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1. Unha aposta pola sostibilidade.
Mediante o Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, os axentes sociais, públicos e privados dos municipios de 
Fisterra, Corcubión, Ceel, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Porto do Son decidiron apostar por emprender un 
desenvolvemento sostible que permita a mellora continua do benestar de toda a poboación mediante un modelo 
progreso sostible a nivel económico, social e medioambiental.

Para acadar este obxectivo, a primeira tarefa marcada é acoutar o concepto de sostibilidae en obxectivos concretos, 
posibles e priorizados, de xeito que obteñamos un modelo propio, consensuado e xestionable de actuación.

Isto implica un traballo participativo de análise de potencialidades, necesidades, obxectivos e estratexias. Para avan-
zar nisto, definíronse catro prioridades de traballo como método para ordenar as reflexións e as actuación, sempre 
considerando que se trata de aspectos interrelacionados. Estas prioridades deron lugar a catro mesas de traballo, 
nas que se debatiron as oportunidades, necesiades e estratexias. As prioridades definidas, todas de igual relevancia, 
son as seguintes:

 • O medio mariño costeiro, entendido como o capital natural do territorio, isto é, como provedor de 
benestar e, por tanto, recurso a explotar e coidar.

 • O medio ambiente e a paisaxe cultural, entendido como o conxunto da poboación, o territorio e as 
relacións que se establecen entre eles.

 • A competitividade e a diversificación económica como estratexias para un mellor aproveitamentos 
dos recursos, con un modelo axeitado de turismo como principal vector de diversificación.

 • O desenvolvemento inclusivo, entendido como un modelo de progreso que beneficie ao total da po-
boación, en condicións de igualdade, o que implica prestar especial atención a aquelas persoas e 
colectivos ata o de agora menos beneficiadas polo progreso: as mulleres, a xuventude e as persoas 
con diversidade funcional.
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2. Como utilizar este documento.
Este documento nace da reflexión conxunta, a través dunha estratexia de desenvolvemento participativo, sobre as 
necesidades e oportunidades de abordar o progreso do noso territorio costeiro en base aos criterios de sostibilidade 
ambiental, social e económica.

Obxectivos:

 • Achegar reflexións sobre necesidades, potencialidades e obxectivos: que se entende  dende o terri-
torio e como se concrete a idea de desenvolvemento sostible.

 • Establecer unha folla de ruta cun dobre obxectivo:

 • Comezar a asentar as ideas consensuadas e iniciar accións para crear o Territorio Costeiro Sostible.

 • Continuar coas reflexións sobre o modelo que buscamos, ampliando a participación social e con-
tribuíndo a concretar, cada vez en máis ámbitos, solucións concreta para alcanzar os obxectivos.

Pretendemos, polo tanto, manexar ao mesmo tempo a implantación de estratexias para un desenvolvemento sostible 
e manter sempre viva a reflexión sobre o propio modelo, incorporando máis persoas, renovando análises e propostas 
e incrementando os actores e o seu compromiso na posta en marcha das mesmas.

Este documento é un instrumento único que cobra sentido no seu conxunto.

Costa dos seguintes contidos.

 • Ideas. É o groso do documento, o conxunto de reflexións e propostas sobre as que traballar. Inclúen-
se unhas primeiras ideas transversais e o detalle das conclusións de cada unha das catro mesas 
de traballo nas que se ordenou o proceso de participación social para chegar a este punto. Son as 
ideas que han estar sempre presentes para ser comunicadas, implantadas, debatidas, matizadas, 
modificadas ou ampliadas.

 • Folla de ruta 2018-2019, un plan de traballo para continuar co desenvolvemento do Pacto Local en 
ámbalas dúas liñas indicadas: implantación e constante renovación.
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10

1. Ámbito territorial:
    Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia. 

O ámbito de actuación no que se inscribe este Pacto Loca é a Zona Pesqueira Seo de Fisterra-Ría de M uros-Noia. Trá-
tase dunha delimitación de oportunidade, non baseada de forma estrita nunha unidade natural ou histórica. A Zona 
Pesqueira constitúese recentemente (dende 2008) en principio como ámbito de xestión local do Fondo Europeo de 
Pesca (loto Fondo Europeo Marítimo e de Pesca). O ente xestor deste Fondo, o GALP Costa Sostible, é o único foro 
de traballo en común dos axentes sociais da devandita Zona Pesqueira.

A lexitimidade desta delimitación baséase exclusivamente na vontade dos axente sociais do territorio de desenvolver 
os principios do desenvolvemento sostible manexados durante estes anos e, especialmente, plasmados na EDLP-Es-
tratexia de Desenvolvemento Local Participativo “Creando a Costa Sostible”.

Esta demarcación territorial presenta as seguintes características:

 • A súa forza reside no seu carácter de novo compromiso, baseado no convencemento de compartir 
vontades e visións non determinado por estruturas administrativas.

 • O Pacto Local non pretende, en ningún caso, substituír nin obviar os contornos distintos e super-
postos nos que se desenvolven as relacións sociais, culturais, naturais, económicas e de calquera 
outro tipo. Ao contrario, o Pacto Local establece a necesidade de identificar, para cada estratexia, o 
ámbito territorial axeitado para a súa xestión

 • Reforza ao GALP Costa Sostible como ferramenta de desenvolvemento territorial (reflexión e pla-
neamento), alén da imaxe de ferramenta financeira que aínda posúe para boa parte da poboación.
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2. Ideas transversais e comúns.

Tanto as diagnoses como as proposta de actuación definidas nas catro áreas de traballo móvense entre reflexión xe-
rais e compartidas entre todas e actuacións máis ou menos específicas en cada unha delas. Indicamos as principais 
conclusións compartidas.

O mar e a paisaxe costeira como elemento de caracterizador do territorio.

 • O ecosistema mariño constitúa o capital natural. Na súa variedade e nas súas interrelacións, é pro-
veor principal de calidade de vida da pobiación, xerando riqueza, emprego, benestar e identidade.

 • A franxa costeira, coa súa diversidade, defina a paisaxe cultural, se ben tndo en conta as súas in-
terrelacións co interior.

 • A diversificación económica ha basearse en recursos endóxenos do litoral e, en particular, o poten-
cial turístico está determinado pola paisaxe costeira e o seu desenvolvemento sostible baséase nun 
aproveitamento desa riqueza que complemente, potencia e non substitúa ao resto de actividades 
asentadas.

 • As problemáticas de integración social que dificultan un crecemento inclusivo, sendo universais, 
teñen características específicas pola condición litoral do territorio en aspectos como a división de 
xénero no traballo e na toma de decisións; nas oportunidades laborais dos distintos colectivos; na 
mobilidade dentro do territorio; e nas mentalidades que dificultan resolver esta dificultades.

Gobernanza en rede.

Debemos desenvolver un novo modelo de gobernanza compartida baseada no planeamento e xestión participativos. 
Isto implica:

Integración territorial.
Superar o ámbito municipal na xestión de políticas comúns. A maior parte das necesidades son compartidas e o 
aproveitamento de oportunidades require dunha actuación no marco supralocal.

 • Na gobernana do medio mariño e da paisaxe requiren dunha xestión conxunta: a loita conta a con-
taminación das augas; a necesidade de implicar ao sector pesqueiro nunha xestión sostible dos 
recursos e na visión a longo prazo; o equilibrio dos cultivos forestais; a xestión da rede de recursos 
paisaxísticos que xeran riqueza e benestar, etc.

 • No planeamento turístico hanse abordar no plano supralocal e tendo en conta os dous Xeodestinos 
que comparten o territorio: a xeración dunha masa crítica de oferta, competitiva en mercado; a 
mobilidade e xestión ordenada de fluxos turísticos; a sostibilidade do modelo e a xestión da presión 
que exerce a demanda turística, etc.

 • Respecto da integración social para un crecemento inclusivo conséguese unha maior  eficiencia 
ao tratar conxuntamente:a xestión de oportunidades laborais e a integración formación/mercado 
laboral; o transporte e a mobilidade de xoves e persoas con necesidades especiais; a atención á 
conciliación familiar, etc.
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Integración sectorial. 
O planeamento e a forma de toma de decisión debe aproveitar o capital humano do territorio: debemos integrar ás 
persoas e colectivos nos procesos de planeamento sectoriais naquelas materias nas que poidan ser útiles:

 • Integración entre sectores económicos: pesca, restauración e empresas turísticas teñen un interese 
común na promoción dos produtos gastronómicos locais.

 • Xestión de recursos mariños: administracións, sector pesqueiro e entidades de xestión do medio 
ambiente poden consensuar políticas comúns para elevar demandas e propostas aos organismos 
con capacidade lexislativa e de xestió supraterritoriais.

 • Urbanismo: o urbanismo é unha ferramenta con grande influenza en todos os aspectos do planea-
mento local Por isto, é importante que conte coas opinións da práctica totalidade de colectivos do 
territorio (en función de cada actuación): hai entidades no territorio que poden colaborar na identifi-
cación de problemáticas e solucións de moi diverso tipo: xeración de espazos adaptados aos novos 
modelos de traballo (niños de empresa, coworking, emprego de TIC); identificación e supresión de 
barreiras arquitectónicas; xestión dos espazos naturais; xestión da paisaxe construída atentendo 
aos seus valores é ás necesidades dos veciños, etc.

 • Turismo: un turismo ancorado e potenciador da identidade do territorio debe ser consensuado entre 
operadores turísticos, sector pesqueiro e sector público.

 • Inclusión social:  unha actuación eficiente neste campo esixe do coñecemento, case a nivel indivi-
dual, das demandas e propostas dos colectivos e persoas que traballan neste eido e daqueles que 
poden ser fonte de problemas ao dar solución aos mesmos: empregadores, servizos sociais de todo 
tipo (atención infantil, atención a maiores…), arquitectos, etc.

Mairo participación social. 

Débese fomentar, en xeral, a participación social na xestión dun crecemento sostible; isto é a base para todo o an-
terior. O desenvolvemento local participativo require de:

 • Concienciación entre a poboación e os colectivos que se forman nela da oportunidade e necesdi-
dade de achegar as súas opinións. Isto implica facilitar un empoderamento real dos colectivos, abrir 
canles de participación e incorporar os resultados destes na toma de decisións.

 • Participación informada. A toma de decisións debe implica a información sobre as distintas alter-
nativas e os seus efectos.
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3. Unha idea forza.

Das mesas de traballo xurdiu unha estratexia de implementación do Pacto Local con dous elementos:

Unha reflexión.

Existe a idea compartida de que o territorio Costa Sostible mantén unhas características de interese paisaxístico (e, 
con el, pesqueiro, turístico, cultural e biolóxico) xenuínas e nun alto grao de  preservación (cando menos, con ampla 
capacidade para previr e reverter impactos negativos). Esta idea xurdiu en varias mesas temáticas; á veces de xeito 
espontáneo, outras máis dirixido. Con todo, isto contrasta co feito de que para unha parte da poboación -a máis nova, 
sobre todo- non contén os elementos precisos para un proxecto de vida satisfactorio.

O Pacto Local traballará sobre esta idea: debe converter o territorio, con valores por todos recoñecidos, nun ámbito 
que facilite o benestar e o desenvolvemento dos proxectos de vida individuais.

Unha idea forza, un proxecto único.
As ideas arriba expresadas, así como as estratexias que indicamos deseguido, poden articularse arredor dun proxec-
to único:

A identificación dun eixo costeiro Fisterra-Porto do Son que actúe como catalizador e como expresión da aposta do 
territorio polo crecemento sostible en todos os seus ámbitos.

Este eixo pode definirse a partir da estrada AC-550 que une os nove concellos, dende Fisterra a Porto do Son  (cun 
tramo da AC-445).

 • Nas súas marxes aséntase a maior parte da poboación e da actividade económica e social.

 • Entndemos este eixo como unha referencia que pode ordenar as actuacións, no como un espazo 
exclusivo de traballo: abrangue o eixo de mobilidade, as poboación que asentan nel, as vías trans-
versais que conectan a totalidade do territorio e a este co exterior, a franxa costeira definida entre 
a liña de costa e a propia vía e aquelas zonas que, por seren máis interiores, teñen un maior peso 
das paisaxes agrícolas e forestais.

 • Concentra a mobilidade interna (incluídos os tramos urbanos) e, por tanto, ha ser eixo prioritario de 
atención urbanística.

 • É un eixo turístico, de mobilidade interna e de acceso ao destino que, ademais, pode ser potenciado 
en si mesmo como recurso turístico.

 • É expresión física da rede de axentes sociais que, entendemos, deben traballar polo desenvolve-
mento sostible.
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1. Conceptos de partida.
a) Riqueza e diversidade.

O ecosistema mariño costeiro no ámbito do GALP Costa Sostible constitúe o medio físico e paisaxístico máis relevante 
do territorio. Está formado por unha importante diversidade de hábitats de alto interese ecolóxico como as marismas, 
os esteiros, as rías, lagoas costeiras, plataformas rochosas litorais, coídos (praias de cantos), bahías oceánicas, etc.
A específica morfoloxía e diversidade de hábitats do ecosistema mariño costeiro do ámbito espacial Costa Sostible 
proxecta unha certa singularidade ecolóxica, conta cunha representación de todos os valores da biodiversidade ma-
riña de Galicia.
Esta riqueza de hábitats e as súas interrelacións configura un sistema complexo que explica, en boa medidas, 
a alta produtividade e biodiversidade mariña deste contorno mariño costeiro.

b) Capital natural e servizos ecosistémicos.

Os habitantes e usuario deste territorio interactúan dinamicamente co ecosistema mariños costeiro es os seus 
hábitats. Esta relación co ecosistema mariño costeiro proporcionou historicamente á poboación diferentes tipos de 
beneficios (económicos, culturais, saúde, recreacionais, etc.) que son os chamados servizos ecosistémicos, é dicir, 
son os servizos que as persoas reciben dos ecosistemas e que contribúen a manter directa e indirectamente a súa 
calidade de vida.
O ecosistema mariño costeiro e os diferentes hábitats que o compoñen constitúen o principal capital natura do 
territorio Costa Sostible. Un capital natural que proporciona aos veciños da Costa Sostible servizos ecosistémicos 
directos coom a pesca, marisqueo, pesca deportiva e recreativa, acuicultura extensiva, turismo, etc. O ecosistema 
mariño, ademais de ser un factor importante que inflúe na regulación do clima local, contribúe tamén ao desenvol-
vemento doutros valores como os recreativos, estéticos e espirituais, etc. Estes servizos ecosistémicos teñen conse-
cuencias na prosperidade da sociedade, en on só na súa economía, senón tamén na saúde, na cultura, nas relacións 
sociais, etc. 
Existe unha relación directa entre o grao de saúde en que se atopa o ecosistema mariño costeiro e a súa capacidade 
de xerar riqueza e benestar á poboación que depende directa ou indirectamente do ecosistema. Canto mellor sexa a 
saúde ou estado de conservación no que se atope o ecosistema mariño, maior capacidade funcional do mesmo 
para crear riqueza, emprego e benestar á poboación ou, polo contrario, a medidad que o ecosistema mariño costei-
ro se vai degradando, vai “expulsanso” lentamente aos usuarios dependentes do ecosistema, xerando un incremento 
da pobreza ou unha reducción da riqueza e do benestar persoal e social.

