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II	XORNADAS	TÉCNICAS	DE	DINAMIZACIÓN	DO	TERRITORIO	
RECURSOS	LOCAIS	E	ESTRATEXIAS	PARA	O	DESENVOLVEMENTO		

	
Seguindo	con	camiño	trazado	no	ano	2018,	se	convoca	esta	nova	edición	das	Xornadas	
técnicas	de	dinamización	do	GDR	Condado	Paradanta	

Os	pobos	e	as	comarcas	do	rural	enfróntanse	ao	paradoxo	de	ser,	á	vez,	problema	e	
oportunidade.		

Os	problemas	son	coñecidos,	despoboamento,	envellecemento,	falta	de	servizos,	etc.	
As	 causas	 parecen	 estar	 perfectamente	 diagnosticadas,	 ou	 quizás	 non?....	 Por	 outra	
banda,	non	creemos	que	haxa	unha	única	solución	para	a	problemática	do	rural	pero	si	
creemos	que	as	mesmas	pasan	porque	exista	concienciación	e	sensibilización	sobre	o	
problema,	tanto	por	parte	das	Administración	como	por	parte	da	cidadanía.		

É	 por	 iso	 que,	 desde	 o	 GDR	 Condado	 Paradanta,	 imos	 poñer	 en	 marcha	 estas	 II	
Xornadas	 de	 dinamización	 do	 territorio,	 co	 obxectivo	 de	 seguir	 traballando	 en	
concienciar	e	en	sensibilizar.	Pretendemos	crear	un	foro	de	opinión	e	reflexión	onde	se	
formulen	 dúbidas,	 onde	 se	 expoñan	 casos	 de	 boas	 prácticas,	 queremos	 falar	 das	
oportunidades	que	podemos	atopar	para	emprender	novos	proxectos,	de	dinamizar	as	
nosas	comarcas	e	tratar	de	dar	a	volta	á	situación	na	que	é	preciso	que	o	territorio,	os	
recursos	e	as	persoas	estean	no	centro	das	dinámicas	públicas	e	privadas	

Así	nos	próximos	días,	un	selecto	grupo	de	expertos	galegos,	asturianos	e	portugueses,	
falarannos	 de	 estratexias,	 experiencias,	 da	 problemática	 e	 de	 casos	 de	 éxito	 e	
iniciativas	 nas	 que	o	 turismo,	 xunto	 con	outros	 recursos,	 esta	 a	 ser	 e	 debera	 ser	 un	
factor	determinante	para	o	desenvolvemento.	

Para	elo	se	organizan	tres	xornadas	de	traballo	nas	que	un	amplo	grupo	de	expertos	
porán	de	manifesto	experiencias	 significativas	e	 casos	de	éxito	de	Galicia,	Asturias	 e	
Portugal	que	agardamos	contribúan	a	 xerar	debates	e	 reflexións	de	 interese	para	os	
asistentes.	
	
A	proposta	inicial	de	traballo	consiste	no	seguinte:	
	

PROGRAMA	
	

DÍA	26.06.		 LUGAR.	CASA	DO	CONDE.	SALVATERRA	DO	MIÑO	
09.00.			 Recepción	de	participantes	
	
09.30.		 	Apertura	 das	 Xornadas	 Técnicas.	 Saúdo	 de	 D.	 Juan	 Pablo	 Castillo.	

Presidente	do	GDR	Condado	Paradanta	e	Alcalde	do	Concello	de	Covelo.	
D.	 Cesáreo	 Pardal	 Presidente	 do	 Clúster	 Turismo	 de	 Galicia.	 Dª	Marta	
Valcarcel,	Alcaldesa	do	concello	de	Salvaterra	do	Miño	
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10.00.		 	Mesa	redonda	“Camiños,	rutas	e	sendeiros”	
	 Nela	pretendemos	abordar	a	oportunidade	que	supón	para	un	territorio	

contar	 con	 este	 tipo	 de	 equipamentos,	 a	 problemática	 da	 posta	 en	
marcha	e	o	 seu	posterior	mantemento,	etc.	Así	 como	a	necesidade	de	
articular	 unha	 oferta	 turística	 ben	 estruturada,	 que	 poida	 ofertar	
produtos	turísticos	atractivos	para	os	distintos	segmentos	do	mercado	

	 	 Modera	D.	Cesáreo	Pardal.	Presidente	do	Clúster	Turismo	de	Galicia	
	 	 Interveñen	
	 	 Dª.	Cristina	Alonso.	Presidenta	Asoc.	Camiño	dos	faros		 	 	
	 	 www.caminodosfaros.com					(Costa	da	Morte.	A	Coruña)	

D.	 Guti	 Martín.	 Xerente	 da	 empresa	 Sherpa	 Project	
www.sherpaproject.es		(Tui.	Pontevedra)	
Dª.	 Laura	 González-Dopeso.	 Xefa	 da	 área	 de	 Calidade	 e	 Proxectos	
Europeos.	Axencia	Turismo	de	Galicia	(Santiago	de	Compostela)	
	

