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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
MODALIDADE 

Marca só unha 
modalidade 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  
C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME AULAS NA COSTA DA MORTE 
ENLACES www.people-environment-udc.org (eventos) 

CONCELLO A Coruña PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo GRUPO DE INVESTIGACIÓN PERSOA-AMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Contacto Ricardo García Mira (Director) 
Enderezo Facultade de Ciencias da Educación. Departamento de 

Psicoloxía. Laboratorio de Psicoloxía Social.  
Campus de Elviña, s/n. 15071 A Coruña 

Tfno.: 610 755 803   ///   981167000 ext. 1792 / 4701 
@ Ricardo.garcia.mira@udc.es 
web http://xoanvicenteviqueira.wordpress.com  

http://www.people-environment-udc.org  

AEDL 

Nome e apelidos ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DO 
DESENVOLVEMENTO LOCAL 

Entidade á que pertence AFIPRODEL 
Concello Nome concello e provincia 
@ afiprodel.org@gmail.com 
Papel no proxecto Entidade colaboradora 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN A Universidade, través do grupo de investigación Persoa-Ambiente, liderado polo Profesor Dr 

Ricardo García Mira, presenta este proxecto de desenvolvemento social e económico para a 
Costa da Morte, consistente nunha serie de actividades divulgativas que, agrupadas baixo o 
nome de AULAS NA COSTA DA MORTE, veñen desenvolvéndose en distintos municipios da 
Costa da Morte desde o ano 2004, municipios que non superan os 20.000 habitantes. 
 
A actividade conta coa colaboración, nas súas últimas dúas edicións, da asocación 
AFIPRODEL, de profesionais do desenvolvemento local. 
 
Un proxecto que pretende conectar as actividades universitarias de divulgación en materia de 
desenvolvemento local (ambiental, político, social, económico) cós cidadáns residentes en 
municipios fora dos campus universitarios, pero que, en definitiva, son os que sosteñen a 
institución universitaria. Desenvólvese así a obriga social de proporcionar á cidadanía claves 
para a elaboración de discurso social, ambiental e político para a efectiva abordaxe dos 
problemas socioeconómicos que han favorecer o desenvolvemento local. 
 
A actividade participan profesores e profesoras universitraios/as achegando os resultados das 
súas investigacións e divulgando o coñecemento nun ámbito máis local.  

XUSTIFICACIÓN  Considérase salientable o traballo realizado ata agora, tendo en conta as organizacións 
implicadas, a alta participación rexistrada, e o compromiso institucional asumido na 
financiación e mantemento da actividade como punto de referencia cultural da Costa da 
Morte. 

DESCRICIÓN 
DESCRICIÓN  “Aulas na Costa da Morte” é unha actividade divulgativa que se 

desenvolve a través de ciclos de conferencias ao longo dos municipios 
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que compoñen a Costa da Morte. É promovida desde o ano 2004 polo 
Grupo de Investigación Persoa-Ambiente da Universidade da Coruña, 
liderado polo Profesor Dr Ricardo García Mira, e polo Instituto de Estudos 
e Investigación Psicosocial “Xoan Vicente Viqueira”. 

OBXECTIVOS A actividade ten un doble obxectivo:  

1) Descentralizar a actividade de difusión do coñecemento en materia de 
desenvolvemento local, social, económico e ambiental, que normalmente 
ten lugar dentro dos campus universitarios, levándoa aos lugares que 
forman parte da realidade cotiá.  

2) Analizar os problemas sociais de desenvolvemento social, económico 
e ambiental no contexto local onde xurden, tomando contacto coa 
sociedade local, e os seus representantes na administración local, ou nos 
movementos asociativos, culturais e empresariais. 

ACTUACIÓNS  A actividade “Aulas na Costa da Morte” vense desenvolvendo desde o 
ano 2004, en mesas redondas que se desenvolveron nos concellos de 
Zas, Vimianzo, Laxe, Camariñas, Muxía, Cee e Carnota (NINGÚN 
DELES TEN UNHA POBOACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES). 
Entre os títulos máis salientables das xornadas de conferencias 
realizadas, podemos mencionar: 

- 1ª edición: “Intervención social e desenvolvemento local – I” 
(2004) 

- 2ª edición “Intervención social e desenvolvemento local – II” 
(2005-2006) 

- 3ª edición: “Desenvolvemento socioeconómico e cultural, medio 
ambiente e calidade de vida” (2006). 

- 4ª edición: “Sostenibilidade: Claves medioambientais, 
socioculturais e educativas para a comprensión do 
desenvolvemento sostible” (2008). 

- 5ª edición: “Sostenibilidade social e desenvolvemento” (2011). 
- 6ª edción: “Información, comunicación, risco e vulnerabilidade” 

(2012-2013) 
- 7ª edición (xa programada): A Costa da Morte: Territorios 

intelixentes. Estratexias e oportunidades para o 
desenvolvemento”: (2014). 

