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Limiar
O desenvolvemento local basease no aproveitamento dos recursos endóxenos
dun territorio como motor do benestar e o denominado “bo vivir” dos seus
habitantes. Os obxectivos son: a supervivencia destes territorios, o seu
crecemento sostible, o benestar e a felicidade dos seus moradores.

Nas actividades desenvolvidas pola nosa asociación a cultura e o patrimonio
foron sempre elementos transversais e visibilizados. Nos últimos anos as
actuacións da asociación priorizaron o patrimonio cultural e rural e o seu
papel no desenvolvemento rural e local.

Os profesionais do desenvolvemento local, principalmente dos concellos
rurais, enfróntanse á detección das súas potencialidades e da súa posta en
valor de xeito consensuado (gobernanza). Tamén aproveitan as oportunidades
para acadar un desenvolvemento humano, harmónico e sostible que acade
finalmente a meta que é o benestar e a felicidade inxerida na pertenza dunha
cultura local e unha estratexia “glocal”.

No ano 2018, nas xornadas sobre “Patrimonio Cultura e
desenvolvemento local” realizadas en Vimianzo, concluíase que “O
patrimonio cultural forma parte dos pobos, da súa historia e como estes
pobos e persoas chegaron ata ser o que somos. A súa posta en valor é máis
que un produto susceptible de ser comercializado e divulgado con fins
económicos ou turísticos”

Afiprodel dende os seus inicios é consciente da importancia da cultura e a
identidade para unha planificación e proxecto de futuro dos concellos e
territorios.

Este patrimonio “é un recurso que da valor á historia e o sentimento de
pertenza e tamén xera economías e riquezas. O desenvolvemento local non só
ten finalidades económicas para xerar emprego e fixar poboación nas zonas
menos favorecidas, senón tamén xera sinerxías que empoderan ao
territorio e aproveita capacidades e talentos que buscan o seu futuro
ancorados na idiosincrasia da cultura propia”
A cultura e os recursos patrimoniais son elementos de traballo para os
profesionais de desenvolvemento local e tamén son recursos sensibles, en
crecemento e construción que neste mundo en continua transformación, coa
globalización e descapitalización das zonas rurais, require reflexión sobre os
riscos que poden producir a patrimonialización da vida. As políticas de
desenvolvemento deben potenciar a vida e o “bo vivir” (calidade,
sostenibilidade, orgullo e identidade) despegándose de perspectivas
economicistas que converten a cultura propia e as persoas en capital
desprovista do valor social.

Feira de desenvolvemento local organizada por Afiprodel
Xornadas técnicas que incluían actividades complementarias de dinamización a cargo
dos protagonistas das boas prácticas presentadas, artesanía en vivo, produtos locais,
actos culturais e de divulgación do patrimonio e dos recursos territorias

Nas xornadas de Afiprodel, en sintonía con moitas outras voces, subliñaba
algúns aspectos para a reflexión e análises:
•

“Os valores propios identitarios son emocionais pero non están
visibilizados

•

Necesitase divulgar os esforzos e boas prácticas realizadas

•

A mercantilización da identidade cultural necesita unha reflexión profunda.

•

O desenvolvemento local debe ter dúas vertentes: economicistas e de
empoderamento local

•

A identidade dun pobo debe ter múltiples expresións e o papel das
administración debe ser facilitadora e non coercitiva.”

Agora presentamos unha achega máis nesta liña de divulgar as prácticas
realizadas no eido da cultura e o desenvolvemento na provincia da Coruña. Co

A situación creada pola pandemia do COVID ten demostrado que a cultura
rural e a economía de proximidade é unha fortaleza para frear os
problemas da globalización. As transformacións que esta pandemia está a
producir son difíciles de predicir e a aposta polo rural resulta imprescindible.
Un dos sectores máis afectados ten sido os vinculados ás empresas culturais
e creativas, ademais do turismo. As novas tecnoloxías e a conectividade son
elementos imprescindibles que chegaron para non ser esquecidos. Pero tamén
amosaron as fortalezas da vida rural e da súa cultura de veciñanza e apoio. E
do imprescindible do autoabastecemento e o sentimento responsable de
pertenza a unha comunidade.
Esperamos que estas boas prácticas que presentamos, relacionadas coa
cultura e o desenvolvemento local, sexan inspiradoras e tamén unha mostra
da forza do local con toda a súa diversidade, talento e innovación.

Dolores Pena Pena.
Presidenta de Afiprodel Galicia

obxectivo de recoñecer publicamente os esforzos realizados polos concellos e
a súa cidadanía no ámbito da cultura e dos recursos patrimoniais.
Apostamos, como profesionais, especialmente dos concellos rurais e
costeiros, por visibilizar e apoiar as iniciativas privadas e públicas que
afrontan os cambios que poñen en perigo a súa supervivencia. Apostando
polos recursos e talentos propios e polo empoderamento do local como
principal saída a este reto histórico.

Cultura e desenvolvemento local
Cultura e desenvolvemento local comparten varias características: definicións
múltiples, capacidade de transformacións impulsadas pola cidadanía e a vida
social, dificultades para ser atendidas por políticas sectoriais, plasticidade
para adaptarse e impulsar as novidades, liberdade en creatividade e
innovación indexándose a calquera ámbito da vida social e comunitaria.
As comunidades e as persoas localízanse nun territorio que entrelaza o
pasado o presente e as expectativas e desexos de futuro. Comparten a
finalidade de súa supervivencia e un desenvolvemento que xere calidade de
vida, igualdade e felicidade.
A UNESCO poñe o énfase na protección e responsabilidade sobre o pasado e
os seus elementos patrimoniais materiais e inmateriais. Tamén considera a
necesidade da expresión cultural, do devir desta expresión e evolución da
cultura dun pobo coas achegas de novas visións e expresións de novos e
novas moradores. Constatando que a cultura é un elemento intrínseco á vida
comunitaria e social en continua evolución.
“A cultura… pode considerarse…como o conxunto dos rasgos
distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afectivos que
caracterizan unha sociedade ou un grupo social. Ela engloba,
ademais das artes e as letras, os modos de vida, os dereitos
fundamentais ao ser humano, os sistemas de valores, as tradicións e
as crenzas.” (Definición da UNESCO)

A cultura amósase en patrimonio e expresións culturais e creativas. É
significativa pola súa dimensión como elemento conformador da identidade
das comunidades do seu sentimento de pertenza como motor dunha praxes e
política social e comunitaria lexítima.