No estudo A Avaliación dos Ecosistema do Milenio (ONU, 2005) os bens e servizos que proporcionan os ecosistema 
clasifícanse en catro tipos de servizos ecosistémicos:

 • Servizos de provisión ou aprovisionamento de alimentos, auga e enerxía.
 • Servizos de soporte, son aqueles que, grazas a eles, pódense manter todos os demais servizos 

como o ciclo de nutrientes, a formación do solo, etc. Constitúen a base do ecosistema mariño cos-
teiro e dos servizos que proporciona. Entre eles atópase a produción primaria, ciclo de nutrientes, 
mantemento da biodiversidasde, etc.

 • Servizos culturais, relacionados coa educación ambiental, lecer e turismo.
 • Servizos de regulación, como a purificación da auga e a regulación climática.
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2. Servizos ecosistémicos
    no Territorio Costeiro Sostible.

 • Servizos ecosistémicos de provisión: base da actividades económicas: pesca, marisqueo, acuicul-
tura, industrias derivadas e servizos á flota. En particular, xera nichos de emprego tradicionalmente 
femininos.

 • Servizos ecosistémicos de soporte: espazos e hábitats que conservan a biodiversidade, manteñen 
os procesos funcionais e permiten que se manteñan os servizos de provisión e os culturais.

 • Servizos ecosistémicos culturais: beneficios inmateriais que comprenden a inspiración estética, 
a identidade cultural asociada ao sentimento de arraigo ou a experiencia intelectual e espiritual. 
Contribúen á saúde emocional e mental das persoas, ao sentimento de arraigo á construción da 
identidade local e, tamén, ao dinamismo social e económico. Inclúen a pesca recreativa, a educa-
ción ambiental e posta en valor de espazos naturais de interese cultural e paisaxística, o mergullo 
recreativo e o turismo.

 • Servizos ecosistémicos de regulación: manteñen a calidade do aire, a auga, os solos…: secuestro 
e almacenamento de carbono, moderación dos fenómenos climáticos extremos, filtrado de augas 
residuais. Son servizos “invisibles” que moitas veces se “dan por sentados”.
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3. Diagnose: A fraxilidade do ecosistema mariño.
Tódolos servizos do ecosistema mariño costeiro descritos no ámbito da Costa Sostible poden perder a funcionalidade 
de achegar servizos ás persoas como consecuencia do seu nivel de degradación.

En xeral, consideráron que a situación do ecosistema mariño costeiro local é preocupante e non hai suficiente 
concienciación das poboacións e usuarios ante o problema para poder afrontalo. De feito, un pescador comentou, 
citamos literalmente, “de non facer nada, todo isto vai á ruína”.

Durante a primeira sesión da mesa de traballo celebrada na sede do GALP Costa Sostible, os participante identifica-
ron problemáticas percibidas no territorio, tendo o ecosistema mariño costeiro como foco. En resume, os participan-
tes perciben que as principais causas que contribúen ao deterioro do medio mariño na Costa Sostible, son:

1)  Contaminación do medio mariño e costeiro: actividades humanas na franxa costeira que afectan ao mar: des-
augues e puntos de vertidos non regulados, foco de vertidos ao mar non depurados (vertedoiros improvisados, etc.); 
vertidos derivado da actividade agraria nos cursos fluviais que desembocan no mar (ríos Tambre, Xallas; Castro).

2) Sobreexplotación dos recursos pesqueiros e malas prácticas do propio sector pesqueiro: actividades pesquei-
ras con impactos negativos sobre os recursos mariños (non se trata de demonizar ao sector pesqueiro pero si aclarar 
que, como en calquera outro sector económico, hai quen o fai moi ben e outros menos ben); competencia desleal 
no sector pesqueiro cunhaintensificación do esforzo pesqueiro por riba da normativa (capturas ilegais, número maior 
de aparellos que o permitido legalmente, etc.) que ten un impacto negativos sobre a abundancia futura de recursos 
pesqueiros; outras malas prácticas: furtivismo, pesca ilegal, descartes, artes de pesca con impacto mecánico sobre 
os fondos, etc.

3) Cambio Climático, como marco conceptual dende o que interpretan algúns cambios no ecosistema mariño. O 
Cambio Climático é unha realidade que se percibe debilmente e con consecuencias palpables a longo prazo. 

Na mesa non se puxeron de manifesto outras fontes de degradación como a contaminación difusa que provén de 
fontes dsitantes a través das correntes, ventos oceánicos ou a sobrepesca que se exerce sobre os recursos pesquei-
ros a través de todo o globo. Esta fontes globais qu afectan á saúde do océano en xeral afectan en menor medida a 
corto prazo que as malas prácticas xeradas dende o ámbito local. 

3.1. Contaminación do medio mariño e costeiro.

Malia a ser un dos espazos mariños que mellor se conservan en Galicia, os participantes percibiron que a contami-
nación, fundamentalmente costeira, é un feito preocupante, especialmente para mariscadores, bateeiros e concellos. 
Neste senso, identificaron dous tipos de contaminación, unha visible (plásticos e outros materiais) e unha contami-
nación “invisible” pero detectable a través de certos indicadores.

A contaminación “invisible” presente limita a capacidade dos servizos ecosistémicos que pode proporcionar o ecosis-
tema mariño costeiro. Afecta á súa capacidade para depurar e disolver naturalmente as augas residuais e outro tipo 
de contaminantes. De feito, pode que esta contaminación percibida indique que xa se chegou a un punto de certa 
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saturación para absorber ou diluír certos contaminantes e que, no caso de non facer nada, esta contaminación vaia 
acumulándose e empeorando a degradación do ecosistema costeiro, fundamentalmente en relación á calidade das 
augas e os seus efectos sobre a vida mariña.

As causas locais desta contaminación son varias: depuradoras pouco eficientes; emisarios que desembocan en 
zonas próximas á costas; vertidos incontrolados; contaminación de augas fluviais (río Tambre, por exemplo) por acti-
vidades agrarias (puríns) ou por actividades industriais (polígonos); etc.

Na contaminación máis visible, os plásticos e outros materiais, de calquera tipo e tamaño, están presentes nas 
costas rochosas e nas praias do ámbito Costa Sostible. Se ben a súa afección química pode ser baixa a curto prazo, 
limita a funcionalidade dos servizos ecosistémicos de soporte e culturais, por incorporar materiais, como electrodo-
mésticos, etc. alleos aos hábitats tanto litorais como intermareais e submareais, puidendo afectar á fauna e flora 
destes hábitats.

A presenza de plásticos nas costas e praias tamén desvirtúa a experiencia recreativa ou espiritual dos visitantes e, 
a longo prazo, pode afectar ao benestar das persoas. Ten efectos negativos sobre a poboación local que utiliza os 
espazos costeiros como espazos de recreación e solaz, etc. e ten efectos, tamén negativos, sobre o turismo exterior. 
Esta contaminación visual, sobre todo para persoas procedentes doutras zonas, rexións ou países, traslada unha 
imaxe negativa do territorio, pero tamén dos habitantes que o poboan. Unha natureza non coidadada di moito dos 
seus habitantes, e poden ser percibidos como “abandonados”. Dalgún xeito, a contaminación visible reduce as po-
sibilidades de que o turismo valores positivamente o territorio e, polo tanto, ao reducir o seu atractivo, limite tamén 
o número de visitantes do mesmo.

Os servizos ecosistémicos de apoio e de provisión tamén se ven afectados pola contaminación. A baixa calidade da 
auga dalgúns hábitats (praias, enseadas, marismas, etc.) afecta tanto á produtividade de certas especies (posible-
mente incremente a mortalidade de especies na súa fase larvaria ou xuvenil), como a calidade de certos produtos 
pesqueiros (está prohibida a recolección de especies como o “reloxo” Dosinia exoleta, polo seu alto contido en chum-
bo, ou fai incomestible a especies máis territoriais que pasan nestes espazos parte do seu ciclo vital como mexillóns 
Mitylus galloprovincialis, lapas Patella vulgata, ou peixes como o múxel, Liza aurata, etc. A contaminación tamén pode 
afectar ao incremento de mareas vermellas que afectan a bivalvos ou ao desenvolvemento  de patóxenos que fagan 
máis vulnerables a outras especies mariñas.

A maior parte das augas residuais dos concellos que constitúen o GALP Costa Sostible van parara ao mar, depuradas 
ou non. Polo tanto o ecosistema mariño costeiro actúa como sumidoiro dos desperdicios xerados polos habitantes 
do territorio. Agora ben, estes servizos de regulación afectan tamén ao ecosistema mariño de xeito negativo cando 
os límites de absorción e dispersión de contaminantes chegan a saturarse. Este é o caso dos distintos focos de ver-
tidos ao mar que impactan negativamente nas nosas costas e xeran focos de contaminación local que empeoran a 
calidade das augas costeiras, limitando a funcionalidade do ecosistema.

Para atuar sobre a contaminación causada localmente é preciso mellorar os sistemas de recollida e clasificación de 
lixo e residuos así como mellorar a eficiencia de depuración das augas e actuar nos principais focos de emisión de 
contaminantes.
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3.2. Sobreexplotación dos recursos pesqueiros
       e malas prácticas pesqueiras.

A diminución de recursos pesqueiros no ecosistema mariño da Costa Sostible está reflectindo unha explotación 
destes recursos baixo un réxime de alta intensificación pesqueira. A sobre pesca é a principal causa de escaseza 
progresiva de especies máis costeiras no ámbito da Costa Sostible.

Os pescadores artesanais perciben unha preocupante diminución dos recursos pesqueiro no ámbito mariño costeiro 
da Costa Sostible, especialmente daquelas especies que desenvolven gran parte do seu ciclo nese espazo mariño. 
Crustáceos como centola, nécora, camarón, etc. ou peixes como faneca, abadexo, sargo, san martiño, robalo, lingua-
do, etc. Todas elas constitúen especies obxectivo da flota artesanal.

Outras especies, con  hábitos máis peláxicos como a pescada, xurelo, xarda e sardiña, completan o seu ciclo vital 
case todo no Atlántico europeo e o impacto das accións pesqueiras sobre estas poboación non depende tanto das 
malas prácticas locais senón do conxunto das boas ou malas prácticas que exerzan as flotas pesqueiras distribuídas 
polas costas atlánticas europeas. Ademais, estes especies están xestionadas baixo o modelo TAC e cotas. Os TAC son 
os totais de capturas admisibles que logo son repartidas en cotas entre as diferentes flotas. A pesca artesanal dispón 
de baixas cotas de pescada, xurelo, xarda e sardiña.

Unha escaseza progresiva de recursos pesqueiros no ecosistema mariño da Costa Sostible afecta directamente aos 
servizos ecosistémicos de aprovisionamento local de alimentos e polo tanto a rendibilidade das empresas pesquei-
ras que explotan recursos mariños dese ecosistema.

O polbo e o berberecho son as principais especies de captura para a flota artesanal pero ambas son pesquerías 
cunha alta variación anual. Un bo ano, como sucedeu no 2015, capturáronse más de 2.000 Tm de berberecho que 
xeraron en primeira venda cerca de 13 millóns de euros e, ao ano seguinte 2016, 1.200 Tm e pouco máis de 8 mi-
llóns de euros, cunha diferenza de máis de 5 millóns de euros e o dobre de captura entre un ano e outro. Co polbo 
acontece igual. O ano 2016 foi excepcional dende un punto de vista de captura mentres que o ano 2017 foi “malo” 
en capturas aínda que “excelente” no prezo medio por kg, pero non sempre o prezo do polbo subiu como ocorreu 
este ano 2017.

O resto das especies pesqueiras que son obxecto de explotación ou ben permanecen en niveis de captura  similares 
nos últimos dez anos ou ben marcan unha clara tendencia á diminución. É dicir, un mal ano de polbo ou berberecho 
some á flota pesqueira artesanal nunha situación económica preocupante . O baixo volume de capturas do resto das 
especies pesqueiras (centola, nécora, sargo, salmonete, robalo, etc.) é insuficiente para xerar viabilidade económica 
á flota, aínda que estas especies foron máis abondosas no pasado.

Unha diminución ou estancamento das capturas é un indicador de que moitas desas especies mariñas (centola, 
nécora, salmonete, san martiño, etc.) se atopan nunha situación de sobreexplotación, malia que coa modernización 
tecnolóxica das embarcacións a súa capacidadade e escala de captura é moito maior hoxe que hai 15 anos.

A principal causa desta diminución é posiblemente debido a un incremento do esforzo pesqueiro xerado por malas 
prácticas pesqueiras, é dicir, pescar pro riba do que a normativa pesqueira permite.
Técnicas agresivas de pesca e malas prácticas como o furtivismo organizado e a competencia desleas entre embar-
cacións, contribúen a reducir perigosamente a biomasa das poboacións de peixes, sobre todo das especies pesquei-
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ras máis representativas da flota artesanal, é dicir, as malas prácticas teñen unha maior incidencia sobre aquelas 
especies que desenvolven grande parte do seu ciclo de vida no contorno mariños costeiro da Costa Sostible. Neste 
senso, intensificar o esforzo pesqueiro alén da normativa vixente (competencia desleal) contribúe progresivamente 
á escaseza de capturas Esta práctica está presente en parte da flota do ámbito Costa Sostible e, en xeral, en toda 
Galicia.

Polo tanto, dende a perspectiva económica, o estancamento ou diminución de capturas está abocando ao sector 
a situacións críticas para a súa viabilidade a medio e longo prazo. De feito, a flota pesqueira artesanal no territorio 
Costa Sostible está a diminuír (constaba de 760 embarcacións no ano 2011 e de 747 no 2016).

Sobre estas pesquerías é posible actuar localmente para mellorar o seu rendemento a través da mellora dos modelos 
de xestión. Precísase mellorar a gobernanza na xestión pesqueira e transitar cara a modelos de xestión dos recursos 
pesqueiros nos que os pescadores participen en colaboración coa Xunta de Galicia e a comunidade científica.

3.3. Cambio climático, como marco conceptual dende o que
       se interpretan algúns cambios biofísicos no ecosistema mariño.

Algúns participante na reunión da mesa do ecosistema mariño costeiro comentaron que os pescadores, neste caso 
do cerco, interpretan certos cambios no ecosistema mariño con Cambio Climático. Por exemplo, “non hai sardiña 
porque a temperatura da auga é máis alta do habitual”. Obsesrvacións similares son provistas tamén por pescadores 
artesanais e mexilloeiros. Este últimos comentan qu “ o mexillón ralentizou o seu crecementos nos últimos anos”. 
Interpretan que hai menor cantidade de plancton no mar.
Nun informe recente da Xunta de Galicia (Cambio Climático en Galicia, Primeiro Informe, 2012), fálase dos cambios 
producidos no afloramento mariño que se produce estacionalmente en Galicia e os seus efectos sobre o ecosistema 
e as epecies mariñas. Cambios que quizáis teñan a súa causa no Cambio Climático.
Na segunda metade do século XX, en Galicia observouse un aumento da temperatura da superficie do mar de 0,2 ºC. 
Tamén detectouse unha diminución do pH de 0,052 unidades e unha diminución do 30% da duración e 45% da 
intensidade do afloramento que probablemente contribuíu a duplicar o tempo de renovación dos esteiros e reducir a 
produción neta da plataforma continental nun 50% e os esteiros un 15%.

