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PRESENTACIÓN 
Constitúe o obxecto do presente informe a descrición detallada do procedemento de redacción 

dunha estratexia de desenvolvemento local no ámbito territorial da Asociación de 

Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, (GDR UTM), composto polos seguintes concellos: 

Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado, Toques, Touro e Vilasantar, para a futura 

xestión do Leader 2014‐2020, baixo a metodoloxía participativa que caracteriza o 

Desenvolvemento Local baseado en Comunidades Locais (DLCL). 

A estratexia de desenvolvemento local, a través da metodoloxía participativa, incorporou as 

achegas dos principais axentes socioeconómicos do territorio, tanto de índole pública como 

privada, co obxectivo de dar solucións innovadoras e integradas para apoiar a dinamización do 

territorio e sobre todo, mellorar a gobernanza. 

ESTRUTURA DE TRABALLO 
O equipo técnico coordinou o deseño da Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR para o 

período 2014‐2020 en varias etapas e con dous ámbitos de traballos diferenciados nos que se 

avanzou de forma simultánea: 

 Candidatura da asociación como entidade colaboradora para a xestión do Leader 2014‐ 2020. 

Tarefas administrativas e de seguimento de cara ó cumprimento dos requisitos especificados 

nas bases reguladoras, do cal, depende a selección do Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla 

Tambre Mandeo como entidade colaboradora na xestión do futuro Leader 2014‐2020. As 



devanditas tarefas incluíron: o contacto, información e coordinación de todo o proceso coas 

entidades socias da Asemblea Xeral así como da Xunta Directiva; a organización, celebración, 

supervisión e seguimento das reunións necesarias no ámbito da asociación; a realización dos 

trámites administrativos necesarios así como as tarefas de promoción e divulgación. 

 Elaboración da Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR UTM, baixo a metodoloxía 

participativa do DLCL. 

A elaboración da estratexia seguiu o esquema que de detalla a continuación: 

Tarefa 
Partici
pativo 
 

FASE DE 
PARTICIPA

CIÓN 
Cronog. 

Identificación de actores clave/lanzamento do proceso   FASE I marzo 

Estudo socioeconómico   marzo 

DAFO participativo  FASE II abril 

Obxectivos e medidas concretas  FASE III maio 

Borrador da estratexia   maio 

Análise do borrador da estratexia  FASE IV xuño 

Entrega do documento final   xullo 

 

Para dinamizar e potenciar a participación e recoller as súas aportacións, utilizáronse as 

seguintes ferramentas: 

Ferramenta FASE I FASE II FASE 
III 

FASE 
IV 

REUNIÓNS 

Debate cos membros da Xunta directiva     

Debate cos membros da Asemblea Xeral     

Reunións sectoriais ou territoriais  8 6  

Reunións individuais con expertos    6 

OUTRAS FERRAMENTAS 

Contactos telefónicos     

Correos electrónicos     

Bitácora virtual     

Redes sociais     

Prensa: noticias     

Radio Melide     

 

1. FASE I DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ: Identificación de actores clave, organización das áreas 

de traballo e lanzamento público do inicio do deseño da estratexia.  

 

Período de traballo Mes de marzo 

Medios utilizados: 

Contactos telefónicos 

Correo-electrónico 

Bitácora virtual 

Facebook 



Debate cos membros da Xunta Directiva para determinación das áreas e 
actores clave 

 

 Identificación dos axentes, tanto persoas como entidades cun papel relevante no estudo 

das distintas temáticas tratadas con relación á Estratexia de Desenvolvemento Local, co 

obxectivo de dotar ó documento resultado desta primeira fase de traballo de perspectivas 

de valor que enriquezan a diagnose.  Identificáronse un total de 85 actores clave, que se 

incluíron nunha lista de distribución de correo electrónico e cos que se contactou 

directamente, a través de teléfono ou reunións presenciais. Estas persoas foron: 

 Os membros da Asemblea Xeral 

 Os Axentes de emprego e desenvolvemento local dos concellos 

 Algunhas das persoas que recibiron axuda Leader no período 2007-2013 e que seguen 

vinculadas ó GDR a través de encontros formais ou informais, e que amosaron interese 

en participar no deseño da estratexia. 

 Outros actores relevantes: directores das radios locais, persoal da D.O.P. Arzúa-Ulloa, 

líderes locais non vinculados á unha entidade do GDR, xerencia das principais 

cooperativas, persoal cualificado de consultarías do territorio especializadas en temas 

de interese para a estratexia, produtores ecolóxicos e produtores agroalimentarios. 

 Persoas de fóra do territorio expertas en diferentes temáticas: cooperación 

internacional, deseño de estratexias, desenvolvemento sostible e innovación. 

 Nesta etapa, unha vez identificados os actores clave, e en colaboración con eles, e en 

coherencia coa realidade socioeconómica do territorio definíronse cinco áreas de traballo: 

agro, forestal, comercio e industria, sociedade e xénero e turismo. O obxectivo desta 

organización foi estruturar temáticas e mesas de traballo que axudaran a dar forma á 

información e á planificación A partir desta estrutura deseñouse o calendario de contactos 

e estableceuse a liña de comunicación flexible cos actores, para incorporar a súa 

perspectiva e coñecemento ás áreas de traballo. 

 Por último, nesta fase comezou unha campaña de difusión para dar a coñecer a elaboración 

da estratexia. Fíxose un lanzamento ó público en xeral, con comunicacións on-line, coa 

habilitación de recursos tecnolóxicos de impacto social: redes sociais, bitácora virtual; como 

comunicación offline, coa presenza en medios de comunicación e a habilitación dun 

teléfono de atención á comunidade local. 



 

 

 

2. Realización dun estudo socioeconómico: caracterización integral do ámbito territorial do 

GDR con relación á situación socioeconómica actual. Recollida e tratamento de información 

relevante do ámbito territorial ó que se circunscribe a estratexia de desenvolvemento local 

especificado para o Leader 2014‐2020. A realización deste estudo socioeconómico fíxose 

por parte do equipo técnico redactor.  

 

3. FASE II DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ: Diagnose participativa: DAFO 

 

Período de traballo Mes de abril 

Medios utilizados: 

Contactos telefónicos 



Correo electrónico 

Bitácora 

Facebook 

Radio Melide (26 de abril) 

Prensa escrita 

Reunións territoriais (8 reunións cos expertos de cada concello para 
crear o DAFO nas que, en cada unha delas, se analizou o estudo 
socioeconómico ó completo) 

Debate e corrección do DAFO cos membros da Xunta Directiva 

Debate e corrección do DAFO cos membros da Asemblea Xeral 

 

Trala caracterización e elaboración do estudo socioeconómico levouse a cabo, por parte dos 

actores clave, en colaboración co equipo redactor da estratexia, unha análise 

pormenorizada dos datos, da que se derivou unha diagnose que se resumiu nun DAFO. Para 

chegar a este resultado, o estudo socioeconómico completo foi analizado nun total de oito 

reunións territoriais, nas que se convocaron ós actores clave identificados na primeira fase 

e nas dos órganos de goberno do GDR, todo elo para chegar ó resultado: un DAFO 

estruturado en base ás cinco áreas temáticas definidas anteriormente. Esta fase incluíu:  

 Discusión dos resultados obtidos cos principais axentes do grupo de desenvolvemento 

rural, co persoal técnico da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de enlace e con 

outros axentes públicos e privados relevantes do territorio. 

 Primeiros apuntamentos, aínda sen concretar nin ordenar, de algunhas liñas estratéxicas 

e accións concretas, para o que se tomou como referencia a información aportada pola 

análise DAFO. 

Inclúense as actas recollendo as principais aportacións das reunións desta fase e das seguintes 

como anexo I a este informe.   

Trala obtención do DAFO, trasladouse esta información ó público en xeral, e invitouse á 

participación e ó debate. Para elo levouse a cabo unha campaña on-line e off-line do traballo 

realizado na caracterización do territorio. Esta fase inclúe: 

 Información na bitácora virtual 



 
 Información a través dos medios de comunicación. Recóllese o dossier de prensa como 

anexo II a este informe, así como un recopilatorio das intervencións nas radios locais. 

 Información e debate na Asemblea Xeral do 21 de abril de 2016. Presentación en 

Asemblea Xeral dos principais resultados do proceso participativo da caracterización do 

territorio. (Ver anexo I) 

 Información e debate en Facebook: 

 
 



 
 

4. FASE III DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Deseño da estratexia: obxectivos e medidas. 

 

Período de traballo Mes de maio 

Medios utilizados: 

Contactos telefónicos 

Correo electrónico 
 

Enquisa-cuestionario a empresas beneficiarias do Leader 

Bitácora virtual 

Facebook 

Prensa escrita 

Información e debate coa poboación (4 reunións) para 
concretar accións e medidas a partir do DAFO 

Reunións sectoriais agroalimentaria e turística para concretar 
accións e medidas a partir do DAFO 

Posta en común e corrección das accións e medidas cos 
membros da Xunta Directiva 

Posta en común e debate sobre as accións e medidas cos 
membros da Asemblea Xeral 

 

Corresponde a esta etapa a previsión das medidas concretas que se levarán a cabo e os 

criterios de baremación que se establecerán para a subvención de proxectos, segundo os 

obxectivos que levarán ó territorio a Corrixir as Debilidades, Afrontar as Ameazas, Mellorar 

as Fortalezas e Explotar as Oportunidades, non só a partir do estudio da DAFO, senón tamén 

a partir da análise dos principais resultados do Leader 2007-2013 que serven de experiencia 

para mellorar. 



Esta fase xa non estivo destinada unicamente ou principalmente ós 85 actores clave 

determinados na primeira fase, senón que se abre a toda a poboación en xeral, buscando 

optimizar e maximizar a participación, de forma que a través de un gran número de opinións 

e puntos de vista, se mellore considerablemente a diversidade da estratexia. 

Esta fase levouse a cabo mediante dúas vías principalmente: reunións presenciais e forte 

campaña on-line de información e convite á participación. 

 Reunións presenciais de debate abertas ó público en xeral nas que se presentou o DAFO 

estruturado segundo as áreas temáticas, e se extraeron, a partir desta diagnose, os 

obxectivos e accións a emprender. Realizáronse un total de 4 reunións en distintas vilas: 

Melide, a onde asisitiron os responsables do Programa en Agader, Sobrado, reunión, 

centrada no sector forestal, Touro, que contou coa participación das Axentes de Emprego e 

Desenvolvemento Local dos concellos do GDR, e Vilasantar, coas persoas beneficiarias 

dunha axuda Leader no anterior período. 

 

 

 Trala reunión de Vilasantar, á que estaban convocados ós beneficiarios dunha axuda 

Leader 2007-2013, e ante a escasa afluencia dos mesmos á reunión, tratouse de 

recoller a súa opinión a través de cuestionarios destinados específicamente a este 

colectivo de persoas que coñecen o Leader por ter recibida unha unha axuda. 

Fixéronse un total de 10 cuestionarios, dos que a principal conclusión foi que os 

trámites administrativos supoñen unha traba e dificultade, pero que a atención 

próxima e a oficina do territorio axudan a superar esta eiva (Cuestionario tipo no 

anexo  

 Reunións sectoriais da pequena industria agroalimentaria e do sector turístico. O 

estudo socioeconómico puxo de relevancia a importancia destes dous sectores no 

territorio, polo que os principais axentes do sector foron convocados a unha reunión 

temática na que se lles presentou o DAFO dos seus sectores a partir do cal extraeron 

os obxectivos e as principais liñas de traballo para acadalos. (Ver anexo I) 

 Reunión dos membros da Xunta directiva e da Asemblea Xeral (ver anexo I) 

 Campaña nas redes sociais, bitácora e correo electrónico convidando a participar na 

segunda rolda de reunións: 

 



 
 

 

 
 

 Campaña nas redes sociais, bitácora e correo electrónico informando sobre os 

principais resultados da primeira rolda de reunións: pílulas informativas e análise 

DAFO, para aquelas persoas que non puideron asistir ás reunións. 



 

 
 

5. Realización do borrador da estratexia, documento final onde se desagrega de forma 

detallada o contido da estratexia, con base no proceso participativo levado a cabo, que 

inclúe as liñas prioritarias do GDR, os obxectivos “Smart” e un plan de acción deseñado para 

a consecución dos obxectivos, con descrición do conxunto de criterios para a selección de 

proxectos que rexerán o baremo, e plans específicos: de cooperación, de formación e de 

difusión e promoción territorial. 