“La cultura como creadora de identidad, como generadora de
inclusión social, como aglutinadora y catalizadora de diversidad,
como generadora de especificidades locales, propiciadora de redes
sociales, promotora de participación, es central en la estratégia
integral de desarrollo local. Si la cultura es un eje transversal del
desarrollo local, el Municipio es fundamental en el desarrollo cultural
de su territorio. Es trancendental la necesidad de implementar
políticas culturales para promover el desarrollo de cada territorio”.
Erick Solera Mata

As políticas culturais teñen centrados os seus esforzos no eido da protección
e da divulgación. Os recursos patrimoniais son catalogados, protexidos e son
un dos piares das actuacións e normativas. O equilibrio entre protección e
desenvolvemento, en especial nas zonas rurais, é unha das encrucixadas de
máis urxente resolución en Galicia e España.
Os proxectos do sector público e privado atopan atrancos que dificultan o
desenvolvemento de actuacións (normativas sectoriais, patrimoniais,
medioambientais, burocracias excesivas ou mesmo interpretacións discutibles
ou excesivamente restritivas…) o que reduce as posibilidades de crecemento
ou novos asentamentos de iniciativas no territorio rural. O patrimonio debe
ser protexido e coidado e debe convivir, deixar vivir e crecer ás comunidades
rurais.
Os territorios necesitan unha cultura viva, conectada aos novos tempos
e ás novas necesidades e demandas, que reduzan a excesiva

patrimonialización de recursos e modos de vida e deixe espazo á
creatividade, á innovación e aos novos imaxinarios colectivos, sempre desde
a sostenibilidade e o respecto polo acervo propio de cada territorio.
A cultura da ruralidade é na actualidade ampla e aberta, no só apegada á
tradición. Vinculase hoxe á multiplicidade de identidade, á incorporación de

Faro Cabo Vilán
Neste faro se desenvolve o proxecto da Asociación de Empresarios que combina
información turística con actividades de divulgación cultural do territorio

experiencia humana”. (Conferencia General del 17 de octubre en París.
Programa de Preservación y revalorización del Patrimonio cultural. 1989)
Xeoparque Cabo Ortegal
Iniciativa público-privada para obter o recoñecemento da UNESCO de xeoparque que é
unha marca turística amparada pola UNESCO que pode e debe xerar oportunidades
económicas e emprego e pon en valor os recursos xeolóxicos, naturais, paisaxísticos e
culturais.

novos métodos e ferramentas, adaptándose ás novas necesidades e
expectativas da cidadanía. É a expresión dun pobo cambiante, vivo e en
continua evolución.
Patrimonio e recursos culturais
Podemos definir o patrimonio como “o conxunto de testemuñas, artísticas ou
simbólicas, transmitidas polo pasado a cada cultura e, por ende, ao conxunto
da especie humana. Elemento constitutivo da afirmación “enriquecemento
das identidades culturais”, e legado común da humanidade, o patrimonio
confire os seus rasgos característicos a cada lugar e é a memoria da

O patrimonio cultural visibiliza as singularidades dun territorio e da súa
poboación. Dende o que coñecemos, ás nosas identidades, e dende onde
poder presentarnos e dar valor para os outros.
A identificación e protección do patrimonio e recursos naturais é unha
responsabilidade dos gobernos e das políticas gobernamentais. Unha ampla
lexislación europea, nacional e Galega identifican, clasifican, protexen e
divulgan estes recursos.
Unha das clasificacións que resumo este amplo e diverso conxunto de
elementos patrimoniais é a realizada por Albert Marcava R, artista visual e
profesor da Universidade Rovira i Virgili da Universidade de Girona e que se
amosa no esquema da seguinte páxina.
O patrimonio e os recursos culturais son elementos que forman parte da
contorna e da idiosincrasia dun pobo ademais de ser fonte de riqueza. Teñen

Clasificación de Albert Marcava que recolle a multiplicidade de formas.
A imaxe recolle a multiplicidade de formas en que se expresan as culturas ao longo da historia, tanto de grupos como de sociedades e as pancadas da
mesma no territorio, obxectos e mesmo en elementos inmateriais. O patrimonio vai recollendo outros aspectos que tamén forman parte da cultura
incorporándose elementos naturais, medioambientais, ecosistemas e mesmo a paisaxe natural ou humanizada

estas expresións son froito da creatividade das persoas, grupos ou
sociedades.
As actividades, bens e servizos culturais encarnan ou transmiten as
expresións culturais, independentemente do valor comercial que podan ter.
Polo que teñen capacidade para contribuír á produción de bens e servizos
culturais.

Rede de Museos Atlánticos REMA
Rede promovida polos Grupos de Acción Local do sector pesqueiro, promove os destiños
turísticos do arco Atlántico ao través do intercambio cultural e patrimonial vinculada á
tradición mariñeira deste territorios

A industria da cultura e a creatividade ofrece actividades, bens e servizos
vinculados ao patrimonio e a cultura, A propiedade intelectual e o dereito de
autor, son ferramentas imprescindibles para garantir o recoñecemento das
súas producións e expresións culturais. A UNESCO define esta industria
como “aqueles sectores de actividade organizada que teñen como obxecto
principal a produción ou a reprodución, a promoción, a difusión e/ou a
comercialización de bens, servizos e actividades de contido cultural, artístico
ou patrimonial”

un valor económico, ademais de emocional, que pode servir de motor para o
desenvolvemento das comunidades rurais.
A protección, recoñecemento e divulgación deste patrimonio abrangue non só
elementos arquitectónicos, artísticos ou medioambientais (entre outros) senón
tamén son exemplos da aplicación de tecnoloxías, ciencia e creatividade nun
tempo e lugar concreto.
Galicia e os concellos galegos contan con recursos patrimoniais catalogados
e recoñecidos, ademais de capacidade para incorporar novos elementos ao
seu catálogo. Nos Plans de Ordenación Urbana quedan plasmados estes
recursos. Que poden ser recoñecidos como Bens de Interese Cultural (BIC).
Cultura e desenvolvemento local
Defínese como contido cultural o sentido simbólico, a dimensión artística e os
valores culturais que emanan das identidades culturais que as expresan. E

Turismo en Espazos Naturais
Os recursos naturais e patrimoniais teñen impulsadas as actividades turísticas como as
viaxes en embarcación a illas ou o goce de itinerarios e deportes vinculados ao mar:
sendeirismo, submarinismo, vela, surf...

