sociedade Cooperativa Mel Finca Orgánica
Representante•Marta B. García Villar
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Xuntas Directivas e Asembleas Celebradas en 2021
Principais Acordos
Xunta Directiva ordinaria
29 de xaneiro de 2021
a. Acordo unánime de convocar Asemblea Xeral para
a modificación da Estratexia de Desenvolvemento
Rural co obxecto de apoiar co Leader a Lei de
Recuperación da Terra Agraria.
b. Aprobación unánime dos gastos de funcionamento
da oficina do GDR (medida Leader 19.4A)

c. Estado de pago da cota de asociado dos Concellos:
5 concellos ó día, 3 concellos deben a cota
correspondente a unha anualidade, 1 concello debe
3 cotas.

d. Aprobación de 2 proxectos de difusión (19.4B):
campaña Camiños de Auga e difusión da Lei de
recuperación da terra agraria; e deixar en reserva,
sen orzamento polo momento, outros dous proxectos
de difusión: a celebración dun evento de difusión no
día da Asemblea Xeral do GDR e o 30 aniversario
Leader.
e. Acordo de solicitar a subvención á Deputación para a
promoción turística.
f. Acordo para realizar
colaboración con Agacal.

accións

Xunta Directiva ordinaria

formativas

en

25 de marzo de 2021

a. Proposta de modificación da estratexia de
desenvolvemento rural para incluír o apoio ás
ferramentas da lei de recuperación da terra agraria
e mellora da redacción da subvencionabilidade dos
proxectos turísticos.
b. Ratificar a distribución de fondos segundo o
establecido na estratexia, reservando o 2.5%
para proxectos de formación do GDR, e aprobar a
mobilidade automática de fondos entre medidas en
caso necesario.
c. Aprobación da proposta para a Asemblea Xeral da
memoria de actividades e orzamento executado
2020, proposta de actividades e de orzamento 2021.

d. Informe da presidencia de que os GDRs pasarán
en breve a estar sometidos á lei de contratos do
sector público como Poderes Adxudicadores Non
10

Administracións Públicas (PANAPs).

e. Informa a presidencia dunha proposta recibida dunha
empresa para a promoción da Lei de recuperación da
terra agraria e continuidade na difusión do destino
turístico a través da marca on line Camiños de Auga.
Asemblea Xeral ordinaria

25 de marzo de 2021

a. Aprobación contas e memoria 2020 e orzamento e
actividades a realizar 2021.

b. Acórdase poñer a disposición das entidades
asociadas, a documentación a avaliar nas reunións,
na oficina técnica do GDR os días previos ás reunións
para consulta.
Xunta Directiva extraordinaria
23 de xuño de 2021

a. Acordo de adhesión á Rede de Dinamización
Lingüística de Galicia.
b. Acordo de solicitude de financiamento no Banco
Sabadell ligado á subvención da Deputación de
Coruña para a promoción turística.
Xunta Directiva ordinaria

27 de xullo de 2021

a. Selección de proxectos produtivos:

• Dalia García Couso. Creación de pensión en Toques.
Orzamento 381.249,24 €, axuda do 46,60%.

• Concello de O Pino. Centro de Día. 877.617,57
€. Apróbase unha axuda de 200.000 euros, pero
asígnaselle o orzamento dispoñible, o que supón,
de feito, un 22,79%.
• Quedan en lista de agarda: Pensión en Sobrado,
de Sancal Sobrado S.L., arquetipo de caseta de
obra de Viviendas Galicia 2007 S.L., abatidor e
empaquetado para a despensa de Vila sen Vento
de Suavepa S.L., turismo rural en Touro, de Uxía
Rodríguez Villamayor, ampliación de fábrica de
casas modulares, de Tecnología Modular VLC, S.L..

b. Selección de proxectos non produtivos promovidos
por asociacións:
• Asoc. Alecrín para adquisición de equipamento
informático. Orzamento 2.994 €, axuda do
68,04% do orzamento.
GDR- Ulla Tambre Mandeo

• Mel Finca Orgánica SCG para tratamento de lixo
orgánico. Orzamento 59.833,50 €, axuda do 63,69%.

c. Selección de proxectos non produtivos promovidos
por concellos:

• Concello de Sobrado. Centro de día. Orzamento de
348.572,47 €, concédeselle o total dispoñible na
medida de non produtivos para concellos o que
supón un 57,38%.
• Quedan en lista de agarda: Concello de Vilasantar
para ampliar a ruta dos Muíños do Gándaras,
ampliación de biblioteca en Touro, ampliación de
parque infantil en Touro, actuacións recreativas
no encoro de Portodemouros (Santiso), aula TIC
en Boimorto, e sinalización dixital en Melide.

d. Acórdase non levar a cabo o proxecto de difusión
(Medida Leader 19.4B) da lei de recuperación de
terra agraria, pola reticencia mostrada por Agader
e acórdase empregar os fondos relativos a este
expediente á compra do libro sobre os concellos
bañados polo río Tambre, e a celebración do 30
aniversario Leader.
e. Acórdase solicitar unha axuda a Fundación
Biodiversidade para o Programa Europeo Emplea
Verde.

Xunta Directiva polo procedemento escrito
13 de agosto de 2021
a. Acórdase solicitar a través do Leader unha axuda
para impartir o curso Rede Natura: ecoloxicamente
sostible, economicamente rendible que debido ás
trabas burocráticas non foi posible organizar en
colaboración con Agacal tal como estaba previsto.
Xunta Directiva polo procedemento escrito
8 de setembro de 2021

a. Acórdase solicitar a axuda para creación e
lanzamento de plataforma de marketplace para
produtos agroalimentarios.
Xunta Directiva polo procedemento escrito
13 de outubro de 2021

a. Modifícase a proposta de selección de proxectos con
axuda Leader, en base ás correccións elaboradas por
Agader, e modifícase a lista de agarda de proxectos
non produtivos pola renuncia do Concello de Melide
ó seu proxecto.
• O orzamento do proxecto de Dalia García Couso
redúcese en 7.750 euros quedando aprobado en

MEMORIA 2021- Asemblea Xeral

373.499,24 €.

• O proxecto do módulo de obra de Vivendas de
Galicia pasa, no baremo, de 53 a 51 puntos, e a
subvención concedida pasa a ser do 36,30 %.
• O orzamento aceptado para rehabilitación da
antiga edificación de correos de Boimorto pasa de
326.850,32 € a 111.211,50 €.

Xunta Directiva urxente
5 de novembro de 2020

a. O presidente informa de que a asociación que
ostentaba a secretaría do GDR deuse de baixa como
asociada, e que é Matilde Pallares a secretaria
accidental ata a elección de nova secretaria.
b. O presidente Informa dun novo procedemento de
contratación no GDR.

Xunta Directiva ordinaria
15 de decembro de 2021
a. Elíxese secretaria a Matilde Pallares Cagide.

b. Infórmase de dous requirimentos por parte da
Inspección de traballo para pasar os contratos do
equipo técnico a indefinidos, en situación irregular
segundo o inspector de traballo.
c. Acórdase iniciar o procedemento de contratación
dunha persoa para a suplencia por baixa temporal da
técnica do GDR.

d. Acórdase iniciar os trámites pertinentes para formar
un Xeodestino coincidente co territorio do GDR.
e. Acórdase solicitar unha prórroga á Deputación da
Coruña para a execución do proxecto de dinamización
turística, e realizar as actividades pendentes agás a
formación, en caso de concederse, ou unicamente
imprimir unha nova remesa de guías do Ulla e Tambre
contratando a empresa Gráficas Esteiro, en caso de
non haber prórroga.
f. Apróbase o orzamento de gastos de funcionamento
(Medida 19.4A) do GDR.

g. Acórdase seguir o procedemento de contratación
recollido na Lei de Contratos do Sector Público para
PANAPs segundo o indicado por Agader para os
GDR. Manuel Taboada informa de que o órgano de
contratación é a xunta directiva, e solicita que, previo
o pagamento, tamén se encargue de conformar as
facturas.
h. O presidente solicita o cambio de sede do GDR.
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Programa Leader : Proxectos Financiados
Proxectos aprobados na convocatoria de axudas 2019-2020
que xustificaron no 2021 por ter concedida unha prórroga
CONCELLO

TÍTULO

PROMOTOR

ORZAMENTO
EXECUTADO

%
AXUDA

IMPORTE
AXUDA 2019

IMPORTE
AXUDA
2020

IMPORTE
AXUDA
2021

TOTAL

Boimorto

Optimización
instalacións Centro
de Día e Residencia
maiores

Concello de
Boimorto

88.649 €

90%

31.869 €

0€

56.780 €

88.649 €

DGranxa
Servizos
Técnicos SL

338.994 €

35,59%

42.847 €

41.720 €

53.875 €

148.443 €

O Pino

Rehabilitación de
edificación para
pensión rural y
cafetería

Optimización de instalacións da residencia e centro de día de Boimorto (Boimorto)
Iniciativa de carácter non produtivo, promovida polo
Concello de Boimorto, para mellorar a eficiencia
enerxética do edifico destinado a residencia de persoas
maiores e centro de día do concello.