6.  FASE IV DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ: Análise do borrador de estratexia. 

 

Período de traballo Mes de xuño 

Medios utilizados: 

Correo electrónico 

Bitácora 

Facebook 

Radio Melide 



Reunión Asemblea Xeral (07/06) 

Unha nova oportunidade que permitiu seguir enriquecendo a participación da comunidade 

local na elaboración da estratexia de desenvolvemento local. Con este motivo, durante o 

mesmo, utilizouse o espazo virtual da bitácora e os medios de comunicación locais para a 

exposición, discusión e testeo da mesma, co obxectivo último de conseguir a mellor 

orientación da estratexia cara ás demandas cidadás. Os resultados das valoracións que se 

recibiron foron debidamente procesados polo equipo técnico e, seguindo criterios de 

viabilidade técnica e financeira, incorporáronse ó plan. 

Presentación e valoración dos principais resultados recollidos na estratexia: liñas 

estratéxicas prioritarias e importantes, baremos de proxectos produtivos e non produtivos, 

plan de difusión, plan de formación e plan de cooperación: 

 Envío masivo por correo electrónico 

 Na Asemblea Xeral. 

 Reunión cos resposables do Programa Leader en Agader. 

 Bitácora virtual 

 Espazo Leader en Radio Melide, tódolos días durante unha semana. 

Anexo I: Resumo do contidos das reunións 
1. Debate para determinación das áreas e actores clave 

Día 29 de marzo 

Asistentes:  

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Asociación Cultural A Braña Ovidio Leiva Pereiro 

Concello de O Pino Manuel Taboada Vigo 

Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa Alfonso Gómez Corzo 

Soc. Coop. Melisanto  Pablo Costoya Varela 

Concello de Melide Dalia García Couso 

Concello de Sobrado Ángel López Fidalgo 

Asoc. Turismo de Aldea Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Arrieiros Camiño de Santiago Manuel Agra Fernández 

Concello de Touro Ignacio Codesido Barreiro 

Asoc. Turismo Rural Triemociones Teresa Díaz Gutiérrez 

Asoc. Empresarios Terra de Melide Manuel Vázquez García 

AAVV San Félix de Quión Jesús Martínez Pereira 

SAT San Martín de Armental Joselino Gómez Gundín 

 

Ábrese un debate sobre a mellor forma de dar contido a estratexia, dando voz a todos os axentes 

relevantes do territorio e as persoas cun coñecemento profundo do mesmo. Faise fincapé en 

aproveitar o tempo dispoñible, traballando simultaneamente en dúas liñas de traballo, por unha 

parte a adecuación da Asociación á nova normativa, e por outra, na realización do estudo 



socioeconómico, primeiro paso para estruturar as reunións participativas en torno a ese 

documento. Organízase o traballo en torno a estas dúas áreas e establécense datas para as 

seguintes reunións de traballo así como os principais focos que debe contemplar a estratexia e 

o estudo socioeconómico. 

2. Reunións cos expertos de cada concello para a análise do estudo socioeconómico para a 

elaboración do DAFO (8 reunións) 

Lévanse a cabo oito reunións de traballo nas que se convocan á maior parte dos actores 

clave (un total de 75), para a análise do estudo socioeconómico e a concrección do mesmo 

nun DAFO. O obxectivo é recoller as opinións a partir dos datos obxectivos do estudo 

socioeconómico. Para poder abordar un documento tan amplo inténtase facer reunións de 

entre 5 e 10 persoas, nas que haxa espacio para tódalas opinións e axilidade suficiente para 

tratar o documento en profundidade. 

O estudo é enviado ós asistentes previamente, de forma que xa teñen un coñecemento 

previo sobre o mesmo. Estrutúranse en torno a tres temas: gobernanza e GDR, DAFO e 

algunhas pinceladas do que podería recollerse no plan de acción da estratexia (este último 

punto sen profundar, posto que debe partir do DAFO completo). 

 

2.1. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Touro 

Data: 5 de abril de 2016            

Hora inicio: 12.30 h.                  Hora finalización: 14.45 h 

Asistentes (Actores clave): 

 Ignacio Codesido, Concello de Touro 

 Manuel Barreiro, AAVV San Miguel de Vilar 

 Jesús Martínez, AAVV San Félix de Quión 

 Chefa Codesido, Asoc de Amas de Casa AMOR 

 Adela Iglesias, representante dunha Sociedade deportiva e xuvenil de Touro 

 Ana Pájaro, ADL de Touro 

 Ana García, representante da Anpa, da banda e de varios movementos sociais. 

María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

 

Temas tratados e aportacións realizadas: 

 

Gobernanza/GDR: 

- Os Concellos deberían poñer unha cota de maior contía mentres que a cota das asociación 

debería ser gratuíta posto que son necesarias, canta máis pluralidade e masa crítica mellor. 

- Aínda que non existen asociacións de mocidade propiamente dita, si existen asociacións con 

compoñentes pertencentes a estes colectivos. É necesario atopar a maneira de chegar a eles, 

por exemplo, implementando o papel da ADL do Concello nas vindeiras reunión. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Touro 



- Principal problema demográfico, fóra do envellecemento, é a incapacidade para fixar 

poboación, en especial, poboación moza ou en idade activa. Os presentes achácanos á falta de 

saída laboral e á pouca dispoñibilidade de vivendas, por outra banda, a cidade de Santiago, moi 

preto, ou o núcleo urbano de O Pino, en plena estrada Nacional, con ampla dispoñibilidade de 

inmobles, actúan de polos de atracción. 

- Derívase, polo tanto, do anterior, como unha das principais debilidades o escaso dinamismo 

económico e empresarial. 

- Dentro das fortalezas, resalta o paso de 32 km de río Ulla “ben conservado” polo Concello. 

- Seguindo coas fortalezas, os presentes fan referencia ó legado e presenza do Queixo Arzúa 

Ulloa, coa presenza da queixería de Bama a cal produce unha gran parte do total da DOP, así 

como outros negocios: empresas da mina (TEN, Paco Gómez, Galchimia, etc) e tamén, os 

serradoiros, actualmente con menor actividade pero aínda con influencia. 

- No tocante ás oportunidades, os presentes fan referencia a dous sectores e actividades. Por 

unha banda a produción agrícola, a cal conta con dúas potencialidades para desenvolverse en 

Touro: o clima do concello máis próximo á ribeira do Ulla. Pola outra, o sector forestal, aínda 

que afronta os mesmos problemas de escasa diversificación de cultivos (basicamente, pino e 

eucalipto). Os presentes relacionan unha boa xestión forestal coa protección ambiental do 

bosque de ribeira do río Ulla. 

- Unha das ameazas que se detectan na reunión, relacionadas co anterior, é a proliferación da 

ocupación de terras de cultivo con monocultivos forestais. 

 

Estratexia 2014-2020: Touro 

- Ideas e proxectos específicos que se mencionan son os seguintes: impulso agricultura 

ecolóxica, impulso actividades turísticas, lúdicas e de educación ambiental relacionadas co río, 

fomento e impulso do Camiño Holandés, fomento e impulso do programa Goza do Ulla, 

posibilidade de financiamento de albergues do Ulla, impulso ó centro de interpretación. 

- Prioridade: fixación da poboación. 

- Insístese en reflectir na estratexia a importancia do río Ulla. 

- Actividades de complemento de renda para a poboación. 

- Formación para o emprego: cultivos alternativos tanto agrarios como forestais. 

- Servizos:  implantación de Cantinas e albergues no Ulla. 

 Gasolineira? 

 

2.2. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Vilasantar 

Data: 7 de abril de 2016              

Hora inicio: 11:30 h.                    Hora finalización: 13.45 h 

Asistentes: 

 Fernando Pérez, Concello de Vilasantar 

 Joselino Gómez, SAT San Martín de Armental 

 Antonio Vázquez, Asoc. Familias Rurais San Roque 

 Abel Díaz, secretario Asoc. Familias Rurais San Roque 

 Lourdes García, ADL Concello de Vilasantar 

 María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 



 

Temas tratados e aportacións realizadas: 

 

Gobernanza/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vistas de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), ofrécense a falar coa asociación Axóuxere.  

- Con respecto ás cotas do GDR, en Vilasantar concordan con que os Concellos deberían poñer 

unha cota de maior contía mentres que a cota das asociacións debería ser gratuíta. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Vilasantar 

- Principal problema demográfico, fóra do envellecemento, é a incapacidade para fixar 

poboación, en especial, poboación moza ou en idade activa. Os presentes relaciónano coa 

escaseza de vivenda para alugar ou mercar (portal inmobiliario local?). 

Por outra banda, a dispersión demográfica en Vilasantar cobra especial importancia, como 

debilidade, pola ausencia de núcleos urbanos ou poboacionais de referencia como poden ter 

outros concellos (“a xente síntese máis da parroquia da que é que do concello ó que pertence”). 

Neste senso, o núcleo no que máis actividades e servizos se concentran é o de Présaras (Foro) 

con tendas, panadería, velorio, bares, etc. Polo tanto, no eido das actividades asimiladas e 

comercio polo miúdo, o núcleo de Présaras sería o máis axeitado.  

- No tocante á realidade económica, o sector gandeiro, con protagonismo absoluto de vacún de 

leite producido por granxas cunha profesionalización e tamaño medio-alto, ocupa aínda un lugar 

moi importante na economía municipal, tanto en traballo como en VEB.  

- Dentro das fortalezas, resalta a existencia de patrimonio cultural de importancia como é a 

Igrexa de Sta Mª de Mezonzo, o Batán (Mezonzo=parroquia satélite patrimonio) ou a Igrexa da 

Laxe, á cal se peregrinaba en tempos. De igual forma, na Laxe, constituíuse a primeira escola 

pública por parte do bispo de Bonaval.  

- Seguindo coas fortalezas, os presentes fan referencia ó legado e presenza do Queixo Arzúa 

Ulloa, con queixerías que producen queixo pero sen marca propia (venda directa a tendas e 

comercio polo miúdo). A existencia da Escola de Agricultura Ecolóxica, por unha banda, supón 

un atractivo e un potencial máis para a formación, turismo, etc. do concello e a dun sendeiro 

cunha homologación provisional (Ruta dos Muíños), pola outra, supón a oportunidade de 

incrementar o atractivo turístico dun concello eminentemente gandeiro. 

- Por último, a recente aprobación da variante do Camiño Norte polo Concello a través da aldea 

de Días supón unha oportunidade. 

- No tocante ó sector forestal, conta coas vantaxes da ordenación parcelaria, aínda que afronta 

os mesmos problemas de escasa diversificación de cultivos (basicamente, pino e eucalipto) que 

no resto dos concellos do UTM.  

- Unhas das debilidades, relacionadas coa transformación, é que se están abandonando 

algunhas queixerías. 

 

Estratexia 2014-2020: Vilasantar 

- No eido do sector primario, os presentes apostan por priorizar a transformación e 

profesionalizala.  

- Outras das ideas e proxectos específicos que se mencionan son os seguintes: habilitar espazos 

de encontro parroquiais entre a veciñanza co obxectivo de mellorar a cohesión interna 



municipal. Por exemplo, nas parroquias de San Vicente e Armental, considérase esta actuación 

moi interesante (ver como exemplo A Mella). 

- Poñer en marcha a homologación e divulgación da Ruta dos Muíños antes mencionada.  

- Incluír a posibilidade de subvencionar negocios, incluídos os de aloxamento, no trazado do 

Camiño Norte (solicitar reunión informativa de cara á futura sinatura do convenio con turismo) 

- Por outra banda, acórdase que unha das prioridades é a fixación da poboación, polo que pode 

ser un tema aglutinante das actividades e accións que se deseñen. 

- Por outra banda, na formación para o emprego, apúntase a formación nos cultivos alternativos 

tanto agrarios como forestais e tamén na produción ecolóxica (aproveitando a existencia da 

escola) 

- Evento como a feira do leite e os seus derivados (xa que existen moitos máis aproveitamentos 

do produto que só o queixo) 

- Creación dun Banco de Terras de carácter local, ou cando menos, un servizo local de 

intermediación co xa existente, co gallo de: dinamizar o seu uso, poñer en funcionamento terras 

ociosas, etc. 

 

Outros temas/comentarios: 

- A piscifactoría de Isidro de la Cal, abandonada fai moitos anos, foi recentemente adquirida por 

Guillermo de Bacalaos Boado (posible proxecto?) 

- As antigas instalacións da fábrica téxtil de Présaras tamén están ocupadas por unha explotación 

agraria. 

 

2.3. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Melide 

Data: 8 de abril de 2016              

Hora inicio: 10:15 h.                    Hora finalización: 12.00 h 

Asistentes:  

 Dalia García, Concello de Melide 

 Pilar García, Asetem 

 Rosa Cabado, axente vinculado a iniciativas empresariais innovadoras 

 María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

Temas tratados e aportacións realizadas: 

 

Gobernanza/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vista de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), a Alcaldesa de Melide ofrécese a transmitir 

ás asociacións activas no municipio a posta en marcha dos traballos de redacción da estratexia. 