No mesmo documento coméntase que a taxa de crecemento e a calidade dos mexillóns amosaron unha diminución 
nas últimas décadas, mentres que o período de extracción reduciuse debido á maior presenza de microalgas nocivas.

En relación á pesca, a poboación de sardiñas ibéricas amosou unha diminución a longo prazo acompañada de gran-
des oscilacións de décadas. Do mesmo xeito, as capturas de polbo reducíronse significativamente logo dos cambios 
na frecuencia e intensidade dos ventos durante os períodos de afloramentos e afundimentos. 

Hai evidencia de que o cambio climático reduciu a distribución de algas de augas frías que forma hábitats clave 
na zona costeira e, polo tanto, pode ter un impacto importante nas comunidades biolóxicas asociadas. No futuro, a 
tendencia observada a aumentar o percebe de baixa calidade continuará.

Haberá cambios na configuración das costas, o que afectará á distribución dos mariscos explotados nos bancos do 
territorio.
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Os prognósticos para o horizonte 2075-2099 apuntan a un aumento na temperatura da augas superficial entre 1 e 
3 ºC e unha caída de pH de arredor de 0.35 unidades.

As predicións sobre a evolución do réxime de vento na costea é pouco fiable, o que impide predicións sólidas naque-
las variables que dependen da frecuencia e intensidade do afloramento, tales como a taxa de renovación de esteiros 
ou a fertilización, que á súa vez ten un efecto directo es aspectos tales como a abundancia, a composición e a acti-
vidade do fitoplancton e zooplancton, o recrutamentos de sardiñas e polbo e crecemento e calidade dos mexillóns.

En calquera caso, o Cambio Climático é un fenómeno global. Ralentizar ou minimizar os seus efectos depende de 
accións globais coordinadas entre todos os países do mundo pero as iniciativas locais son esenciais como contribu-
ción precisa para abordar e minimizar o problema.

Desenvolver accións na Costa Sostible na dirección de mitigación local do Cambio Climático podería dar visibilidade 
a este territorio como referente en Galicia.

3.4. Como se chegou a esta situación?
       O mar como obxecto de traballo e valor de uso.

A degradación do océano é un fenómeno global e os impactos negativos son acumulativos e fanse sentir, a corto ou 
longo prazo, en calquera punto do planeta. Esta degradación obsérvase, tal e como se comentou en páxinas ante-
riores, pola crecente desaparición de certos hábitats e a extinción de numerosas especies mariñas por un exceso de 
pesca.

En Galician e, particularmente en comunidades como Lira, Fisterra, etc. do ámbito da Costa Sostible, existiron, ata 
principios dos anos 60, pesquerías de grande importancia económica e social como a da lagosta ou a do lumbrigante 
que actualmente atópanse en situación de esgotamento. En relación aso peixes, pesquerías como a do ollomol ou 
abadexo practicamente desapareceron como tales pesquerías aínda que se capturen esporadicamente exemplares 
desas especies.

Non só escasean as capturas de especies como o robalo, linguado, salmonete, etc. tipicamente da flota artesanal, 
senón que tamén diminuíu o tamaño medio destas mesmas especies. A título de exemplo, se hai 20 anos aínda se 
podían capturar, con certa frecuencia, robalos de máis de 5 kg, hoxe sería noticia pola escaseza destes exemplares.

Múltiples indicadores alértannos desta progresiva perda de biomasa mariña. O ilustra moi ben, por exemplo, o feito 
de que hai 25 anos un pescador podía capturar 100 kg de polbo con 100 nasas nunha xornada de pesca, mentres 
que hoxe precisará de máis de 600 nasas para captural a mesma cantidade de polbo no mesmo tempo.

A tendencia da flota pesqueira é desenvolver estratexias de pesca centradas na intensificación da actividade pes-
queira, é dicir, increméntase o esforzo pesqueiros sobre os recursos. A medida que os recursos son máis escasos, a 
competitividade entre a propia flota aumente, o que conduce a un incremente da competencia e das tensións entre 
a flota.

Outro problema é a contaminación da auga por diferentes tipos de vertidos que afecta ao conxunto dos ecosistemas 
mariños, incluído o litoral e praias. A contaminación por deterxentes, pesticidas, metais pesados e outras substancias 
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constitúa, ademais, un risco para a saúde humana, na  medida en que se acumulan (bioacumulación) nos peixes 
que logo son consumidos. Esta contaminación tamén pode favorecer a proliferación de mareas vermellas e afectar 
directamente aos cultivos de mexillón que existen na Ría de Muros Noia. De feito, a frecuencia de mareas vermellas 
nesta ría é moito maior que as que se podían producir hai 20 ou 30 anos.

A proliferación de residuos sólidos non biodegradables como o plástico está constatado que afectas a tódolos orga-
nismos da cadea trófica do medio mariño. Unha vez que os microplásticos entran na cadea alimentaria poden verse 
afectados tanto pequenos invertebrados como individuos da macrofauna (golfiños, gaivotas, tartarugas e peixes).

Cotumes como o littering, é dicir, o abandono ou desfeito de residuos de xeito no apropiado no medio natural como 
praias, mar, costa, etc. e que, lamentablemente, é máis frecuente do que imaxinamos, están a impactar negativa-
mente sobre a saúde do ecosistema mariño costeiro. Contamina e a afecta á supervivencia da flora e fauna do 
ecosistema que o sofre. En moitos lugares este problema abórdase con estratexias de reciclaxe de plásticos, etc. ou 
se incentiva o consumo de produtos que estean envasados en materiais reciclados, etc. 

O rápido crecemento e establecemento de especies invasoras ten tamén efectos negativos sobre os ecosistemas 
mariños locais. Concretamente no ámbito Costa Sostible, diferentes especies de algas xa colonizaron zonas costeiras 
con especies invasoras. 

A urbanización mal planificada do litoral e a construción de obras para favorecer servizos turísticos contribúen tamén 
á modificación da paisaxe e á degradación do ecosistema mariño como un valor ecolóxico e paisaxístico que as 
administracións non mediron previamente.

En resume, numerosas actividades humanas levadas a cabo en zonas costeiras teñen un impacto negativo sobre o 
medio ambiente mariño e sobre os organismos que habitan nel. Estas consecuencias supoñen tamén un risco para 
o benestar dos habitantes da Costa Sostible e débese cuestionar moitas rutinas, hábitos e formas de usar o ecosis-
tema mariño para transitar cara modelos de uso baseados na sostenibilidade das actividades que se levan a cabo 
no ecosistema mariño como a pesca, a acuicultura ou o turismo.

Para grande parte das persoas, o medio mariño costeiros é percibido máis como un obxecto de traballo ou espazo 
de actividade que como un ecosistema funcional complexo que ten límites. En xeral, a poboación carece da infor-
mación esencial respecto ao que é un ecosistema, da interrelación entre os seus hábitats e as súas funcións para a 
vida humana. Existe un enorme déficit de información e coñecemento nos sistemas educativos acerca do papel que 
cumpren os ecosistemas no benestar humano. 

O mar ten, para a maioría dos pescadores, acuicultores, turistas, cidadáns, etc. un valor de uso, do que poden extraer 
un beneficio. O problema xérase cando ese “beneficio”, en calquera das súas formas, quere obterse a curto prazo e 
con malas prácticas, sen ser conscientes dos impactos xerados. Un pescador deportivo ou profesional, un acuicultor, 
etc. teñen como principal obxectivo a xeración rápida de beneficios ser reparar en que eses beneficios son un “regalo” 
da natureza e sen pensar que a natureza ten límites. Ademais, o impacto sobre o medio mariño costeiro non se mide 
pola acción ou mala praxe individual, senón pola suma de todas as accións individuais. Unha mala praxe individual 
non ten en conta que poidan existir outros individuos que, no mesmo tempo, realizan tamén malas prácticas. Estas 
accións acumúlanse no tempo e van minando a capacidade de sustentación biolóxica do ecosistema mariño.

A visión curtopracista dificúltalles facer unha valoración do grao de gravidade dos seus impactos, a medio e longo 
prazo, sobre o ecosistema mariño. Por tal razón, pódese afirmar,  es esta cuestión é crucial, que unha importante 
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maioría dos habitantes da Costa Sostible non dispoñen dunha perspectiva histórica dos cambios producidos no 
ecosistema mariño pola actividade humana xerada sobre el. Esta falla de perspectiva dificúltalles valorar cal é o grao 
de deterioro do propio ecosistema mariño e, polo tanto, lles inhibe de pensar en accións individuais e/ou colectivas 
orientadas a modificar os malos hábitos por outros que minimicen o impacto.

Existe, ademais, unha correlación positiva entre a degradación do ecosistema mariño costeiro e o incremento da 
pobreza. Canto máis se degrada un ecosistema máis aumenta o número de persoas en situación de pobreza. É o 
que se chama a “expulsión” silenciosa do ecosistema. Algúns enfoque sobre este tema defenden que, en ocasións, 
a pobreza tamén pode contribuír á degradación do ecosistema.

Ás veces, a pobreza motiva realizar algunhas accións, como a pesca ilegal ou o furtivismo, aínda que non todas as 
accións enmarcadas nestas categorías (furtivismo e pesca ilegal) teñen a mesma causa. A ambición desmesurada 
(cobiza) pode motivar tamén a desenvolver accións deste tipo.

Podería afirmarse que canto máis se deteriora o ecosistema mariño da Costa Sostible, máis persoas ingresarán na 
categoría de pobres ou de precariedade económica; e canta maior pobreza e maior escaseza de recursos, maior 
competitiviade na flota pesqueira e maior probabilidade de que o ecosistema reciba maiores impactos negativos.
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4. Proposta de actuacións.
Na mesa do medio mariño costeiro identificáronse os principais problemas do ecosistema mariño do ámbito da Cos-
ta Sostible. Nesta mesa tamén se valoraron as posibles causas que levaron a ese deterioro, así como algunha das 
consecuencias sobre os principais usuarios do ecosistema mariño e sobre a poboación.

A poboación en xeral non establece unha conexión directa entre o mal estado do ecosistema mariño costeiro e a 
calidade de vida. Ver as praias ou a costa salpicada de plásticos e outros materiais pode xerar un comentario situa-
cional pero non tanto unha acción individual ou colectiva en contra desa situación. Igualmente, os pecadores poder 
vir apreciando unha preocupante escaseza de certos recursos e, salvo manifestalo, non se organizaron, con algunha 
excepción, para acometer ou discutir conxuntamente o problema. O mesmo pode dicirse dos bateeiros, que aínda 
vendo mermada a súa produtividade no último anos respecto do pasado, non aportaron solucións para abordar esta 
cuestión.

Aínda que non se comentaron na mesa do medio mariño costeiro, hai que engadir que moitas das nosas accións 
cotiás teñen un impacto sobre o ecosistema mariño, sen ser conscientes disto. Como consumidores, por exemplo, 
comprando produtos que proceden da pesca ilegal ou o furtivismo, estase a contribuír a que estas prácticas de pesca 
se manteñan no tempo. É preciso que os consumidores preguntemos ao noso provedor pola procedencia do peixe e 
o marisco e esixamos a documentación do produto que imos adquirir. Os consumidores tamén descoñecemos se a 
especie que imos consumir está en veda ou se trata dunha especie en perigo de extinción, etc.
 
Que se pode facer, dende o GALP Costa Sostible, para abordar estas problemáticas e intentar revertilas ou minimi-
zalas? É posible facelo de aquí ao ano 2022? E complexo, pero aínda así e independentemente da complexidade 
(a complexidade non é imposibilidade), é preciso intentalo por unha cuestión de responsabilidade cidadá, xa que 
no GALP participan os principais representantes públicos, usuarios do ecosistema, tecido económico e social do 
territorio.

4.1. Accións de concienciación e sensibilización.

Realiza accións destinadas a facer comprender á poboación a importancia que ten o ecosistema mariño costeiro 
coa calidade de vida, contribuirá sen dúbida, a medio prazo, a mellorara a relación da poboación co medio mariño.

 • Como tratamos ao nosos contorno mariño costeiro? Como afecta este deterioro á nosa vida cotiá, 
ao noso benestar, e á nosa economía, especialmente ao turismo e á pesca?

 • Como limita a degradación os servizos ecosistémicos e como contribúe a xera pobreza?

Trátase de converter o territorio Costa Sostible nun territorio de referencia en temas e accións relacionadas co coi-
dado do ecosistema costeiro e mariño (e o resto de ecosistemas). O conxunto de actividades de sensibilización 
contribuirán a que a sostenibilidade ambiental sexa unha das marcas de identidade do territorio.

Deseñar materiais de difusión, con criterios didácticos, sobre a situación do ecosistema mariño e franxa cos-
teira do territorio Costa Sostible.

 • Deseñar e producir un vídeo documental centrado no valor do ecosistema costeiro mariño do terri-
torio Costa Sostible. O vídeo debería incluír testemuños de pescadores e outros actores locais que 
describan a situación hoxe.
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 • Ciclos de conferencias ou charlas en centros culturais, colexios, etc.
 • Educación en valores ambientais: accións directas en todos os colexios e institutos da Costa Sosti-

ble. Crear unha unidade didáctica na asignatura Coñecemento do Medio ou afíns, sobre o papel do 
ecosistema mariño costeiro de Costa Sostible no benestar da poboación do territorio. Esta unidade 
didáctica debería incorporarse ao currículo dos alumnos co respaldo da Consellería de Educación 
(quizais a nivel experimental) nos colexios do territorio.

 • Celebrar o Día  Mundial dos Océnanos (UNESCO) ou ben crear un Festival do Mar propio na Costa 
Sostible, no que participen os principais beneficiarios e usufructuarios do ecosistema mariño: con-
ferencias, videoforum, concursos, actividades nos colexios, na rúa, nos portos, etc.

 • Obradoiros de sensibilización realizados en concellos, colexios, locais sociais, etc. nos que interve-
ñan persoas do territorio con certa credibilidade social, profesores de colexios, empresarios locais, 
pescadores xubilados que conten como era antes o mar, etc. Obradoiros no terreo, por exemplo 
sobre o papel e funcionalidade das marismas, dos esteiros, das praias etc.

 • Folletos informativos sobre o valor do ecosistema mariño, decálogo para coidalo, etc.
 • Visibilizar como noutros lugares do mundo están a responder a estes problemas. Propoñer que tipo 

de iniciativas se poderían levar a cabo na Costa Sostible, dende as máis sinxelas ás máis complexas.

Reconstruir a “Historia ambiental” do ecosistema mariño costeiro da Costa Sostible nos últimos 50 anos. 