Coa posta en marcha dos investimentos recollidos
redúcese de forma importante o gasto enerxético
relativo á calefacción das instalacións, un dos maiores
custes que soportan.
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Para conseguir este aforro no consumo de enerxía
recórrese á instalación de enerxías renovables,
xerando, polo tanto, unha mellora tamén ambiental
e proporcionando, por último, ás persoas maiores
usuarias destas instalacións, unha fonte de enerxía
limpa, eficiente e efectiva, mellorando as súas condicións
de benestar e confort.
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Rehabilitación de edificación para pensión rural e cafetería en Medín (O Pino)
Iniciativa na que se rehabilitan os anexos dunha casa vella
e abandonada para crear unha pequena pensión e un
restaurante-cafetería ó pé do Camiño Norte, no lugar de
Couto Pequeno, en O Pino.
En total crearanse dez prazas de aloxamento en cinco
habitacións dobres. O establecemento ofrecerá tamén
almorzos e ceas para as persoas aloxadas e servizo de
bar. Ademais, segundo se establece no anexo III o negocio
contará cun espazo de exposición e venda dos produtos
agroalimentarios do territorio e de produtos ecolóxicos.

Este proxecto está promovido por Lucía García e a súa
parella, o seu obxectivo é emprender unha actividade
económica aproveitando o recurso do Camiño de Santiago,
diferenciándose pola calidade das instalacións e dos servizos.
Exclúese do orzamento subvencionable a parte
correspondente ó bar/cafetería, en virtude da estratexia
de desenvolvemento local 2014-2020 do GDR Ulla Tambre
Mandeo.
Postos de traballo:

Consolidación

1

Creación

1
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Proxectos aprobados na convocatoria de axudas 2020-2021
con fondos asignados na anualidade 2021
CONCELLO

TÍTULO

PROMOTOR

ORZAMENTO
ACEPTADO

€ AXUDA

IMPORTE
AXUDA
2020

IMPORTE
AXUDA
2021

TOTAL

Santiso

Complexo turísticogastronómico-cultural O
Remanso de Cosme

Ana Mouriño

70.865 €

39,85%

14.119 €

14.119 €*

28.239 €

Orgánica de
Sustratos S.L.

601.253,00 €

34,17%

120.885 €

79.114 €

200.000 €

O Pino

Adq. maquinaria:
empaquetadora de big
bales, encaixadora de sacos
e planta de tratamento de
augas.

(*) Este expediente non xustificará o investimento ata o 2022, polo que non cobra axuda no 2021.

Proxecto turístico-gastronómico cultural O Remanso de Cosme (Santiso)
Este proxecto solicita prórroga, polo que se xustificará e
poñerá en marcha en abril de 2022.

O proxecto consiste na posta en marcha dun complexo
de servizos entre os que se contan: servizo de comida a
domicilio con exaltación de produtos agroalimentarios locais
e ecolóxicos; exposición e comercio polo miúdo de produción
agroalimentaria local e restauración no propio local.

O GDR, en función das súas limitacións sectoriais, acepta como
subvencionable o importe proporcional ó espazo destinado á
exposición e venda de produtos locais e o 50% do orzamento
(obra civil e equipamento) destinado a cociña, para o servizo
de catering, xa que o restaurante non é financiable a través
de Leader.

Postos de traballo:

14

creación: 2
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Investimento en empacadora de big bales, encaixadora e equipamento de tratamento
de augas (O Pino)
Adquisición de equipamento de alta capacidade industrial
para a mellora de produción e comercialización de abonos da
empresa Orgánica de Sustratos SL.

A empacadora de big bales e a encaixadora automática
permitiranlle a esta empresa unha maior capacidade de
produción e venta do produto, e o equipamento adquirido
para o tratamento das augas garantirá en maior medida a
sostibilidade do proceso produtivo. Con este investimento a
empresa pode afrontar o proxecto de crecemento empresarial
que está planificando desde fai tempo.
A porcentaxe de axuda que lle corresponde é un 34,17%, non
obstante, a axuda efectiva redúcese a 200.000,00 € por ser o
límite máximo segundo a normativa.

Postos de traballo:

Consolidación

8

Creación

2
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Proxectos aprobados na convocatoria de axudas 2021-2022
CONCELLO

TÍTULO

PROMOTOR

ORZAMENTO
ACEPTADO

€
AXUDA

IMPORTE
AXUDA 2021

IMPORTE
AXUDA
2022

TOTAL

Toques

A Casa do Crego. Casa
Reitoral de Santo Estevo,
Villamor

Dalia García
Couso

373.499,24 €

46,60%

55.935 €

118.114 €

174.049 €

877.617,57 €

22,79%

82.784 €

82.784 €

165.568 €

Concello de
Sobrado

348.572,37 €

57,38%

63.506 €

66.098 €

129.604 €

Asoc. Mulleres
Rurais Alecrín

2.994,02 €

68,04%

2.037 €

- €

2.037 €

Mel Finca
Orgániza SCG

59.833,50 €

63,79%

3.816 €

34.351 €

38.167 €

O Pino

Centro de día en O Pino *

Sobrado

Centro de día en Sobrado**

Melide
Vilasantar

Adquisición de
equipamento para
alfabetización dixital no
rural

Creación dun punto verde
para xestión local e sostible
de materia orgánica

Concello de O
Pino

(*) O Concello de O Pino renunciou a axuda concedida o día 17 de decembro de 2021, polo tanto non cobrou subvención.
(**)Expediente con resolución parcial, ten o 35,20 % sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto.

TOTAL 2021

IMPORTE AXUDA 2021

Importe de axuda correspondente á anualidade 2021

491.116 €

A Casa do Crego. Casa Reitoral de Santo Estevo, Villamor (Toques)
Rehabilitación
dunha
edificación
abandonada
tradicional, a pé do Camiño Primitivo para a creación
dunha pensión de 3 habitacións (6 prazas).

Ó estar situada no Camiño Primitivo no Concello de
Toques, cubre unha zona que ata o de agora carecía
do servizo de aloxamento para os peregrinos, facendo
moi longas as etapas para os camiñantes. Ademais a
casa ofrece a posibilidade de alugueiro de bicicletas
(6) MTB co fin de convidar ao visitante a desfrutar do
aloxamento, da gastronomía e do entorno da Terra de
Melide, e habilita un espazo como tenda de produtos
agroalimentarios que enviará a domicilio, para que os
camiñantes poidan gozar deles no seu fogar, sen ter que
cargalos na mochila.
Nesta anualidade 2021 a promotora solicita un anticipo.
A obra farase integramente no 2022.
Postos de traballo:
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Creación

2
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Centro de día de Sobrado dos Monxes
O proxecto inclúe a recuperación da vella escola de
Sobrado, hoxe en desuso e estado de abandono, para
albergar un centro de día de maiores.

A finalidade do mesmo é manter ás persoas maiores no
seu medio e no seu ambiente, rodeadas dos seus seres
queridos e familiares, o maior tempo posible.

Establécese un número máximo de 30 prazas. No centro
de día levaranse a cabo actuacións dentro dos ámbitos
social, sanitario, físico-cognitivo e asistencial e, tamén,
nutricional co control da alimentación do centro.
Nesta anualidade 2021 a entidade promotora solicita un
anticipo. A obra farase integramente no 2022

Adquisición de equipamento para alfabetización dixital no rural
Trátase dun proxecto non produtivo promovido pola
asociación de mulleres rurais da comarca de Melide
Alecrín, a cal conta con máis de 600 persoas asociadas
desde a súa fundación no ano 2015.
Consiste na adquisición de seis PCs portátiles para poder
ofertar actividades de alfabetización dixital no rural.

Estas actividades pretenden mellorar as competencias
dixitais da poboación rural, moi necesarias no mundo
actual en todas as facetas da vida cotiá (trámites coa
Administración, solicitude de citas médicas ou outros,
contratación de servizos como seguros ou similares,
etc.).
As actividades estarán abertas ó público en xeral pero
terán como colectivos prioritarios as persoas maiores e,
especialmente, as mulleres.

MEMORIA 2021- Programa Leader: proxectos financiados
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Creación dun punto verde para xestión local e sostible de materia orgánica
Interesante proxecto innovador que valoriza un residuo,
o lixo orgánico de restaurantes, supermercados e
vivendas, dándolle valor na explotación da entidade
promotora, como compost.

Por unha banda, redúcese o lixo a tratar polo concello
e demais entidades, redúcense tamén as distancias que
este lixo recorre a diario, baixando considerablemente
a pegada de carbono, e ademais contribúe de forma
indirecta a mellorar a rendibilidade da explotación
gandeira e hortícola da cooperativa, ó dotala de compost.
Este proxecto vai na liña dos obxectivos ambientais do
GDR, e supón a aparición dun novo modelo de xestión
de residuos, en liña cos Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible de Nacións Unidas, polo que consideramos
fundamental apoiar este tipo de iniciativas, arriscadas
e difíciles de avaliar, por novas, pero moi interesantes
como efecto demostración e proxecto piloto para un
desenvolvemento sostible do medio rural galego.