- Con respecto ás cotas do GDR, en Melide concordan con que os Concellos deberían poñer unha 

cota de maior contía mentres que a cota das asociacións debería ser gratuíta posto que son 

necesarias, canta máis pluralidade e masa crítica mellor é para o GDR e para o territorio e, 

ademais, a moitas resúltalles difícil afrontar o pago económico da cota. O Concello de Melide 

engade que a cota das entidades públicas non debería ser igual entre elas, se non, de carácter 

variable, atendendo, por exemplo, á poboación ou outro baremo obxectivo de discriminación. 



En todo caso, os cambios deberían ser tramitados correctamente no rexistro de asociacións de 

cara a non ter problemas coa secretaría-intervención de cada Concello. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Melide 

- Un dos primeiros temas tratados é a dispersión xeográfica do territorio do UTM, aínda que este 

problema é de menor entidade no municipio de Melide, xa que o núcleo urbano conta cun 

tamaño relativamente forte e os núcleos diseminados nin son tan numerosos nin están tan 

afastados. 

- Por outra banda, o principal problema demográfico ten que ver co envellecemento da 

poboación posto que, aínda que Melide perde poboación na última década, o ritmo é moi 

diferente da medida do UTM (-3.66 fronte a unha media do 14). Ademais, Melide actúa como 

polo de atracción de poboación dos restantes concellos da comarca pola súa dispoñibilidade 

maior de vivenda e servizos (isto implica a maior caída da poboación e emigración provincial no 

resto). Desde o punto de vista demográfico, pódense establecer diferenzas moi notables entre 

Melide e o resto dos concellos. 

- Relacionado con isto trátase o tema do retorno anual de emigrados (principalmente en País 

Vasco e Cataluña), posto que, aínda que son un revulsivo na actividade económica do centro 

urbano durante as épocas vacacionais, son tamén a orixe dun gasto extra para a entidade pública 

local (pódese facer algo para que participen no desenvolvemento do UTM?) 

- No tocante ás infraestruturas, o futuro trazado da autovía A54 pódese ver como unha ameaza 

ou unha potencialidade (o ideal sería convertela nesto último, para analizalo con corrección, 

deberíase analizar que tipo de tráfico impera na nacional 547: tráfico mercadorías nacional, 

local, etc.): 

 - ameaza: os trazados destas vías de gran velocidade soen crear riqueza no inicio e no 

final mentres que durante o trazado non se fomenta o paso nin a parada nos pobos arredor da 

mesma. 

 - oportunidade: ó haber unha duración máis curta ás cidades galegas, pode aumentar o 

atractivo dos núcleos intermedios (Arzúa, Melide, etc.), como lugares onde fixar poboación. 

- No tocante á realidade económica, o sector gandeiro, con protagonismo absoluto de vacún de 

leite producido por granxas cunha profesionalización e tamaño medio-alto, ocupa aínda un lugar 

moi importante na economía municipal, tanto en traballo como en VEB, pero non na mesma 

entidade que noutros concellos do grupo. 

- Dentro das fortalezas, resalta como o maior recurso do municipio o Camiño de Santiago 

(transcorre o Francés, altamente explotado) e parte do Camiño Primitivo (case sen servizos). 

Tamén se fai referencia ó resto do patrimonio cultural do municipio (casco vello) e tamén a Ruta 

do Río Furelos (homologada?) 

- No tocante ó sector forestal, afronta os mesmos problemas de escasa diversificación de 

cultivos (basicamente, pino e eucalipto) que no resto dos concellos do UTM.  

- Unha das ameazas que se detectan na reunión, relacionadas co anterior, é a proliferación da 

ocupación de terras de cultivo (que xa non se utilizan, relacionado coa realidade demográfica de 

Touro?) con monocultivos forestais. 

- Unhas das debilidades, relacionadas coa transformación, é que se están abandonando 

algunhas. 

- Incluír tamén en identidade a Repostería Tradicional de Melide como recurso. 

 



Estratexia 2014-2020: Melide 

- Os presentes concordan en que a estratexia 2014-2020 debe incorporar na súa estrutura 

(obxectivos xerais, plan de acción, normas de xestión do programa, plans específicos do GDR de 

promoción, formación e cooperación) medidas relativas á realidade socioeconómica do 

territorio antes indicado. 

- No eido do sector primario, os presentes apostan por priorizar a transformación.  

- Incluír a posibilidade de subvencionar negocios, incluídos os de aloxamento, no trazado do 

Camiño Primitivo (solicitar reunión informativa de cara á futura sinatura do convenio con 

turismo). Ademais, serían necesarias actuacións de seguridade e mellora da adecuación do 

trazado (aínda que esto quédasenos fora do ámbito de actuacións). 

- No eido dos proxectos a levar a cabo polo concello ou outras entidades a levar a cabo no 2014-

2020, concrétanse os seguintes: 

 - posibilidade de habilitar unha ruta BTT pola Serra do Careón 

 - posibilidade de habilitar unha cuberta e espazo común (tipo feira de abastos) para os 

produtos agroalimentarios os días de feira en Melide (todos os domingos). Esta cuberta ou 

espazo habilitaríase na Praza das Coles seguindo pola rúa Cátedra e a praza do Pozo Pequeno 

(lugares con encanto). Tamén se considera esta iniciativa para outros eventos como a Feira de 

Decembro. 

 - posibilidade de mellorar a velocidade de Internet no polígono (principal debilidade do 

mesmo e razón da marcha de empresas como Jim Sports (aínda que non sei se foi só por iso)). 

Sería un proxecto a presentar polo Concello ou por Asetem e incluiría a colocación dunha torre 

(sería produtivo ou non produtivo?, mirar se pode entrar en conflito co Plan de Banda Larga, 

porque é dar servizo).  

 - posibilidade de crear puntos de acceso a Internet nas escolas unitarias e locais 

parroquiais destinados ós máis cativos. 

- Por outra banda, no eido das actividades asimiladas e comercio polo miúdo: apóstase por 

subvencionalas sempre e cando non  existan no concello previamente (prestando especial 

atención a aqueles que teñan que ver co peregrino: lavanderías automáticas, reflexoloxía, etc.) 

-  De igual forma, apuntan na necesidade de que na estratexia se apoien de forma principal 

actividades de complemento de renda para a poboación de Melide. 

- Propoñen facer formación para o sector turístico (hostalería e restauración), co gallo de 

mellorar a atención no Camiño de Santiago: inglés e presenza na rede. Tamén apostan pola 

formación no eido da atención sociosanitaria. 

- No eido da difusión, apostan polo apoio ás concentracións parcelarias privadas entre 

veciñanza, tipo Banco de Terras, pero máis directo e cun resultado final. Contémplano 

importante na concentración de Maceda e Orois (mirar) 

- Tamén consideran importante dar formación e información sobre os usos no sector forestal. 

Pola presenza da empresa da castaña no polígono. 

 

Outros temas/comentarios: 

- Posibilidade de que promotores privados fagan ampliacións en carpinterías metálicas. Hai 

novas. 

- Interesante que a nivel privado se poña un novo negocio de venda de produtos locais e 

souvenirs e envío a domicilio da persoa peregrina: idea de negocio novidosa. 

 



2.4. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Sobrado 

Data: 8 de abril de 2016              

Hora inicio: 11.30 h.                    Hora finalización: 14.00 h. 

Asistentes:  

 Ángel López, Concello de Sobrado 

 Silvia Barba, Asociación de Comerciantes e Empresariado de Sobrado 

 Víctor Penas, representante do sector lácteo 

 María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

  

 

Gobernanza/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vista de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), os presentes amosan o seu interese en 

contactar con outras asociacións de Sobrado de cara á súa participación no GDR. Unha das 

posibles sería a asociación Maristela de mulleres rurais (a súa representante á Ángeles). 

- Por outra banda, manifestan o seu interese en que o equipo redactor organice outra reunión 

para a totalidade da comunidade local en Sobrado, que se engadiría o planning inicialmente 

deseñado. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Sobrado 

- Apúntase como debilidade a falta de ordenación municipal para frear o eucalipto (realmente 

sería unha ameaza, xa que é a Xunta a que ten competencias para lexislar sobre o tema, non?). 

É imperativo dar saídas para que se poidan explotar economicamente, ou cando menos ter un 

rendemento mínimo, o terreo forestal. 

- Existen moitas vivendas abandonadas (falta saber en qué condicións, se son válidas para 

rehabilitar... cada vez que vexo isto venme á cabeza a plataforma inmobiliaria local que as 

visibilice). Na última parte da reunión, volve facerse mención, apuntando a que a falta de 

vivenda é un problema moi grave. 

- Se á falta de vivenda se lle suma a falta de saída laboral, cunha forte migración a Betanzos e a 

Coruña; explícase a caída da poboación local. 

- Un dos problemas demográficos é o envellecemento e a falla de servizos a nivel local neste 

eido, para que estas persoas poidan quedarse nas súas casas ou en Sobrado. 

- Un dos problemas detectados tamén é a falta dun parque empresarial, moita xente marchou 

por iso (está moi preto o de Curtis). Relacionado con isto, non existe plan urbanístico que facilite 

o desenvolvemento do mesmo. 

- Existe un paro estrutural moi elevado, os presentes opinan que está relacionado coa existencia 

de pequenas pensións non contributivas. 

- A palabra que máis se repite como debilidade na reunión é: INMOBILISMO (só político? Ou no 

resto dos ámbitos?) 

- Unha das fortalezas de Sobrado é o paso do Camiño Norte polo Concello, coa hospedaría do 

Mosteiro de Sobrado. Xunto co resto de elementos patrimoniais senlleiros e de alto valor 

(campamento romano, lagoa, carballeira, etc.), fan de Sobrado un dos concellos do UTM con 

máis potencialidade turística. Neste eido, perciben o trazado alternativo do camiño por 



Vilasantar como unha ameaza e un conflito (nota: ver o trazado específico das rutas do camiño 

no utm). 

- Unha das debilidades relacionado co punto anterior é a escaseza de aloxamento nun camiño 

que cada vez acolle máis cantidade de persoas peregrinas, nin é suficiente no pobo nin ten a 

calidade necesaria (non idiomas, o hotel é antigo non funciona ó 100% (eu lin comentarios en 

internet de xente que dicía que non volvía nin de broma), falta servizos, etc.). En definitiva, 

podería explotarse mellor. 

- No eido do sector primario, e en particular da transformación, Sobrado conta con numerosas 

empresas de pequeno tamaño, principalmente queixerías (aínda que sabemos que hai 

embutidos, vai haber xeados, etc.) que poden supoñer unha mostra do camiño a seguir no resto 

dos concellos. Iso si, fan fincapé na necesidade de promocionalos e de facilitarlles a 

comercialización. 

 

Estratexia 2014-2020: Sobrado 

- Necesario que a estratexia aporte solucións para o forestal.  

- Apuntan como unha necesidade a creación de centros de día parroquiais, xa que os presentes 

consideran que as residencias rompen a estrutura familiar (complicado!) 

- Hai que apostar pola feira local onde os produtores poidan vender os excedentes (moita 

necesidade da organización da mesma). Ou poñer en marcha negocios nos que poidan ter saída, 

algo así como “furanchos da carne e da verdura”. 

- Necesario que a estratexia lle preste atención ás producións agrarias ecolóxicas e a outras 

prácticas respectuosas co medio, como a permacultura (tamén terá o seu reflexo no plan de 

formación e difusión) 

- Os asistentes á reunión ven como unha necesidade a explotación ou promoción de recursos  

que os diferencie de outros pobos máis dinámicos próximos, como Curtis ou Melide, por 

exemplo: o nacemento dos ríos Mandeo e Tambre, o patrimonio cultural, etc. (eu engado: Serra 

do Bocelo, co punto máis alto da provincia o coto do Pilar, a Cova da Serpe, ideal para rutas de 

aventura como sendeirismo, bicicleta de montaña, etc.) 

- Feiras promocionais necesarias (pon traballo e vivenda, pero non o relaciono.. maría fdez?).  

- É necesario que se promocione e se valorice o rural, utilizar a promoción para empoderamento 

do mesmo a través da involucración da mocidade. 

- Relacionado co camiño, a formación tamén podería estar dedicada ó sector turístico para un 

mellor aproveitamento. 