11.30	 	 PAUSA	CAFÉ	
	
12.00	 Mesa	 redonda	 	 “O	 papel	 dos	 concellos	 na	 estratexia	 para	 o	

desenvolvemento	local”	
	 As	administración,	e	nomeadamente	a	local,	teñen	un	papel	esencial	na	

correcta	 xestión	 dos	 recursos,	 a	 dinamización,	 o	 desenvolvemento	
económico,	 etc.	 Para	 iso	é	necesario	 contar	 con	estratexias	 a	medio	e	
longo	 prazo	 que	 permitan	 impulsar	 proxectos	 motores	 e	 definan	 un	
terreo	 favorable	 ao	 emprendemento,	 en	 colaboración	 co	 resto	 dos	
axentes.	 Neste	 contexto,	 o	 turismo	 xoga	 un	 papel	 esencial	 xa	 que	 ao	
carácter	transversal	suma	o	efecto	multiplicador	e	divulgador	

	
	 	 Modera	D.	Francisco	González.	Xerente	do	GDR	Condado	Paradanta	
	 	 Interveñen	
	 	 D.	Juan	Anta.	Alcalde	do	Concello	de	A	Veiga	(Ourense)	
	 	 D.	Manuel	Muíño.	Alcalde	do	Concello	de	Zas	(A	Coruña)	
	 	 Dª.	Elena	Candia.	Alcaldesa	do	Concello	de	Mondoñedo	(Lugo)	

D.	Enrique	Cabaleiro.	Alcalde	do	Concello	de	Tui	(Pontevedra)	
	

14.00.	 	 Fin	da	sesión	da	mañá	 	 	
	
17.00.		 Programa	 de	 tarde.	 Visita	 guiada	 ao	 Museo	 da	 Ciencia	 do	 Viño,	 en	

Salvaterra	do	Miño	
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DÍA	02.07	 LUGAR.	CENTRO	SOCIAL	DE	AS	NEVES	
09.30.			 Recepción	de	participantes.	
	
10.00.		 	Apertura	da	sesión.	D.	Xosé	Manuel	Rodríguez.	Alcalde	do	Concello	de	

As	Neves	
	 	Mesa	redonda	“Os	recursos	locais	na	experiencia	turística”	
	 O	 territorio,	 e	 os	 distintos	 recursos	 locais,	 son	 unha	 peza	 esencial	 na	

posta	en	marcha	de	iniciativas	empresariais	e	proxectos	vitais	no	medio	
rural.	 Igualmente,	 son	 a	 base	 para	 a	 xeración	 de	 produtos	 turísticos		
experienciais	que,	cada	vez	máis,	atraen	o	interese	do	público	podendo,	
en	 casos	 extremos,	 poñer	 en	 risco	 ao	 propio	 recurso	 comprometendo	
así	a	súa	sostibilidade.	

	
	 Modera.	D.	Xosé	Manuel	Rodríguez.	Alcalde	do	Concello	de	As	Neves	
	 	Interveñen	
	 	D.	 Antonio	 F.	 Pena	 “Cholo”	 Casa	 rural	 O	 Trisquel	 (A	 Veiga.	 Ourense)	

www.otrisquel.com	
	 D.	 Mario	 Carvalho.	 Axencia	 Douro	 Wellcome	 (Portugal)		

www.dourowellcome.com	
	 D.		 Pepín	 Bouzas.	 Director	 do	 PN	 Illas	 Atlánticas	

www.parquenacionalillasatlanticas.com	
	
11.30	 	 PAUSA	CAFÉ	
	
12.00	 Mesa	redonda	“Os	recursos	locais	na	experiencia	turística”	
	 O	 territorio,	 e	 os	 distintos	 recursos	 locais,	 son	 unha	 peza	 esencial	 na	

posta	en	marcha	de	iniciativas	empresariais	e	proxectos	vitais	no	medio	
rural.	 Igualmente,	 son	 a	 base	 para	 a	 xeración	 de	 produtos	 turísticos		
experienciais	que,	cada	vez	máis,	atraen	o	interese	do	público	podendo,	
en	 casos	 extremos,	 poñer	 en	 risco	 ao	 propio	 recurso	 comprometendo	
así	a	súa	sostibilidade	

	
	 	Interveñen:	
	 D.	Javier	Soto.	Xerente	do	grupo	Caldaria	(Ourense)	www.caldaria.es		
	 D.	 Isidro	 Mariño.	 Xerente	 de	 Intramar	 SL.	 Barco	 Chasula	 (O	 Grove.	