A economía e o desenvolvemento local impulsan a creación de empresas e
emprego no ámbito da cultura. Os novos tempos, o consumo de produtos e
servizos demanda unha experiencia vital, unha sinal de diferenciación e
prestixio moi vinculados á cultura e o local. Vese claramente no turismo que
aposta por ser experiencial e vinculado á historia e cultura do territorio
visitado: turismo cultural, mariñeiro, rural, ornitolóxico, …
Os axentes de desenvolvemento local actúan maioritariamente en territorios
e administración locais pequenas, atopándose no espazo de praxes
profesional que pon en valor e xera economías e sinerxías intergrupais e
territoriais. Isto supón estar necesariamente implicados na gran parte de
proxectos e actuacións de promoción e posta en valor do patrimonio e
recursos culturais.
O papel destes profesionais vai dende a detección de potencialidades e
aproveitar recursos para xerar economía de territorio (proxectos
presentados nos programas Leader, Galp, Agader, Erasmus etc etc), a
promoción e divulgación da cultura e elementos promocionais (participación

en feiras e encontros turísticos, culturais, organización de feiras e mostras,
captación de financiación para actividades…) ou o asesoramento ou apoio
ao emprendemento, empresas e entidades para a posta en funcionamento
dos seus proxectos e iniciativas.
No documento proposto pola Xunta de Galicia para a Estratexia da Cultura
Galega (ECG) no horizonte 2020, establecese varias liñas estratéxicas na
que o papel do desenvolvemento local intervén directamente en as seguintes:
•

LE2. Consolidación das industrias culturais e creativas de Galicia.

•

LE3. Impulso da creación, difusión e innovación da cultura.

•

LE4. Fortalecemento da función social das institucións e entidades
da cultura.

•

LE5. Valoración do patrimonio cultural de Galicia como un recurso vivo
e accesible.

•

LE6. Posicionamento internacional da cultura galega.

“O cultural é un espazo de confluencia, vivencia, emoción e
aprendizaxe; e experimentación, risco e negocio; é sector e xestión
política; é vínculo e desenvolvemento social. Pártese da
consideración da cultura galega como un conxunto de ámbitos e de
liñas de actividade imprescindibles para o desenvolvemento e avance
de toda a cidadanía de Galicia, que asegure, ademais, a cohesión
territorial e social. Os bens, produtos e servizos culturais deben
protexerse, facilitarse e divulgarse tanto no que se refire ao seu valor
simbólico como material.” (Estratexia da Cultura Galega (ECG) no
horizonte 2020, documento elaborado pola Consellería de Cultura
e Turismo, a través da Dirección Xeral de Políticas Culturais da
Xunta de Galicia)
CoWorking Emprendemento musical
Paideia Galiza e a Escola de Organización Industrial organiza este programa de formación
especializada cofinanciado polo FSE que axudan a definir plans de negocios para proxectos
artísticos. Tamén se realiza de xeito simultáneo en Barcelona e Granada

A continuación presentamos un botón de mostra de boas prácticas
realizadas por concellos pequenos da provincia da Coruña e, en especial da
Costa da Morte, que teñen sido promovidas tanto por persoas, empresas,
entidades como administración pública, salientando na maioría delas a
colaboración público-privada

Castelo de Vimianzo
Espazo municipal que inclúe ademais de divulgación patrimonial, artesanía en
vivo e alberga a festa do Asalto ao Castelo de gran relevancia turística e
arraigo local con participación activa da cidadanía e actividades culturais e
musicais

Boas prácticas de cultura e desenvolvemento local

“A esencia do facer”

“A voz libre”

"A Costa da Arte"

“Esencia MZ”

“A besta do Camiño”

"Mitos e lendas da Costa
da Morte"

“Horreos: outra vaca
entre o millo”

“Non somos a fin da terra,
somos o centro do mar!”

“Compromiso co medio natural e a
cultura mariñeira”

"As novas olladas para o
desenvolvemento local"

“Difusión da cultura local”

“A arte como estratexia para a
reconstrución da autoestima territorial”

“Feira quilómetro cero”

“Defensa e promoción
dos recursos locais”

Este documento contén elementos multimedia. Para unha correcta experiencia é preciso dispor dun software axeitado para a visualización de
archivos con estensión “epub”. Recomendamos Thorium, ou iBooks no caso de dispositivos Apple.

“A esencia do facer”
Woodworks Buschmann Bella
Obradoiro de ebanistería artesanal

Rúa Antonio Porrúa, 3
15130, Corcubión, A Coruña
+34 606461086
info@woodworksbb.es
https://www.woodworksbb.es/
Instagram: @frankbuschmannbella

Podemos acadar unha vida material
máis humana si comprendemos
mellor a produción das cousas

Obradoiro de ebanistería localizado en Corcubión (A
Coruña) que ten como tarefa principal a recuperación
artesanal da madeira, dandolle un valor social ao
produto artesán. Tamén imparte formación.

Holanda. A súa etapa profesional está marcada polo
seu espírito experimental, traballando de modo
independente e vinculado a proxectos que empurran os
límites e as definicións establecidas.

Empresa do promotor Frank Buschmann impulsando
o patrimonio ARTESANAL e a innovación cunha
persoal visión dos deseños clásicos e unha aposta pola
producción artesán e artística con materiais locais.
Frank combina deseño e artesanía, para crear un
produto ético e 100% sostible, facendo do proceso
parte fundamental do produto final.