O ecosistema mariño costeiro actual cambiou substancialmente respecto a hai cincuenta anos atrás. Trátase de re-
construír a historia deste ecosistema, identificar os principais cambios ou perturbación que se foron producindo ao 
longo do tempo e as causas que os xeraron. Esta Historia dos cambios no ecosistema da Costa Sostible poderá dar 
unha visión máis realista e concreta de cómo era o ecosistema mariño costeiro hai cincuenta anos ou máis e como 
se foi transformando ata hoxe. Publicitar este contraste ten un enorme potencial na comunicación para a sensibiliza-
ción á poboación en xeral. Ademais, ten a de credibilidade e valor de que gran parte da información é achegada por 
informantes locais con ampla experiencia no uso do ecosistema mariño costeiro.

A metodoloxía empregada para obter este resultado consiste na recompilación e sistematización do Coñecemento 
Ecolóxico Tradicional e Local dos pescadores e outros usuarios do ecosistema mariño de todo o ámbito da Costa 
Sostible (pescadores xubilados, acuicultores, etc.) para identificar os cambios producidos no ecosistema mariño.

Unha ves sistematizada esta información, trasladaríase a varios formatos para a súa divulgación. Un deles sería un 
Sistema de Información Xeográfica (SIX), como principal ferramenta tanto para a análise da información como para 
unha comunicación didáctica moi efectiva cara a sensibilización. Un SIX con esta información poderá ser presentado 
a pescadores, acuicultores, poboación en xeral, en charlas, conferencias, etc. A través dun SIX poderase elaborar un 
documento que ilustre de forma moi clara e didáctica estes cambios.

A información obtense mediante a consulta á hemeroteca, a documentos científicos publicados en temas de impacto 
ambiental na área Costa Sostible, etc. pero a principal fonte de información obterase a través dun sistema de entre-
vistas en profundidade a diferentes actores locais que tiveran ou teñan un contacto directo co ecosistema mariño. O 
coñecemento ecolóxico local é o coñecemento que teñen os usuarios dun ecosistema dado en función do seu uso 
continuado no tempo.  A metodoloxía xa está contrastada e foi aplicada por numerosos grupos de investigación nos 
últimos 20 anos a pesquerías e ecosistemas mariños.
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Todo este coñecemento ecolóxico local recompilado e sistematizado nun SIX ou noutros soportes documentais po-
dería ter usos como:

 • Recuperación do patrimonio cultural inmaterial: fortalecemento da identidade cultural dos pes-
cadores. Preservación dos coñecementos ecolóxicos tradicionais relacionados coa biodiversidade e 
a historia do ecosistema mariño costeiro.

 • Outros usos: contribución do coñecemento tradicional á comprensión do funcionamento dos eco-
sistemas costeiros e os riscos dos mesmos. Fonte de coñecemento para posibilitar a restauración 
ecolóxica ao ter unha base de coñecemento da que partir. Sería a única recompilación histórica 
local como base de información para entender os cambios producidos no ecosistema mariño cos-
teiro local. Os coñecementos locais acerca da dinámica dos ecosistemas poden ser unha valiosa 
ferramenta para a comprensión dos sistemas complexos de xestión de recursos naturais e, polo 
tanto, para desenvolver ou reformula plans de xestión.

4.2. Accións orientadas a incentivar na poboación o desenvolvemento
       de proxectos e iniciativas que teñan como obxectivo poñer en valor
       o ecosistema mariño e costeiro e mellorar as prácticas ambientais
       en relación con el.

Apostar pola sensibilización da poboación en xeral require dunha robusta estratexia de comunicación. Un dos re-
sultados desta concienciación debería provocar que se xeren algunhas iniciativas por parte de diferentes actores 
(supermercado, restauradores, acuicultores, pescadores, fogares, etc.) nas que se visibilicen certos compromisos de 
mellorar as prácticas relacionadas cos diferentes impactos que recibe o ecosistema mariño costeiro.

 • Acordar con supermercados e grandes superficies a substitución progresiva de bolsas de plástico 
por, por exemplo, bolsas de papel reciclado, et. Hai experiencias en moitos lugares que poderían 
servir de referente.

 • Co apoio de ONG locais de carácter ambiental o social, crear nas diferentes localidade grupos de 
voluntariado co obxectivo de custodiar a boa conservación do ecosistema costeiro. Por exemplo, 
un día ou mañá á semana/mes dedicada á retirada de lixo plástico e outros materiais en zonas 
sensibles (praias, marismas, etc.).

 • Involucrar aos restauradores locais.
 • Creación dun for de debate con todas as partes implicadas: precísase articular un foro continuo 

de debate, que sirva de motor para xerar liñas de actuación sobre o territorio e o espazo costeiro e 
mariño. Deste grupo sairá unha estratexia conxunta para o uso, goce e aproveitamento dos recursos 
costeiros.
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4.3.  Mellorar a gobernanza do ecosistema mariño costeiro
        a través de compromisos ou pactos entre institución locais
        (concellos, confrarías, empresas de acuicultura, etc.)
        para mellora  da xestión do medio costeiro mariño.

Compromisos entre stakeholders:

 • Crear unha Rede de Restauradores comprometidos coa conservación e/ou explotación sos-
tible dos recursos pesqueiros a través dunha compra responsable dos produtos do mar. Implica 
formación aos restauradores sobre os produtos da pesca, a súa orixe, etc. e un compromiso ético. 
Trátase tamén de xerar unha formación aos restauradores e aos seus empregados sobre os produtos 
mariños que ofrecen aos clientes de tal xeito que ilustren, cun argumentario didáctico e sintético, 
características das sostenibilidade do produto.

 • Alianza de todos os partidos políticos e alcaldes do territorio para un pacto común a favor dunha 
regulamentación máis estrita sobre a xestión de residuos e augas residuais na mellora das infraes-
truturas de saneamento.

 • Inventario e catalogación dos bens naturais do ecosistema mariño, posta en valor do medio, pro-
gramas de divulgación. Crear un Centro de Interpretación do Medio Mariño Costeiro. Esta acción pre-
tende facer da Costa Sostible un referente de sostenibilidade do medio mariño costeiro en Galicia.

 • Medidas de mellora da xestión da pesca e o marisqueo. O usuarios do medio mariño e costeiro 
han implementar medidas encamiñadas a aplicar unha xestión sostible dos recursos mariños. É 
preciso reducir as actividades pesqueiras ilegais, os métodos de pesca máis prexudiciais e pouco 
respectuosos co ecosistema e a competencia desleal. Para levar a cabo estas accións pódense 
acordar unha liñas de acción consensuadas coas administracións competentes. Ademais, é preciso 
fortalecer o papel do sector pesqueiro involucrándoo na xestión dos recursos. É preciso transitar 
cara a escenarios de sostenibilidade pesqueira e do medio mariño, involucrando ao sector pes-
queiro artesanal. Unha das principais fórmulas para abordar este obxectivo é traballar co sector na 
coxestión dos recursos pesqueiros. É clave, para que este obxectivo se cumpra progresivamente, 
propoñer, co apoio da Consellería do Mar, que en todo o ámbito mariño da Costa Sostible, no que 
historicamente traballa a flota artesanal, sexa xestionado baixo este modelo de coxestión.

 • En relación coa ampliación da Reserva Mariñoa dos Miñarzos, crear unha Comisión de Alcaldes 
da Costas Sostible co propósito de que vexan esta reserva mariña como unha oportunidade de 
desenvolvemento turístico. Polo xeral, cando se crea unha reserva mariña, xera un efecto atractivo 
para o turismo ambientalista e no só ambientalista. A reserva mariña coxestionada podería ser un 
elemento unificador do territorio da Costa Sostible e unha oportunidade na que se desenvolvan 
novos nichos de oportunidade económica como clubs de mergullo, actividades recreativas ao seu 
arredor, etc. Sería tamén unha oportunidade para revalorizar os produtos da reserva.
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PRIORIDADE B.
PAISAXE E TERRITORIO.

1. Caracterización.
 2. Estratexia.

Relator: José Luis Álvarez Vicente



1. Caracterización.

1.1. Elementos singulares.
O ámbito do GALP Costa Sostible abrangue a parte sur da Costa da Morte, o Seo de Fisterra, e a Ría Baixa máis se-
tentrional, a de Muros-Noia. É un tramo de costa senlleiro dentro de Galicia, que conserva aínda en bo estado unha 
boa parte dos seus valores e rasgos de identidade. Eiquí existen lugares de singular importancia e interese natural, 
cultural e paisaxístico, entre os que se poden salientar:

En canto ao patrimonio natural, as ZEC.
 • Costa da Morte.
 • Costa de Carnota-Monte Pindo
 • Monte e Lagoa de Louro
 • Esteiro do Tambre
 • Complexo Húmido de Corrubedo.

En canto ao patrimonio cultural, os BIC.
 • Monte e ermida de San Guillerme e igrexa de Santa María das Areas (Fisterra)
 • Casco Vello de Corcubión
 • Castelo do Cardenal (Corcubión)
 • Castelo do Príncipe (Cee)
 • Casa dos Mouros ou Pedra da Arca (Dumbría/Vimianzo)
 • Vila e Murallas de Muros
 • Casco Vello e Murallas de Noia
 • Cova da Moura ou Dolmen de Argalo (Noia)
 • Castro de Baroña (Porto do Son)

En canto á paisaxe, as Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP).
Están delimitadas no Catálogo das Paisaxes de Galicia, e inclúen os espazos de interese paisaxístico delimitados 
polo Plan de Ordenación do Litoral (POL).

 • Cantís da Canosa e Lires (Cee)
 • Cantís de Castromiñán e Denle (Fisterra)
 • -abo da Nave (Fisterra)
 • Fisterra
 • Cabo de Cee
 • Monte Pindo e Fervenza do Xallas (Dumbría e Carnota)
 • Punta Ínsua (Carnota)
 • Monte Louro (Muros)
 • Campo das Cortes (Muros)
 • -lla Quebra (Muros)
 • Cumio de San Lois (Noia)
 • Monte Dordo (Porto do Son)
 • Devesa de Anllares (Dumbría e Mazaricos)
 • O Pedregal (Muros)
 • Río Tambre (Outes e Noia)
 • -Serra do Barbanza (Porto do Son)
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1.2.  Un elemento común para unha estratexia común. 
        O mar e o plan da AC-550.

Este tramo de costa caracterízase pola irregularidade do seu bordo, que xera un sinfín de formas, entrantes e saíntes, 
concavidades e convexidades, que multiplican as perspectivas e convirten cada recuncho nun lugar singular, posui-
dor dun carácter diferenciado, especial. Sucédense os cantís, as praias, os esteiros, as vilas históricas, os portos 
tradicionais, as instalacións singulares (como asteleiros de ribeira ou salgadurías), ou mesmo áreas nas que o monte 
arboredo chega ao mar.

A vida desta parte de Galicia asóciase co mar como principal feito diferenciador, auténtico protagonista da activida-
de e da identidade. O sector pesqueiro e marisqueiro, e as pegadas históricas destas actividades son hoxe un dos 
elementos de valor e de identidade máis fortes, aínda nun aceptable estado de conservación. Pero a franxa costeira 
non debe facer esquecer as penetracións cara ao interior, particularmente nos municipios de Dumbría e Outes, onde 
as actividades agrícolas e as forestais constitúen un importante recurso.

A pesar das diferenzas entre os tramos de costa aberta ao mar e os de ría, e a pesar do diferente carácter de cada zona, 
existe un elemento que pode dar un sentido de conxunto aos concellos que integran o GALP. Trátase da estrada que 
conecta Fisterra con Porto do Son, que pola súa traza próxima á costa configúrase como un auténtico “Balcón Atlántico”.

Se partimos de Fisterra, a estrada AC-445 condúcenos pola enseadas de Langosteira e Sardiñeiro, ata chegar a Cor-
cubión, onde fai de paseo litoral ata a inmediata vila de Cee. Aquí conecta coa estrada AC-550, que desde Cee disco-
rre pola beira leste da Ría de Curcubión, achegándonos á Enseada de Ézaro, á que cruza pola ponte que desemboca 
aos pés do Monte Pindo. Aquí a enxeñería ríndese á forza da tectónica, e a estrada só pode rodear o Pindo, nun dos 
seus tramos máis abertos ao horizonte atlántico. Superado o escollo, a AC-550 delimita polo interior a chaira das Ma-
rismas de Caldebarcos, para volver asomarse ao océano desde Lira ata a Lagoa e o Monte de Louro, que cerra polo 
norte a Ría de Muros e Noia.  A partir de aí, a estrada serpentea o bordo da ría, pasando por Muros, O Baño, Bornalle, 
Tal, Esteiro e A Ribeira do Freixo, para adentrarse ata A Serra de Outes, xa no fondo da ría, desde onde xira cara ao 
sur, para dirixirse a Noia tras cruzar a ría, hoxe pola ponte de Seilán, pero antigamente por Ponte Nafonso, máis cara 
ao interior (hoxe estrada AC-196). Logo de atravesar a parte norte de Noia e circundar o seu casco histórico, a AC-
550 cruza pola ponte de Noia, para percorrer a beira  sur da ría, pasando por Obe, Taramancos, Boa, Portosín e Porto 
do Son, ata chegar a Xuño, desde onde xira ao interior en dirección a Ribeira, saíndo do concello de Porto do Son.

Vemos que esta estrada conecta varios dos elementos maís senlleiros e valiosos do ámbito do GALP: Cabo Fisterra, 
a vila de Fisterra, Corcubión, Ézaro-O Pindo, Caldebarcos, Louro, a vila de Muros, Ponte Nafonso, a vila de Noia e o 
Castro de Baroña. Ademais é o eixo que articula innumerables liñas transversais que conectan con moitos outros 
puntos e zonas de interese ou de especial potencialidade, entre os que se poden citar as praias, os vales interiores, 
os portos, os miradoiros e sendas panorámicas, os montes, os núcleos e aldeas tradicionais, rutas de sendeirismo 
ou as áreas productivas (polígonos industriais).

Neste sentido, a estrada da costa intégrase á perfección coa Senda dos Faros, elemento vertebrador estratéxico pre-
visto nas Directrices de Ordenación do Territorio e no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL).

Este importante eixo vese complementado, e reforzado, por outro factor, como é a accesibilidade con Santiago de 
Compostela, e neste eido cómpre destacar non só o transporte e a comunicación, senón tamén o feito da peregri-
naxe, o Camiño de Santiago, aquí Camiño de Fisterra.
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A nova vía de alta capacidade Santiago-Noia reduce os tempos de desprazamento, coa conseguinte multiplicación 
de oportunidades, reforzando tamén a centralidade estratéxica de Noia para o conxunto do GALP.

O Camiño de Fisterra non segue o val do Ulla, senón que se adentra por terras de Negreira e Mazaricos, penetrando 
no ámbito do GALP por Dumbría, ata Hospital, dende onde se bifurcan as rutas de Muxía, que se dirixe cara ao norte, 
pasando por Dumbría ata saír do ámbito do GALP, e de Fisterra, que desde Hospital segue cara ao oeste, pasando 
polos altos dos Ferradás e da Cheda, para baixar ata Cee e Corcubión, onde conflúe coa AC-550, e se dirixe a Fisterra 
acompañando sensiblemente a traza da AC-445.