18
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PROXECTOS DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN
E COOPERACIÓN

O GDR destina unha parte do orzamento anual a levar
a cabo distintas actividades coas que dar a coñecer o
Leader á poboación, promover o territorio e valorizar
o seu capital endóxeno (turístico, natural, cultural, etc.),
esa promoción planificada incluía accións presenciais en
distintos ámbitos, destacando a valorización turística,
a promoción da produción agroalimentaria local e a
difusión do medio natural local a través de accións
presenciais.
Durante o ano 2021 fíxose un importante esforzo na
dinamización turística do territorio, a través da solicitude
de varias subvencións para o desenvolvemento dun
importante número de accións, para a consecución dos
seguintes obxectivos:
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a. Animar á poboación local e, sobre todo, ós posibles
turistas a visitar e coñecer o territorio do Ulla Tambre
Mandeo.
b. Dar a coñecer o patrimonio natural, cultural,
etnográfico e agroalimentario dos nove concellos do
territorio.

c. Promover a labor do GDR mediante un documento
gráfico a repartir entre as entidades socias do GDR.
d. Profundar nos produtos turísticos específicos como
viaxe con can, cicloturismo, turismo ambiental,
sendeirismo etc.

GDR- Ulla Tambre Mandeo

ORGANISMO/AXUDA

GDR UTM
Leader

Turismo de Galicia
Xeodestino

Deputación da Coruña
DP0030

GDR UTM
Leader

Agader

Pacto do Estado pola
Igualdade
Agader

Cooperación
Agader

Cooperación

Comisión Europea

Realización talleres
Radio Melide

Espazo Leader

Rede de Dinamización
Lingüística de Galicia
GDR de Galicia

GDR Ulla Tambre Mandeo
Elaboración propia

TÍTULO

ÁMBITO

ORZAMENTO
EXECUTADO

% AXUDA

Camiños de Auga nas Terras do Ulla e
Tambre

Promoción turística

20.640,61 €

100%

Promoción turística

10.708,50 €

Mellora da calidade, competitividade e
actividades turísticas

Promoción turística

84.922,98 €*

66,49%

Usos alternativos
do monte

4.370,00 €

100%

4.524,80 €

100%

3.423,49 €**

90%

2.302,74 €***

90%

Convenio para a xestión do sub-xeodestino
Terras de Santiago

Rede Natura: Ecoloxicamente sostible,
economicamente rendible

Andaina pola Igualdade polo Camiño de
Santiago
Sostibilidade en eventos culturais con
espectáculos en vivo

Prevención
violencia de xénero
Cooperación
(festas)

Promoción dos circuítos curtos de
comercialización na Reserva da Biosfera

Cooperación
(alimentos de
prox.)

Espazo Leader en Radio Melide

Difusión Leader

Os Bolechas fan o Camiño Marciano (O
Pino)

Lingua e cultura

Actualización das redes sociais e
información a través da web

Comunicación

Taller da Visión a Longo Prazo das zonas
rurais

Traballo en Rede a través da Asociación de
GDR de Galicia

Planificación
estratéxica

Planificación
estratéxica

TOTAL ORZAMENTO EXECUTADO NA ANUALIDADE 2021

73%

Sen asignación
económica
Sen asignación
económica
Sen asignación
económica
Sen asignación
económica
Sen asignación
económica
98.756,32 €

(*) Parte de este orzamento (28.457,82 €) está tamén incluído, e polo tanto duplicado, nos dous proxectos anteriores (cofinanciadores
entre si). No total soamente se suma unha vez esta cantidade.
(**) O orzamento global deste proxecto de cooperación é de 63.860 € repartido nas anualidades 2021-2022 e entre os oito GDR
participantes.
(***) O orzamento global deste proxecto de cooperación é de 63.800 € repartido nas anualidades 2021-2022 e entre os nove GDR
participantes.

MEMORIA 2021- Proxectos de difusión, formación e cooperación
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Difusión on line en Galicia: Camiños de Auga

Dada a situación sanitaria global, ideouse a
implementación e xestión dunha campaña promocional
online, en especial, nas redes sociais de xeito que, a
través de contido audiovisual específico e novo se
consiga: trasladar as ideas clave, conseguir dinamizar o
destino turístico e relanzar o sector a nivel local.

A campaña realizouse dende o mes de xuño, e supuxo
mellorar a comunicación e comunidade da nosa marca
turística “Camiños de Auga”:

Implementouse unha nova campaña online en redes
sociais de Camiños de Auga Galicia, durante o período
estival e ata ben entrada a tempada de outono (xuño –
outubro de 2021).
Pódese ver nas seguintes redes sociais:
Facebook: @caminosdeauga

Instagram: @camino_de_auga

As redes sociais escollidas como vehículo de
comunicación foron o Facebook (que conta actualmente
con máis de 10.000 seguidores) e o Instagram (máis de
2.000 seguidores) e nelas desenvolvéronse as seguintes
actividades.

a. Publicacións periódicas de contido turístico
para a dinamización do destino de Camiños de
Augas. Os contidos recollidos foron tanto de tipo
temático (turismo ambiental, turismo familiar, os
recursos “imprescindibles do territorio”, turismo
de autocaravana, etc.), como de tipo informativo
e actual: as festas e eventos a celebrar, iniciativas e
eventos promocionais, etc. Todas elas co obxectivo de
vender e dinamizar o destino e conseguir unha maior
afluencia de visitantes ó mesmo, foron reforzadas
cun orzamento concreto de publicidade nas propias
redes para promocionalas e incrementar o número
de persoas acadadas.
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b. Sorteos de aloxamentos e experiencias para dinamizar
a comunidade de seguidores en ambas redes sociais.
Leváronse a cabo un total de oito sorteos de noites
de aloxamento, xantares e experiencias no territorio,
converténdose nun dos principais reclamos
publicitarios e accións de apalancamento na difusión
e movemento da campaña online. Esta acción
concreta cumpría o dobre obxectivo de difundir a
oferta e os atractivos turísticos do territorio entre a
comunidade así como de involucrar ó empresariado
local no desenvolvemento e boa marcha do proxecto,
logrando ademais, que as propias persoas premiadas
fixeran difusión nas súas propias redes da calidade do
destino e dos negocios do mesmo. Estas publicacións
serviron para incrementar substancialmente a
comunidade de seguidores de Camiños de Auga.

c. Contratación de cinco blogueiros e blogueiras de
recoñecido prestixio e comunidades de seguidores
consolidados, especializados nos sectores turístico e
gastronómico, para dar a coñecer as potencialidades
e recursos turísticos do territorio da man das súas
visitas e posteriores notas en blogs, dos que se fixeron
eco, á súa vez, os propios perfís sociais da campaña
online. Os blogueiros escollidos foron os seguintes:
• Eva Abal, creadora de Una idea, un viaje. Finalista
nos premios IATI 2020 como mellor blog de
viaxes revelación e colaboradora de revistas
como Conde Nast Travel ou o programa da TVG
Quen anda aí?. A súa participación centrouse na
difusión das rutas de sendeirismo homologadas
coas que conta o territorio.

• Alberto Ribas, autor dos blogs Al vientooo e Máis
Grelos. Nominado como mellor blogger de viaxes
na última edición dos premios Escapada Rural.
Especializado en gastronomía, durante a súa
visita ó destino centrouse nesta temática ó longo
dos Camiños de Santiago que transcorren polo
mesmo.
GDR- Ulla Tambre Mandeo

• Carmen Delia Díaz, autora do blog Escapalandia,
o de maior repercusión para público familiar en
Galicia. A súa función no destino é percorrer e
difundir unha das dúas rutas ó volante deseñadas
e difundidas polo GDR Ulla Tambre Mandeo,
en concreto, a Ruta do Tambre que percorre os
puntos de especial interese dos concellos de
Boimorto, Vilasantar, Sobrado, Toques e Melide.
• Isaac Martín e Paula Bello, autores do blog
Chavetas, atópase entre os quince blogs de viaxes
con máis tráfico de España. Encargáronse de
realizar, documentar e difundir a Ruta do Ulla, a
cal transcorre por Arzúa, O Pino, Touro e Santiso.

• Silvia Viqueira, creadora de Antonautas na
lagosfera. A súa participación centrouse no
patrimonio histórico, arquitectónico e cultural
polo que vale a pena a visita ó destino do Ulla
Tambre Mandeo.

Algunhas das publicacións xurdidas a raíz desta iniciativa
foron:
• Antonautas na Iagosfera: más de 16 razones
• Chavetas: ruta do Ulla en coche

• Viaxando en furgo: El día que subimos la furgoneta al ferry
• Facebook Chavetas: Turismo de naturaleza en la Coruña
Interior
• Escapalandia. Que ver en Toques
• Escapalandia: Que ver en Boimorto
• Facebook Al vientooo. Camiños de Auga
• Una idea un viaje: Vilasantar, Arzúa, Touro
Este mesmo proxecto inclúe, ademais, a renovación dos
dominios das webs turísticas do GDR, tanto de Camiños
de Auga como do Xeodestino Terras de Santiago.

