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1 - INTRODUCIÓN / VALORACIÓN.

A valoración que como entidades participantes realizamos dos resultados obtidos co proxecto é moi
positiva, cumpríndose de sobra os obxectivos detallados no mesmo, potenciándose a calidade
diferencial dos produtos pesqueiros locais e poñendo en valor a través de métodos divulgativos o
patrimonio cultural pesqueiro da zona. Ademais creouse un evento turístico desestacionalizado de
referencia no ámbito de actuación conxugando a nosa riqueza mariña cun dos sectores de máis
relevancia económica da zona.
As actividades programadas no plan de xestión desenvolvéronse nas xornadas previstas (10 e 11 de
setembro de 2016). A montaxe das instalacións necesarias levouse a cabo o día 09 de setembro,
empregándose para isto medios materiais proporcionados polas entidades participantes (aptdo. 1.2
do proxecto). A colaboración da Agrupación de Percebeir@s de Baiona e do persoal do Concello de
Nigrán foron fundamentais neste proceso.
Queremos valorar moi positivamente esta primeira colaboración como entidades solicitantes do
proxecto, que redundou no beneficio tanto das persoas ligadas coa pesca e o marisqueo, coma co
turismo e outros actores económicos da zona. A ampla participación cidadá nos eventos garantiu o
cumprimento dos resultados previstos dende o punto de vista da difusión das bondades do produto
local, creando e poñendo asemade en valor un acontecemento turístico intersectorial que agardamos
sexa unha referencia no futuro.
Nas xornadas a xustificar desenvolvéronse actividades para conseguir, entre outros, os seguintes
obxectivos:
-

Promoción dos produtos pesqueiros e marisqueiros locais, con charlas e catas dos mesmos,
así coma con viveiros onde se expuxeron as especies representativas da zona.
Creación dun novo produto turístico intersectorial e desestacionalizado que redunda na
mellora da oferta local.
Difusión de música tradicional, con actuacións de grupos musicais con cancións de temática
galega e mariñeira.
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-

Posta en valor do patrimonio cultural e etnográfico mediante exposicións fotográficas,
postos de artesanía, vídeos, etc.
Promoción do patrimonio natural ligado ao medio mariño, especialmente do tramo costeiro
dos municipios de Nigrán e Baiona cunha colección de fotografías aéreas.
Difusión do patrimonio pesqueiro mediante exposicións de artes de pesca e fotografías
centradas na pesca artesanal desenvolvida historicamente na zona.
Fomento e recoñecemento do papel da muller no mundo marítimo-pesqueiro mediante
exposicións específicas e charlas de profesionais do mundo do marisqueo en Baiona.

De seguido describimos máis detalladamente algunhas das accións levadas a cabo no marco do
presente proxecto.

2 - ACTIVIDADES DESENVOLTAS NAS INSTALACIÓNS DO PEIRAO DE
PANXÓN DURANTE AS XORNADAS.
CATAS DE DEGUSTACIÓN DE PRODUTOS MARISQUEIROS E PESQUEIROS DA
ZONA
As propias mariscadoras da Confraría de Baiona cociñaron as viandas proporcionadas para
degustación das persoas visitantes nunha zona acondicionada para a elaboración dos pratos.
Asemade impartiron charlas informativas nas que se puxo en valor a calidade dos produtos mariños
locais e se aconsellou sobre os mellores métodos de preparación e conservación dos mesmos.
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TALLERES E EXPOSICIÓNS DAS ARTES TRADICIONAIS DE PESCA E
EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS VINCULADAS CO PATRIMONIO PESQUEIRO.
Instaláronse postos onde as persoas visitantes puideron disfrutar de charlas e exposicións das artes
pesqueiras tradicionais empregadas na costa galega, así coma de instrumentos e ferramentas ligadas
ao mundo da navegación, a construcción de buques e aparellos de pesca, etc..
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No interior do edificio da lonxa de Panxón dispúxose unha exposición de fotografías vinculadas co
mundo do mar, en especial coas artes de pesca artesanais máis comunmente empregadas nas nosas
costas ao longo dos anos. As imaxes foron cedidas polo fotógrafo baionés Daniel González Otero.
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EXPOSICIÓNS DE ARTESÁNS
As persoas visitantes gozaron de varios postos sitos nas instalacións do porto de Panxón de mostras
de artesanía, moi vinculada coa temática mariña, e mesmo foron invitadas a participar en obradoiros
nos que elaboraron as súas propias creacións.
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ANIMACIÓN EN DIRECTO: ACTUACIÓNS MUSICAIS
Tal e como xa recollía a memoria de solicitude de subvención para este proxecto, a intención das
entidades promotoras era que esta iniciativa resultase un punto de encontro festivo e lúdico para
todas as persoas participantes. Para acadalo, resultou fundamental a animación en directo levada a
cabo polos grupos musicais contratados para este evento, que achegaron o folclore galego a todas as
persoas que participaron nalgunha das actividades deses días:
•