Outro antecedente a ter en conta é o Plan Director do Cabo de Fisterra, unha iniciativa da Consellería de Cultura da 
Xunta de Galicia, na que se abordou unha análise moi detallada da realidade da península de Fisterra, e se apunta-
ron liñas de actuación para abordar a ordenación e a mellora deste lugar senlleiro.
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2. Estratexia.
Apostar por un plan desta natureza, cun eixo común, con independencia da súa denominación e do seu concreto 
encaixe entre os programas que preven e regulan os diferentes marcos legais en materia de territorio, natureza ou 
patrimonio cultural, ten a virtualidade de coordinar e sintetizar diagnoses realizadas desde múltiples ópticas, e ilumi-
nar posibilidades de intervención e de desenvolvemento, para a súa posterior realización por diversos tipos de entes, 
tanto públicos como privados. A planificación permite fixar criterios de admisibilidade e de congruencia para calquera 
tipo de actuacións ou proxectos que se puidesen someter ao GALP, e, sobre todo, permite multiplicar a eficacia desas 
actuacións, pola sinerxía que xera a existencia dun fío condutor.

2.1. Criterios básicos.

Os criterios básicos sobre os que se debería fundamentar esa posible planificación serían os seguintes:

 • Claridade, concreción e viabilidade: Cómpre evitar plans ou documentos artificiosos, máis dados 
a quedaren aparcados pola súa falta de aplicabilidade. Hai que procurar unha ferramenta sinxela, 
áxil e aplicable.

 • Transversalidade e consenso: Deben terse en conta todos os enfoques sectoriais, todas as sensi-
bilidades, e todos os ámbitos de competencia, para que as actuacións que pretende rexer o plan 
nazan dunha aceptación común.

 • Sostibilidade e respecto polo medio: A compoñente territorial, paisaxística e patrimonial debe ser un 
dos principios reitores sobre os que se fundamenten as liñas que defina o plan. Deben primarse as inter-
vencións respectuosas, a rehabilitación responsable, e a preservación de todos os valores e elementos, 
tanto os senlleiros como os modestos, que outorgan identidade aos diferentes lugares do ámbito do GALP.

 • Eficacia produtiva: Outro dos piares da planificación debe ser a procura do desenvolvemento, a 
creación de emprego e a mellora das condicións económicas, porque a preservación da contorna 
territorial e paisaxística, a cohesión social e os factores económicos son, todos eles, determinantes 
da calidade de vida das persoas. Pero a actividade económica non pode caer no risco de conver-
terse nun monocultivo no sector turístico, porque non sería sostible nos planos económico, social 
e ambiental; o turismo pode ser unha consecuencia ou oportunidade engadida ás potencialidades 
produtivas, pero non debería enfocarse como unha meta excluínte.

2.2. Liñas de actuación.

Poden identificarse tres liñas de acción:

 • Proxectos: Actuacións directas, orientadas á mellora ou potenciación de valores ou elementos que 
conforman o patrimonio natural, cultural e paisaxístico do territorio.

 • Normativas: Propostas relacionadas coa adaptación, coordinación ou mellora da normativa dos 
distintos niveis administrativos, para asegurar a integración de principios e criterios de sostibilidade 
acordes cos obxectivos da EDLP.

 • Formación e concienciación: Accións de divulgación e educación orientadas tanto a dar a coñecer 
os obxectivos da EDLP, como os principios e criterios de sostibilidade que a guían.
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2.3. Actuacións.

Identificamos ámbitos concretos de traballo e proposta de actuación.

Os espazos naturais e os corredores ecolóxicos:
As áreas senlleiras que foron obxecto dunha especial protección, e tamén outras zonas de monte, forestais, agrarias 
ou asociadas aos cursos de auga, atesouran valores naturais que xogan un papel determinante na ecoloxía do te-
rritorio. Todas estas zonas merecen ser tratadas con criterios de preservación, pero dun modo sistémico, atendendo 
á conectividade entre elas e co sistema costeiro, mediante os corredores ecolóxicos. Neste sentido, o Plan de Orde-
nación do Litoral de Galicia (POL) plasma un modelo territorial no que se tiveron en consideración estas claves de 
planificación, e que deben ser tidas en conta.

Os cascos históricos e os núcleos de identidade do litoral:
As vilas de Fisterra, Corcubión, Cee, Muros, Noia e Porto do Son son os focos do que foi o modelo de asentamento urba-
no tradicional. Foron, e seguen sendo, os centros comerciais, administrativos e sociais, nos que pivota a actividade das 
súas respectivas áreas de influencia. A pegada construida que son os seus cascos antigos é unha referencia identitaria, 
histórica e tamén paisaxística, con moita forza de atracción para os usos sociais e para os recursos turísticos. Por iso, 
estas zonas precisan de intervencións sensibles, que saiban aproveitar as súas virtudes e carácter singular.

Xunto a esas vilas principais, tamén xogan un papel importante outros núcleos menores, pero igualmente vencellados 
co mar. As Directrices de Ordenación do Territorio e o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL) identificáronos 
como Núcleos de Identidade do Litoral (NIL): Lires, Estorde, A Igrexa e Gures (Cee), Castrexe, A Ínsua e Sardiñeiro 
(Fisterra), Ézaro (Dumbría), O Pindo, Quilmas, Panchés, Caldebarcos, Carnota, Lira-Miñarzos-Portocubelo e Lariño 
(Carnota), Serres, Baño, Bornalle e Tal (Muros), A Ribeira do Freixo (Outes), A Barquiña e Pontenafonso (Outes e 
Noia), A Igrexa (Noia), Portosín, Vilar e Seráns (Porto do Son).

O patrimonio cultural:
Galicia en xeral, e o ámbito do GALP en particular, é unha terra vella, ocupada e utilizada durante moitos séculos, por 
persoas que foron deixando pegadas da súa vida en intervencións de todo tipo, desde as construcións máis senllei-
ras ata as sinxelas intervencións e obras rurais, incluíndo os restos sumerxidos no mar, e sen esquecer a herdanza 
cultural inmaterial, posta de manifesto na música e a literatura, as artes, as lendas ou as tradicións festivas, así como 
na toponimia, en particular a rica talasonimia.

O patrimonio cultural esta conformado por multitude de elementos, que en moitos casos aínda cómpre descubrir, 
pero que non están illados, máis ben ao contrario, todos eles gardan unha relación entre si e co territorio no que se 
produciron, conformando o que se denomina como a paisaxe cultural. Este concepto pode ser unha guía moi útil para 
dar unha relación lóxica a determinadas actuacións, e para fortalecer os seus resultados.

Os miradoiros e as vistas panorámicas:
O aspecto máis recoñecible da paisaxe é o relativo á visibilidade, se ben trátase unicamente do resultado da inte-
racción de causas e forzas moi variables, algunhas intanxibles. A compoñente panorámica, as vistas que se teñen do 
territorio, adoita ser un dos meirandes atractivos, e tamén factores de identidade.

A maior parte da costa de Galicia, e en particular o Seo de Fisterra e a Ría de Muros e Noia, caracterízanse polo seu 
perfil irregular, que xera innumerables cuncas visuais e puntos singulares de observación, ofrecendo, en definitiva, 
unha moi grande riqueza panorámica.
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Destaca, en primeiro lugar, a intervisibilidade que se produce entre unhas e outras beiras das enseadas, esteiros e 
concas das praias, sendo este un dos factores que lle outorgan á estrada AC-550 o valor xa comentado. Cada actua-
ción debe ser valorada non só atendendo á súa contorna próxima, senón tamén poñéndoa en relación coa vista que 
se pode ter dela desde a outra beira.

En canto aos puntos para observar as vistas panorámicas, o Catálogo das Paisaxes de Galicia identifica os seguintes 
miradoiros:

 • Cabo Fisterra
 • Cabo de Cee
 • Alto de Brañas da Cruz (Dumbría)
 • Ézaro (Dumbría)
 • As Paxareiras e Cubeiras (Carnota)
 • Alto de Medoña (Muros)
 • Pico do Castelo Grande (Muros e Outes)
 • Monte Tremuzo (Outes)
 • Monte de San Lois (Noia)
 • Monte Iroite (Porto do Son)
 • Monte Enxa (Porto do Son)
 • Monte Tahume (Porto do Son e Ribeira)

Os portos:
Os portos foron desde sempre o punto de enlace entre a terra e o mar, os lugares de saída e de chegada, e os centros 
da actividade económica asociada coa pesca e o trasnporte.

Algunhas das instalacións portuarias foron evolucionando co paso do tempo, adaptándose a novas funcións e nece-
sidades; outras, sen embargo, aínda precisan de intervencións, tanto para poder acoller usos de carácter deportivo 
(como é o caso de Corcubión), como para mellorar a súa imaxe e a súa relación coas vilas.
A relación entre os espazos portuarios e as zonas residenciais coas que conviven é outro dos aspectos importantes 
aos que se debe prestar atención, porque ben planificada e resolta, pode producir sinerxías interesantes, e, sobre 
todo, mellorar o servizo á poboación.

Algunhas instalacións portuarias decaeron no seu uso, pero forman parte dun importante patrimonio cultural costei-
ro, cun elevado valor paisaxístico e gran potencial turístico e produtivo.

Os asteleiros tradicionais e outras instalacións propias da costa:
Un dos elementos que caracterizan o ámbito do GALP, particularmente na Ría de Muros e Noia, é a presenza de 
carpinterías de ribeira, das que aínda quedan algunhas en uso, e que son moi bos exemplos de integración entre o 
medio ambiente, a paisaxe e a produtividade económica.

Algo semellante se pode afirmar de outras instalacións e construcións relacionadas directamente co mar, como pode 
ser as salgadurías ou factorías pesqueiras tradicionais, como a baleeira de Caneliñas.

A estrada como feito físico:
Aparte das consideracións que se fixeron sobre a estrada da costa como eixo vertebrador do ámbito do GALP, hai 
que prestar atención a que se trata dun elemento real, construido. Por iso, son importantes determinadas cuestións, 
como: a conectividade entre ambas beiras da estrada, os materiais e deseños cos que se resolven as beiravías, as 
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beirarrúas ou espazos vencellados, os elementos de sinalización, o alumeado público, as instalacións que se apoian 
na estrada (paradas de transporte, estacións de servizo, hostalería, etc.), os peches das fincas que dan fronte á 
estrada, etc.

Concretamente, a estrada da costa pode concibirse como un corredor verde, no que se integren vías de mobilidade 
alternativa non motorizada e áreas arboradas que cumpran funcións de integración paisaxística, illamento acústico e 
redución da contaminación. Este tipo de intervencións pode resultar singularmente interesante dos espazos residuais 
sobrantes tras obras de mellora do trazado da estrada, nos que se poden desenvolver actuacións para o recreo, ou 
asociadas coa mobilidade alternativa.

Os puntos de entrada e saída dos núcleos urbanos:
Merecen unha atención especial os bordos das áreas urbanas, e singularmente aqueles que ofrecen unha maior 
visibilidade, ou aqueles que teñen máis observadores potenciais. Por iso, as entradas/saídas dos núcleos urbanos 
ao longo da estrada da costa son ámbitos nos que teñen máis importancia os requisitos de calidade e de mellora 
paisaxística.

Os polígonos industriais:
Os polígonos e as zonas de uso industrial son localizacións netamente produtivas, pero non por iso deben ser alleas 
aos requirimentos de calidade paisaxística. O coidado pola contorna visual e perceptiva (aqui inflúe moito a paisaxe 
acústica) inflúe positivamente, non só na saúde e calidade dos lugares de traballo das persoas, senón tamén na 
imaxe dos centros produtivos, favorecendo por tanto a súa competitividade.

A náutica deportiva e a pesca turística:
A reestruturación do sector pesqueiro, o incremento do nivel medio de vida e novos hábitos e formas de ocio, fixeron 
crecer de forma importante o sector da náutica deportiva. Esta tendencia ten implicacións na conformación paisa-
xística dos portos, do propio plano de auga que unifica todo o ámbito, e pode ter aínda moitas posibilidades de 
desenvolvemento, relacionadas, entre outros aspectos, coa posta en valor dos recursos paisaxísticos.
Así mesmo, a pesca tradicional pode ser compatible con determinadas actividades de tipo recreativo e turístico, 
como son as rutas pola costa ou as visitas ás actividades pesqueiras.

A xestión forestal e a defensa contra os incendios:
Sendo un sector común a todo o territorio, o aproveitamento forestal non é alleo á actual realidade económica e ás 
potencialidades futuras do ámbito do GALP Costa Sostible. As novas plantacións e as masas de carácter máis natural 
son elementos moi importantes na composición da paisaxe; moitas veces son o telón de fondo das perspectivas, 
polo que da súa calidade e estado de conservación depende, en boa medida, o atractivo paisaxístico dos lugares.

Neste sentido, todas as accións encamiñadas á mellora da xestión forestal, á prevención dos incendios, ao incremen-
to da implantación de especies autóctonas, contribuirán decididamente na mellora das potencialidades do territorio, 
non só as asociadas ao propio sector da madeira.

A paisaxe subacuática:
Existe un recurso que non é visible desde os puntos habituais de vista, pero que tamén debe considerarse paisaxe, 
en tanto que pode ser percibido, e é o resultado da convivencia do home coa natureza. Os fondos do mar, polos 
seus valores naturais, e polos restos navais que acollen, deberían formar parte da rede de interese natural, cultural e 
paisaxístico que cómpre por en valor.
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A sinalización:
Un aspecto moi importante, tanto na composición das escenas paisaxísticas como na accesibilidade aos recursos, é 
a sinalización. A simplificación das solucións, a coordinación entre os organismos, o control das sinais e carteis priva-
dos e, especialmente, a consideración das novas tecnoloxías, poden asegurar unha mellora da contorna paisaxística 
e territorial, e unha maior eficacia na información aos usuarios, a cal redunda, indudablemente, no aproveitamento 
dos recursos e as pontencialidades.

O marisqueo, o berberecho:
Existe unha relación pouco evidente entre un dos recuros que caracterizan este ámbito, singularmente a Ría de Muros 
e Noia, cos paisaxe. A produción e extracción do berberecho e outros moluscos implica a posterior xestión das cun-
chas. Aparte das utilidades relacionadas co sector agrario tradicional, existen outras formas de reutilización, como os 
pavimentos de camiños públicos, que poden ser exploradas.

A preservación e o coidado do medio ambiente:
A pesar de comentalo en último lugar, o valor da sostibilidade e a preocupación polo medio deben ser os piares 
centrais de calquera estratexia e das actuacións coas que esta se desenvolva. Non se trata unicamente de que cada 
proxecto cumpra os requirimentos establecidos pola normativa vixente, senón que se incardine nunha filosofía de 
máximo respecto, e mesmo tenda a mellora ou corrixir situacións problemáticas existentes na actualidade.

Un dos meirandes exemplos é o estado ecolóxico das augas. Deben completarse e impulsarse todos os esforzos di-
rixidos ao saneamento das rías, porque a súa saúde é a mellor garantía de futuro. E para que o mar e as rías estean 
sanos, as medidas preventivas deben adoptarse tamén terras adentro, nas cuncas que drenan os ríos e regatos.