13%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Camiños de Auga en Portugal
Durante o ano 2021, o GDR levou a cabo unha importante
e primeira prospección no mercado portugués a través
dunha serie de actuacións ó longo do verán:

a. Colocación dun stand turístico do territorio no
centro comercial Parque Nascente, en Oporto, do 15
ó 17 de xullo de 2021 e do reparto no mesmo dos
últimos exemplares das guías turísticas relativas
ás rutas ó volante do Ulla e do Tambre editados no
2020, así como doutro material turístico facilitado
polos concellos que compoñen o destino, empresas
do sector turístico e elaboradores locais de produtos
agroalimentarios do territorio.

Tódolos concellos e establecementos de turismo
rural, hoteis e restaurantes do territorio foron
invitados a participar persoalmente e a enviar a
través do GDR o seu material promocional no espazo
do GDR en Oporto.
Aberto os sete días da semana, e de fácil acceso, é un
dos destinos favoritos para facer compras e gozar do
tempo libre para máis de 13 millóns de visitantes cada
ano. Durante 3 días dispoñemos dun espazo neste
centro comercial coa finalidade de dar a coñecer o
destino turístico, as Terras do Ulla e o Tambre.

Os traballos da empresa neste eido incluíron o deseño
do stand, e a súa elaboración, transporte e montaxe.

Conquista territorio portugués el GDR Ulla Tambre
Mandeo (elcorreogallego.es)

No stand contouse cun photocall deseñado para a
ocasión, que serviu de reclamo para a participación
nun sorteo e para acadar seguidores nas redes sociais.
Os sorteos consistiron en agasallar unha estancia
nunha das nosas casas de turismo rural e unha cesta
de produtos típicos da zona: queixo D.O.P. ArzúaUlloa, repostería tradicional de Melide e outro doces,
embutidos de porcos criados en liberdade, licores,
mel e moitos máis. Con esta estratexia lográronse
tamén impactos nos distintos canais de promoción e
a creación duna comunidade interesada en coñecer
o territorio.

24
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b. Redes sociais en portugués.

A incursión en Oporto complementouse durante o
verán coa creación dun perfil propio de Camiños de
Auga en Portugal, onde se fixo promoción turística
especificamente para este público obxectivo
(Caminhos de água | Facebook), conseguindo
unha comunidade de seguidores no país veciño
de 700 persoas e https://www.instagram.com/
caminhosdeagua/?hl=es con preto de 200 seguidores
en Instagram.

18%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021

MEMORIA 2021- Proxectos de difusión, formación e cooperación

25

Foro virtual turístico
O 5 de outubro de 2021 levouse a cabo o foro proposto
na memoria de actividades, ó que se lle chamou II Foro
Virtual Camiños de Auga nas Terras do Ulla e do Tambre.
Desenvolveuse durante a xornada da mañá, desde
as 10.00 horas ata as 15.00 horas, coa seguinte
programación:

10.00 a 10.30 horas. Presentación e acto inaugural
a cargo da moderadora da xornada, a xornalista
dona Silvia Castiñeiras, e o presidente do GDR Ulla
Tambre Mandeo, don Manuel Taboada Vigo.
10.30 a 11.15 horas. Relatorio: Un paseo polas terras
do Ulla e do Tambre, a cargo de dona Tamara Isabel
Franco, investigadora predoutoral no Programa de
Doutoramento en Investigación Agraria e Forestal
na USC e redactora principal da Guía da flora e da
fauna, usos e tradicións do Ulla Tambre Mandeo.

A celebración desta iniciativa publicitouse tanto a través
dos espazos online do GDR como na prensa escrita:

Web do GDR, 22 de setembro de 2021: II Foro Virtual
“Camiños de Auga nas Terras de Ulla e Tambre”
(gdrullatambremandeo.gal)

Nova El Correo Gallego, 30 de setembro de 2021: Feria
virtual para impulsar el atractivo de Melide y Arzúa
(elcorreogallego.es)
Nova El Correo Gallego, 7 de outubro de 2021: O foro
virtual analizou a potencialidade do territorio Ulla e
Tambre (elcorreogallego.es)

11.15 a 11.30 horas. Sesión de peche e inauguración
das mesas de contratación, a cargo da moderadora
da xornada, a xornalista dons Silvia Castiñeiras e de
dona María Fernández, xerenta do GDR Ulla Tambre
Mandeo.

11.45 a 15.00 horas. Mesas de contratación.
Networking das empresas turísticas inscritas coas
axencias de viaxes receptoras participantes no Foro:
Infinita Viajes, Interrías, Book&Way, Viajes Camino
de Santiago e Fresco Tours.

No foro virtual inscribíronse un total de 28 de
persoas, das cales un total de 24 representaban ou
eran responsables de empresas do sector turístico
(aloxamento, restauración, empresas de ocio, guías
turísticos, etc.), os cales participaron, na súa maior
parte, nas mesas de networking que se levaron a cabo a
partir das 11.30 horas e ata o fin da xornada. O resto de
persoas inscritas pertencían a perfís variados: técnicos
de turismo municipal, axentes de desenvolvemento local
do territorio, etc.

Estas mesas de networking supuxeron unha importante
oportunidade tanto para vender as potencialidades
do destino turístico como para vender as actividades,
fortalezas e atractivos dos distintos profesionais do
turismo local ante potenciais aglutinadores de clientes
como son as axencias de viaxe, así como planificar a
posibilidade de deseño e venda de paquetes turísticos
no destino.
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6%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Exposición turística itinerante
Realización dun catálogo fotográfico dos atractivos
turísticos do destino turístico e realización dunha
exposición fotográfica itinerante para exterior coas
trinta fotografías máis representativas.

A exposición, feita cunha imaxe por panel nun formato
xigante, busca mostrar o atractivo dos nove concellos
en tódalas súas vertentes: natureza, patrimonio,
gastronomía, tradición… achegando a visitantes de todo
o mundo os recunchos e segredos por descubrir.

Esta exposición presentouse no Festival da Luz de
Boimorto e colocouse, antes da chegada das condicións
climatolóxicas adversas do outono, en pleno Camiño
Francés durante os meses de setembro e outubro,
concretamente, na área recreativa de Lengüelle de O
Pino e no lugar de Furelos, en Melide. Foi inaugurada
polo presidente do GDR, Manuel Taboada e un dos
principais fotógrafos da exposición, Adolfo Enríquez.

11%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Actualización das guías do Ulla e o Tambre
As rutas circulares ó volante do Ulla e do Tambre
é un dos produtos turísticos estrela deseñados e
implementados polo GDR Ulla Tambre Mandeo. A ruta
do Ulla é unha ruta circular que percorre os concellos
de O Pino, Touro, Arzúa e Santiso con visita ós principais
puntos patrimoniais, naturais ou centros de servizos:
o conxunto de hórreos e igrexa en Pedrouzo, o Centro
de Interpretación do Río Ulla en Touro, o Pozo do Pego
do Ulla en Touro, o Salto das Pombas que divide Arzúa
de Touro, o Enredo do Abelleiro de Portodemouros en
Arzúa, o Pazo Vilar de Ferreiros de Santiso, o Ferry que
cruza de Vila de Cruces a Santiso polo Ulla, e a vila de
Arzúa antes de volver a Pedrouzo.
A ruta do Tambre é unha ruta circular que percorre
os concellos de Vilasantar, Boimorto, Toques, Melide
e Sobrado onde se realizan as seguintes visitas:
Igrexa románica de Santa María de Mezonzo, batán
e muíño en Mezonzo, ambos en Vilasantar, o miliario
romano e a Igrexa de Sendelle en Boimorto, a igrexa
prerrománica, o dolmen Forno dos Mouros e o salto
das Brañas en Toques, a vila de Melide, e o mosteiro e
lagoa en Sobrado.
Durante o 2021 levouse a cabo a actualización e reedición
da guía do Ulla e do Tambre. Revisouse o texto das guías

e actualizouse a información turística dos recursos
recollidos (horario visitas, tarifas, datos de contacto,
aloxamentos e outros negocios, etc.) e imprimíronse
2.000 exemplares en galego e portugués, e outros 2.000
en inglés e castelán.
A distribución en Galicia fíxose a través das oficinas de
turismo dos nove concellos do GDR Ulla Tambre Mandeo,
sobre todo a peregrinos do Camiño Francés e o Camiño
Norte nas súas dúas variantes.
A distribución en Portugal fíxose no stand do Centro
Comercial Parque Nascente a mediados do mes de xullo.

7%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Turismo ambiental: rutas de avistamento de flora e fauna salvaxe
O obxectivo desta acción é que se valorice e se dea a
coñecer a riqueza natural e ambiental do territorio, da
cal temos grandes expoñentes como:
• A ribeira do río Ulla, cun ben conservado bosque
de ribeira autóctono e numerosas rutas de
sendeirismo homologadas que a percorren ó
longo do seu transcurso polos concellos de Touro,
Arzúa e Santiso.