Pontevedra)		www.intramar.org/proyectochasula.html	
	 D.	 Xerardo	 Pereiro.	 Doutor	 en	 Antroploxía	 Social.	 Profesor	 da	 UTAD	

(Portugal)	e	director	do	proxecto	Dourotur	www.dourotur.utad.pt		
	 Dª	 Ana	 Llano.	 Presidenta	 da	 Asociación	 de	 empresarios	 turísticos	

Fuentes	del	Narcea	(Asturias)	www.fuentesdelnarcea.com	
	
14.00.	 	 Fin	da	sesión	da	mañá	
	
17.00.		 Programa	de	tarde.	Visita	guiada	a	Hotel	Nande	en	Rubiós	(As	Neves)	 	
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DÍA	09.07.		 LUGAR	AUDITORIO	DE	PONTEAREAS	
09.30.			 Recepción	de	participantes.	
	
10.00.		 	Apertura	 da	 sesión.	 D.	 Xosé	 Represas.	 Alcalde	 do	 Concello	 de	

Ponteareas	e	presidente	do	Xeodestino	Condado	Paradanta	
Mesa	redonda	“Modelos	de	xestión	de	destinos”	
Falaremos	da	importancia	dunha	correcta	xestión	do	territorio	e	os	seus	
recursos	 favorecendo	 a	 posta	 en	marcha	 de	 iniciativas	 empresariais	 e	
proxectos	vitais	no	medio	rural	sen	poñer	en	risco	ao	propio	recurso	e	
garantindo	 a	 súa	 sustentabilidade.	 Igualmente	 conceptos	 como	 visión	
comarcal,	 cooperación,	 planificación,	 estratexia,	 etc.	 xogan	 un	 papel	
esencial	á	hora	de	traballar	 impulsando	o	desenvolvemento	turístico,	e	
económico,	do	territorio	
	

	 	Modera	D.	Paco	González.	Xerente	do	GDR	Condado	Paradanta	
	 	 Interveñen	

D.	 Belarmino	 Fernández.	 Alcalde	 de	 Somiedo	 e	 presidente	 do	 GDR	
Camín	Real	de	la	Mesa	(Asturias)	

	 	 D.	Oscar	Rivas.	Asociación	galega	de	custodia	do	territorio			
	 	 D.	Martín	Alemparte.	Xerente	do	GDR	Ribeira	Sacra	Courel	
	
11.30	 	 PAUSA	CAFÉ	
	
12.00	 Mesa	 redonda	 “O	 papel	 dos	 operadores	 na	 comercialización	 dun	

destino”	
	 Nela	pretendemos	debater	sobre	a	 importancia	dos	operadores	á	hora	

de	articular	a	oferta	turística	dun	destino	e	que	papel	xogan	en	aspectos	
como	a	súa	promoción,	comercialización,	etc.	Así	como	as	posibilidades	
de	 cooperación	 entre	 empresas	 e	 administracións	 para	 levar	 acabo	
iniciativas	conxuntas	

	
	 Modera:	 D.	 Xosé	 Represas.	 Alcalde	 do	 Concello	 de	 Ponteareas	 e	

presidente	do	Xeodestino	Condado	Paradanta	
	 	Interveñen:	
	 D.	Xesús	Ares.	Director	xeral	de	YU	TRAVEL		www.yutravel.es		
	 D.	Fabián	Buezas.	Director	Comercial	de	INTERRIAS		www.interrias.com	
	 Dª.	Susana	Conde.	Directora	Xeral	da	axencia	VIAJES	MUNDO	GALAICO		

www.viajesmundogalaico.es	
	
14.00.	 	 Fin	da	sesión	da	mañá	
	
17.00.		 Mesa	redonda		“Estratexias	de	márquete	de	destinos	”	
	 Buscamos	 facer	 unha	 reflexión	 sobre	 o	 importante	 papel	 que	 xoga	 o	

márquete,	 e	 unha	 estratexia	 adecuada,	 á	 hora	 de	 estruturar	 a	 oferta	
turística	dun	destino	e	traballar	para	posicionalo	no	mercado	
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Modera	D.	Juan	Pablo	Castillo.	Presidente	do	GDR	Condado	Paradanta	e	
Alcalde	do	Concello	de	Covelo.	

	 	 Interveñen	
D.	Xosé	Luis	Reza.	Presidente	Markea,	Asociación	Galega	de	marketing,	
e	do	Clúster	da	Comunicación	Gráfica	de	Galicia	
Dª	Carmen	Pardo.	Directora	de	desenvolvemento	para	Galicia	e	Portugal	
do	Grupo	Barceló	Hotels	&	Resorts	
Dª	Alexandra	Seara.	Xerente	do	Consorcio	de	turismo	da	Ribeira	Sacra	

	
	19.00.		 Acto	 de	 clausura.	 D.	 Juan	 Pablo	 Castillo.	 Presidente	 do	 GDR	 Condado	

Paradanta	e	Alcalde	do	Concello	de	Covelo.	Dª	Nava	Castro.	Directora	da	
Axencia	 Turismo	 de	 Galicia.	 D.	 Xosé	 Represas.	 Alcalde	 do	 Concello	 de	
Ponteareas	e	presidente	do	Xeodestino	Condado	Paradanta	

	
19.30.	 Viño	galego	de	clausura	

	
	

	