Coordinación.
Todo o dito ata aquí require e conleva unha coordinación e unha implicación entre os diferentes actores, principal-
mente os organismos públicos, aos que lles competen funcións directamente relacionadas coa maioría das facetas, 
os valores e as potencialidades analizadas. A eficacia da coordinación pasa pola colaboración e pola información 
mutua, ferramentas imprescindibles para acadar os seguintes obxectivos:

 • A normativa reguladora do urbanismo, o territorio, o medio ambiente, o patrimonio cultural e as ac-
tividades pesqueiras e económicas en xeral, debe ter en conta a realidade social e territorial sobre 
a que vai operar, para ser eficaz e para adaptarse aos cambios que se van producindo.

 • As administracións locais son o mellor medio de transmisión dos problemas da poboación cara ás 
administracións de niveles superiores, ás que lles compete elaborar as normas.

 • Cómpre acadar consensos máis alá das posicións concretas de cada opción política, sempre sobre 
a base fundamental de que todas elas teñen por finalidade dar servizo aos cidadáns.
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PRIORIDADE C.
COMPETITIVIDADE E TURISMO.

1. Caracterización.
 2. Estratexia.

Relator: Rubén Camilo Lois González



1. Introdución: O sector turístico
    no Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible.
A liña de costa que se desenvolve entre a banda meridional da Ría de Noia-Muros e o cabo de Fisterra define un 
espazo ben individualizado onde as actividades pesqueiras e marisqueiras sempre cumpriron un papel fundamental. 
Unha localización e unha vocación costeira que preside a identidade dun territorio singular e atractivo. Un territorio 
onde novas actividades, e emprendementos económicos teñen cabida e no que a actividade turística pode desen-
volverse máis e xerar sinerxías con outros sectores produtivos de cara a unha mellora da competitividade no ámbito 
local e rexional.

Neste senso, o Documento “Creando a Costa Sostible” de Maio de 2016 xa definía tres grandes obxectivos estratéxi-
cos no seu Plan de Acción, o segundo dos mesmos reservado á diversificación económica. Como se pode deducir, o 
mesmo sitúase entre un primeiro dedicado ao sector pesqueiro, motivo central da constitución do GALP, e o terceiro, 
denominado “Patrimonio Natural e Cultural”, isto é, os valores do conxunto do territorio que se define pola Ría de 
Noia-Muros e o entorno de Fisterra. Como se deixou claro desde a primeira xuntanza na que fumos convocados os 
relatores para a elaboración dun Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, as demandas dos actores públicos e 
privados da área, no concernente á diversificación económica adoitan centrarse no impulso do turismo, considerado 
sempre como un motor de actividade e elemento básico de creación de riqueza.

En consecuencia, entendemos o turismo como unha aposta a desenvolver neste territorio costeiro, con indubidables 
fortalezas, pero que tamén se debe someter a un conxunto de limitacións para o seu futuro e perder así a condición 
de único factor esencial para desencadear procesos de diversificación económica. Por unha banda, unha indubidable 
virtualidade da actividade turística consiste na súa perfecta complementariedade respecto á maioría dos sectores 
produtivos. De feito, o turismo potencia á pesca e ao marisqueo, e benefíciase da existencia dos mesmos no terri-
torio. Tamén da presenza dun comercio tradicional, asociado a centros históricos, e ao desenvolvemento de certas 
actividades fabrís, tradicionais como a industria conserveira e os pequenos asteleiros de ribeira. Por outra, o turismo 
incrementa directamente a riqueza e o emprego en calquera lugar onde medra, sen necesidade de recorrer a grandes 
infraestruturas ou equipamentos para desenvolvelo, só centrándose na súa promoción ou na dalgúns atractivos do 
territorio que se visibiliza, Pola contra, o turismo é unha actividade case sempre complementaria, e non substitutiva, 
de outras fundamentais na base económica local ou comarcal, nomeadamente a pesca e o marisqueo, e a industria. 
Ademais, o seu crecemento debe ser moderado, xa que unha expansión sen control da actividade transforma irrever-
siblemente os territorios, masifícaos e pode facer que perdan os seus trazos básicos de identidade. 
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2. Diagnose da situación.
Cumpre comezar sinalando que o turismo é unha actividade económica, que implica uns determinados usos do solo, 
presente no territorio GALP ao longo do último medio século. Por unha banda, as prácticas vacacionais teñen sido 
intensas en Noia e Muros, e en menor medida na área fisterrá, nos últimos decenios. Por outra, o desenvolvemento 
do Camiño de Santiago a Fisterra anima unha mobilidade crecente e prestixiosa a este punto do fin do mundo. En 
terceiro lugar, estamos nos confíns setentrionais das turísticas Rías Baixas galegas, onde bañarse, come ben e pasear 
contemplando o mar e a paisaxe, constitúen prácticas de lecer moi asentadas.

Non obstante, o turismo en todo este espazo posúe unha menor importancia do que as súas potencialidades reco-
mendarían, o que xustifica que os actores sociais o reivindiquen como elemento clave de diversificación económica. 
A nosa diagnose resúmese en catro puntos:

 • Unha oferta turística insuficiente e pouco desenvolvida. Escasean os hoteis de nivel medio para 
a demanda actual (3 ou 4 estrelas) e outras ofertas cualificadas de aloxamento (Casas Grandes 
rurais ou mariñeiras, apartamentos turísticos en vivendas tradicionais, etc.). O mesmo se pode dicir 
da oferta gastronómica, onde uns excelentes produtos do mar, comercialízanse en locais clásicos, 
onde aínda resulta débil a correlación entre un prato e o territorio de referencia, ou no que os locais 
singulares (con estrelas Michelín ou soles Campsa), son puntuais. Nesta mellora de calidade, antes 
que nun incremento e masificación do territorio turístico, deben basearse as estratexias.

 • Un desigual desenvolvemento turístico no territorio. Así, Portosín e en xeral todo o Porto do Son e 
Noia son as praias de Santiago, cunha experiencia de veraneo que mudou pouco en épocas recen-
tes, e que se estende con menos intensidade (ou máis estacionalizada) a Esteiro, Muros e Louro. 
Fisterra recolle o boom do novo turismo xacobeo e da valoración da paisaxe e da natureza, se ben 
aínda non logrou mellorar a aparencia da maioría dos seus equipamentos. En xeral, o resto dos 
territorios apenas se benefician dunha actividade que, polo demais, mira moito cara a costa e as 
praias, e esquécese case totalmente do traspaís (agás algúns miradoiros espectaculares).

 • Unha negativa identificación do turismo con crecemento do patrimonio residencial e da urbaniza-
ción. Moitas veces (e Portosín a este respecto é un bó exemplo), a intensificación dos usos vacacio-
nais do territorio vinculouse con construír máis e en altura, nun modelo que non se debería repetir. 
Existe un amplo patrimonio edificado reutilizable con finalidade, total ou parcial, para o turismo, 
mesmo con modelos tan emblemáticos como as casetas de Quilmes (Carnota). Un turismo que, 
deste xeito, será máis sostible e estará máis axeitado á vocación costeira e mariñeira destas terras.

 • Como xa indicamos, o turismo constitúe unha actividade moi significativa, pero non principal do territorio, 
e así debe seguir sendo. O turismo estimula a demanda de produtos pesqueiros e marisqueiros, que 
canto mellor se preparan acadarán máis valor. Tamén incrementa a actividade do comercio e dos centros 
comerciais locais, e potencia o consumo de calquera artesanía ou lembranza típica que se produza. 
Mesmo pode aproveitar o patrimonio etnográfico e industrial existente, ou os espazos agrarios e forestais 
para percorridos pracenteiros. Esta virtude do turismo, de adaptarse ben a outras actividades e usos do 
territorio, non implica que sexa a vocación hexemónica para os concellos. De feito, a especialización turís-
tica hexemónica só acontece en moi poucos lugares. Como se apuntou, haberá máis e mellor turismo na 
medida en que se exploten dun xeito sostible os demais recursos deste territorio costeiro. 
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3. Actuacións.
Como dixemos, facer parte do proceso participativo impulsado polo GALP foi moi satisfactorio. Destaca o interese de 
promover o turismo tanto desde alcaldes e gobernantes políticos locais como partindo das asociacións de empresa-
rios e comerciantes ou de preservación de diversos patrimonios. As primeiras conclusións a obter deste proceso, e a 
incluír no pacto local son dúas: o punto de vista construtivo de todos os actores con respecto a desenvolver mellor a 
actividade turística, e a idea de que boa parte deste desenvolvemento se debe facer a escala supralocal. O turismo é 
un sector económico atractivo, aumenta a diversificación e a competitividade. Debe mellorarse a súa calidade, máis 
que medrar, e este impulso obriga a acordos público-privados e dunhas localidades con outras.  

Neste Pacto Local, desde un comezo xurdiron dúas cuestións centrais que articularon todo o debate no seu momento 
e agora axudan a elaborar as propostas. A primeira refírese a que elementos do territorio se deben potenciar e utilizar 
para o desenvolvemento dun turismo auténticamente sostible. En segundo termo, que papel e interconexións debe 
posuír a actividade turística en relación cos restantes sectores económicos.

Entre as propostas elaboradas destacamos: 

 • O turismo debe basearse nun conxunto de elementos e atractivos do territorio, que combinados 
ofrezan unha experiencia satisfactoria. Ente os mesmos sitúase o mar, as paisaxes de costa e os 
miradoiros, a gastronomía, o patrimonio cultural, os centros históricos e as vilas mariñeiras. Deste 
xeito, todo aquilo que potencie este carácter combinado da oferta turística debería apoiarse.

 • O turismo debe envolver ao conxunto do territorio, procurando ampliar os espazos turísticos. Entre 
os mesmos o propio mar, e fondos mariños, e as áreas elevadas do interior, desde onde se perciben 
ben o conxunto das rías e itinerarios cargados de vexetación, teñen que ser promocionados con 
sinalización, experiencias únicas e establecemento de rutas singularizadas.

 • Cumpre reforzar aquela parte da oferta turística que procure a creación de marcas territoriais. Na 
gastronomía porque se identifica a orixe dos produtos alimenticios, nas rutas porque se insiste na 
toponimia tanto terrestre como marítima e costeira, no patrimonio porque se identifican elementos 
construtivos e estilísticos, e en todo os casos tentando reforzar as dúas denominacións forza do 
destino, Ría Muros-Noia e Fisterra.

 • Cumpre facer unha aposta clara polo reforzamento e ampliación do Camiño de Santiago. Consolidar 
a ruta fisterrá do mesmo como unha experiencia contemporánea de contacto coa natureza e de 
disfrute da paisaxe. Por suposto, reforzar a nova ruta Muros-Noia a Compostela, tanto porque po-
súe unha auténtica orixe medieval como porque axudará a desconcentrar o fluxo doutros camiños 
tradicionais.

 • Outra liña de produto a desenvolver sen dúbida é o turismo náutico. O mesmo pasa por un crece-
mento moderado e sostible dos portos deportivos existentes, insistindo na súa calidade. Ademais, 
cabe reforzar as experiencias con embarcacións tradicionais. Non só polos novos negocios que estas 
opcións xeren, senón pola importancia que adquiren na conformación dunha marca diferenciada.
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 • Nunha dirección distinta, o turismo necesita da accesibilidade e da conectividade, pero enmarcadas 
no novo modelo da mobilidade sostible. Crear áreas de estacionamento disuasorio nas aforas dos 
núcleos, nas proximidades das praias e impulsar outras formas de desprazamento (camiñar, usar a 
bicicleta, etc.) deben considerarse oferta complementaria na mellora da atractividade turística do 
territorio.

 • Un aspecto substancial que foi subliñado nas intervencións consiste na necesidade de avanzar na 
formación dos traballadores e pequenos empresarios do sector turístico. Realizar cursos de cuali-
ficación que vaian desde a gastronomía ao trato do cliente pasando pola dirección de empresas 
turísticas ou a realización de trámites de apertura de establecementos.

 • Entre as propostas a efectuar destaca a necesidade da profesionalización do sector. Crear empre-
sarios conscientes das posibilidades do territorio, da necesidade de desestacionalizar o destino e 
de formular estudios económico-financieiros de rendibilidade sostible dos negocios. No canto dos 
traballadores será benvido todo o que redunde na diminución da precariedade do emprego.

 • As actividades turísticas que impliquen á pesca, á actividade marisqueira e á posta en valor dun 
territorio costeiro sostible serán valoradas. Tamén as que leven consigo a preservación da paisaxe e 
do patrimonio. Por suposto, as que realcen o valor dos centros históricos e vilas mariñeiras.

 • Todo estas propostas deben rexerse polos criterios do desenvolvemento endóxeno, de priorización 
das iniciativas locais, e polo obxectivo de fixación de poboación moza para evitar o declive demo-
gráfico. Ademais, as mulleres e os criterios de crecemento inclusivo deben ter cabida neste Pacto 
Local referido á diversificación económica.
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4. Estratexia de futuro:
    a curto, medio e longo prazo.
Este apartado enténdese como unha continuidade do precedente. Así, xunto coas dez propostas elaboradas para ani-
mar á diversificación económica e ao turismo, é necesario establecer unha planificación estratéxica, que se acomode 
á do Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, e que enuncie recomendacións de fondo, que se poidan materializar 
nun período de tempo máis amplo. A estratexia de futuro responde ao comentado entre os expertos, os técnicos de 
Ménsula e do GALP nas xuntanzas realizadas. Tamén a unha idea de desenvolver unha base económica renovada, 
con presenza do turismo, que sexa máis eficiente, ambiental e socialmente responsable.

 • Unha primeira gran liña estratéxica a enunciar refírese á mellora das relacións entre os actores 
privados e a administración pública, de cara a favorecer un goberno máis eficiente da economía 
do territorio. Isto implica, no corto prazo, reclamar a axilidade nos distintos procesos administrati-
vos, que se retardan por un exceso de burocracia. Neste senso, no medio termo, cumpre impulsar 
un diálogo construtivo e permanente entre as diferentes administracións públicas, nomeadamente 
entre os concellos e a Xunta de Galicia (con especial referencia á Secretaria Xeral de Turismo), de 
cara á elaborar plans conxuntos de fomento das actividades e de creación dun marco estable de 
promoción do territorio Muros-Noia e seo de Fisterra.Esta relación tamén debe implicar unha coordi-
nación eficiente ente os distintos departamentos da administración. Isto concretouse en acomodar 
no posible as normativas medioambiental, pesqueira-marisqueira e turística. Na idea-forza de axi-
lizar o tratamento dos usos na liña de costa, moitas veces trabado polas competencias exclusivas 
de portos de Galicia, demarcación de costas ou as responsabilidades de xestión das confrarías. 
Un plan estratéxico debe harmonizar estes ámbitos de cara a favorecer a competividade e diversi-
ficación económica, sen afectar nin ao entorno nin ás actividades económicas tradicionais. Neste 
senso, contar con figuras específicas de Ordenación do Territorio, derivadas da Lei autonómica e das 
Directrices, como un Plan Territorial Integrado (PTI) para todo este sector, axudaría moito a mellorar 
a calidade da coordinación administrativa na escala supralocal.