• A Serra do Careón, Rede Natura 2000, debido
á gran cantidade de especies de flora e fauna
protexidas, algunhas endémicas da zona como a
Santolina Melidensis.
• A lagoa de Sobrado, protexida baixo a figura
declarada pola UNESCO Reserva da Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, un lugar
espectacular tanto pola súas historia como polas
especies ornitolóxicas que por alí pasan.

O produto final consistiu en nove rutas ambientais e
un maratón ornitolóxico guiados por biólogos expertos
na materia. Durante os roteiros fíxose ademais da
clasificación de flora e fauna salvaxe, promoción da guía
da flora e fauna do territorio, elaborada polo GDR e cuxa
impresión foi financiada pola Deputación da Coruña fai
dous anos.

En concreto, leváronse a cabo as seguintes accións coas
seguintes datas:
• Ruta dos Muíños do Gándara. Vilasantar. 3 de
setembro
• Ruta polas Ribeiras do Ulla: da Ponte Basebe ao
Río Lañas. Touro. 4 de setembro.
• Ruta arredor de Barazón (Serpentinitas). Santiso.
10 de setembro.

• Río
Furelos:
recoñecemento
de
macroinvertebrados acuáticos. Melide. 11 de
setembro.
• Lagoa da Telleira. Boimorto. 17 de setembro.

• Ruta pola fervenza das Hortas e a súa contorna.
Arzúa. 18 de setembro.
• Ruta pola Senda Botánica do Río Mera. O Pino. 24
de setembro.

• Ruta pola Fervenza das Brañas e a súa contorna.
Toques. 25 de setembro.
• Ruta da carballeira da Casa do Gado e Lagoa de
Sobrado. 1 de outubro.

7%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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A Iª xornada de achegamento ás aves e maratón
ornitolóxico os días 8 e 9 de outubro, estivo dirixido
tanto ó público iniciado na materia como a inexpertos
con interese en aprender, público infantil e adulto,
persoas, grupos e familias.
Da man de persoal experto coñecemos e identificaremos
exemplares das moitas especies de paxaros e aves que
sucan os ceos do territorio e se serven del como acubillo,
nas distintas paraxes naturais coas que conta: a Serra do
Careón, Rede Natura 2000, a lagoa de Sobrado, Reserva
da Biosfera ou as ribeiras dos ríos Ulla e Tambre e os
seus afluentes.
A actividade contou con 33 inscritos, que participaron
tanto na formación previa do día 8 como na observación
e reconto de aves do sábado.
Para a promoción desta actividade, contratouse a
publicidade a unha empresa especializada que realizou
un plan de comunicación que incluíu cuñas de radio e
unha entrevista en Radio Voz.

6%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Promoción dos produtos agroalimentarios
Mellorando a comercialización dos produtos locais do
Camiño de Santiago facemos do turismo un revulsivo
para o desenvolvemento económico. Nos tempos que
corren, con menor número de afluencia de peregrinos, é
necesario optar por unha oferta de calidade, que dea un
produto diferenciado, baseado nos recursos endóxenos
locais para facer da experiencia da peregrinación unha
vivencia única e inesquecible.
Para a promoción dos produtos agroalimentarios de
calidade, ofreceuse ós establecementos de tódolos
Camiños un expositor coa marca agroalimentaria coa
que o GDR leva xa anos traballando, Manxares, e un
listado dos produtos dispoñibles: xeados Borboriño,
iogures Gur Gur, melindres ricos e amendoados da
Repostería Tradicional de Melide, licores Mejuto, doces
Mamá Teresa, Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa, embutidos
Aldea de Barrio etc.

O moble, realizado en madeira maciza, contribúe á
mellora da imaxe dos produtos agroalimentarios de
calidade do territorio e lles dá un lugar destacado nos
establecementos turísticos, co obxectivo de incrementar
a súa visibilidade e as vendas.
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Fixéronse un total de sete expositores, dos cales 5 se
atopan en establecementos turísticos e dous na sede do
GDR. As empresas beneficiadas con esta medida son:
• Restaurante As Casiñas en Sobrado
• Casa Brandariz en Arzúa

• Recuncho do Convento en Melide
• Abeiro da Loba en Sobrado
• Cabanas da Ulla en Touro.

6%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Comunicación e publicidade
Publicidade en prensa escrita. Contratouse a publicación
dunha noticia a toda cor e dunha páxina enteira que foi
redactada polo equipo técnico do GDR e publicada en
El Correo Gallego o día 26 de outubro de 2021 co título
“El otoño es ideal para gozar de las tierras de Arzúa y
Melide”.

Vallas publicitarias. Deseño, impresión e colocación de
vallas publicitarias de gran tamaño nas principais cidades
galegas sobre o destino turístico. A implementación e
alugueiro das vallas, a cal se planificaba durante 15 días en
A Coruña, Lugo, Santiago e Vigo, presentou modificacións
pola imposibilidade de conseguir a reserva de todos os
espazos planificados. En función da dispoñibilidade de
espazos, finalmente foron implementadas nas seguintes
localizacións: Milladoiro, Teo, Amenal e Ronda de Nelle
en A Coruña e, en vez de 15 días, un mes completo.

6%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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FORMACIÓN: Rede Natura: Ecoloxicamente sostible, economicamente rendible
Esta acción formativa tivo por finalidade formar á
poboación, en especial, ás persoas propietarias de
terras afectadas por esta figura, sobre a normativa da
Rede Natura, as posibilidades e opcións produtivas
e económicas que existen, e dotalos de alternativas
ecolóxicas e sustentables que manteñan a produtividade
da propiedade, moita dela en réxime de monte en man
común, evitando así o abandono actual e os reiterados
incendios.
A formación incluíu os seguintes contidos: un primeiro
bloque dedicado ás especificidades e condicionantes
da figura de protección europea Rede Natura 2000
xunto cos usos permitidos segundo a súa normativa,
e un segundo bloque dedicado ós distintos usos ou
alternativas para poder implementar nestas terras
entre os que se incluíron: apicultura, cogomelos, froitos
vermellos, alternativas de xestión en montes veciñais
en man común así como casos de éxito neste ámbito
concreto. Para cada unha das áreas temáticas contouse
con persoal experto nas mesmas.
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O curso celebrouse en Melide, no telecentro da
cooperativa Clun, durante o mes de setembro e a el
inscribíronse catorce persoas. Fixéronse saídas de
campo para visitar os casos de éxito e boas prácticas.

4%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Sostibilidade en eventos culturais con espectáculos en vivo
A actividade cultural con espectáculos en vivo reviste
una importancia decisiva nos espazos rurais, ao
constituír unha fonte de xeración de empregos directos
e indirectos. Os eventos en directo constitúen unha
parte esencial da cultura nos espazos rurais, pero este
tipo de eventos presentan una serie de carencias, con
grandes impactos negativos sobre o medio ambiente, a
cultura, as comunidades e a economía local. O proxecto
de cooperación pretende apoiarse na gobernanza para
implementar os 17 Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible (ODS) establecidos pola ONU (Axenda 2030) en
eventos culturais con espectáculos en vivo.

os que se actuará máis profundamente:
• Os Xenerais da Ulla de Touro

• A festa do galo e galiña piñeira do Pino

Ó longo do ano 2022 seguirase co proxecto, estudando,
segundo os 17 ODS as posibilidades de implantación nos
eventos dos nove GDR participantes.

No proxecto de cooperación participan conxuntamente
oito GDR galegos e un extremeño.

Durante este 2021 fíxose un estudo de campo no que
se determinaron os principais eventos susceptibles de
aplicar un protocolo de mellora en base ós obxectivos de
desenvolvemento sostible recollidos na Axenda 2030.

3%

Dos 18 eventos identificados no GDR Ulla Tambre
Mandeo, finalmente a xunta directiva elixiu dous sobre

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021

“Alimentos da Biosfera” busca unha mellora no servizo
de comedores de centros escolares, promovendo unha
alimentación saudable, baseada en valores fundamentais
como son: mellora da calidade dos menús escolares,
fomento da economía circular e desenvolvemento
socioeconómico do entorno, mitigación do cambio
climático, potenciar as marcas asociadas a cada Reserva
de Biosfera para producións alimentarias nos distintos
territorios dos Grupos de Desenvolvemento Rural
participantes, como estratexia común para mellorar
a calidade e facilitar a comercialización nos circuítos
curtos locais.

Durante o ano 2021 comezouse a traballar en dúas liñas
de traballo:
• Detectar as posibles melloras en canto deseño e
sostibilidade dos distintos tipos de envasados
utilizados nas empresas pertencentes a varios
GDRs de Galicia, tratando de identificar posibles
melloras na sostibilidade dos materiais utilizados,
propoñendo alternativas que permitan unha maior
incorporación a procesos de economía circular.
Incluído un recoñecemento do cumprimento dos
aspectos legais e lexislación vixente nos textos e
disposición dos distintos etiquetados que foron
obxecto de análise.