 

Outros temas/comentarios: 

- “Ángel: Lodoselo, Fascinado, Ourense, Sarreaus, Centro de día, Comida a domicilio, Asociación 

sen ánimo de lucro, conceder” 

- Grixalba: parroquia satélite no eido agroalimentario (e no resto) 

 

2.5. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Arzúa 

Data: 11 de abril de 2016             Hora inicio: 10.25 h.                    Hora finalización: 12.10 h 

Asistentes:  

 Alfonso Gómez, AECA 

 Mari Carmen Espiñeira,  Federación EFA Galicia 



María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

Temas tratados e aportacións realizadas: 

 

Gobernanza/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vista de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), os presentes amosan o seu interese en 

contactar con outras asociacións de Sobrado de cara á súa participación no GDR. Entre as 

posibles asociacións cun forte traballo activo a nivel municipal, os asistentes citan as seguintes: 

Asociación de mulleres rurais (representante: Paz), Asociación de Xuventude/Cruz 

Vermella/grupo musical (representante: Mónica), Asociación de Amigos do Cabalo (ten Alfonso 

os datos do representante), Asociación de Amigos do Camiño Francés (Rúa e Raquel). 

- Do mesmo xeito, os asistentes ven de VITAL IMPORTANCIA que o Concello de Arzúa se sume 

como asociado ó GDR, polo que Alfonso Gómez se compromete a buscar a súa adhesión. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Arzúa 

- Falando de infraestruturas de comunicación e transporte, os asistentes concordan coa 

fortaleza existente pola boa comunicación do territorio polo transcurso das dúas estradas 

nacionais que existen na zona, ademais, consideran importante de igual xeito a estrada que pasa 

por diante da EFA que comunica con Pontevedra (??).  

- Neste eido e falando da futura construción da autovía A54 Lugo-Santiago, os asistentes 

manifestan unha preocupación similar á manifestada na reunión de Melide: 

 - pode ser unha ameaza para Arzúa por: evitar o paso e parada de tráfico e persoas polo 

pobo co conseguinte prexuízo para comercio e negocios de hostalería e restauración. 

 - pode ser unha oportunidade para mellorar a fixación da poboación (polo acurtamento 

dos tempos de condución) e para o despegue do polígono industrial de cara ás empresas 

existentes e ás que veñan. 

- No tocante ó problema demográfico, os asistentes ven como debilidades locais a falta de 

vivendas (para alugar por exemplo, mencionan a existencia de moitas obras non rematadas para 

non pagar os gastos asociados coa súa habitabilidade).  

- Como principal recurso do territorio identifican o Camiño de Santiago (tanto o Francés, como 

o Norte) e a xeración de actividades económicas ó seu redor. Neste eido, unha das debilidades 

asociadas é a estacionalización do turismo peregrino. 

- No tocante á economía, ó igual que o resto de concellos, advírtese unha terciarización pero 

cun peso do sector primario maior que a media galega. Neste senso, unha das debilidades 

detectadas é a falta de valor engadido no sector primario. É de resaltar esta afirmación en Arzúa, 

xa que o concello está directamente relacionado coa DOP Arzúa Ulloa e consideran este un dos 

RECURSOS PRINCIPAIS (xunto co Camiño). Neste senso, o feito de que pechase a cooperativa La 

Arzuana, a única cooperativa de Arzúa produtora de queixo con DOP percíbese como algo moi 

negativo e tamén como un recurso importante, se se é quen de poñela en funcionamento (o 

solo no que se asenta a queixería é dun dono e a empresa que a explotaba doutro, falando de 

Perpetuo Socorro..). Existe rumoloxía sobre a posta a disposición da queixería da cooperativa a 

unha empresa nacional sempre que esta adquira o compromiso de recollida do leite: aínda que 



sería a saída máis fácil, é un engadido máis ó problema que presenta o sector a nivel 

autonómico. 

- Relacionado co anterior, e centrándonos no sector produtor de leite, a debilidade máis grande 

do sector para os asistentes é non formar parte dos consellos de dirección das grandes empresas 

envasadoras e/ou transformadoras para defender os seus intereses. Erro: quedarse só na 

produción e ser FALSOS AUTÓNOMOS (realmente son empregados..) 

- Os asistentes, ademais, resaltan a forte relación da boa marcha do sector primario coa boa 

marcha do sector servizos nos concellos do UTM (“se o campo vai ben, Arzúa vai ben”). Neste 

punto, os asistentes apuntan que para que o sector servizos se desenvolva en termos 

económicos, e sobre todo de emprego, é necesario que se desenvolvan outros sectores como o 

sector agroalimentario e o industrial. 

- Existe un paro estrutural moi elevado, os presentes opinan que está relacionado coa existencia 

de pequenas pensións non contributivas. 

- Un dos temas máis nomeados no resto das reunións, o sector forestal, non se percibe como 

unha prioridade polos asistentes, non obstante, apuntan como interlocutores moi válidos sobre 

este tema outras entidades radicadas no territorio como: Oficina Agraria Comarcal, Madeiras 

Carril, profesorado do Ciclo de FP no instituto de capataz forestal. 

- O equipo redactor menciona o mel (existencia dun centro de divulgación, da cooperativa, do 

enredo do abelleiro, etc.), máis os asistentes non o perciben como un recurso fundamental. 

 

Estratexia 2014-2020: Arzúa 

- Necesario que a estratexia aposte fortemente pola produción e o comercio local, economía de 

proximidade: FUNDAMENTAL. Neste eido, tamén é necesario prestar apoio á artesanía local. 

- Necesario apoio ó Queixo Arzúa Ulloa na estratexia e a transformación do leite: FUNDAMENTAL 

e con prioridade máxima. De feito, os asistentes avogan por levar a cabo un proxecto que inclúa 

a construción e posta en marcha do Museo do Queixo. 

- Seguindo cos posibles proxectos a levar a cabo, menciónase o centro social da asociación de 

empresarios da comarca de Arzúa (non teñen) 

- Tamén se deben fomentar os proxectos de comercialización directa de leite (debería estar 

prohibido que no rural se bebese leite de cartón, tendo o produto ó lado e fresco) 

- Con respecto ó sector primario, pero tamén ó resto, na estratexia deberían premiarse ou 

apoiarse en maior medida, os proxectos de índole colectiva así como fomentar o asociacionismo. 

- Achégase incluso o queixo como tema aglutinante: 

 
- Noutra orde de cousas, os asistentes ven primordial primar na estratexia o autoemprego e 

xeración de novos negocios á hora de baremar proxectos, máis que a creación de postos de 

traballo asalariado, o cal deixarían sen cambios (agás quitar de colectivos desfavorecidos as 

persoas discapacitadas, a contratación das cales xa está moi potenciada, e incrementar a 

Queixo

Turismo

Hostalería

Camiño 
de 

Santiago
mel

artesanía



puntuación por contratación de mulleres, atendendo á panorámica Leader 2007-2013 

analizada). Potenciar no baremo sobre todo a creación. 

- Con respecto ás actividades asimiladas e comercio minorista, proponse que se apoien calquera 

delas de atención ó peregrino. Tamén buscar criterios homoxéneos para darlles cabidas sen 

xeralizar a axuda. 

- Relacionado co apoio á economía de proximidade, a formación tamén debe estar orientada a 

profesionalizar o comercio e o empresariado local (xestión empresarial) 

- Relacionado co camiño, a formación tamén podería estar dedicada ó sector turístico para un 

mellor aproveitamento. 

- Relacionado coa transformación de produtos: Queixo Arzúa Ulloa (tanto no eido da difusión 

como da promoción). Tamén o fomento do consumo da produción agroalimentaria local 

(convenios con centros educativos locais, residencias e centros de día locais, empresas, etc.) 

 

Outros temas/comentarios: 

- Insístese na participación do GDR na Feira do Queixo de Arzúa e tamén, no apoio do mesmo, á 

súa promoción. 

- Fomento ou apoio ó Queixo da Nabiza como produto senlleiro. 

- Empresa de comercialización de produtos e envío ó domicilio da persoa peregrina (a mesma 

idea que en Melide) 

- Relacionado coa potenciación da contratación ou emprendemento feminino, no baremo 

pódese valorar: a paridade na dirección, a existencia dun plan de conciliación interno na 

empresa, etc. 

 

2.6. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Santiso 

Data: 11 de abril de 2016            

Hora inicio: 12.45 h.                    Hora finalización: 14.15 h. 

Asistentes:  

 Ovidio Leiva, Asociación Cultural A Braña 

 Fernando Suárez, Concello de Santiso 

 Matilde Pallares, Asociación Turismo de Aldea 

 Manuel Agra, Asociación Arrieiros 

 J. Manuel Laya, Asociación veciñal San Esteban de Pezobrés 

 Sara Mato Agra, representante das familias de Santiso 

 Jose García Penas, representantes da mocidade de Santiso 

María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

 

Asociación/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vista de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), os presentes amosan o seu interese en 

contactar con outras asociacións de Santiso de cara á súa participación no GDR.  

- No tocante á proposta de incrementar a cota de asociado das entidades públicas locais e que 

as cotas das asociación privadas sexan gratuítas, todos os asistentes se amosan de acordo. Non 



obstante, os presentes apuntan a que estas cotas non deberían ser iguais entre concellos, por 

diversos motivos: hai distinta cifra de poboación, os orzamentos son de distinta entidade, os 

custes e ingresos tamén, etc.  

 

Realidade socioeconómica do territorio: Santiso 

- O primeiro punto que se trata é o problema demográfico, realmente preocupante no concello 

de Santiso (con case unha caída dun 20% na última década). Os asistentes apuntan diversas 

razóns para este comportamento: 

 - existe moita dificultade para dispoñer de vivenda, xa sexa a través de adquisición, 

aluguer ou, incluso, construción. Falta moita ordenación do territorio. 

 - falta de servizos e de saída laboral, o cal sumado á forte atracción e proximidade do 

núcleo de Melide, fai que moita xente se mude alí ou, cando menos, se empadrone alí para 

distrutar dos servizos (aínda que efectivamente viva en Santiso). 

- Sumado a isto, está un problema de conflitividade entre dúas parroquias ou núcleos, A Ponte 

e Visantoña, o cal lastra aínda máis a planificación do desenvolvemento local e xera duplicidade 

innecesaria de infraestruturas e servizos.  

- No eido da economía, os asistentes apuntan como sectores económicos principais o agro 

(sobre todo a agricultura, polo clima especialmente beneficioso arredor do embalse), o sector 

forestal e, “en moita menor medida”, a hostalería e o turismo.  Con respecto á gandería, voltan 

ó tema da dispoñibilidade de superficie onde poder levala a cabo (fincas moi pequenas para 

explotacións viables). 

- Debilidades ou eivas importantes que se nomean: abandono de terras, plantación de 

eucaliptos en antigos labradíos (recurrente nas reunións) 

- Con respecto ós recursos importantes do concello, os asistentes sinalan o río Ulla e o embalse 

de Portodemouros. 

- Existe un paro estrutural moi elevado, os presentes opinan que está relacionado coa existencia 

de pequenas pensións non contributivas. 

 

Estratexia 2014-2020: Santiso 

- Proponse como un dos proxectos a levar a cabo como non produtivos: o local social de 

Pezobrés (J. Manuel Laya). 

- As actividades ou ámbitos sobre os que debería xirar a estratexia do 14/20 son: 

 - no sector da agricultura: cooperativa de horta, ou favorecemento da produción como 

complementos de renda para as familias de Santiso. Proponse tamén a froiticultura, pero din 

que non é factible polo clima. 

 - no sector forestal: iniciativas empresarias de usos alternativos do monte, iniciativas 

que impulsen unha mellor xestión e aproveitamento (certificación, transformación, 

especialización, etc.). Tamén se menciona o necesario apoio ás especies autóctonas (son fonte 

de vida no monte, mentes que os eucaliptais son desertos sociais) 

 - no sector do turismo: poñer o río Ulla de novo nun lugar protagonista, recuperando o 

“prestixio” que tiña en períodos anteriores da man de actividades, eventos, etc. 

- Con respecto ás actividades asimiladas e comercio minorista, proponse que se apoien calquera 

delas de atención ó peregrino. Tamén buscar criterios homoxéneos para darlles cabida sen 

xeralizar a axuda, os seguintes: 



 - para creación, sempre que non exista unha actividade ou negocio previo a nivel 

municipal. 

 - para modernización ou ampliación, cando exista só un, e con criterios moi estritos (falta 

formalizalos) 

 

Formación/promoción 

- Tanto a promoción como a formación debe xirar en torno ás actividades e ámbitos 

mencionados no apartado anterior da estratexia.  

- Por outra banda, menciónase (ante os problemas territoriais manifestados polos asistentes) a 

idea do Banco de Terras local de Vilasantar, que o totalidade dos asistentes ve con bos ollos. 

 

Outros temas/comentarios: 

- Os asistentes amosan a súa preocupación por ter dous centros médicos de atención primaria 

e ningún de atención continuada próximo. 