Premio Antonio Fraguas 2020 pola cadeira "Samba
de uma Nota Só" premiada porque "tira de modelos e
maneiras de traballar que están máis asociadas ao
tradicional que ao contemporáneo”.

O promotor nado en Alemaña, pasou a súa infancia
entre Sudáfrica e Nixeria. Formouse en Alemaña e

Premio Artesanía de Galicia 2019 pola súa peza
“Prensa de Flores Monas”. O xurado valorou “a
sutileza, a poesía e a evocación da natureza galega
partindo de elementos sinxelos para chegar a unha
peza conceptualmente rotunda e fermosa”.

“A voz libre”
Viki Rivadulla

Obradoiro de artesanía e creación artística

Avenida Marina, 39
15124, Muxía, (A Coruña)
+34 661 925 367
https://www.vikirivadulla.com
https://www.facebook.com/
viki.rivadulla?fref=ts
https://www.youtube.com/
results?
search_query=viki+rivadulla

Obradoiro de creación artesana e artística con
produción en pintura, escultura, porcelana e artesanía,
especialmente de bonecas. Neste ámbito das bonecas
dispón dunha producción que representa personaxes
vinculados ao imaxinario, oficios e lendas, mitos e a
cultura da Costa da Morte.
A promotora é Viki Rivadulla, licenciada en Filosofía
pola Universidade de Santiago de Compostela. É
pintora e escultora autodidacta. Tamén é artesá
monequeira. Ten experiencia docente tanto no campo
da filosofía (traballou como profesora de Filosofía e
Historia Contemporánea na Academia Aula Nosa da

As mulleres vivimos continuamente na balea,
e a pesares de que as máis das veces se
nos oculta, se nos silencia, se nos
esquece, nós seguimos aí, no lombo do
cetáceo, enfrontando os temporais,
construindo a singradura da liberdade

Coruña e como profesora de Técnicas de Estudio e
Clases de Apoio para alumnos do IES Ramón Caamaño
de Muxía) coma na artesanía (dou numerosos cursos
de modelado e monequería, sobre todo para nenos/as).
Actualmente é técnica de cultura do Concello de Muxía
e conta cun forte compromiso feminista e unha ampla
traxectoria artística con múltiples exposicións.
No seu traballo salienta a creatividade e a expresión do
patrimonio e identidade cultural da Costa da Morte e
un forte compromiso feminista que fai que sexa a muller
a protagonista indiscutible da maioría da súa obra.

“Escaparate da Costa da Arte”
Stoupa

Comercialización e divulgación de arte, artesanía
e cultura
Campo do Sacramento, 23
bajo b, Edificio "Las Campas"
15270 Cee (A Coruña)
+ 34 981 745 688
+34 661 436 483
stoupa@stoupa.gal
https://www.stoupa.gal/
https://www.instagram.com/
stoupa.gal/
https://www.facebook.com/
stoupatendaturistica
https://twitter.com/stoupaturismo

Espazo dedicado á cultura galega e nomeadamente á
Costa da Morte. Funciona como un escaparate da
comarca. Produtos e servizos de profesionais e
creadores locais da artesanía cunha creación artística
que, ademáis respectan o medio ambiente, e con
produción realizada de forma sostible. Aposta polos
productos únicos e especiais que xeran valor: pintura,
escultura, artesanía, literatura…
Empresa creada en 2017 por Mª Begoña
Fernandez Paz. Contan con tenda física e on line,
sala de exposicións e ofrecen múltiples actividades de
divulgación e promoción da cultura do territorio.

Apostando polos productos
únicos e especiais que xeran
valor

Ademais ofrecen servizos turísticos e productos
agroalimentarios locais delicatessen con denominación
de orixe. Son a primeira central de reserva e servizos
turísticos da Costa da Morte.
Esta iniciativa combina comercialización, promoción e
divulgación da producción artística e artesana e da
visibilidade á arte e cultura da Costa da Morte.
Conta con un centenar de creadores e creadoras do
territorio. O espazo expón e vende as obras dos
colaboradores e colaboradoras de artesanías como
alfarería, marroquinería, deseño de moda, literatura,
escultura, fotografía ou música.

“Esencia MZ”
Asoc. Cultural Eu Son Mazaricos
Promoción da cultura e tradicións locais

Concello de Mazaricos, A
Picota, 15256, Mazaricos
https://www.instagram.com/
eusonmazaricos/?hl=es
https://www.facebook.com/
asociacioneusonmazaricos/
https://www.youtube.com/
channel/
UC4P4v0z07nq9tBDo4C8Xz
WQ

A asociación cultural Eu Son Mazaricos nace no ano
2015 a iniciativa grupo de mozas e mozas deste
concello de entre 20 e 30 anos. A idea é difundir o
patrimonio e a cultura local nas redes usando os
cancelos #EuSonMazaricos #VisitaMZ #TurismoMZ
e #ConcelloDeMazaricos.
Desde o inicio adoptaron MZ como símbolo
representativo da asociación e do territorio.
A tipoloxía das actividades realizadas por esta
asociación é moi variada: concursos de fotografía,
festivais de disfraces, organización de actividades na
etapa de nadal, campaña de información arqueolóxia e

Un traballo de promoción turística non
só para visitantes senón tamén para
que as propias persoas do lugar sexan
conscientes de todo o que lles rodea

etnográfica “Sabias que?, así como a produción de
camisetas e demais material publicitario.
Nas actividades realizadas destaca a produción dunha
serie de videos representativos da cultura local baixo o
lema “Esencia MZ” con referencias á xuventude, ao
patrimonio, á muller e as asociacións locais, entre
outras.
En definitiva, un exemplo de iniciativa que pode
revitalizar unha localidade rural, e enriquecer o seu
tecido social, animando os máis novos e novas a
desenvolver as súas vidas na comarca, ofrecéndolles
actividades de todo tipo.