Alimentos da Biosfera: rede para a promoción de circuítos curtos alimentarios baixo a
marca Reserva de la Biosfera española.

• Busca dunha mellora no servizo de comedores
dos centros escolares, promovendo desta maneira
unha alimentación máis saudable, baseada en
valores fundamentais tales como son o uso de
alimentos de tempada e locais, así como tamén
incorporar alimentos ecolóxicos. Nunha primeira
fase realizouse unha asistencia técnica para
analizar a situación actual dos centros educativos
do territorio dos diferentes Grupos de Acción Local
(GALs) que participan no proxecto. Finalmente,
tras unha análise inicial de todos eles, traballarase
no 2022 nun proxecto piloto, cos comedores dos
colexios de Touro e Sobrado.
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Andaina e talleres pola igualdade
¡Grazas á Asociación Alecrín pola súa colaboración na organización desta actividade!
Os 24 GDR galegos, entre eles o GDR Ulla Tambre Mandeo,
deseñaron un calendario de actividades en torno ó 25N
cun acto central, unha andaina que percorreu Galicia o
sábado, día 13 de novembro. Miles de persoas do rural
camiñaron dende 24 puntos distintos da comunidade
para reclamar o fin da violencia machista.
Ao rematar o percorrido, todas as persoas asistentes
participaron nunha videoconferencia coa directora xeral
de Agader, Inés Santé, e a secretaria xeral de Igualdade,
Susana López Abella.

No caso do GDR Ulla Tambre Mandeo a ruta fíxose polo
Camiño Francés ó seu paso por Melide. Nel participaron
100 persoas, enchéndose así a cota de inscricións aberto.
A iniciativa da andaina, proposta por Agader, combinouse
neste GDR con dous talleres, impartidos por Mónica
Novás, dirixidos ás mulleres en prol da eliminación da
violencia de xénero:
• Praceres (con)sentidos. Empoderamento sexual
feminino contra a violencia de xénero.
• Autoestima e desgaste emocional.

4%

Porcentaxe con respecto ao total de difusión no 2021
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Talleres da Comisión Europea de Visión a longo prazo das zonas rurais
O taller supón unha oportunidade para que grupos
de cidadanía do entorno rural exploren o ideal de
futuro que teñen para a súa propia zona rural. Trátase
dunha oportunidade para que a poboación rural poida
contribuír á comunicación sobre a visión de longo prazo
para as zonas rurais da Comisión Europea.
Neste taller animouse ós habitantes rurais a pensar
como lles gustaría que fose a súa zona, como esta zona
podería cambiar nos próximos vinte anos, que evolución
lles gustaría ver e cales son as condicións de habilitación
necesarias para a súa zona se converta no lugar que
soñan.
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O GDR Ulla Tambre Mandeo organizou dous talleres:
• Taller do día 20 de xaneiro de 2021 en colaboración
coa Asociación de GDR de Galicia dirixido a todo o
territorio rural galego, no que participaron 16 dos
24 Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia.

• Taller do día 29 de xaneiro de 2021, enfocado
ó territorio do GDR Ulla Tambre Mandeo que
contou coa participación de 9 dos 21 membros da
xunta directiva do GDR.

GDR- Ulla Tambre Mandeo

Os Bolechas fan o Camiño Marciano (O Pino)
Por primeira vez, o GDR Ulla Tambre Mandeo, únese a
Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia.
Punto de encontro para o traballo conxunto entre as
administracións a prol do fomento do uso do galego.
Desde a súa creación todas as institucións, entidades e
asociacións implicadas na normalización lingüística do
galego, establecen unha dinámica de traballo común
para promover a dinamización lingüística. Os obxectivos
que persegue o GDR uníndose a esta rede son:
• Fomentar a dinamización da lingua galega e o seu
coñecemento, uso e divulgación social.
• Asegurar o contacto interinstitucional para a
consolidación das relacións que fagan efectiva a
acción dinamizadora.
• Ampliar a difusión
territorio.

e as actuacións no noso

A primeira actuación en colaboración coa Rede de
Dinamización Lingüística levouse a cabo o 5 de novembro
de 2021, no Centro Cultural Luís Seoane do Pino, e
consistiu nunha obra de teatro a cargo dos famosísimos
Bolechas.
A esta actuación acudiron 100 persoas de O Pino e dos
municipios máis próximos, principalmente público
infantil.

Outras actuacións de difusión do GDR
WEB CORPORATIVA
Nela mantense actualizada toda a información e
documentación relativa á xestión e tramitación das
axudas do Leader, así como a axenda coas actividades
que a asociación desenvolve ó longo do ano. Tamén
conta coa versión dixital, e dispoñible para descarga,
de moitos dos proxectos de difusión realizados: guía da
flora e da fauna, mapa turístico, etc. Parte da difusión
turística online que se realizou neste 2020, como é
a dixitalización das rutas do Ulla e do Tambre e a súa
locución en audioguías, aloxouse na web do GDR
cambiando por completo o deseño da pestana que se lle
dedica ó turismo e patrimonio.
O custe do mantemento e actualización da web, que
inclúe tanto a parte corporativa como a información
turística, ascendeu, no 2021, a 605 euros.
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NOTAS DE PRENSA
Desde a súa posta en funcionamento, o GDR comunica
as súas actividades ós medios de prensa escrita e
audiovisual galegos a través da redacción e remisión de
notas de prensa e material fotográfico.
PERFIL DE FACEBOOK

Nesta rede social o GDR conta cunha comunidade
activa de máis de 1.100 membros, entre os que se
atopan entidades públicas, axentes socioeconómicos
do territorio, empresas locais, etc. que comparten
entre eles información económica, cultural e laboral do
territorio e novas sobre proxectos de desenvolvemento
rural. Ó igual que a web, utilízase para publicitar as
accións e actualidade do GDR, pero dunha maneira máis
enriquecedora e áxil gracias á interacción propia deste
medio e á súa bidireccionalidade, a cal permite recibir
propostas e recoller opinións simultaneamente.
PARTICIPACIÓN NAS RADIOS LOCAIS DE MELIDE E
ARZÚA

O GDR conta cun programa propio en Radio Melide, o
Espazo Leader, o cal se emite cada xoves ás 11:15. Por
outra banda, tamén acode, baixo demanda, a Radio Arzúa
de forma periódica co mesmo obxectivo, dar a coñecer o
Leader e os seus resultados.
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Traballo en Rede a través da Asociación de GDR de Galicia
O GDR Ulla Tambre Mandeo forma parte da Asociación
de GDR de Galicia, e, dentro desta asociación, ten un
cargo de vogal na súa Xunta Directiva, formada por oito
GDR dos 24 que existen en Galicia.

Como membro da Xunta Directiva, o GDR ten
encomendadas varias tarefas que realiza ó longo do
ano. Durante o ano 2021, ademais de asistir ás xuntas
directivas, asembleas e reunións técnicas, o GDR Ulla
Tambre Mandeo tivo encomendadas as seguintes
funcións:
a. Participación no comité de comunicación,
encargándose da coordinación de sorteos nas redes
sociais con premios ofrecidos polos 24 GDR de Galicia
b. Representante dos GDR de Galicia nas mesas
participativas para a elaboración do Plan Estratéxico
de Galicia 2030.

c. Representante dos GDR de Galicia nas reunións de
planificación da RIS3, Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia 2021-2027.
d. 30 aniversario Leader:

Coordinación do encontro na provincia da Coruña
dos persoeiros máis relevantes que puxeron en
marcha o Leader en Galicia nos seus inicios.

Sendo Portodemouros o berce deste programa
participativo. Sendo esta a zona onde naceu o
Leader e se empezou a desenvolver o turismo
rural, a xornada estivo centrada neste sector e nas
persoas protagonistas dende o primeiro momento.
No eido turístico visitouse o Enredo do Abelleiro
e a Casa Brandariz, como proxectos piloto de
aquela época, e tamén a Casa Medín do Pino, como
proposta innovadora de hoxe en día que combina
unha explotación de vacas de carne en extensivo con
aloxamento de calidade no Camiño Norte.
A xornada contou coa presencia da ex Directora Xeral
de Medio Rural, Belén Hernández, antigas técnicas
e xerentas deste Grupo de Desenvolvemento Rural
como Mari Carmen Gil e Paula Suances, e a nosa
secretaria e emprendedora no 1993 con Casa Souto
de Abajo e Os Buxeiros de Santiso, Matilde Pallares e
outras persoas que actualmente xestionan o Leader.

Na xornada, moi emotiva, unha frase soou con
forza unha e outra vez. “Estades tolos”: Iso do
desenvolvemento participativo, que uns veciños
decidan os cartos que se lle dan a outros, que as
asociacións de veciños e de gaitas xestionen cartos
públicos, que a xente participe....iso non pode
funcionar, “estades tolos”. A idea final está clara,
non estaban tan tolas esas persoas, 30 anos despois
o Leader segue contribuíndo de maneira clara a
autogobernanza e o desenvolvemento rural.
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RESULTADOS DO PROGRAMA LEADER NO 2021
Presentamos os resultados do que foi o Leader neste ano 2021, o quinto ano de xestión do programa 2014-2020.