Grupo “Talabarte” (a través da entidade “Culturactiva, SCG”): dende pequenos a presencia
da música popular é fundamental na vida dos tres membros deste grupo: adaptando ao violín
ao repertorio de gaita e desenvolvendo o rico legado dos cegos violinistas, como o cego dos
García, aprendendo dos seus maiores os cantos e toques propios de distintas zonas de
Galicia...

•

Grupo “Vai Trío” (a través da entidade “Sirgo Torcendo, S.L.”): grupo de tres persoas
adicado á interpretación de música tradicional cun aire novo no que se inclúen acordeón,
violín, guitarra e mandolina. A intención deste grupo é a de aportar unha sonoridade
diferente aos temas históricos da nosa tradición musical, mediante novos arranxos,
achegando a todas as xeracións o noso patrimonio inmaterial cultural.

•

Grupo “Os Terribles de Donas”: probablemente o grupo en activo con máis historia do Val
Miñor, xa que foi fundado nos anos trinta do século XX, polo que teñen pasado músicos de
toda a comarca. Actualmente está formado por cinco compoñentes de tres xeracións distintas
e usan nas súas actuacións diversos instrumentos: gaitas, pitos, saxos, acordeón, zanfona,
tamboril, bombo, violín e percusións en colaboración con outras agrupacións como coros e
grupos folclóricos.