 • Unha segunda liña estratéxica consiste en animar a cooperación público-privada no ámbito local 
mediante procesos permanentes de planificación participativa. Nos mesmos, o sector privado e as 
asociacións deben ordenar as súas demandas a prol dun desenvolvemento turístico, procesos de 
rehabilitación dos núcleos habitados ou mellora do estado da liña costeira, entre outras posibilida-
des, para transmitirllas aos responsables municipais, e articular novas políticas baseadas nun am-
plo consenso. Esta dinámica tamén debe envolver o diálogo entre responsables do sector turístico, 
comercial, pesqueiro e marisqueiro, e industrial, entre máis posibilidades.

 • A terceira liña céntrase en conseguir no medio e longo prazo unha modernización e acomodación 
dos usos do solo ás dotacións en infraestruturas. En especial, necesítase dunha auténtica conexión 
dos territorios portuarios coas poboacións ás que serven, mesmo coidando os valores paisaxísticos 
e non xerando conflitos de uso, en particular coa vocación turística do litoral. Esta intervención no 
ámbito portuario debe completarse cunha mellora das infraestruturas de comunicación terrestre. 
Non se trata tanto de facilitar o volume e a rapidez da circulación, como de acomodar os trazados a 
unha mobilidade sostible, con limitacións ao tránsito nalgunhas áreas, redución dos fluxos rápidos 
e xeneralización doutros modos de desprazamento (a pé, en bicicleta, etc.). Todo isto, debe apoiarse 
nunha xeneralización dos usos das TICs ao conxunto da poboación e a todos os espazos de Muros, 
Noia e área Fisterrá. 46



 • No referido especificamente ao turismo, cumpre insistir nunha estratexia de salto cualitativo no sec-
tor. Isto implica promover a desestacionalización da demanda, con oferta cultural e de actividades 
singulares ao longo dos fins de semana de todo o ano. Por suposto, con campañas promocionais 
específicas de outono a primavera. Insistir na cualificación dos traballadores do sector, tanto os 
directivos como os asalariados de base. Por último, reforzar o coñecemento das características da 
demanda, mediante o desenvolvemento dun observatorio turístico permanente, que xere ondas 
continuas de información sobre o que perciben e valoran os visitantes no territorio.

 • Finalmente, a quinta liña estratéxica a desenvolver consiste na definición de proxectos tractores para 
o turismo e a competitividade económica que envolvan este amplo territorio costeiro. Os mesmos 
deben fixar a marca ou as marcas do territorio, e asocialas á calidade de vida e das experiencias 
de lecer, Do mesmo xeito, teñen que incluír os valores naturais, patrimoniais e paisaxísticos, vincular 
turismo con mar, con pesca e marisqueo, e con xestión sostible dos recursos mariños. En función 
destes elementos debe construírse un plan sectorial do turismo a escala supralocal, que opte por 
produtos singulares e específicos dentro dunha experiencia de vacacións costeiras non masificadas.
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5. Conclusión. 
Durante todos estes meses de preparación do presente relatorio sobre a diversificación económica do territorio 
costeiro Ría de Muros-Noia e Seo de Fisterra quedou claro que o turismo constitúe a actividade considerada como 
básica para que este proceso se desenvolva correctamente. Unha percepción máis arraigada a nivel popular (entre os 
representantes públicos e os actores privados), que entre os propios expertos na planificación dun territorio sostible. 
Por iso, cumpre preguntarse por qué se produce esta situación? A resposta é clara: o turismo xera riqueza e empre-
go sen recorrer a grandes investimentos. Ademais, o turismo é unha actividade económica compatible coas outras 
presentes no territorio. En terceiro lugar, o turismo pon en valor o mellor que desde o punto de vista paisaxístico, 
ambiental e patrimonial posúe o territorio, que desde xeito se revaloriza entre os seus propios habitantes.

En todo caso, o turismo enriquece e diversifica, pero non pode substituír aos sectores económicos emblemáticos 
deste territorio costeiro situado nos confíns setentrionais das Rías Baixas. A Ría de Muros-Noia e a área de Fisterra 
configúranse como un espazo supralocal baseado na súa riqueza, e cultura, pesqueira e marisqueira. Ás mesmas 
débese sumar unha vocación mariñeira, que pode animar emprego nos buques da mercante. Canto máis se aposte 
por estas actividades, e sobre todo pola súa transformación industrial ou artesanal no propio territorio, dotarase de 
maior personalidade ao mesmo. Esta personalidade é fundamental para construír un destino turístico cada vez máis 
atractivo, baseado en criterios de calidade e sostibilidade. Polo tanto, o turismo non debe ser o principal motor do 
desenvolvemento, pero si un factor fundamental para a competitividade económica e a posta en valor do mesmo no 
exterior.

Por último, o turismo enriquécese na medida en que coida ben ao territorio que o sustenta, preservando a súa ri-
queza natural terrestre e mariña, e as súas potencialidades paisaxísticas. Tamén cando pon en valor os recursos, os 
produtos e os emblemas dos lugares onde se potencia. Neste senso, existe unha evidente conexión entre actividade 
turística e marca país (ou comarca), que debe ser explotado o mellor posible. Unha última, e lóxica, derivación destas 
consideracións finais do relatorio consiste subliñar o significado do turismo que se cualifique como costeiro, pes-
queiro, mariñeiro e sostible. Por iso, algunhas experiencias de pesca responsable vinculada á preservación de áreas 
mariñas protexidas deben ser gardadas como exemplo de futuras estratexias para o desenvolvemento deste sector.
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PRIORIDADE D.
DESENVOLVEMENTO INCLUSIVO.

1. A muller.
 2. Discapacitados.
 3. Xuventude.
 4. Reflexións finais.

Relator: Yolanda Molares Montero
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 A economía é unha ciencia que se refire ao aproveitamento dos recursos para a xeración de valor e así a satisfacción 
das necesidades das persoas. Esta ciencia é a que aplicamos ao estuda e aplicar diferentes vías de xeración de 
riqueza nun territorio, é dicir, cando traballamos no deseño de estratexias de desenvolvemento; que se as facemos 
duradeiras no tempo, non comprometendo os recursos das xeracións futuras, entón son sostible.
 
Con todo, esta lóxica non é xa suficiente, a evolución do pensamento destes conceptos, e a proba da realidade da 
súa aplicación, fai evidente que o desenvolvemento non é complete se na súa concepción non garantimos a partici-
pación de todos os axentes do territorio, e por isto do sistema económico.

Así, o Oitavo Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) lémbranos que debemos traballar en “Promover o cre-
cemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para TODOS”. No 
eido do desenvolvemento local, como ao que responde este documento, favorecer a inclusión social debe ser unha 
constante en todo o proceso de deseño, de xeito que o sostible e sostido se manteña ao incluír a tódolos actores 
da sociedade.

Esta prioridade complementa ás anteriores, de carácter sectorial lembrando a necesidade de INCLUÍR a tódolos 
axentes do territorio, asegurando a participación dos situados en risco de exclusión, e por tanto ofrecendo a opor-
tunidade a todos eles de ter un papel activo no desenvolvemento da súa comunidade. Deste modo, aseguramos a 
integridade do planeamento do desenvolvemento. Referímonos a xoves, mulleres e aos colectivos con discapacidade.

Co fin de estruturar este capítulo do xeito máis comprensible posible analizaremos cada un dos colectivos menciona-
dos, incluíndo propostas de acción dirixidas a reforzar a súa participación no desenvolvemento territorial. Finalmente 
incluirase un apartado resume de conclusións e propostas a ter en conta.
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1. A muller.
O informe do PNUD do 2016 refírese a unha estratexia baseada en catro eixos: chegar aos excluídos mediante polí-
ticas universais, aplicar medidas para os grupos con necesidades especiais, empoderar aos excluídos e construír un 
desenvolvemento humano resilente. Dentro do primeiro eixo fala explicitamente de aumentar as oportunidades das  
mulleres e promover un crecemento inclusivo y no segundo fala de empregar a discriminación positiva.

O traballo remunerado é un aspecto fundamental da inclusión social. Se analizamos a situación das mulleres nesta 
esfera observamos como debilidade a menor taxa de actividade e de emprego, brecha salarial entre mulleres e ho-
mes, maior presenza feminina en empregos mergullados, subemprego, emprego de menor cualificación, temporais 
a tempo parcial, en condicións máis precarias, en sectores que ofrecen peores salarios, peores condicións laborais. 
En definitiva, a segregación laboral derivada das relacións de xénero é máis profunda que por calquera outra causa.

No empoderamento feminino está a chave da participación das mulleres na esfera pública. SE as mulleres asumen a 
súa parte do poder poderán tomar o control sobre as súas propias vidas, tomar conciencia dos seus dereitos, lograr 
autoconfianza, ampliar as opcións de vida, ter maior acceso a recursos e medios para transformar as estruturas e as ins-
titucións que determinan parte do que somos e que reforzan e perpetúan a discriminación e a desigualdade de xénero.

A perspectiva de xénero e a participación no desenvolvemento local, recoñece as diferentes características das  mulleres e 
a diversidade das súas motivacións, intereses, capacidades e recursos. Contempla que nin todas poden participar por igual 
nin todas desexan participar por igual, pero todas teñen o dereito a participar en igualdade de oportunidades que os homes.

1.1. Diagnose. A muller.

Deseguido identifícanse as debilidades detectadas ao longo do proceso que dificultan o empoderamento da muller 
sobre as que debemos traballar:

 • Factores culturais machistas. Ao longo das mesas desenvolvidas xorde en numerosas ocasións a 
mención so “machismo” no ámbito rural. Se ben se recoñece a existencia dun modelo produtivo no 
que á muller se lle permite o acceso ao ámbito laboral, o sistema familiar rural o dificulta ao ter a 
muller que desempeñar unha dobre xornada, na súa casa e no seu posto de traballo.

 • Isto implica, ademais, unha falta de tempo que reduce a capacidade de lecer e esparexemento da 
muller e por tanto de ter relacións sociais que lle permitan desenvolverse e activarse.

 • Escasos servizos de conciliación familiar. Este dobre papel da muller no traballo e na casa dificulta 
aínda máis o acceso da muller ao ámbito laboral, o cal podería ser cuberto pola existencia de servi-
zos de conciliación laboral como garderías, atención a persoas dependentes, que permitan á muller 
desempeñar o seu posto de traballo.

 • Feble oferta formativa en canto ás necesidades do territorio. A formación da muller é aínda inferior 
á do home, ao non ter accedido ela no pasado, e non existe formación profesional axeitada.

 • Mobilidade reducida xerada por barreiras de transporte. A escaseza de tempo da muller e a dispo-
ñibilidade de menores recursos por, á súa vez, as dificultades de acceso ao mercado laboral, vese 
aínda máis agravada cando se ven obrigadas a destina maior tempo no transporte ao non haber 
rutas e frecuencias dabondo.

 • Por último, a pesar de estar obrigadas, dende a administración non hai e non se promoven políticas 
e accións de igualdade activas suficientes que favorezan a posta e marcha de medidas concretas.



Ao temos que todos estes aspectos, característicos da sociedade rural, tal e como ademais se corrobora no informe 
sobre Diagnose da Igualdades de Xéneros na Economía e no Medio Rural realizado polo Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural e Mariños, identifícanse aspectos deferencias que deben ser reforzados: 
 

 • Existencia de asociacións e organizacións de mulleres creadas para favorecer o papel da muller no 
territorio: Asociación de Amas de Casa de Noia, Asociación de Mulleres do Sector Pesqueiro, Aso-
ciación de Mulleres Rurais de Fisterra e outras. Estas organizacións traballan no empoderamento da 
muller ofrecendo accións de lecer e dispersión, pero tamén información sobre actividades económi-
cas e a promoción de certas actividades como a agricultura ecolóxica.

1.2. Actuacións. A muller.

Ante esta análise realizada cos partricipantes da mesa de traballo propóñense as seguintes liñas de actuación:

 • Formación e divulgación-sensibilización. Proponse a posta en marcha de accións de sensibilización 
dirixidas fundamentalmente a escolas e institutos nas que se traballe o empoderamento da muller 
e loite co machismo e patriarcado. Esta acción ao mesmo tempo enlazará coas propostas a realizar 
no ámbito da inclusión social e mocidade.

 • Formación profesional. É preciso adecuar a oferta formativas á participación das mulleres de xeito 
que se permita o seu acceso a determinadas profesións. Para isto proponse realizar unha revisión 
da oferta actual, enlazándoo coas accións globais propostas neste eido.

 • Servizos sociais para a conciliación. O acceso da muller ao mercado laboral dificúltase ao non haber 
servizos sociais de atención a nenos e dependentes. Isto no permite á muller atender aos horarios 
tal e como se require dende os postos de traballo e por tanto restrinxe as posibilidades ofertadas 
polo mercado laboral. É preciso traballar dende a administración e sociedade civil, pero tamén 
dende as empresas de maior tamaño, e na posta en marcha de servizos sociais para a conciliación.

 • Acceso a novas formas de traballo: teletraballo. Centros de traballo coworking, acceso a internet, 
outros.Así mesmo, e por outra banda, proponse traballar con aquelas empresas que así o permitan 
pola natureza do posto de traballo a desempeñar na implantación do teletraballo, cando menos en 
parte da xornada. Para isto, a administración podería contribuír poñendo a disposición servizos de 
coworking con servizos sociais, e acceso a internet de alta velocidade en áreas rurais. Estas medi-
das permitirían á muller acceder ao mercado laboral alén do territorio da Costa Sostible abrindo o 
campo de posibilidades.
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2. Discapacitados.
Segundo o Informe Olivenza 2016 Galicia es das comunidades autónomas que ten unha maior porcentaxe de gasto 
dedicado a Discapacidade, sendo un 1,21% do total do orzamento. Se ben, na análise que se amosa preséntase a 
dificultade para calcular o gasto real xa que non existe unha partida concrete de “inclusión social” e as destinadas a 
discapacidade están incluídas noutros conceptos de gasto xerais (sanidades, educación, outros).

A nivel de concello, a partir das mesas desenvolvidas recóllese a non existencia explícita de programas dirixidos á 
inclusión social, e menos a colectivos de discapacitados. Isto contrástase a través da ausencia de información explí-
cita nas webs dos concellos da Costa Sostible.

Existen asociacións e organizacións de defensa de intereses dos discapacitados na zonal, tales como COGAMI, Mi-
sela ou A’Creba que realizan labores de atención, formación e apoio á inserción laboral, pero estas recoñecen non 
traballar en coordinación cos concellos alén do preciso para facilitar a súa labor. É preciso traballar na colaboración 
e cooperación entre estas organización e a Administración co fin de identificar políticas e accións concreta que favo-
rezan a inclusión do colectivo de discapacitados.

O perfil do colectivo, segundo datos facilitados por COGAMI, é na súa maioría homes de máis de 45 anos, con disca-
pacidade física, provinte de enfermidades e accidentes. A inclusión social deste colectivo ven dada por dúas frontes 
principalmente.