Resolvéronse na convocatoria 2021-2022 cinco proxectos que esgotaron o orzamento dispoñible. Dous proxectos
produtivos, unha pensión no Camiño Primitivo ó seu paso por Toques e un centro de día no Pino. Dous proxectos non
produtivos promovidos por Asociacións (Alecrín adquiriu seis ordenadores portátiles para a alfabetización dixital,
e unha cooperativa de Vilasantar vai poñer en marcha un proxecto de valorización de lixo orgánico). E financiouse
un proxecto non produtivo promovido polo Concello de Sobrado para a posta en marcha dun centro de día na antiga
escola, actualmente abandonada.
Dez proxectos quedaron en lista de agarda por falta de fondos dispoñibles, cinco promovidos por concellos e cinco por
empresas. Destes cinco promovidos por empresas, é previsible que dous deles consigan a subvención Leader no 2022,
posto que o Concello do Pino renunciou a axuda concedida a finais de abril, polo que os fondos que tiña asignado este
proxecto para o 2022 serán distribuídos entre proxectos produtivos.
Por outra banda, e no tocante á execución, cabe salientar que o 2021 presenta, xunto coa do ano 2020, unha das cifras
máis baixas na historia do GDR, debido a que os fondos asignados ó centro de día do Pino nesta anualidade 2021 non
foron reasignados a outros proxectos, o cal supuxo que aproximadamente o 60% dos fondos públicos destinados a
proxectos produtivos (o que supón o 38% do total do orzamento Leader dispoñible no 2021), quedara sen executar
na anualidade 2021.

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 nivel de cumprimento dos mesmos, unha vez contemplada a contribución das accións do ano 2021, é o seguinte:

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.

No ano 2021 unha entidades solicitou a entrada no
GDR, Mel Finca Orgánica Soc. Cooperativa Galega.
Non obstante, por outra banda, a asociación veciñal o
Leboreiro solicitou saír do GDR, polo que o número de
membros mantense en 68 entidades. Isto supón que, por
segundo ano consecutivo, se rompe a evolución á alza
que viña presentando o GDR desde o ano 2016, cunha
media de tres entradas anuais. Non obstante, os bos
datos de anos anteriores suplen esta carencia puntual a
nivel de resultados acumulativos do programa.
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B. Creación de emprego de calidade.

Os obxectivos smart neste ámbito son, para todo o período
Leader, 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 27 empregos,
superando o obxectivo establecido para o programa de 26
novos empregos, dos cales o 93%, a práctica totalidade,
se crearon contratando a colectivos desfavorecidos
segundo o baremo establecido polo GDR.

GDR- Ulla Tambre Mandeo

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 dunha nova iniciativa
de agroturismo ou de turismo industrial agroalimentario
e a incorporación de dúas novas empresas ó sector.

No 2020, seguiuse consolidando a creación de espazos
de promoción e venda de produtos agroalimentarios
locais nos proxectos empresariais presentados, cunha
nova incorporación, a do proxecto O Remanso de Cosme,
en Santiso, o cal está en execución actualmente.

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 ano 2020, as oportunidades para amosar a
gastronomía e produción agroalimentaria do territorio
reducíronse drasticamente por mor da crise sanitaria.
Non obstante, na difusión online do GDR tamén se
tivo presente esta dimensión: incluíndo a produción
agroalimentaria como un dos recursos a promocionar
con Camiños de Auga.

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, o Leader 2014-2020 está
supoñendo amplas diferencias co período anterior,
mellorando moito as ratios de emprendemento e
representación empresarial feminina. Este cambio,
non obstante, deixouse ver con maior intensidade nos
primeiros anos do programa.

F. Desenvolvemento do sector ambiental na
economía 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, oito foron as empresas
do territorio que implantaron medidas de eficiencia
enerxética para o desenvolvemento da súa actividade,
circunstancia que puntúa positivamente no baremo de
valoración, non houbo cambios neste senso no 2020. Por
outra banda, no que levamos de programa, 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.
No 2020, máis do 50% dos proxectos produtivos
aprobados, supuxeron o nacemento de novas empresas
no territorio, o que supón un avance importante neste
senso. Ademais, catro das iniciativas supoñen a creación
dun servizo ou actividade nova a nivel municipal.

H. 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 de 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.
No 2020 o GDR acada un avance neste obxectivo
estratéxico coa posta en marcha dunha nova empresa no
sector forestal, centrada nos usos alternativos do monte,
con orixe no curso de formación de camelia sinensis e
nogueira celebrado o ano anterior.
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I.

Outras áreas importantes complementarias da estratexia de desenvolvemento local.

a. 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.
b. 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.
c. Valorización do patrimonio, promoción turística
ou da xeración de produtos turísticos ou vivencias
para turistas baseados en elementos patrimoniais
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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 e co esforzo
dinamizador do GDR por darlles visibilidade con
accións como, entre outras, as recollidas na xestión do
Xeodestino.
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 seis novos negocios de aloxamento no
Camiño Norte a nivel local, o cal supera con moito as
expectativas do GDR neste ítem.

GDR- Ulla Tambre Mandeo

NIVEL DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
Como se pode observar na gráfica, o cumprimento dos obxectivos estratéxicos SMART presenta valores heteroxéneos,
consolidándose, un ano máis, un gran avance nalgún dos ámbitos de actuación, incluso superando as expectativas do
Grupo, e outros ámbitos nos que a estratexia e traballo do GDR segue amosando tímidos resultados.
No momento de redactar esta memoria está enriba da mesa a preparación dunha convocatoria de axudas a maiores,
a 2021-2022; con cambios previstos nas bases regulares que dean cabida a proxectos relacionados coas ferramentas
incluídas no proxecto da Lei de recuperación da terra agraria da Xunta de Galicia.

Afrontarase esta nova convocatoria como a última oportunidade para acadar o maior nivel de cumprimento dos
obxectivos definidos na EDL do 2016.
E unha vez superada, a avaliación realizada e a análise dos resultados serán a clave para corrixir e orientar as accións
futuras, pensando xa na Estratexia de Desenvolvemento Local Leader 2021-2027.
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Cadro de indicadores de execución cuantitativos Leader Medida 19.2
CONVOCATORIA 2017-18

Número de iniciativas aprobadas

Investimento subvencionable total dos proxectos aprobados
Importe total da convocatoria de axudas 17-18

Porcentaxe de execución acadada na anualidade
Non produtivos

Proxectos produtivos

Número

% media axuda
Número

% media axuda

CONVOCATORIA 2018-19

Número de iniciativas aprobadas

Investimento subvencionable total dos proxectos aprobados
Importe total da convocatoria de axudas 18-19

Porcentaxe de execución acadada na anualidade
Non produtivos

Proxectos produtivos

Número

% media axuda
Número

% media axuda

CONVOCATORIA 2019-20

Número de iniciativas aprobadas

Investimento subvencionable total dos proxectos aprobados
Importe total da convocatoria de axudas 19-20

Porcentaxe de execución acadada na anualidade
Non Produtivos

Proxectos produtivos

Número

% media axuda
Número

% media axuda

CONVOCATORIA 2020-21

Número de iniciativas aprobadas

Investimento subvencionable total dos proxectos aprobados
Importe total da convocatoria de axudas 20-21

Porcentaxe de execución acadada na anualidade (prórrogas Covid)
Non produtivos

Proxectos produtivos

Número

% media axuda
Número

% media axuda

CONVOCATORIA 2021-22

Número de iniciativas aprobadas

Investimento subvencionable total dos proxectos aprobados
Importe total da convocatoria de axudas 21-22

Porcentaxe de execución acadada na anualidade
Non produtivos

Proxectos produtivos
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Número

% media axuda
Número

% media axuda

ANO 2017

15

1.985.646,42 €
856.676,67 €
83%
5

79%
10

29%

ANO 2018

16

3.514.294,17 €
694.982,47 €
93%
6

61%
10

33%

ANO 2019

16

3.037.136,84 €
669.919,34 €
76%
5

59%
11

33%

ANO 2020

11

966.904,81 €
351.666,63 €
63%
4

49%
7

33%

ANO 2021

5

1.662.516,70 €
509.428,00 €
69%
3

41%
2

27%

GDR- Ulla Tambre Mandeo

OBXECTIVOS GDR LEADER 2014-2020. GRADO DE EXECUCIÓN ACUMULATIVA ANO 3 RESULTADO

1. Gobernanza local e animación social do territorio
1.1. Número de consultas de subvencionalidade na oficina técnica do GDR
1.2. Número de solicitudes Leader na oficina técnica do GDR
1.3. Novas entidades adscritas ó GDR