“Cultura e patrimonio local”
Xesús Antonio Jurjo Lado
Promoción da cultura e tradicións locais

Concello de Mazaricos, A
Picota, 15256, Mazaricos
Facebook
culturamazaricos@gmail.com

Esta iniciativa busca recuperar e difundir datos do
patrimonio cultural de Mazaricos facendo que sexan
coñecidos entre os lectores. Usando o seu perfil persoal
en Facebook, o autor Xesús Antonio Jurjo Lado
publica con regularidade extensos artículos que ofrecen
luz acerca de como era a vida no concello en tempos
pasados.

Ata febreiro pan e viño,
de febreiro en adiante: fame e frio.
Entre marzo e abril
sae o cuco do cubil

artigos antigos en periódicos ou revistas con contido
relaciónado con este concello. A través de imáxenes e
fotografías, moitas delas cedidas por particulares, o
autor recupera e analiza costumes e tradicións propios
doutras épocas.

Xesús Antonio é licenciado en Xeografía e Historia e
traballa como técnico de cultura no Concello de
Mazaricos. Á parte dos contidos publicados no
Facebook ten publicacións noutros medios como é o
caso diario online “Que pasa na costa”.

Cada publicación está enfocada a un aspecto concreto:
a construción dun edificio, a celebración dun evento de
carácter social, as tradicións, aspectos da economía
local ou personaxes relevantes e a súa influencia. Tamén
son frecuentes os artículos dedicados a elementos do
noso patrimonio arqueolóxico, hórreos, igrexas, capelas,
cruceiros, artesanía e música.

No seu canal de Facebook podemos atopar publicacións,
que fan referencia a Mazaricos como, por exemplo,

Unha boa iniciativa froito da paixón pola cultura e as
tradición locais e o cariño polo territorio propio.

Faga clic para escoitar o Alalá de
Mazaricos

“A besta do Camiño”
Territorio Vákner

Recuperación e posta en valor de patrimonio
inmaterial
Rúa-do Concello, s/n,
15151, Dumbría, A Coruña
+34 981 740 001
dumbriaecultura.wordpress.com/
2019/10/24/territorio-vakner/
correo@dumbria.es

Un extraordinario elemento
enriquecedor que se suma á
beleza e mística da paisaxe da
Costa da Morte

O Territorio Váker é un proxecto cultural, turístico e
económico promovido polo Concello de Dumbría
(administración pública) que recupera o patrimonio
inmaterial para dar vida á contorna.

Vakner unha besta salvaxe, cunha presenza fugaz,
enigmática, perigosa e dañina que moraba nos montes
entre a meseta do río Xallas e a costa de Fisterra, e que
se interpón no Camiño Xacobeo a Fisterra.

Vákner é un novo recurso para unha terra na que a
lenda, a mitoloxía o misterio, a literatura e a cultura
forman parte do seu poderoso atractivo. Supón tamén
diversificar as potencialidades, en especial dos Camiños
de Santiago.

O Concello desenvolveu unha imaxe e promoción moi
impactante e mediática arroupada por estudos e
colaboracións de historiadores, músicos, persoeiros e
asociacións do Camiño.

O proxecto comezou no 2019 con actividades de
divulgación e investigación plasmadas nuns primeiros
encontros no Concello de Dumbria financiado pola Xunta
de Galicia ao abeiro das axudas a actividades no
programa O Teu Xacobeo. Recupera a figura mítica de

Xunto con estas actuacións está a realizar outras de
participación e comunicación para converter este recurso
en atractor de visitantes e economías locais relacionadas
coa cultura e o turismo cultural.

“Mitos e lendas da Costa da
Morte ”
Aantena

Atender á nosa sociedade e á
nosa historia para expoñela
diante dos ollos da audiencia

Actuacións e actividades de divulgación e
posta en valor do patrimonio cultural
Aaiun 4 2ºD,
15010 A Coruña
+34 649 667 811
+34 659 269 615
aantenasc@gmail.com
https://www.aantenasc.com/

Bernardino Martinez Castiñeira
Rúa Millarenga 17, Camariñas
15123 A Coruña

Aantena é unha empresa creada no ano 2016
adicada á creación de espectáculos e performances.
Está constituida por Bernardino Martinez e Xosé
Leis, pedagogos, creadores, autores, productores e
actores teatrais, que teñen como principio “atender á
nosa sociedade e á nosa historia para expoñela diante
dos ollos da audiencia”
Especializada en espectáculos de interior (pequeno
formato) e exterior (mediano formato), nace coa misión
de escoitar e atender esas pequenas historias que fan
grande a nosa realidade humana.

+34 659 269 615
dequenquen@gmail.com

+ videos

O compromiso social e histórico dos compoñentes así
como a procura da xeración de atmosferas e novas
realidades en escena é o desencadeante do xerme do
camiño de aAntena.
As súas propostas escenifican, en espazos naturais da
Costa da Morte, lendas e historias ancladas na cultura
inmaterial, material e etnográfica da contorna.
Os promotores aproveitan o contido simbólico de cada
espazo no que desenvolve cada actuación, realizando
previamente unha investigación para ter coñecemento
documental e oral do territorio.

A composición escénica adoita utilizar efectos escénicos
(iluminación, lume, escenografía) así coma cunha coidada
reprodución en ton realista do acontecemento representado. A
empresa oferta enlace de entrada por internet dos seus
espectáculos.
Algunhas das súas propostas realizadas na Costa da Morte son:
• A Noite do Naufraxios realizada no cemiterio dos ingleses de
Camariñas
• Noite do Solpor na contorna da capela da Virxe do Monte de
Camariñas

do Encaixe de Camariñas. Esta producción contou coa
participación de palilleiras e dos grupos de teatro municipal para a
posta en escena dunha historia inspirada en feitos reais e coa
participación activa da poboación e das súas achegas e
performances nunha producción que incluíu cancións e chanzas
propias das palilladas. Unha das acción culturais máis significativas
sobre un patrimonio cultural, co texto e producción de Bernardino
Martinez baseada nunha investigación participativa realizada polo
autor.