- Os asistentes mencionan, de forma difusa, a existencia de problemas ambientais como o 

incremento da escaseza de auga e o abandono de terras agrarias: É A PRIMEIRA VEZ QUE SE FAI 

REFERENCIA A UNHA INQUIETUDE AMBIENTAL E DE COIDADO DO MEDIO NUNHA REUNIÓN. 

- Servizo de asesoramento específico para calcular o tamaño óptimo dunha explotación gandeira 

ou agrícola segundo a súa superficie agraria útil. 

- Apúntase a necesidade de poñer as Asembleas Xerais a unha hora que os integrantes do sector 

agrario poidan asistir. 

- Fernando Suárez dedicábase ós froitos do bosque e á castaña, ten unha máquina 

seleccionadora parada. 

 

2.7. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Toques 

Data: 12 de abril de 2016             Hora inicio: 12.10 h.                    Hora finalización: 14.10 h. 

Asistentes:  

 J. Ángel Penas, Concello de Toques 

 Arturo Penas, Asociación de Caza e Pesca A Xuntanza 

 Mónica Seijas, ADL do Concello de Toques 

María Fernández, Equipo redactor da EDLP 

 María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

  

Temas tratados e aportacións realizadas: 

 

Gobernanza/GDR: 

- Co obxectivo de integrar os puntos de vista de asociacións de colectivos sen presenza actual 

no GDR (mocidade, acción social, medio ambiente), os presentes amosan o seu interese en 

contactar con outras asociacións do concello de cara á súa participación no GDR. Os asistentes 

apuntan ó gran número de comunidades de montes que existen no municipio, aínda que non 

son demasiado proclives á participación neste tipo de iniciativas e o seu funcionamento interno 

é complexo. 



- Os asistentes manifestan na reunión a súa concordancia coa proposta de cotas gratuítas para 

as entidades privadas e cotas maiores para os Concellos, sempre atendendo ás súas 

diversidades. Vena positiva, cando menos, para manter a participación das xa asociadas. 

 

Realidade socioeconómica do territorio: Toques 

- Como tema inicial fálase da dispersión xeográfica, a cal en Toques é moi elevada polas 

características orográficas propias do municipio e pola falta dun núcleo de referencia onde se 

concentre a actividade económica. Os asistentes concordan e engaden que é o principal 

problema a hora de prestar servizos, xa que se encarecen. 

- Seguindo coa demografía, os asistentes achacan os problemas demográficos 

fundamentalmente ós mesmos problemas que na maioría do resto do concellos afectados polos 

mesmo: escasa saída laboral pola práctica inexistencia de empresas industriais no municipio, 

escasa prestación de servizos que os habitantes atopan con maior oferta e facilidade no veciño 

concello de Melide e, por último, difícil acceso ás vivendas xa que non hai case casas baleiras 

con disposición a alugar ou vender (ademais, as casas que se van quedando baleiras e si se poñen 

a disposición para adquirir non son, en xeral, de boa calidade para rehabilitar) 

- Unha das fortalezas é que o concello de Toques si ten aprobado un PXOM. 

- Unha das debilidades á hora de establecer actividades económicas é a catalogación de preto 

do 46% da superficie municipal como Rede Natura, a cal pode chegar ó 61% no caso de 

aprobarse a proposta de ampliación. Esta figura tan intervencionista dificulta o cambio de usos 

nas parcelas e establece fortes limitacións para o seu aproveitamento polo que, na maioría dos 

casos, as terras quedan en estado de abandono. É necesario enterarse que é o que se pode facer 

nesas terras. Do mesmo xeito, pode ser unha fortaleza xa que Toques é NATUREZA en toda a 

extensión da palabra: podería converterse nunha vía de desenvolvemento se se conseguira 

artellar unha dinamización económica de carácter turístico ó seu redor (máis actividades, máis 

aloxamentos, etc.). 

- Pola súa orografía, no concello de Toques non se cumpre a regra de darlle o protagonismo á 

gandería de vacún de leite, se non que as que máis imperan son as explotacións gandeiras de 

carne. 

- No tocante ó sector forestal, podería ser unha potencialidade do Concello, aínda que ven como 

problema a existencia de moita superficie forestal en man de comunidades de montes veciñais 

en man común, as cales están anquilosadas e son pouco dinámicas. 

- No sector terciario, priman tendas de pequeno comercio, os negocios turísticos son escasos (1 

resturante, 4/5 tendas-bares, etc, 0 establecementos de TR) o cal contrasta cunha das 

potencialidades do concello: o seu gran patrimonio histórico e cultural (e natural, aínda que xa 

se mencionou antes): mámoas, dolmen Forno dos Mouros, mosteiro San Antolín de Toques, 

fervenza das Brañas, rutas de senderismo homologadas (3), etc.) 

- Falando dos indicadores sociais, os asistentes concordan coa baixa situación de PIB per cápita 

e renda dispoñible de parte da poboación municipal, xa que así se constata desde a entidade 

pública local. No tocante ó desemprego, Toques non contempla unha tendencia acusada, pode 

que polo escaso dinamismo económico e laboral dentro das fronteiras municipais (se non crea 

demasiado emprego nas épocas boas, non se destrúe nas malas), aínda así presenta unha cifra 

de paro estrutural moi elevada. 



- Os asistentes apuntan a que a falta de mobilización do Concello se viu animada, ou polo menos 

non se loitou contra ela, mesmo desde o colexio público local; o cal tamén amosa escaso 

dinamismo nas actividades.  

 

Estratexia 2014-2020: Toques 

- Dentro dos proxectos a levar a cabo, dos non produtivos, o representante do Concello de 

Toques sinala os seguintes: posta en marcha e dinamización da Aula de Natureza (como un 

centro turístico), posta en marcha do albergue municipal como centro de día ou miniresidencia 

(ante as dificultades de poñelo en marcha como o primeiro, ademais está fóra do trazado do 

Camiño). 

- Seguindo coa temática, necesario que a estratexia aposte polo turismo no concello de Toques, 

incluso se pode enlazar en certa medida no río Furelos coa dinámica que se pretende establecer 

para o río Ulla. Incluso se poden tentar unha Reserva da Biosfera (como o percibiría a 

poboación? Rede Natura + Reserva da Biosfera) 

- Con respecto ás actividades asimiladas e comercio minorista, proponse criterios homoxéneos 

para darlles cabida sen xeralizar a axuda, os seguintes: 

 - para creación, sempre que non exista unha actividade ou negocio previo a nivel 

municipal. 

 - para modernización ou ampliación, cando exista só un, e con criterios moi estritos (falta 

formalizalos) 

Tamén se menciona o interese por coidar as empresas, poucas, existentes. Polo que, aínda que 

se fixen uns criterios estritos para as novas actividades, proponse buscar outros alicientes para 

as xa postas en marcha... (espomasa de colchóns, etc) 

- Necesario permitir a creación de novos servizos e actividades no trazado do Camiño Primitivo 

que pasa por Toques (preto de 9 km de trazado nos que só existe un bar rural). Reunión con 

Nava para o futuro convenio con Turismo. 

- Necesario que a estratexia faga referencia á dinamización do sector forestal de cara ó 

desenvolvemento de Toques así como dotar de importancia ós proxectos de complemento de 

renda (atendendo ás explotación gandeiras de vacún de carne existentes). 

- Relacionado co sector forestal, tamén se menciona a importancia de darlle cabida no plan de 

formación e no de difusión (proponse facer un intercambio cun territorio no que os montes 

teñan un forte dinamismo como, por exemplo, Finlandia).  

 

Outros temas/comentarios: 

- Plantación de camelias (nalgún lugar) 

- Importantes as actividades de caza e pesca. 

- Toques é outra cousa: slogan xenial!! 

2.8. Reunión de elaboración da diagnose a partir do estudo socioeconómico en Boimorto 

Data: 13 de abril de 2016           

Hora inicio: 09.15 h.                     Hora finalización: 10.30 h. 

Asistentes:  

 Mª Jesús Novo, Concello de Boimorto 

 Ana Vallo, ADL Concello de Boimorto 

Alvaro Fontecoba, representante da Comunidade de Montes Veciñais 



María Mellid, Equipo redactor da EDLP 

 

   

Temas tratados e aportacións realizadas: 

Asociación/GDR: 

- Chus Novo amosa o seu interese en que sexan a maior cantidade posible de asociacións as que 

se integren e opinen sobre a estratexia, por este motivo, vai contactar coa ADL do concello para 

facer chegar a información ás máis activas. 

- Chus manifesta a súa concordancia coa proposta de cotas gratuítas para as entidades privadas 

e cotas maiores para os Concellos, sempre atendendo ás súas diversidades.  

 

Realidade socioeconómica do territorio: Boimorto 

- Pese á localización central do UTM, o cal redunda nun alto tráfico de mercadorías e persoas 

polo mesmo e que existan moitos “negocios de estrada”, percíbese como unha ameaza a futura 

posta en marcha da A54 xa que pode converter o UTM nunha zona fantasma. 

- A dispersión xeográfica, a cal en Boimorto é moi elevada pola elevada relación dos habitantes 

con concellos veciños en función da súa localización, aínda que existe un núcleo de referencia 

que é o de Vilanova, onde se concentran os servizos básicos e certa actividade económica.  

- Seguindo coa demografía, achácanse os problemas demográficos fundamentalmente ós 

mesmos problemas que na maioría do resto do concellos afectados polos mesmo: escasa saída 

laboral pola práctica inexistencia de empresas industriais no municipio e difícil acceso ás 

vivendas xa que non hai case casas baleiras con disposición a alugar ou vender. En Boimorto non 

se fai referencia á falta de servizos básicos xa que é unha das fortalezas do municipio: forte 

dotación social de xestión directa do concello: punto de atención á infancia, centro de día, 

miniresidencia, servizo de transporte adaptado, centro de Amarai, etc. (o Concello ten preto de 

60 empregados) 

- Unha das fortalezas é que o concello de Boimorto ten aprobado un PXOM e o feito de que a 

maioría das parroquias teñen realizado un proceso de concentración parcelaria. 

- No tocante ó sector forestal, podería ser unha potencialidade do Concello, aínda que priman 

as plantacións individuais de pequeno tamaño e monocultivo de eucalipto. Non obstante, a 

comunidade de montes de Boimil podería ser un proxecto piloto ou un exemplo a seguir, no 

caso de facer algo con eles. 

- Falando de economía, no concello de Boimorto existe un alto protagonismo do sector primario, 

sobre todo, de vacún de leite. É moi escasa a transformación do mesmo en queixo (só se conta 

cun queixería DOP) 

- Como principal recurso, identifícase o paso do Camiño Norte polo Concello, o cal aínda está 

pouco explotado e pode ser fonte de dinamización económica. Ademáis, o albergue municipal 

funciona de forma moi positiva. 

- Falando dos indicadores sociais, renda e desemprego, Chus fala de poboación sen expectativas: 

fai falta un REVULSIVO ECONÓMICO E SOCIAL 

 

Estratexia 2014-2020: Boimorto 

- Dentro dos proxectos a levar a cabo, dos non produtivos, o representante do Concello de 

Boimorto sinala os seguintes: creación dunha sala de convivencia na residencia de maiores. 



- Por outra banda é necesario que a estratexia se oriente cara o mantemento dos negocios locais 

existentes, para frear a deslocalización fóra do territorio. 

- Con respecto ás actividades asimiladas e comercio minorista, proponse criterios homoxéneos 

para darlles cabida sen xeralizar a axuda, os seguintes: 

 - para creación, sempre que non exista unha actividade ou negocio previo a nivel 

municipal. 

 - para modernización ou ampliación, cando exista só un, e con criterios moi estritos (falta 

formalizalos) 

- Necesario permitir a creación de novos servizos e actividades no trazado do Camiño Norte que 

pasa por Boimorto (preto de 10 km de trazado nos que só existe un bar rural). Reunión con Nava 

para o futuro convenio con Turismo. De feito, téñense novas de xente que está a planificar un 

negocio no trazado. 

- Necesario que a estratexia faga referencia á dinamización do sector forestal de cara ó 

desenvolvemento de Boimorto así como dotar de importancia ós proxectos de complemento de 

renda. 