As actuacións CONTARON COA COLABORACIÓN DA ASOCIACIÓN 
“AFIPRODEL”, DE AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, nas 
súas últimas dúas edicións. 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

As estratexias de desenvolvemento das actividades consistiron: 
- Formato de mesas redondas. 
- Promoción de participación social. 
- Talleres activos de desenvolvemento e aprendizaxe de 

estsratexias de estimulación e desenvolvemento de innovacion. 
- Formato de discusión e participación de organizacións locais. 
- Traballo conxunto universidade e asociacións. 
- Promoción de climas colaborativos de estímulo a la participación. 

RESULTADOS As actuacións de Aulas na Costa da Morte, contaron con máis de 1000 
participantes, ao longo das 6 edicións xa realizadas. Ademáis, permitiron 
crear sinerxias entre as organizacións que participaron, e unha rede de 
cooperación e colaboración efectiva en torno á discusión de temáticas 
relevantes para o desenvolvemento social e económico do territorio.  

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

A actividade mantén desde hai 10 anos un itinerario cultural permanente 
ao longo da Costa da Morte que permite a construcción de coñecemento 
desde a perspectiva da participación de cidadáns, empresarios, 
asociacións, traballadores, administradores públicos e políticos/as locais 
e rexionais. 



3 
 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

O proxecto ten vocación de manterse e de cara ao futuro tentará integrar 
no seu programa ás novas asociacións e organizacións que son activas 
na Costa da Morte, para participar do deseño de actividades e da 
organización conxunta de mesas redondas, conferencias, seminarios, 
talleres e toda canta actividade poda servir de impulso ao 
desenvolvemento local, desde a t riple perspectiva social, económica e 
ambiental. 
niversidade  

FINANCIACIÓN O proxecto finánciase con aportacións económicas da Deputación 
Provincial da Coruña, a Universidade da Coruña e a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 
Igualmente, contou periódicamente coa colaboración das seguintes 
organizacións:  

- FECOM. 
- NERIA 
- AFIPRODEL 
- CONCELLOS DE ZAS, LAXE, VIMIANZO, CAMARIÑAS, CEE, 

MUXÍA E CARNOTA. 
RECURSOS 
EMPREGADOS 

O proxecto conta cos recursos humáns do Grupo de Investigación 
Persoa-ambiente, os grupos de traballo do Institut de Estudios e 
Investigación Psicosocial, e diversos Departamentos universitarios da 
Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de compostela. 

OUTROS DATOS  A actividade Aulas na Costa da Morte consistiu ata o momento nun 
conxunto de leccións impartidas por científicos e profesores de prestixio 
internacional, que desenvolven actualmente a súa actividade en 
universidades e centros de investigación europeos (Suecia, Inglaterra, 
Rumanía, México, Brasil), pero tamén por relevantes profesionais e 
investigadores locais do contorno da Costa da Morte. 

O obxectivo xeral consistiu en proporcionar o entendemento necesario 
sobre o conceptos que entran em conexión có desenvolvemento local, a 
sustentabilidade, o medio ambiente e a innovación social, profundizando 
nas claves do que actualmente queren dicir estes conceptos e en cómo 
pode desenvolverse unha resposta institucional axeitada consistente con 
estes principios rectores de políticas públicas. 

Estas actividades teñen interés para a definición de programas e políticas 
ambientais e educativas no ámbito municipal, así como para o apoio á  
toma de decisión naquelas materias que teñen que ver có 
desenvolvemento social e económico a impulsar desde o ámbito 
gubernamental, non gubernamental ou organizacional en xeral. 

ENLACES 
RELACIONADOS 

Algúns enlaces de interés, publicados recentemente: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/19/regresan-debates-
academicos-alto-nivel-aulas-na-costa-da-morte/0003_201303C19C11991.htm 
 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/22/aulas-na-costa-da-
morte-visibilizan-desigualdad-sufren-mujeres/0003_201303C22C11991.htm 
 
http://sabelabranco.com/2013/03/18/vulnerabilidade-e-desigualdade-social-
nas-vi-aulas-da-costa-da-morte/ 
 
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/vi-aulas-na-costa-da-
morte-celebran-zas-laxe-cee/idEdicion-2013-03-19/idNoticia-796912/ 
 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/24/aulas-da-costa-da-
morte-abogan-pluralidad/0003_201303C24C15993.htm 
 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/19/regresan-debates-
academicos-alto-nivel-aulas-na-costa-da-morte/0003_201303C19C11991.htm 
 
http://sabelabranco.com/2013/03/18/vulnerabilidade-e-desigualdade-social-
nas-vi-aulas-da-costa-da-morte/ 
 
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/12/09/0003_201112C9C8994.htm 

 