• Noite de Ritos en Fisterra
• Naufraxios na Costa da Morte en diferentes espazos naturais de
Malpica, Carballo, Fisterra, Laxe ou Muxia
• O desembarco do Rei
• A lenda da dama italiana en Camariñas adicada ao mito da orixe
do Encaixe de Camariñas.
Ademais destas producións, Bernardino Martinez realiza visitas
guiadas divulgando a cultura mariñeira e das mariscadoras. Mesmo
publicou unha novela gráfica en tres idiomas baseada no foxo dos
lobos, un dos recursos do territorio que amosa a cultura vinculada
a este animal mítico na Costa da Morte. Son, todas elas,
actividades vinculadas ao patrimonio e ás persoas protagonistas da
conservación e mantemento vivo destas: o pobo.
Unha das producións realizadas por Bernardino Martinez
denominada “Os berros do silencio” foi unha das actuacións de
recollida e posta en escena da cultura inmaterial e da historia local

+ videos

“Horreos: outra vaca entre o
millo”
Atlas Hórreos de Galicia

O horreo é un Ben de Interes
Cultural (BIC) catalogado pola
Xunta de Galicia como parte do
patrimonio galego

Investigación e publicación sobre patrimonio
cultural

Edición bilingüe
Editorial: Carlos Regueira
Méndez
ISBN 978-84-697-4509-0
Depósito Legal C-1127-2017

Carlos Regueira Méndez é farmaceútico e profesor
universitario da rama de ciencias. O seu interese polos
hórreos e a súa investigación de toda unha vida fixo
posible a creación deste Atlas que comeza a xestarse
noano 2013 e se remata en 2016. O seu esforzo
persoal levoulle a ser o autor dos textos, mapas e
fotográfías desta obra que ademáis edita él mismo nun
formato coidado e excelente.
É un exemplo da investigación e promoción do
patrimonio e da aplicación de metodoloxías de
investigación e catalogación novidosas respecto ás
realizadas por anteriores publicacións de estudiosos
deste recurso. Todo realizado co esforzo persoal.

O horreo é un Ben de Interes Cultural (BIC) catalogado
pola Xunta de Galicia como parte do patrimonio galego.
Neste libro o autor presenta de forma didáctica e
documentada 9.351 hórreos e cabazos de toda Galicia,
118 mapas e 1.120 fotografias realizadas por él mesmo.
Un dos aspectos máis salientables é a inclusión da
categoría de eiras de hórreos que son agrupacións
destas construcción rurais nun mesmo espazo.
Diferentes propietarios situaban os seus hórreos nestes
terreos estratéxicos producindo, deste xeito, unha
paisaxe humanizada espectacular da ruralidade galega.

AMES- A Coruña
Esta publicación está á venda
en librerías físicas e on line

ENLACE A VIDEO NA PAXINA DE
CRTVG

“Non somos a fin da terra,
somos o centro do mar! ”
Fisterra Blues Experience
(FiBE)
Concello de Fisterra

Música e espazos naturais

Fisterra es el fin de la tierra, el
fin del camino, el encuentro con la
inmensidad del oceáno. Un lugar
donde se siente de otra manera, el
lugar perfecto para el blues.

Rúa Santa Catalina, 15155
Fisterra, A Coruña
+34 981 740 001
info@concellofisterra.gal
http://fisterrablues.gal/
https://www.facebook.com/
FisterraBlues/
https://www.youtube.com/
channel/UC3DF608BE7X_UQNH4YA2VQ

Festival de música que se inicia no ano 2017 e que se
define como unha experiencia que achega os sons do
Atlántico, o Blues. Un evento para un territorio no que a
paisaxe, a natureza, o patrimonio e a gastronomía
únense coa música. O festival oferta un cartel que
mixtura artistas internacionais e locais, obradoiros para
a familia, viaxes en barcos e un menú de actividades
que pretende diversificar a oferta cultural da Costa da
Morte inxirendo unha das músicas máis emotivas
internacionalmente: o blues.
Nestes anos celebrouse no mes de xuño, abanderando
as actividades de ampliación da época veraniega, como

https://twitter.com/fisterrablues
https://www.instagram.com/
fisterrablues/

+ videos

recurso de desestacionalización do turismo no territorio
e de captación de pérfis de visitantes internacionais.
Javier Turnes, músico coñecedor do territorio e a
industria musical, é o director artístico deste festival,
vinculado ao concello de Fisterra. Cos apoios do
Concello e da Diputación acadou xuntar tamñen
diferentes apoios de empresas privadas para un evento
único en Galicia.
Cada edición vai aproveita as sinerxías co tecido
asociativo e cultural da contorno incorporándoas a esta
propostas de festival sorprendente e exquisito que
descubre aos músicos e creativos do territorio e de

Galicia e acada un evento experiencial que descobre os paisaxes e aposta
pola multiculturalidade e os sons arraigados no Atlantico.
O evento é un exemplo das novas creatividades e apostas por unha
cultura musical universal que descobre o fin da terra na Galicia actual. As
actuacións localízanse en diferentes escenarios do Concello
redescubrindo a música ao aire libre con aforos limitados. Os espazos
elixidos son parte da posta en escena e a versatilidade de acoller
actividades respectuosas con patrimonios universais como son o Faro de
Fisterra, ou máis locais como a praza do Concello, praias ou mesmo
embarcacións que percorren a ría co blues, un paseo a bordo, como
elemento conector de experiencias e promoción da paisaxe marítima e a
actividade local.

Fisterra
Blues
2018

Actividades organizadas co tecido asociativo, obradoiros para rapaces,
lectura de poesía, exposicións…. Unha cita experiencial que aposta pola
tranquilidade, a non aglomeración e a sustentabilidade ecolóxica, e social.
Neste 2020 coas limitacións da pandemia, este festival desenvolveuse
excepcionalmente no mes de setembro, primando a seguridade e tamén a
colaboración privado-pública cun cartel de actuacións musicais que
reflicte unha das súas sinais de identidade: grandes figuras do blues
internacional e grupos galegos e nacionais de calidade e renome.
O proxecto incide na marca do festival que afonda nos aspectos de
convivencia entre os festivaleiros e os veciños, na misión de facer
canteira e ensinar a vivir a música e a festa dun xeito apacible, cheo
de hospitalidade e fraternidade. Apostando por un programa cultural á
altura da paisaxe.

