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No núcleo da Unión Europea
Técnicos de emprego de Barbanza e da Costa da Morte fixeron unha visita de
traballo a Bruxelas e Estrasburgo
Xoán R. Alvite
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O funcionamento das distintas institucións europeas segue a ser totalmente
descoñecido para a práctica totalidade dos cidadáns e incluso para moitas das
persoas que, polo seu traballo, teñen relación directa cos organismos
comunitarios con sede en Bruxelas e Estrasburgo. Non vai ser o caso, a partir
de agora, da vintena de técnicos locais de emprego da comarca e das área da
Costa da Morte e de Ferrolterra que durante esta semana estiveron nunha
visita de traballo por terras centroeuropeas.
Estes 25 profesionais adscritos á Asociación Finisterrae de Profesionais do
Desenvolvemento Local (Afiprodel), que ten a súa sede en Carnota, atenderon
a unha invitación feita pola eurodeputada do grupo do Partido Popular Carmen
Fraga para coñecer de primeira man a actividade dos representantes españois
no Parlamento Europeo.
Ademais de visitar a sede desta institución en Estrasburgo, a expedición tamén
aproveitou para facer un percorrido por distintas zonas de Alemaña destacables
polo seu potencial e pola capacidade de xerar riqueza. Entre elas, a expedición
desprazouse ata a Selva Negra, unha das rexións xermanas con maior atractivo
dende o punto de vista paisaxístico.
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Na capital ecolóxica
De feito, esta zona caracterízase pola riqueza medioambiental e arquitectónica,
contando con importantes montes, lagos, termas e unha privilexiada área
vitivinícola. Neste sentido, o traballo do grupo baseouse na actividade que se
leva a cabo na cidade de Friburgo de Brisgovia, considerada a capital da
ecoloxía do país alemán.
«Ademais de tentar achegarnos ás institucións europeas, uns dos principais
obxectivos desta viaxe foi coñecer territorios con recursos naturais e
mediambientais, así como a súa posta en valor para o turismo. Do mesmo
xeito expuxemos a posibilidade de intercambiar experiencias e buscar liñas de
colaboración e traballo no eido de desenvolvemento local na Unión Europea»,
apuntou Dolores Pena, técnica de desenvolvemento local de Carnota e
presidenta de Afripodel.
Os membros da asociación tamén aproveitaron para celebrar unha xuntanza
interna na que se ultimaron os detalles do congreso que se realizará entre
marzo e abril nos municipios de Vimianzo e Corcubión.
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