 

3. Debate e análise do obxectivo da gobernanza cos membros da Xunta Directiva 

día 21 de abril 

Asistentes: 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Asociación Cultural A Braña Ovidio Leiva Pereiro 

Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa Alfonso Gómez Corzo 

Soc. Coop. Melisanto  Pablo Costoya Varela 

Concello de Melide Dalia García Couso 

Concello de Sobrado Ángel López Fidalgo 

Concello de Toques J. Ángel Penas García 

Asoc. Turismo de Aldea Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Arrieiros Camiño de Santiago Manuel Agra Fernández 

Concello de Touro Ignacio Codesido Barreiro 

MVMC de Boimil Álvaro Fontecoba Vázquez 

Concello de Vilasantar Fernando Pérez Fernández 

Asoc. Amas de Casa Amor Josefa Codesido Barreiro 

SAT San Martín de Armental Joselino Gómez Gundín 

Asoc. Empresarios Terra de Melide Rodrigo Fernández Pombo por delegación  

Asoc. Ocio e TR Triemociones Matilde Pallares Cagide por delegación 

 

Establécese un debate sobre a mellor maneira de facer do GDR unha entidade participativa e 

con maior representatividade dos axentes locais do que foi ata o de agora. Facendo balance, 

algunhas das asociacións coas que se constituiu o GDR xa non están activas, polo que causaron 

baixa no grupo. Por outra banda, durante estes últimos cinco anos, quince novas entidades 

entraron a formar parte do GDR. Iso dá unha media de 3 por ano. Os presentes establecen que 



ese ritmo debería, como mínimo, de manterse, polo que será un dos obxectivos do Leader 14-

20 en canto a gobernanza.  

Fálase tamén de que a participación debería ser real, polo que a maior parte das persoas 

representantes das entidades deben ter un contacto e colaboración real co GDR, polo que se 

prevé a realización de actividades de fidelización, máis aló da celebración da Asemblea Xeral. 

Para elo a Xunta Directiva establece un obxectivo de que polo menos o 70% das persoas que 

forman parte do GDR teñan dous contactos anuais co grupo durante o seguinte período. 

Para acadar unha maior representatividade social, os membros da Xunta Directiva acordan por 

unanimidade establecer a gratuidade para as entidades privadas asociadas o Grupo, o cal se 

recolle no punto 6 do artigo 7. 

Por outra banda, a fin de cumprir a normativa Leader e para dar maior representatividade a 

tódolos grupos, a Xunta Directiva acorda introducir nos estatutos un punto polo que se limite a 

porcentaxe de votos de calquera grupo a un máximo do 49%. 

4. Debate e análise do borrador do DAFO cos membros da Asemblea Xeral 

Día 21 de abril 

Asistentes: 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Asociación Cultural A Braña Ovidio Leiva Pereiro 

Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa Alfonso Gómez Corzo 

Soc. Coop. Melisanto  Pablo Costoya Varela 

Concello de Melide Dalia García Couso 

Concello de Sobrado Ángel López Fidalgo 

Concello de Toques J. Ángel Penas García 

Asoc. Turismo de Aldea Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Arrieiros Camiño de Santiago Manuel Agra Fernández 

Concello de Touro Ignacio Codesido Barreiro 

MVMC de Boimil Álvaro Fontecoba Vázquez 

Concello de Vilasantar Fernando Pérez Fernández 

Asoc. Amas de Casa Amor Josefa Codesido Barreiro 

SAT San Martín de Armental Joselino Gómez Gundín 

Asoc. Empresarios Terra de Melide Rodrigo Fernández Pombo, delegac 

Asoc. Ocio e TR Ulla Tambre Mandeo Matilde Pallares Cagide por delegación  

Federación EFA Galicia Mª Carmen Espiñeira García 

Asoc. de Familias Rurais San Roque Antonio Vázquez Rodríguez 

AAVV San Esteban de Pezobrés J. Manuel Laya 

 

Os asistentes establecen un debate a partir de tódolos items do DAFO que foron saíndo por 

concello nas oito reunións previas, a fin de integralos nun so documento representativo do 

territorio en conxunto. Para elo analízase cales son aqueles elementos que so afectan a un dos 

concellos, ou a un número reducidos dos mesmos, e estes déixanse como menos relevantes. 



Das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que afectan ó conxunto do territorio, 

establécense aquelas que son máis determinantes e que hai que atender en primeiro lugar, de 

forma que na seguinte fase, as accións e medidas concretas centraranse nelas. O resultado do 

debate é o DAFO completo e definitivo que aparece na estratexia e que se ordena segundo as 

cinco áreas temáticas de traballo establecidas inicialmente. Con este debate dase por finalizada 

a FASE II de participación: DAFO e planíficase o cronograma de reunións para a FASE III. 

5. Reunións abertas ó público en xeral (catro) reunións sectoriais (dúas) para a concrección de 

medidas concretas e establecemento de obxectivos a partir do DAFO 

5.1. Reunión informativa e participativa en Melide aberta ó público en xeral. 10 de maio 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 

 

Programa: 

18:30 Apertura a cargo de Dona Dalia G. Couso e don Ovidio Pereira 

18:45 Presentación do Leader 14-20. Don Javier Blanco e Don Jose Sanlés 

19:45 Conclusións do estudo socioeconómico do territorio: DAFO. M. Fernández e M. Mellid. 

20:15 Debate 

21:30 Clausura 

Para facer a convocatoria envíanse correos electrónicos e péganse carteis en toda a comarca. 

Tras escoitar a información sobre o Programa Leader 14-20 da man dos responsables do 

Programa en Agader, comeza o traballo de construción da estratexia. A partir do DAFO do sector 

agrario e gandeiro, establécese un debate sobre como se poden Correxir as Debilidades, 

Afrontar as Ameazas, Mellorar as Fortalezas e Explotar as Oportunidades, e a mellor forma de 



plasmar as ideas en obxectivos “smart” (specíficos, medibles, alcanzables, realistas e 

temporizados).  Fórmanse 4 grupos de traballo que propoñen ideas, e posteriormente póñense 

en común. 

Da posta en común saen as ideas e propostas que se recollen a continuación: 

  OBXECTIVOS:  

 Incrementar o amor propio e a consciencia da calidade dos nosos produtos. 

 Facer do queixo e dos produtos agroalimentarios un produto e reclamo turístico. 

 Transformación do leite, en queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa a través de queixerías, incentivar e 

potenciar os pequenos produtores queixeiros, adscritos ou non á D.O.P. , e enprodutos 

diferentes do queixo. 

 Diversificar nas explotacións de vacún cara outras producións, nas explotacións, cara a 

transformación e venda,  e a produción de derivados lácteos, cara produtos que non sexan 

o queixo. 

 Mellorar a comercialización dos produtos agroalimentarios dándoos a coñecer e 

comercializalos no Camiño de Santiago, abrindo novos mercados e diferencíandoos con 

etiquetas de calidade: D.O.P., artesán, ecolóxico…  

MEDIDAS CONCRETAS:  

Financiamento de comercio polo miúdo en todos aqueles comercios, espazos exclusivos en 

comercios ou negocios de hostalaría, explotacións, comercio electrónico ou calquera outra 

fórmula de comercio de produtos agroalimentarios do territorio e/ou queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa.  

Financiamento de proxectos non produtivos que teñan por finalidade a promoción do queixo 

Arzúa-Ulloa ou os produtos agroalimentarios do territorio: Prioridade media, ata o 70%. O 

C.R.D.O.P. Arzúa-Ulloa manifesta o seu interese neste sentido. 

Potenciar os proxectos produtivos que teñan por obxecto a valorización do leite, mediante 

transformación, ou diferenciación a través de etiquetado con marca propia, ou diferenciaciación 

por calidade: artesán, D.O.P., ecolóxico… e potenciar as pequenas produtoras de queixo, teñan 

ou non explotación de vacún. A potenciación pode ser mediante puntos no baremo ou como 

sector prioritario no momento da concorrencia.  Tamén mediante formación. 

En canto á promoción, algúns asistentes apuntan a que na Xunta están tratando de poñer en 

marcha unha ruta de turismo industrial. Sería interesantes colaborar para levar a cabo unha ruta 

do queixo, ensinando unha explotación de vacas e unha queixería, para peregrinos/as e para 

xente local.  

A idea xurdida en Vilasantar de facer unha festa da gandería moderna, teatralizando a vida no 

rural, pero cos adiantos de hoxe en día (non costumbrista) toma forma e é acollida con 

entusiasmo nesta xuntanza. 

5.2. Senda do Desenvolvemento de Vilasantar cos beneficiarios Leader 2007-2013 e aberta 

ó público en xeral. 12 de maio 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 



 
10:00 Visita de reflexión: ruta dos Muíños e Batán de Mezonzo 

11:30 Presentación da xornada a cargo de Don Fernando Pérez, Alcalde de Vilasantar 

12:00 Conclusións do estudo socioeconómico do territorio: DAFO. M. Fernández e M. Mellid. 

12:30 Debate e construción da estratexia de Desenvolvemento coa participación dalgúns 

dos beneficiarios dunha axuda Leader no período anterior. 

14:00 Clausura 

A partir do DAFO da área de traballo sociedade e xénero, establécese un debate sobre como se 

poden Correxir as Debilidades, Afrontar as Ameazas, Mellorar as Fortalezas e Explotar as 

Oportunidades, e a mellor forma de plasmar as ideas en obxectivos “smart” (specíficos, 

medibles, alcanzables, realistas e temporizados).  

Da posta en común saen as ideas e propostas que se recollen a continuación: 

Liñas estratéxicas específicas do Ulla Tambre Mandeo: 

 Reducir o paro de longa duración. 

 Potenciar un envellecemento activo e digno no fogar. 

 Igualdade. Isto significa establecer a perspectiva de xénero en tódalas áreas do GDR: 

órganos de goberno, subvencións, accións de difusión e formación etc. Entre outras cousas 

establécese como necesario que polo menos un 30% das beneficiarias das axudas Leader 

sexan mulleres. Este é un obxectivo moi importante, debido a que foi unha das principais 

debilidades do Leader 07-13. 

MEDIDAS CONCRETAS: 

Débese contemplar no baremo, con puntuación adicional que a persoa (ou persoas) solicitante 

sexa parada de longa duración, ou que o proxecto xere emprego de calidade, en salario ou 

cualificación ou ben que a persoa (ou persoas) solicitante sexa muller, ou ben, aínda que sexa 

unha entidade mixta, que a persoa que asina a solicitude sexa muller, independentemente de 

Que o proxecto teña por obxectivo (ou como consecuencia) crear infraestruturas que sirvan para 

liberar as mulleres das tarefas da casa tradicionalmente levadas a cabo por elas: coidado de 



persoas dependentes, principalmente. Tamén xurde a idea de potenciar o voluntariado para que 

xente nova acompañe ás persoas maiores que viven sos no fogar, tanto voluntariado europeo 

como local. Hai moitos programas xa en funcionamento que se poderían aproveitar. 

Tralo análise da área sociedade e xénero, o equipo redactor presenta as principais conclusións 

do sector agrario e gandeiro extraídas da reunión de Melide, e os presentes, ratifican como moi 

importantes os elementos recollidos, e ademais engaden outras ideas que se recollen a 

continuación: 

Ven moi necesario facer un curso de axudante de granxa que, por unha parte supoña unha 

oportunidade de autoemprego ou emprego cooperativo, e por outra libere ás persoas que 

posúen unha explotación, permitíndolle coller vacacións, asistir a vodas e eventos etc. 

Tamén ven prioritario animar a outras administracións a facer unha labor de difusión das 

propiedades do leite. Certos grupos ecoloxístas, veganos, naturistas fan publicidade negativa do 

leite, con moitos mitos que non son reais. Unha forma de poñer o noso graniño de area neste 

sentido sería facer unha festa da agricultura moderna na que se dera a coñecer a forma de vida 

e de traballo con animais no agro galego actualmente. 

O leite en tetrabrik supón unha forte ameaza. Aquí en Galicia cada casa debería tomar o leite 

dun veciño, e na nosa zona con máis motivo, pois pódense aproveitar as pasteurizadoras das 

queixerías, para darlle maior seguridade alimentaria. O GDR debe apoiar iniciativas neste 

sentido. 

5.3. Reunión sectorial sobre produción agroalimentaria local. 13 de maio 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 

 
 

O esquema de traballo mantido nesta reunión, centrada no sector agroalimentario local foi o 

seguinte: 



 Análise participativo das iniciativas levadas a cabo polo GDR no eido da promoción, 

divulgación e fomento da produción agroalimentaria local así como no apoio ás 

empresas elaboradoras locais.  

 Exposición das características do Leader 2014-2020 para Galicia referidas ó sector 

(operacións subvencionables, requisitos, limitacións, etc.), das posibilidades que 

ofrece o deseño participativo da estratexia do GDR e do traballo realizado ata 

daquela referido á temática concreta: DAFO territorial centrado no sector 

agroalimentario local 

 Debate nos distintos grupos sobre como Correxir as Debilidades, Afrontar as 

Ameazas, Mellorar as Fortalezas e Explotar as Oportunidades do sector de cara ó 

futuro; sobre a orientación e obxectivos que debe incluír a estratexia de 

desenvolvemento rural e as medidas concretas nas que se deben cristalizar, 

prestouse especial atención á promoción territorial desenvolvida polo GDR con 

relación á produción agroalimentaria local. 