Escoita en Spotify a playlist coas
cancións do Fisterra Blues Festival

“Feira quilómetro cero ”
Víndemo ver

Exposición e venda de produto e cultura local

dinamizar os diversos sectores
económicos e promover os
recursos endóxenos

Concello de Carnota, Praza San
Gregorio, 19, 15293 Carnota,
A Coruña
correo@carnota.gal
+34 981 857 032
https://www.carnota.gal/
vindemo-ver/
https://es-la.facebook.com/
vindemover/
https://twitter.com/vindemover/
status/7598578206842880

É unha iniciativa municipal co obxectivo de dinamizar os
diversos sectores económicos e promover os recursos
endóxenos, a través da diversificación e a promoción do
local. Celébrase na Semana Santa e ten como centro
expositivo a praza San Gregorio do Concello de Carnota.

Dispón de tres zonas de actividades: unha carpa
adicada ás artesanías; outra aos productos do agro, a
horta, ecolóxicos e de proximidade; e unha terceira
especializada en gastronomía local con degustacións e
actividades desenvolvidas por restaurantes da zona.

É unha feira local que pon en valor os productos, a
cultura e as tradicións da Costa da Morte, cun especial
coidado pola promoción gastronómica e complementado
con actividades de concertos, maxia, obradoiros,
showcooking, artesanía e moito máis.

A maiores, dentro da programación do Víndemo Ver, o
Concello oferta unha serie de actividades
complementarias que van desde obradoiros e
actuacións culturais para os máis cativos ata
competicións deportivas e concertos.

AbaFilms, Produtora audiovisual
Marcos Gallego, Santiago de
Compostela, A Coruña

abafilms@abafilms.com
+34 606 383 602

http://maresdafindomundo.gal/#
http://maresdafindomundo.gal/
mares-da-fin-do-mundo-2020
http://maresdafindomundo.gal/
wp-content/uploads/2020/10/
Programa-Mares-2020.pdf
https://www.facebook.com/
MaresDaFinDoMundo/

“Compromiso co medio
natural e a cultura mariñeira ”
Festival Internacional de curtas:
Mares do fin do mundo
Promoción de cultura visual

Trátase dunha mostra comprometida co
medio marítimo e o sector pesqueiro,
que busca crear conciencia sobre a
necesidade de coidar un dos nosos
recursos naturais máis valiosos.

Este festival internacional vai pola terceira edición,
cambiando de localización este ano, deixando o Concello de
Carnota e organizándose no Concello de Outes. Forma parte
dun circuito de curtametraxes europeo no que participan
Francia, Noruega, Reino Unido e Irlanda.

Mares do fin de mundo desenvólvese nos meses de
outubro ou novembro e ten unha duración de 3 dias
no que se visualiza as proxeccións galegas, nacionais
e internacionais. A temática centrase na pesca,
marisqueo e no medio ambiente. Filmes de Lois Patiño.

Iniciativa promovida pola produtora audiovisual AbaFilms e
cofinanciada pola Deputación da Coruña e o concello no que
se celebra, tamén xunta a colaboración doutras empresas e
entidades privadas para a execución da programación do
festival e o desenvolvemento das actividades
complementarias.

Xunto con exposicións fotográficas, mesas redondas,
relatorios, degustacións gastronómicas, visita en
barco pola ría… salienta a Escola de Cinema.

É a única mostra internacional de cinema documental de
Galicia centrada no medio ambiente mariño e na pesca
sostible. É un evento de contrastes, cun forte apego local
pero con ampla proxección internacional, enfocado na posta
en valor de oficios tradicionais dende unha perspectiva
global e moderna.
O festival desenvolve diferentes actividades e as súas
localizacións son tamén unha característica do seu
compromiso coa pesca e o mar. En Carnota un dos espazos
elixido foi a Lonxa de Lira e en Outes atopamos o Náutico
do Freixo e a Casa da Cultura.

Mares da Fin do mundo é unha cita interesante para
amantes da cinema e do documental que desexen
coñecer o panorama internacional de producción de
temática pesqueira, artesanal e medioambiental.

+ videos

“As novas olladas para o
desenvolvemento local”

Fundación Juana de Vega
Rúa Salvador Allende nº 92

É necesario partir das bases económicas,
culturais e identitarias tradicionais
adaptándoas ás demandas actuais e facer
máis complexo o sistema diversificando
estas bases e engadindo elementos novos
de carácter complementario

Obradoiro - Revitalizar a paisaxe
rural: Aldea do Couto (Ponteceso)
Concienciación sobre a paisaxe rural

C.P.: 15176 San Pedro de Nós Oleiros, A Coruña - España
info@juanadevega.org
+34 981 654 637
https://juanadevega.org/es/
lineas/escuela/formacion/
cursosjornadas/taller-revitalizarel-paisaje-rural-aldea-do-coutoponteceso/

Obradoiro realizado no ano 2019 co obxectivo de
promover o estudo, a investigación, a formación, a
difusión e o intercambio de coñecementos; así como a
sensibilización e concienciación da sociedade en materia
da paisaxe, obtendo propostas multidisciplinares de
actuación na aldea do Couto en Ponteceso e a súa
paisaxe.

O obradoiro, celebrouse na sede da Fundación
Eduardo Pondal, na aldea do Couto, en Ponteceso,
entre os días 27 e 30 de Marzo de 2019 coa idea
de divulgar este territorio e os seus recursos,
incorporar a paisaxe e o medio rural como obxectos
de investigación e debate, e formular propostas para a
aldea do Couto e a súa contorna.

A Fundación Juana de Vega conta cunha traxectoria
excelente a prol da posta en valor e o desenvolvemento do
patrimonio e, da paisaxe, e dos recursos endoxénos das
zonas rurais de Galicia. Ademais, esta fundación
caracterízase por impulsar as actuacións aproveitando a
colaboración e sinerxías de entidades e actores diferentes
do territorio.

Coa súa posta en valor o proxecto pretende contribuír
nos seguintes aspectos:

Neste obradoiro xuntáronse as colaboracións da Escola
Galega da Paisaxe e da Fundación Eduardo Pondal de
Ponteceso, xunto co patrocionio do Instituto de Estudos
do Territorio da Xunta de Galicia.