2. Crear emprego de calidade.
2.1.Número de UTAs creadas

2.2. Desas, 5 UTAs cualificadas ou salario superior á media galega
2.3. Contratación de colectivos desfavorecidos

229
78
11
27
1

18,25

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

3

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

4

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

0

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

74.100

5.1. Iniciativas de emprendemento feminino

5

5. Mellorar a calidade de vida de maiores e público infantil e a igualdade entre homes e mulleres
5.2. Entidades mixtas coa representante feminina

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

6. Desenvolvemento do sector ambiental na economía local
6.1. Asentamento de empresas do sector ambiental

6.2. Introdución de medidas de eficiencia enerxética en empresas

9
4
0

7. Impulso á innovación

6

7.1. Novas empresas

8

7.2. Novos servizos ou produtos a nivel municipal

7.3. Visibilizar a tecnoloxía e coñecemento empresarial galego

3
0

8. Transformación en produtos turísticos estruturados dos principais elementos patrimoniais
8.1. Produtos turísticos estruturados

3

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

50

9.4. Creación de empregos no sector forestal

0

9. Valorización económica de especies forestais galegas a través de usos e explotacións
alternativas
9.2. Novas empresas relacionadas con usos alternativos forestais
9.3. Información a CVMC
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30 ANOS DE
PROXECTOS LEADER
Neste ano 2021 fanse 30 anos de traxectoria da metodoloxía Leader impulsada pola Unión Europea co obxectivo
de descentralizar as políticas de desenvolvemento rural,
e que está na orixe da constitución dos Grupos de Desenvolvemento Rural como axentes de dinamización do
territorio.

O GDR Ulla Tambre Mandeo, constituído no ano 2008 en
Sobrado dos Monxes e actualmente radicado en O Pino,
tomou o relevo da súa predecesora e pioneira no conxunto de Europa, a Asociación Portodemouros, fundada
no ano 1991, continuando con gran éxito o traballo iniciado por esta en prol dun desenvolvemento territorial
sostible.

Estes éxitos do GDR Ulla Tambre Mandeo e da Asociación
Portodemouros nestes 30 anos, susténtanse sen dúbida
algunha na súa concepción e filosofía de “procesos de
abaixo-arriba”, onde a sociedade civil, - organizada a través de asociacións de mulleres e mozos, asociacións culturais, deportivas e ambientais, asociacións comerciais
e de empresarios, ANPAs, cooperativas, comunidades de
montes, sociedades agrarias de transformación, e outras
entidades locais -, é a verdadeira protagonista do profundo e continuado impacto dos fondos Leader no ámbito rural, a través da súa participación no GDR e contribución na definición da estratexia a seguir no territorio.
Sen esquecer, para a consecución destes logros, o necesario e continuado acompañamento técnico, disposto a responder ás necesidades desta comunidade local,
orientar e transformar a súa visión e proxectos en realidades materiais concretas.

Enraizados no territorio a través das súas xentes, a execución e posta en marcha de multitude de proxectos
apoiados e financiados mediante o GDR, contribuíu neste tempo a dinamizar, desenvolver e construír territorio,
a tecer relacións e conexións entre os seus habitantes e
as súas iniciativas, a dotar de novos, innovadores e mellores servizos, e a fixar e atraer poboación. En definitiva, a manter vivo o rural no presente e proxectalo como
espazo de vida para o futuro. Este é, a marxe de calquera
consideración, o gran logro do programa Leader nestes
30 anos.
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Fronte a un rural baleirado por políticas públicas que se
esqueceron, máis ou menos conscientemente destes espazos, os seus habitantes, a veciñanza, ao longo destes
30 anos, desde a súa decidida aposta polo lugar mostran
o camiño a seguir e sentan as bases e alicerces para continuar avanzando cara un rural con futuro, e sostible.

Así nolo mostra unha visita polos proxectos emprendidos co apoio dos fondos Leader nos nove concellos que
hoxe forman parte do GDR Ulla Tambre Mandeo.
Este percorrido nos ofrece un reflexo do territorio e da
súa realidade socioeconómica, mostrándonos un espazo
rural dinámico e diverso, onde a aposta polo sector primario e os produtos agroalimentarios tradicionais convive con novos aproveitamentos e produtos.

Un territorio que se adapta aos paradigmas actuais apostando pola economía circular e o aproveitamento dos residuos xerados para transformalos, non so nun recurso,
senón nun beneficio medioambiental para o conxunto
da sociedade.
Un territorio que medra a través da modernización tecnolóxica e a innovación nos diferentes sectores: na construción, nos oficios, na gandería, no sector agroforestal...
entre outras moitas actividades que se desenvolven.

Un territorio que continúa a dar e mellorar os servizos
básicos para os seus habitantes, e que acolle aos seus
visitantes ofrecéndolles o que produce, pechando así o
círculo.
E tamén, un territorio resiliente capaz de adaptarse e
sortear crises económicas e sanitarias e saír delas con
proxectos consolidados na súa maior parte, que miran
cara o futuro con optimismo a pesares da gran incerteza
actual.

GDR- Ulla Tambre Mandeo

+ 240 proxectos financiados

+ de 20M € de subvencións
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MELIDE
PROMOTOR/A
Bodegas Mejuto

PROXECTO
Fabricación propia
de licores.

2017/18

PROMOTOR/A
Hortasol SL

PROXECTO
Produción de
Arando en Galicia.

2013

PROMOTOR/A
Cervisa Sistemas
Metálicos SL

PROXECTO
Modernización
de empresa de
fabricación de
estruturas metálicas.

2013
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SANTISO
PROMOTOR/A
Ana Mouriño

PROXECTO
Complexo turístico
gastronómico
cultural O Remanso
de Cosme.

2020

PROMOTOR/A
AAVV Arcediago,
Rairiz e Mourazos

PROXECTO
Centro
interxeneracional.

2017/18

PROMOTOR/A
Matilde Pallares

PROXECTO
Casa de turismo
rural O Souto de
Abaixo.

2007
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TOQUES
PROMOTOR/A
Abel Vázquez

PROXECTO
AVAZAMA. Creación
de servizo de carpintaría.

2020

PROMOTOR/A
Panadería Toques SL

PROXECTO
Creación de panadería e pastelería.

2008

PROMOTOR/A
Espomasa Poliuretanos SL

PROXECTO
Investimento en
maquinaria para o
aumento de produtividade.

2020
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SOBRADO DOS MONXES
PROMOTOR/A
Aldea do Barrio SL

PROXECTO
Ampliación de explotación porcina
extensiva.

2013

PROMOTOR/A
Javier González

PROXECTO
Ampliación de explotación equina.

2012

PROMOTOR/A
David Ares

PROXECTO
Casa Naveira. Panadería artesanal con
forno de leña e fabricación de doces.

2014/15 e 17
MEMORIA 2021- 30 anos de proxectos Leader
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ARZÚA
PROMOTOR/A
Tecnología Modular
VLC

PROXECTO
Tecmódulo.

2015

PROMOTOR/A
Agroforestal
Vaamonde Mella SL

PROXECTO
Modernización
e ampliación de
empresas de servizos
agrícolas e forestais.

2014/15

PROMOTOR/A
Seixas Indulac SL

PROXECTO
Xeou.
Acondicionamento
de local para venda
de xeados artesanais.

2020
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BOIMORTO
PROMOTOR/A
Iago Seoane Vila

PROXECTO
Naigaia. Posta en
marcha dunha
empresa de ocio e
tempo libre.

2020

PROMOTOR/A
Asociación Amarai

PROXECTO
Transporte adaptado
para persoas con
discapacidade.

2020

PROMOTOR/A
Río Queiro SL

PROXECTO
Aumento do valor
engadido de
produtos forestais.

2012
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O PINO
PROMOTOR/A
Costiña orgánica SL

PROXECTO
Empacadora big
bales, encaixadora
e equipamento
de tratamento de
augas.

2020

PROMOTOR/A
DGranxa servizos
técnicos SL

PROXECTO
Instalación
de enerxías
renovables para
autoabstecemento.

2017

PROMOTOR/A
Marela Cantina

PROXECTO
Tenda de produtos
locais e ecolóxicos en
cantina.

2018
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TOURO
PROMOTOR/A
Mª Carmen Paz
Quinteiro

PROXECTO
Residencia 3ª idade
(Os Tercios)

1996

PROMOTOR/A
Gandería Chousa
Nova SC

PROXECTO
GurGur. Fabricación
artesanal de iogur.

2012

PROMOTOR/A
Fontes de Mané SL

PROXECTO
Cabanas do Ulla.
Ampliación de
campamento de
turismo.

2019/20
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VILASANTAR
PROMOTOR/A
Mel Finca Orgánica
SCG

PROXECTO
Creación dun punto
verde para xestión
local e sostible de
materia orgánica.

2022

PROMOTOR/A
Concello de
Vilasantar

PROXECTO
Escola agroecolóxica
de Vilasantar

1992

PROMOTOR/A
GSV Agro SL

PROXECTO
Maquinaria para
limpeza de gran.

2019
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MELIDE

SANTISO

TOQUES

SOBRADO

ARZÚA

BOIMORTO

O PINO

TOURO

VILASANTAR
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