 Posta en común das conclusións e aportacións. 

 

Na análise participativa das iniciativas de promoción territorial levadas a cabo polo GDR no 

Programa anterior, os presentes manifestaron os aspectos positivos e negativos das mesmas de 

cara á súa posible continuación de cara ó vindeiro Programa. En concreto, concluíuse o seguinte: 

 O apoio do GDR á produción agroalimentaria local foi ampla e positiva coa 

organización de eventos de visualización e promoción da mesma de alto impacto, 

as cales favoreceron a xeración de iniciativas de comercialización directa a domicilio. 

 A organización por parte do GDR de encontros empresariais e eventos como a Feira 

Manxares, centrada na produción agroalimentaria local, considérase sumamente 

positiva  pola posta en contacto das empresas elaboradoras locais e a posibilidade 

de colaborar en diversas iniciativas.  

 Por outra banda, os presentes consideran que co obxectivo dun mellor 

funcionamento destes eventos é necesario ampliar a cabida a outras producións ou 

darlle entrada a outras empresas de xeito que se manteña o interese do público 

obxectivo, sen perder a filosofía de acoller produción de calidade e de proximidade 

 De igual xeito, os presentes botan en falta iniciativas de promoción de longo 

percorrido, que non sexan eventos puntuais, se ben é complicado polas 

características da difusión que poden facer os GDRs. 

 

No tocante ó debate sobre o DAFO do sector agroalimentario local así como ó contido da 

estratexia en termos de obxectivos e medidas de actuación, as conclusións e aportacións feitas 

recóllense a continuación: 

 1. se ben non é obxecto do debate en si mesmo, os presentes resaltan que a fixación 

dun orzamento máximo de 30.000 por proxecto, á hora de solicitar unha axuda Leader, para 

poñer en marcha unha actividade de transformación de produtos agrarios é moi insuficiente; 

froito das súas experiencias e coñecementos. 

 2. a industria agroalimentaria debe ser unha das áreas de actuación recollidas na 

estratexia, pois é unha das formas de dotar de maior valor engadido á produción agraria 

primaria local. O GDR debe buscar a xeración de novas iniciativas, co obxectivo de incrementar 



e diversificar a oferta local, e, ó mesmo tempo, debe buscar un recoñemento de calidade da 

mesma para facilitar a súa comercialización. 

 No eido das medidas concretas e plan de acción do GDR, aportouse o seguinte: 

 apoio á produción local por medio da difusión debe continuar, ademais, fíxose fincapé 

na necesidade de facelo nos mercado urbanos de proximidade pero tamén no propio 

territorio, de xeito, que a poboación local (tanto cliente final como os negocios de 

comercio e restauración) teñan en conta o producido aquí. 

 apoio ó comercio polo miúdo ou servizos, directamente relacionados coa produción 

agroalimentaria local xa sexa por promoción, aprovisionamento, etc. 

 aposta pola celebración da Feira Agroalimentaria Manxares, estendendo o seu ámbito 

de actuación a toda a produción galega. 

 

5.4. Reunión sectorial do sector turístico local. 13 de maio  

Na tarde do día 13 de maio, tivo lugar unha reunión se carácter sectorial con compoñentes do 

sector turístico local (xerentes aloxamento TR, restauración, etc.) 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 

 

 

O esquema de traballo mantido nesta reunión, desenvolvida durante a tarde, foi o mesmo que 

o implementado na reunión do sector agroalimentario: 

 Análise participativo das iniciativas levadas a cabo polo GDR no eido da promoción 

turística do territorio (vídeo, mapa recursos, etc), así como no apoio ás empresas do 

sector (formación en marketing online, apoio e acompañamento no 

desenvolvemento de iniciativas de promoción conxunta, etc.) 

 Exposición das características do Leader 2014-2020 para Galicia referidas ó sector 

(operacións subvencionables, requisitos, limitacións, etc.), das posibilidades que 

ofrece o deseño participativo da estratexia do GDR e do traballo realizado ata 

daquela referido á temática concreta: DAFO territorial centrado no sector turístico 

local. 



 Debate nos distintos grupos sobre como Correxir as Debilidades, Afrontar as 

Ameazas, Mellorar as Fortalezas e Explotar as Oportunidades do sector de cara ó 

futuro; sobre a orientación e obxectivos que debe incluír a estratexia de 

desenvolvemento rural e as medidas concretas nas que se deben concretar. 

 Posta en común das conclusións e aportacións. 

 

No tocante ó debate sobre o DAFO do sector agroalimentario local así como ó contido da 

estratexia en termos de obxectivos e medidas de actuación, as conclusións e aportacións feitas 

recóllense a continuación: 

 1. necesidade de dinamización turística do territorio para atraer a máis turistas e 

mellorar a ratio de pernoctas (son moi breves) e o gasto por persoa. Debilidade 

 2. necesidade de promocionar o río Ulla, moi importante fai unha década polos eventos 

deportivos que acollía, para impulsar o sector turístico ó seu redor neste momento pouco 

dinámico. Ademais, os dous concellos do territorio que non contan con Camiño de Santiago 

necesitan tirar do Ulla. Ameaza 

3. necesidade de afrontar a masificación do Camiño Francés que redunda na “picaresca” 

de moitos negocios non legais ou non solidarios (“prefiren dar un mal servizo que redirixir ás 

persoas peregrinas a outros establecementos colaborando entre todos”).  

No eido das medidas concretas e plan de acción do GDR, aportouse o seguinte: 

1.  é necesario, de cara ó aproveitamento dun dos maiores potenciais turísticos do territorio, o 

Camiño de Santiago, incluír no plan de formación do GDR de cara ó sector as seguintes materias: 

inglés práctico de cara á profesionalización do sector e á mellora da imaxe do Camiño en 

atención ás persoas peregrinas estranxeiras. Do mesmo xeito, é necesario que os profesionais 

do sector coñezan, aínda que sexa de xeito mínimo, o conxunto de recursos patrimoniais do 

territorio para poder conseguir unha segunda visita. 

2. impulso ó río Ulla, a través da difusión, ou da cooperación aproveitando a iniciativa “Goza do 

Ulla”. 

5.5. Senda do desenvolvemento de Touro coas ADLs do territorio e aberta ó público en 

xeral. 18 de maio 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 



 
10:00 Senda de Desenvolvemento polo Ulla  

11:30 Presentación da xornada a cargo de Don Ignacio Codesido, alcalde de Touro 

12:00 Conclusións do estudo socioeconómico do territorio: DAFO. M. Fernández e M. Mellid. 

12:30 Debate e construción da estratexia de Desenvolvemento coa participación das ADLs 

do territorio. 

14:00 Clausura 

Comeza o debate coa exposición e análise das ideas xurdidas en Vilasantar en torno á área 

temática de sociedade e xénero. Os asistentes subscriben o contido e enriquéceno con 

algunhas ideas en torno ó apoio a iniciativas que aproveiten infraestruturas abandonadas, 

e tamén aquelas de emprego cualificado. 

Ademais, establécese un calendario e unha serie de medidas concretas para dar a coñecer 

o Leader no territorio durante o primeiro ano de funcionamento. Entre as medidas 

propostas nesta campaña está a de incluír as ANPAs no GDR co fin de promocionar os 

produtos agroalimentarios locais nos comedores públicos do territorio. 

A partir do DAFO do sector industrial e comercial, establécese un debate sobre como se 

poden Correxir as Debilidades, Afrontar as Ameazas, Mellorar as Fortalezas e Explotar as 

Oportunidades, e a mellor forma de plasmar as ideas en obxectivos “smart” (specíficos, 

medibles, alcanzables, realistas e temporizados). da como resultado as seguintes achegas. 

Considérase primordial apoiar empresas que crezan e creen emprego, que ademais teñan 

capacidade innovadora e que diversifiquen a economía. Ademais é moi importante aquí 

potenciar o paso a unha economía baixa en carbono, polo que se poden dar puntos extra ás 

empresas do sector ambiental que reduzan a contaminación e a eviten.  Unha opción sería 

dar formación a guías turísticos sobre o patrimonio do territorio e ensinar a facer unha visita 

turística de carácter ambiental. Recoller as principais especies vexetais e animais do Ulla 

podería ser un primeiro paso para logo transmitir esa información ás guías. 

Continúase coa análise do DAFO do sector turístico do que destacan a importancia de 

promocionar o río Ulla como recurso turístico ambiental, sostible e accesible, mellorar o 

aproveitamento do Camiño de Santiago Francés e conseguir unha segunda visita, 

promocionar os Camiños Norte e Primitivo e conseguir o recoñecemento da Ruta do 



Holandés, pero sobre todo promocionar o patrimonio arquitectónico e natural do territorio. 

Especialmente aqueles elementos capaces, por si solos, de atraer visitantes.  

Para elo deberían darse puntos no baremo para aquelas actuacións produtivas que teñan 

por obxecto mellorar as posibilidades de compra dos turistas de produtos do territorio. 

Para potenciar a creación artística considérase necesario dar prioridade media (ata 70%) 

para todos aqueles proxectos non produtivos que teñan por finalidade a promoción de 

expresións artísticas modernas do noso territorio: pintura, música, cine etc.  

Por outra banda resaltan a falta de calidade nos servizos de hostalaría, para o que se 

poderían ensinar uns protocolos de actuación e un contido mínimo sobre a riqueza do 

territorio. 

Como plan de Cooperación proponse un proxecto de creación dun produto turístico en 

torno ó Ulla dende o nacemento ata a desembocadura, empezando por unha ruta 

homologada que percorra tódolos concellos bañados por este río. 

 

5.6. Reunión informativa e participativa en Sobrado dos Monxes aberta ó público en xeral. 

19 de maio 

Non se recolleu inscrición ou sinatura das persoas asistentes, polo que se inclúe unha foto: 

 

Programa: 

18:30 Apertura a cargo de Dona Dalia G. Couso e don Ovidio Pereira 

18:45 Presentación do Leader 14-20. Don Javier Blanco e Don Jose Sanlés 

19:45 Conclusións do estudo socioeconómico do territorio: DAFO. M. Fernández e M. Mellid. 

20:15 Debate 

21:30 Clausura 

Empezouse o debate completando a cápsula informativa do sector turístico, para o que se 

reformularon tódolos obxectivos xurdidos en Touro nun so: Transformar en produtos turísticos 

os recursos patrimoniais do territorio UTM, achegándolle o modo de vida local, a cultura, a 

natureza, a etnografía, a gastronomía .... En definitiva, mellorar a súa vivencia. Os asistentes 



fixeron moito fincapé na importancia de achegar o visitante á nosa cultura, etnografía, 

gastronomía, e sobre todo á xente, unindo poboación local e foránea para un mutuo 

enriquecemento. 

Pasouse despois a análise do DAFO do sector forestal, e a través do debate e análise dos datos, 

estableceuse o obxectivo de mellorar a rendibilidade económica das árbores autóctonas. Para 

potenciar este obxectivo, dende o GDR, estableceuse unha senda de cinco anos, con varias 

actuacións que se recollen a continuación:  

Valoración no baremo de proxectos:  

- Proxectos promovidos colectivamente.  

- Proxectos que aproveiten os residuos forestais.  

Ano 1. DIFUSIÓN: Realización dun estudo técnico onde se recolla, entre outros, contidos sobre: 

características físicas das terras forestais do UTM, posibilidades de aproveitamento económico 

do monte do UTM con especies forestais autóctonas: castiñeiros, nogueiras, cerdeira, froiteiras, 

camelias, etc. O estudo resultante divulgarase e darase a coñecer entre a poboación do GDR 

para a concienciación e motivación.  

Ano 2. FORMACIÓN: Curso formativo para a posta en marcha dos usos recollidos no estudo 

técnico previo.  

Ano 3. DIFUSIÓN: Realización de proxecto piloto cos usos que se conclúan como máis rendibles 

e vantaxosos.  

Ano 4. DIFUSIÓN: Potenciación e fomento da creación de negocios colectivos de transformación 

de produtos forestais e creación de marca propia. Por exemplo: licores, conservas, té, produtos 

de estética e saúde, etc.  

Ano 5. DIFUSIÓN: Fomento da exportación destes produtos. 