- Á mellora da calidade de vida dos habitantes da
aldea.

- Á innovación no agro como xerador de emprego
e emprendemento.

- Ó incremento dos valores medioambientais.
- Á posta en valor e a divulgación da cultura e os
valores do medio rural.

O obradoiro contou con 30 participantes, todos con
diferentes formacións e visións da realidade.
Desenvolvéronse arredor de tres actividades.

O traballo central realizouse en grupos, analizando o ámbito
proposto, debatindo e deseñando propostas de actuación
para este territorio.
Arredor dese fío condutor foron impartidas conferencias de
expertos sobre temas diversos e directamente relacionados
coa contorna rural.
Ao mesmo tempo realizáronse visitas para aproximar aos
participantes á paisaxe da aldea do Couto, de Ponteceso e
da Costa da Morte. Entre estas viaxes estaban incluídas
unha visita ao Monte Branco e á praia de Balarés, ó faro de
Corme, e ó esteiro do río Anllóns, donde se contou coa
colaboración dunha mariscadora do Couto e o ornitólogo
José Luis Rabuñal.
A realización do seminario na propia aldea propiciou que os
participantes puidesen percorrer diariamente a contorna e
coñecer directamente aos veciños. O traballo en grupo dos
asistentes ao obradoiro, baixo a dirección de Jose Fariña e
Mercedes Máquez obtivo como resultado propostas
concretas de actuación de cultura e desenvolvemento local

propostas de actuación de cultura e
desenvolvemento local

“A arte como estratexia para
a reconstrución da autoestima
territorial”
Concello de Carballo
Praza do Concello s/n

Derrubando muros en Carballo

Creamos novos espazos que
provoca nos/as habitantes o
aprecio e a estima polo propio
e o interese nos/as visitantes

Promoción da pintura urbana

15102, Carballo, A Coruña

turismo@garballo.gal
+34 698 156 402
+34 981 702 077
https://derrubandomuros.gal/gl/
proxecto/

Este proxecto é unha iniciativa de arte pública promovida
polo Concello de Carballo que, dende 2013, pretende
mellorar e embelecer a faciana da vila pintando paredes,
muros, edificios e rexenerando espazos deteriorados.
Este municipio afrontou o feismo, consecuencia do
crecemento desordenado no seu tecido, con esta aposta
polo talento e creatividade na denominada arte urbana.
A iniciativa conseguiu acadar os seus obxectivos
fundamentais:

- “derrubar” boa parte do feísmo padecido nas rúas e o
concepto negativo da propia poboación local cara ao
seu

- ir “construíndo” novos espazos cheos de cores e

formas que sustentan unha imaxe vangardista e
embelecida, que provoca nos/as habitantes o aprecio e
a estima polo propio e o interese nos/as visitantes, e
converteuse así nun dos principais recursos turísticos
de Carballo.

O proxecto aproveita e pon en valor o talento local e
tamén convidan a artistas de renome internacional
que crean as súas obras na vila, proxectando unha
imaxe positiva dentro e fóra de Carballo, afastada dos
estereotipos pexorativos que se acostumaban asociar
ao noso municipio. En consecuencia xeramos nos e
nas carballesas unha mellora na concepción do
propio; e desde a perspectiva turística, creamos un
novo recurso que suscite riqueza na vila.
Unha das actividades encadradas neste proxecto é
RexeneraFest, o Festival Internacional de Arte
Pública de Carballo que pretende reunir cada ano,
durante unha semana na primavera, varios artistas do
mellor da escena galega, estatal e internacional do
mundo da arte urbana.

Rexenerafest ofrece un espectáculo
en vivo no que se pode observar o
traballo dos e das artistas
convidadas que realizan os seus
muráis en diferentes localizacións
da vila. Ademais ofertanse
diferentes actividades gratuítas
para o público como son:
conferencias dos artistas, música
de vangarda e roteiros
guiados polas intervencións feitas.
Estas rutas ofertanse durante todo
o ano formando parte do turismo
local.

“Defensa e promoción dos
recursos locais”

Asociación de Desenvolvemento
Rural Mariñas-Betanzos
San Marcos, s/n (Antiga Cámara

Marca Reserva da Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo.

Tradición e calidade os valores
dunha marca ancorada nun
espazo natural recoñecido pola
UNESCO como Reserva da
Biosfera

Defensa e promoción dos recursos locais

Agraria, 1º andar) 15318,
Abegondo, A Coruña
info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541
http://
marcabiosfera.marinasbetanzos.gal

A marca Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo é un distintivo que recoñece aos
produtos agroalimentarios e servizos do territorio que
ofrecen uns valores acordes co espazo no que se
desenvolven. Foi a primeira marca rexistrada por unha
reserva da biosfera española
Promovida pola Asociaciación de desenvolvemento rural
Mariñas-Betanzos, entidade público privada que xestiona
fondos europeos e promove o desenvolvemento dos
concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo,
Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis,
Irixoa, Miño, Oleiros, Oza -Cesuras, Paderne, Sada e
Sobrado
Esta marca créase coa finalidade de diferenciar, engadir
valor, promocionar e difundir os recursos locais, produtos
e servizos que potencien as actividades económicas
tradicionais e a economía social no marco da
sustentabilidade do territorio amparado. A marca garante

a calidade e orixe dos productos da área recoñecida
como Reserva da Biosfera pola UNESCO, defendendo
prácticas respectuosas e responsables co medio
ambiente.
A responsabilidade social é un dos requisitos para ser
outorgada a marca ás empresas solicitantes ademáis
utilizase a imaxe unida á de reserva da biosfera polo
que reforzase a pertencia ao territorio e á defensa dos
recursos medioambientais e naturais.

ENLACE A VIDEO

Webgrafía
- Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales

- Clasificación y Tipos de Patrimonio Cultural
- Estratexia de especialización intelixente de Galicia
- Informes sobre patrimonio galego
- Inventario local e instrumentos de ordenación por
concello

- Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial

- Patrimonio cultural de Galicia
- Pensar y hacer en el medio rural
- Plan Cultura 2020