 • Inclusión laboral, referíndose ao acceso laboral.
 • Inclusión social, referíndose a integrarse na sociedade puidendo gozar dos servizos de lecer, comer-

cio, transporte e outros.

2.1. Ámbitos de actuación.

Inclusión laboral
A inclusión laboral a analizamos dende tres perspectivas, a do empresario, a do traballador e a do contorno.

 • Tocante ao empresario, se ben nos últimos anos realizouse un incremento de oferta, fundamental-
mente nas empresas grandes, derivados de planes de RSE (Responsabilidade Social Empresarial) e 
de inclusión da Xunta de Galicia, este non é suficiente. As debilidades proceden en moitos casos da 
capacitación inadecuada do traballador, a non adaptación dos postos ao traballador, as barreiras 
físicas de acceso aos centros de traballo, entre outros.

 • En canto ao traballador, detéctanse debilidades na formación: a maior parte teñen educación pri-
maria e secundaria pero os coñecementos informáticos son moi escasos. Isto reduce o abano de 
posibilidades de oferta de traballo.

 • En canto ao contorno, faremos referencia a:
- As barreiras existentes e difíciles de franquear derivadas fundamentalmente ao transporte 

e mobilidade. Non existen rutas suficientes ás áreas nas que existe unha maior oferta de 
traballo, e os servizos non están adaptados ás necesidades especiais.

- Así mesmo, a non adaptación de certos edificios públicos administrativos reduce tamén 
as posibilidades de postos de traballo a este colectivo por no poder realizar xestións nos 
edificios públicos ou ocupar postos laborais.
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- Os empresarios non coñecen o significado/implicacións dos diferentes niveis de disca-
pacidade o que lles pode  levar a perder oportunidades de contratación. Isto é debido á 
necesidade de reforzo da conexión entre as organizacións de empresarios, empresas e 
organizacións de defensa de intereses do colectivo de discapacitados.

Inclusión social
Tan importante ou máis que inclusión laboral, e clave traballar para favorece a participación do colectivo discapa-
citado no territorio nos diferentes ámbitos da vida cotiá. O acceso aos comercios, as beirarrúas e cruces de peóns, 
edificios públicos, restaurantes, entre outros, está restrinxido neste territorio para o colectivo de discapacitados.
A non participación deste colectivo na sociedade exclúeo de forma inmediata, illándoo e incidindo na súa propia 
dignidade. Isto claramente repercute na súa motivación, pero tamén na súa actitude cara á súa propia integración 
social e por suposto laboral.

A existencia desta barreiras debe diminuírse progresivamente, polo que os colectivos públicos e privados deben 
traballar por iso. Dende o ámbito público vese clara a acción incorporándoa nos seus propios plans de desenvolve-
mento (urbanismo) pero tamén a través de incentivos a comercios, hostalería, entre outras a mellorar esta situación. 
Pero máis alá, é preciso traballar en campañas de concienciación e sensibilización que permita a toda a sociedade 
incluír a este colectivo na súa cotidianeidade. 

2.2. Diagnose: Discapacitados.

Así, a xeito de resume, no eido de inclusión laboral e social identifícanse as seguintes debilidades que deben ser 
reforzadas:

 • Débil oferta formativa en canto ás necesidades do territorio.
 • Necesidade de adaptación de postos de traballo aos colectivos de discapacitados.
 • Desinformación en canto a capacidades reais para o desempeño de postos en función dos diferen-

tes graos de discapacidade.
 • Barreiras arquitectónicas na cidade para o desenvolvemento de actividades cotián que inciden na 

dignidade do discapacitado.
 • Barreiras arquitectónicas en organismos públicos e outros que dificultan o desenvolvemento laboral 

do discapacitado. 
 • Mobilidade reducida xerada por barreiras de transporte en canto a frecuencia e en canto a adap-

tabilidade.
 • -scasos servizos de conciliación familiar.
 • Descoñecemento da sociedade sobre a discapacidade.
 • Non hai políticas de igualdade nas Administracións claras e reais que impliquen, ademais dun 

planeamento, unha dotación de recursos humanos e económicos suficiente que permita a súa 
implantación.

 • Existe unha desconexión entre as asociacións e o sector empresarial e público, pero tamén entre 
elas. Este feito faise obvio nas mesas de traballo e se recoñece a necesidade de iniciar unha senda 
de colaboración que leve á xeración de sinerxías entre as propias asociacións, e entre estas e as 
administracións e o sector privado.
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2.3. Actuacións. Discapacitados.

Ante esta análise realizada cos participantes na mesa de traballo se propoñen as seguintes liñas de actuación:

 • Oferta formativa. Proponse revisar a oferta formativa do territorio e a súa adecuación non só ás 
demandas laborais actuais e potenciais, senón o seu acceso para o colectivo de discapacitados.

 • Barreiras arquitectónicas nos edificios públicos que deben ser afrontadas polas administracións 
competentes.

 • Planificación da supresión de barreiras nos centros poboacionais e nos edificios e locais que difi-
cultan o acceso do colectivo a desenvolver accións cotiás como ir ao mercado, entrar en comercios, 
cafeterías, restaurantes, entre outros.

 • Dificultades para a mobilidade no transporte público que deben ser revisadas dende a administra-
ción e adaptadas na medida do posible ás necesidades dos discapacitados.

 • Campañas de sensibilización e concienciación dirixidas ao sector empresarial pero tamén á socie-
dade en xeral.

 • Deseño e aplicación orzamentaria a políticas de inclusión social nos concellos
 • Creación de mesas de traballo sector público-privado e colectivos de discapacitados que poidan 

traballar xuntos para o deseño e implementación de políticas e accións concretas.
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3. Xuventude.
O colectivo xuvenil é o capital de desenvolvemento obvio dun territorio. A permanencia das persoas novas permite o 
seu desenvolvemento no medio e longo prazo e é por iso que as políticas actuais deberíanse concentrar en reter a 
este colectivo incentivándoo a enraizarse no seu territorio e a traballar no seu desenvolvemento.

A ausencia de traballo, a atracción das vilas en canto a posibilidades de lecer, o acceso a servizos sociais febles nas 
poboacións rurais, entre outros, son causas recollidas como principais para xustificar o éxodo rural da xuventude.

Igualmente, a estrutura social e institucional, tal e como transcende nas mesas de traballo, na área da Costa Sostible, 
non axuda, ao recoller altas taxas de fracaso escolar que, á súa vez, conleva dificultades de acceso a postos cualifi-
cados e mesmo a problemas maiores como os de adiccións.

É preciso asumir ao colectivo da mocidade como clave e traballar para deseñar políticas e accións que reteñan, 
tendo en conta que as que se atopan activas dende a Xunta enforcados á “ruralización” e avanzando máis alá incul-
cando ademais o sentido de pertenza ao territorio, sentíndoo como propio e no que poden desenvolverse.

3.1. Diagnose. Xuventude.

Deseguido, identifícanse algúns dos aspectos críticos na inclusión do colectivo xuvenil:

 • Altas taxas de desemprego no territorio e, de xeito específico, oferta de emprego pouco cualificado e 
por tanto baixos ingresos. A xeito de referencia, nas taxas de paro no territorio entre Porto do Son e 
Fisterra destacan  as taxas máis baixas en Porto do Son e Muros, arredor dun 12%, en Noia, 16%, e 
Fisterra e Cee que chegan practicamente ao 20% (datos de 2016 en datosmacro.com). Así mesmo, 
o emprego no campo atópase fundamentalmente en maiores de 50 anos, sendo percibido como 
pouco atractivo polos mozos que se non atopan posibilidades recorren ao éxodo. Isto fai pouco 
atractivo aos mozos incrementar o seu nivel de capacitación para acceder a postos máis cualifica-
dos e remunerado e a aqueles que o fan a buscar posibilidades fóra do territorio Costa Sostible.

 • Fracaso escolar derivado da propia estrutura social (familias) e do propio sistema educativo, de-
bilmente dirixido a concienciar á xuventude da necesidade de contribuír a desenvolver o territorio. 
Así mesmo, poderíase considerar a posibilidade de incorporar e/ou reforzar novas metodoloxías 
de formación (innovación na educación) adaptadas ao perfil do colectivo xuvenil: sistema: sistema 
colaborativo, desenvolvemento de proxectos, aplicación de tecnoloxía, visitas e intercambios de 
experiencias, outros. 

 • Oferta formativa non axeitada ás necesidades do territorio. Identifícanse módulos de formación 
profesional que, aínda que poderían ser de interese para algún mozo, non contribúe á xeración de 
emprego directo no territorio.

 • Barreiras de mobilidade -frecuencia de rutas e cobertura de destinos- dificultan o acceso e asisten-
cia a cursos de formación especializados a aqueles que viven en zonas máis illadas.

 • Procesos de desenraizamento derivados de non atopar a cobertura de necesidades sociais en ter-
mos de desenvolvemento persoal no territorio, como áreas de esparexemento e lecer adaptadas ao 
perfil do mozo de hoxe.
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3.2. Actuacións. Xuventude.

Para todo isto propóñense as seguintes actuacións:

 • Deseño de políticas e accións dirixidas aos mozos dende os concellos que se enfoquen a enraizar 
e fomentar o sentido de pertenza ao territorio. Para isto é preciso traballar coa xuventude para 
identificar cales son as súas demandas e necesidades e cubrilas a través de accións concretas 
como: deseño de arquitectura urbana, creación de centros de traballo, zonas de esparexemento e 
lecer, acceso a internet, paisaxe, deportes (pádel, running, náutico, outros), etc. É precisa a posta e 
marcha de procesos de redeseños das áreas rurais de xeito que se mellore a percepción dos mozos 
sobre as posibilidades de desenvolvemento económico e socia nestas áreas.

 • Revisión da oferta formativa e profesional no territorio. É preciso realizar unha análise profunda so-
bre as oportunidades de negocio e emprego no territorio e adecuar a oferta formativa de xeito que a 
xente nova do territorio poida elevar o seu nivel de cualificación e non precise desprazarse para iso.

 • Reforzo do transporte: ao igual que no caso doutros colectivos analizados, o acceso a diferentes 
puntos da xeografía é limitado e, por tanto, constitúe unha barreira para acceder a postos de traba-
llo.  A revisión de rutas ou o deseño de novas e innovadoras formas de transporte (colaborativo) e a 
recuperación doutras pode contribuír a mellorar esta situación.

 • Espazos de traballo que permitan o teletraballo (coworking) facilitarían a permanencia de mozos 
no territorio e acceder a outros postos de traballo cualificados que poidan estar fóra do territorio 
(A Coruña, Santiago de Compostela). Así mesmo, estes espazos de traballo poden supoñer un pulo 
para a creación de novos negocios –emprendimento- que permitan establecer redes de colabora-
ción entre os promotores.

 • Finalmente, facemos referencia á necesidade de facer esforzo en campañas de divulgación e sen-
sibilización cara a este colectivo que ten as súas propias necesidades, retos e intereses, que deben 
ser integrados entre os demais, sendo tamén o talento e futuro da supervivencia das áreas rurais.
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4.	Reflexións	finais.
A partir do proceso realizado e da análise por colectivo realízanse as seguintes reflexións e propostas finais a ter en 
conta de forma transversal no Pacto Local. Identifícanse aqueles aspectos que conflúen nos tres colectivos e o seu 
reforzo aseguraría un maior éxito na inclusión social do territorio dende unha perspectiva global.

 • A concienciación e sensibilización social e institucional respecto da inclusión social debe ser refor-
zada. A súa debilidade amósase a través da non existencia ou lenta aplicación de políticas, a non 
eliminación de barreiras arquitectónicas, as dificultades de acceso a postos de traballo e mesmo 
as dificultades na mobilidade. O deseño de campañas de concienciación e sensibilización debe ser 
axeitado a cada un dos colectivos, de modo que se deseñen mensaxes concretos e ofrezan ademais 
posibilidades e solucións de mellora. 

 • Os servizos de mobilidade (transporte) entre localidades non teñen as rutas ou frecuencias sufi-
cientes para facilitar o acceso de traballadores aos seus postos de traballo, independentemente do 
colectivo ao que nos refiramos. É preciso revisar os servizos actuais, pero tamén proponse traballar 
en identificar novas formas de transporte adecuadas ao territorio.

 • A accesibilidade universal (barreiras arquitectónicas, tecnoloxía, servizos sanitarios, outros) deber 
ser asegurada nas localidades rurais e urbanas permitindo que todas as persoas poidan accedera 
a tódolos contornos, sen excepción, sociais, económicos e culturais. Así, referímonos ao conxunto 
de medidas que é preciso deseñar entre todos os actores públicos e privados e deben ser postas 
en marcha.

 • A formación profesional ofertada no territorio debe ser adecuada ás necesidade e capacidades do 
contorno, en canto a demandas do sector privado empresarial e necesidade de servizos sociais. No 
proceso de redeseño deben terse en conta transversalmente  de xéneros, discapacitados e mozos.

 • Aposibilidade de desenvolvemento de novas formas de traballo, como o teletraballo, favorece a 
permanencia da xuventude no territorio e o acceso a outros colectivos con dificultade de mobilida-
de (muller e discapacitados). Para isto será preciso dotar  áreas de traballo conxunto (coworking), 
acceso a internet ilimitado, entre outros. Así mesmo, a promoción de programas de emprendimento 
que favorezan a iniciativa dos promotores.

 • A cooperación e colaboración deben presidir este proceso mediante a creación de redes de traballo 
pola inclusión social. Estas redes, que deben ser temáticas, teñen como obxectivo analizar e poñer 
en marcha accións e medidas concretas que favorezan a inclusión social a través da accesibilidade 
universal. Estas redes, grupos de traballo, deberán ademais terse en conta no deseño de políticas 
económicas dirixidas a dinamizar os diferentes sectores económicos.

 • Pro último, as políticas de igualdade que os concellos desenvolvan poden ser revisadas coa fin de 
incorporar aos diferentes grupos e aplicalas dende unha perspectiva de integralidade, incorporán-
doas de xeito transversa ás áreas de urbanismo, educación e formación, servizos sociais, saúde, 
economía e outros. É preciso garantir a dotación de recursos humanos e financeiros para a imple-
mentación final.
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Como reflexión final, facemos finacapé no indicado ao principio deste capítulo. Ningunha estratexia de desenvolve-
mento será sostible se non incorpora transversalmente a todos os colectivos do territorio favorecendo a accesibilida-
de universal e o desenvolvemento persoal e profesional da cada un deles.

No territorio todos contamos e debemos estar todos INCLUÍDOS nas estratexias de desenvolvemento; unha socieda-
de só terá éxito se é inclusiva e sostible.

Para isto debemos deseñar políticas e accións, achegar recursos, e concienciar e sensibilizar a toda a sociedade 
Pero todos isto só será viable se temos vontade, e é con esta palabra coa que cada unha das mesas de traballo 
celebradas se conclúe.

Para ello debemos diseñar políticas y acciones, disponibilizar recursos, y concienciar y sensibilizar a toda la sociedad. 
Pero todo ello sólo será viable si tenemos VOLUNTAD, y es con esta palabra con la que cada una de las mesas de 
trabajo celebradas se concluye. 
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