 

6. Avaliación e debate dos obxectivos, medidas e accións concretas da estratexia 

Día 24 de maio 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Asociación Cultural A Braña Ovidio Leiva Pereiro 

Concello de O Pino Manuel Taboada Vigo 

Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa Alfonso Gómez Corzo 

Soc. Coop. Melisanto  Pablo Costoya Varela 

Soc. Coop. Perpetuo Socorro Manuel Varela López 

Concello de Boimorto Mª Jesús Novo Gómez  

Concello de Melide Dalia García Couso 

Concello de Santiso Begoña López Martínez 

Concello de Sobrado Ángel López Fidalgo 

Concello de Toques J. Ángel Penas García 

ASETEM Manuel Vázquez García 

Asoc. Arrieiros Camiño de Santiago Manuel Agra Fernández 

Concello de Touro Ignacio Codesido Barreiro 

MVMC de Boimil Álvaro Fontecoba Vázquez 

AAVV San Félix de Quión Jesús Martínez Pereira 



Asoc. Ocio e TR Ulla Tambre Mandeo Matilde Pallares  

 

Ademais de aprobarse certas medidas xurdidas nas reunións anteriores co fin de incrementar a 

base social do GDR, como por exemplo eliminar as cotas anuais para as entidades de carácter 

privado, nesta reunión deuse conta do resumo das cinco cápsulas temáticas estudiadas nas 

reunións anteriores.  

Así como a reunión de abril servira para ratificar o DAFO que se fóra facendo participativamente, 

esta serviu para poñer en común os obxectivos e medidas concretas propostas nas reunións 

correspondentes a esta fase. Estas medidas supuxeron ter unha primeira idea de cómo van 

puntuar os diferentes items do baremo. Así mesmo establecéronse prioridades, de forma que, 

ante un orzamento insuficiente para todo, se lle dea máis importancia ás actividades e medidas 

establecidas como prioritarias. 

Con esta reunión se pechou a FASE III do proceso participativo. 

 

7. Presentación e debate sobre o contido da estratexia: presentación do borrador 

 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Asociación Cultural A Braña Ovidio Leiva Pereiro 

Asoc. Empresarios Comarca de Arzúa Alfonso Gómez Corzo 

Soc. Coop. Melisanto  Pablo Costoya Varela 

Concello de Boimorto Mª Jesús Novo Gómez 

Concello de Melide Dalia García Couso 

Concello de Santiso Begoña López Martínez 

Concello de Sobrado Ángel López Fidalgo 

Concello de Toques J. Ángel Penas García 

Asoc. Turismo de Aldea Matilde Pallares Cagide 

Asoc. Arrieiros Camiño de Santiago Manuel Agra Fernández 

Concello de Touro Ignacio Codesido Barreiro 

MVMC de Boimil Álvaro Fontecoba Vázquez 

Concello de Vilasantar Fernando Pérez Fernández 

Banda de Música Isabell II Ana García Turnes  

Asoc. Prof. Silvic. Silvanus Antonio de María Angulo 

AAVV San Félix de Quión Jesús Martínez Pereira 

Asoc. Ocio e TR Ulla Tambre Mandeo Matilde Pallares Cagide 

Soc. Coop. Perpetuo Socorro Manuel Varela López 

Asoc. O Milenio de Boimorto Mª Jesús Novo Gómez 

 

A Asemblea Xeral do día 7 tivo como punto central a presentación do borrador da Estratexia de 

Desenvolvemento Local Leader 2014-2020 no que basicamente se fixo fincapé en determinar, 

entre tódolos presentes: 



- As prioridades da estratexia de desenvolvemento rural Ulla Tambre Mandeo. Aquelos 

proxectos e iniciativas ós que realmente teñen que ir destinados os fondos do Leader 14-

20. 

- Baremos de proxectos produtivos e non produtivos, determinando en cada caso se as 

puntuacións son acordes cos obxectivos e prioridades da estratexia. 

- Medidas de animación e promoción do territorio, de formación e de cooperación que 

impulsen un desenvolvemento sostible, baseado na innovación e que contribúa á 

consecución dos nosos obxectivos. 

Tralo remate do debate, dase por finalizado o proceso participativo de reunións presenciais. A 

Asemblea Xeral decide dar unha semana de prazo para estudar os documentos en 

profundidade e, de ser necesario, facer as propostas de modificación que considere oportunas. 

Ademais destas reunións coa poboación local, leváronse a cabo outras reunións de consultas a 

expertos de dentro e fóra do territorio, que tiveron como obxectivo tratar un tema específico 

para mellorar a concreción das propostas: 

8. Reunión con técnicos de Patrimonio da Xunta de Galicia, Directora da Escola de Paisaxismo 

de Galicia, xerente da Reserva da Biosfera e alcalde de Sobrado dos Monxes na que se 

estudou a mellor forma de traballo conxunto para aproveitar, en Sobrado, a riqueza 

patrimonial histórica que se xunta coa Reserva da Biosfera e unha diversidade importante 

na industria agroalimentaria, unido á recente homologación do Camiño Norte. Día 22 de 

abril. 

9. Reunión co responsable do Consello Regulador da D.O.P. Arzúa Ulloa en torno á posibilidade 

de colaborar en dúas vías: a promoción do queixo como reclamo turístico, e neste punto hai 

xa un proxecto concreto que se prevé poñer en marcha coa axuda do Leader. E por outra 

banda, colaboración en dar formación a persoas para que fabriquen queixo, amparadas ou 

non pola D.O.P., de forma artesanal nas súas casas pero garantindo  a hixiene e a seguridade 

alimentaria. Día 10 de maio. 

10. Reunión co plantel de expertos en Agroecoloxía da Facultade de económicas da 

Universidade de Vigo en torno á posibilidade de comercialización dos produtos 

agroalimentarios locais en comedores públicos. A recopilación de iniciativas interesantes en 

torno a esta idea que fixo a universidade de Vigo permitirá levar a cabo una proxecto de 

difusión no que se una a industria local e os comedores do Ulla Tambre Mandeo, podendo 

expandilo a Santiago nunha segunda fase. Día 17 de xuño. 

11. Reunión co responsable da Cooperativa Melisanto en torno a unha posible formación de 

“axudante de granxa”. A experiencia previa de Melisanto, que tratou de poñer en marcha o 

que denominaba “cuadrilla de substitución” é de gran axuda para a planificación deste 

curso, para non caer nos mesmos erros. Basicamente se sinalaron dous: escasa 

profesionalización do servizo, moita demanda en días festivos e fins de semana, con escaso 

interese polas persoas asalariadas nestas datas. Para solucionalos platéxase dar unha 

axeitada formación en colaboración con Melisanto, e promover unha cooperativa laboral 

que teña prezos máis elevados nos días de máis demanda. Día 20 de xuño. 

12. Reunión con Verónica Fernández, técnica de la empresa pública alemana Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH de Bonn, experta en proyectos 



de cooperación con terceros países, para determinar los posibles detalles de un proyecto de 

cooperación en educación e igualdad. 

13. Reunión coa Presidenta da Asociación de Turismo Rural Triemociones co obxecto de poñer 

en común algunhas ideas do sector turístico que foron xurdindo nas reunións, e que houbo 

que reformular debido ó convenio con turismo. Para a reformulación destes obxectivos e 

medidas mantívose esta reunión o día 23 de xuño. 

 

  



Anexo II: Dossier de prensa 
  



Anexo III: entradas da bitácora virtual 
31 mar. 2016 

COMEZA O PROCESO PARTICIPATIVO PARA ELABORAR A ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO 
RURAL  

14 abr. 2016 

FASE DE ELABORACIÓN DO DAFO NO ULLA TAMBRE MANDEO 

28 abr. 2016 

REUNIÓNS E DEBATES PARA O DESEÑO DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 

5 may. 2016 

Pílula informativa: Sociedade e xénero 

9 may. 2016 

Pílula informativa: industria e comercio 

9 may. 2016 

Pílula informativa: sector agrícola e gandeiro 

9 may. 2016 

Pílula informativa: turismo 

13 may. 2016 

Pílula informativa: sector forestal 

16 may. 2016 

Novas oportunidades para participar no deseño da estratexia de desenvolvemento local do 
Ulla Tambre Mandeo 

15 jun. 2016 

Áreas prioritarias e importantes da Estratexia de Desenvolvemento Local do UTM 

 

 

  

http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/03/o-gdr-ulla-tambre-mandeo-ponse-en.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/03/o-gdr-ulla-tambre-mandeo-ponse-en.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/04/fase-de-elaboracion-do-dafo-no-ulla.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/04/reunions-e-debates-para-o-deseno-da.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/pildora-informativa-sociedade-e-xenero.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/pilula-informativa-industria-e-comercio.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/pilula-informativa-sector-agricola-e.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/pilula-informativa-turismo.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/pilula-informativa-sector-forestal.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/novas-oportunidades-para-participar-no.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/05/novas-oportunidades-para-participar-no.html
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/2016/06/areas-prioritarias-e-importantes-da.html


Anexo IV: Correos electrónicos da estratexia participativa 

Correo do 20 de abril ós dous representantes de asociacións turísticas pertencentes ó GDR co 

resumo da área “sector turístico” para a súa valoración. 

Correo do 20 de abril a 3 produtores ecolóxicos co resumo da área “sector ecolóxico” da 

estratexia para a súa valoración 

Correo do 28 de abril a 18 destinatarios beneficiarios dunha axuda Leader no período 2007-2013 

invitándoos a asistir á senda do desenvolvemento do 12 de maio en Vilasantar. 

Correo do 2 de maio a 60 destinatarios, coa pílula informativa do ámbito “sector agrario” e 

invitación a debater os contidos desta e outras pílulas nas 4 seguintes reunións programadas. 

Correo do día 3 de maio a 85 destinatarios, coa pílula informativa do ámbito “turismo e 

patrimonio” para debate. 

Correo do día 4 de maio a 85 destinatarios, coa pílula informativa do ámbito “sector forestal” 

para debate. 

Correo o día 5 de maio a 85 destinatarios, coa pílula informativa do ámbito “sociedade e xénero” 

para debate. 

Correo do día 9 de maio a 85 destinatarios, coa pílula informativa do sector “industria e 

comercio” para debate. 

Correo do 9 de maio ós principais axentes da comarca de Melide, co recordatorio da reunión 

participativa do día 10 ás 18.30 en Melide 

Correo do 19 de maio ós representantes das entidades locais do GDR co impreso de solicitude 

de adhesión ó GDR animando á ampliar a base social, incluíndo, entre outras entidades, ás Anpas 

como membros do GDR. Proposta dos ADLs na reunión do día anterior. 

Correo do 24 de maio co primeiro borrador das áreas prioritarias e importantes do GDR para 

debate. 23 destinatarios. 

Correo do 24 de maio ás ADLs de Touro e O Pino da pílula informativa sobre o turismo, na que 

estiveron traballando nunha reunión presencial.  

Correo do 25 de maio animando ás ADLs do territorio a participar no deseño da estratexia. 13 

destinatarios. Envío xunto co correo das pílulas informativas e os borradores de baremos. 

Correo do 30 de maio sobre os proxectos non produtivos de prioridade alta, media e baixa. 21 

destinatarios 

Correo 30 de maio sobre a importancia da estratexia para os próximos anos. 37 destinatarios 

Correo 6 xuño 2016 baremo produtivos. 58 destinatarios 

  



Anexo V: Programa Espazo Leader en Radio Melide 

  



Anexo VI: Cuestionario a empresas beneficiarias dunha axuda 

Leader 2007-2013 
EMPRESAS LEADER 

 

1. No período 2014-2020. Queres seguir celebrando o café anual? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Cita posibles melloras que che gustaría introducir neste café-diálogo 

 

_____________________________________________________________________________ 

3. Cita outras posibles accións que pode organizar o GDR nas que che gustaría participar para 

seguir relacionándote co resto de empresariado do territorio. 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. Cita accións que o GDR podería levar a cabo que beneficien ó empresariado promotor de 

proxectos Leader. Poden ser propostas relacionadas coa formación, coa difusión, coa 

publicidade, coa coordinación e intercomunicación, coa celebración de eventos, etc. 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. Cales consideras que son os tres principais recursos deste territorio que o GDR debe 

potenciar? 

 

_____________________________________________________________________________ 

6.  Cales consideras que son os tres principais recursos de Galicia que o Leader debe potenciar 

(cun traballo conxunto de todos os GDRs galegos)? 

 



_____________________________________________________________________________ 

7. Cal consideras que é o principal sector económico que o GDR debería apoiar coas axudas 

Leader? 

 

 

8. As mulleres apenas solicitaron nin recibiron axudas Leader no período 2007-2013. Que 

medidas se che ocorren para solucionar este problema? 

 

_____________________________________________________________________________ 

9. O Leader ten un orzamento prefixado para cada GDR e territorio, co cal se financian os 

proxectos solicitantes. Cal cres, na túa opinión, que debe ser a axuda máxima por proxecto?  

 

 

10. Cres que debe haber un límite por promotor, independentemente do número de proxectos 

que promova dentro do Leader? 

 

 

 