É fundamental salientar que os tres grupos musicais, seguindo as indicacións das entidades
promotoras, tiveron moi presente a temática fundamental do proxecto para recoller nos seus
distintos repertorios un salientable número de pezas directamente relacionadas co mundo mariño,
nos que podemos subliñar a “Xota dos mariñeiros” de Henrique Otero; o pasodobre “Nosa señora
da Cela” (que di na súa copla principal: “Nosa señora da Cela, fixo unha casa na illa, para ver os
mariñeiros, como pescan a sardiña”); as “Alalás das mariñas”; “A Rianxeira”; “Na beira do mar”;
“Na Virxe da Roca”; a rumba de “O Cinco Mariñeiro”... tendo así representación, todo tipo de
estilos tradicionais: muiñeiras, pasodobres, xotas e rumbas galegas...
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TALLER / SIMULACRO DO RESCATE DUN GOLFIÑO (CEMMA)
Persoal da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) impartiu para as persoas
visitantes unha charla-curso sobre os protocolos a empregar no caso de atopar un exemplar en
perigo. As persoas asistentes puideron comprobar de primeira man como se debe actuar e que
materiais son empregados para levar a cabo os rescates. No anexo I incluímos unha relación das
mulleres participantes no curso de formación impartido.
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A MULLER NO PROXECTO
Un dos obxectivos principais encadrados no marco do proxecto a xustificar, foi o de difundir a
relevancia da muller no mundo do mar. Este obxectivo cumpriuse a través de distintos elementos
que pasamos a sinalar de forma esquemática:
1. A muller na elaboración do proxecto: tal e como xa constaba na memoria de solicitude de
subvención presentada, a presenza feminina foi fundamental á hora de determinar o contido
desta iniciativa. De feito, o apartado 1.1, no que se describía as dúas entidades promotoras
deste proxecto, xa se deixaba claro o papel preponderante da muller nos equipos redactores
e dinamizadores deste: o 100% das 6 persoas implicadas por parte do Concello de
Nigrán e o 75% do persoal da Confraría (4 persoas) foron mulleres. A composición
deste equipo non adoita a ser a máis habitual, e reflicte xa unha clara aposta pola
participación directa de mulleres en todos os ámbitos de desenvolvemento profesional,
especialmente no caso de dúas delas: a Tenente de Alcalde de Nigrán (primeira vez que
unha muller ocupa este posto nesta administración local) e, de xeito moi relevante pola súa
posterior e fundamental participación no desenvolvemento das actividades, a Patroa Maior
da Confraría de Baiona que, ocupando un posto tradicionalmente reservado aos homes, foi o
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mellor exemplo dos avances que as mulleres teñen acadado no recoñecemento do seu
traballo en pé de igualdade cos homes. Esta visión transversal estivo presente á hora de
determinar o contido das accións e a forma concreta do seu desenvolvemento e tamén nos
puntos de información sobre o proxecto e as xornadas tanto na sede municipal, coma
no Centro de Información á Muller de Nigrán e a propia Confraría.
2. A muller no desenvolvemento do proxecto: a presenza das mulleres foi fundamental e
maioritaria no desenvolvemento das distintas actividades. Cómpre destacar, en primeiro
lugar a súa importancia e fundamental colaboración, como xa se fixo no apartado anterior, a
participación directa da propia Patroa Maior de Baiona, mediante a divulgación do traballo
feminino en tarefas ligadas ao mundo da pesca, en particular da actividade extractiva e
xestión dos recursos específicos das nosas costas, e impartindo charlas xunto cun grupo de
percebeiras nas que se reflectiu o coñecemento dos produtos pesqueiros locais. Por outra
banda, a propia coordinación das dúas xornadas foi contratada cunha muller de ampla
experiencia, formación e dinamización de eventos destas características. Todas as accións
desenvoltas contaron con presenza de mulleres: cociña, cata, exposicións, postos de
artesanía... Incluso o repertorio mariñeiro dos grupos de música reflectiu a presenza da
figura feminina no mundo do mar: dende o máis espiritual (Nosa Señora de Cela) ata a
tradición máis popular (A Rianxeira). Sen dúbida, unha das actividades cun contido máis
transversal foi a zona infantil, pensada non só como achegamento de nenos e nenas ao
mundo do mar, senón tamén como elemento de conciliación que permitise a nais e pais
desfrutar do conxunto de servizos ofertados durante os dous días.
1. A muller no mar: a visualización da presenza no mundo do mar da muller foi posible
grazas a propia colaboración do Grupo Local de Acción Pesqueira, mediante a cesión para o
seu uso e divulgación da exposición “Un mar de mulleres” (fotografías e vídeo) que, como
amosan as imaxes recollidas a continuación, foi instalada na propia lonxa, contribuíndo de
xeito directo a visualizar o papel feminino no entorno mariño. A propia denominación dada
polo GAC7 (contexto no que foron elaborados estes materiais) a esta iniciativa é unha
magnífica representación dos obxectivos que a mesma perseguiu e, obviamente, acadou
dende o momento da súa creación: “divulgación que tenta trasladar a situación da muller
no ámbito laboral do mar nas cosas... ámbito do GAC7”. Mariscadoras a pé do mar ou
dende as cubertas das embarcacións, percebeiras, redeiras, bateeiras, lonxeiras... contaron a
súa historia para deixar constancia dos diversos oficios que as mulleres desenvolven no mar.
Se o mar é un elemento vertebrador da sociedade galega, básico na súa cultura e
fundamental no seu desenvolvemento económico, a presenza feminina non pode permanecer
allea ou lonxe deste recurso. Polo tanto, exposicións coma esta amosan que a muller, que
sempre estivo presente en certas actividades mariñas pero foi tradicionalmente segregada
doutros eidos, non só mantén a súa importancia nas primeiras, senón que está a superar
todas as barreiras impostas entrando con forza a nivel individual e/ou asociativo no
conxunto do sectores ligados de xeito directo e/ou indirecto ao mar.
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De xeito xeral, dende a elaboración ata o financiamento do proxecto, as dúas entidades promotoras
empregaron en todo momento unha linguaxe non sexista, incluíndo que esta memoria ten sido
revisada pola Técnica de Normalización Lingüística do Concello de Nigrán, non só para comprobar
a súa adecuación á correspondente normativa en vigor, senón tamén para fomentar o emprego
daqueles termos neutros que evitan a masculinización da linguaxe, totalmente incompatible cun
proxecto destas características.
Finalmente, o proxecto evitou o emprego de imaxes de calquera tipo discriminatorias sobre a muller
e, de feito, ocorreu directamente ao contrario, dado o papel preponderante que elas tiveron durante
todo o desenvolvemento desta iniciativa, pioneira tamén neste campo de visualización feminina no
mundo mariño.
EXPOSICIÓNS E VIVEIROS COAS ESPECIES MARIÑAS DA ZONA
Dentro das actividades para a promoción dos peixes e mariscos locais fixéronse distintas
exposicións das especies máis representativas das nosas costas, tanto de exemplares vivos coma de
peixes capturados na zona e expostos ao público, e con láminas incluíndo información sobre os
mesmos. As propias persoas asociadas da confraría resolveron as dúbidas que sobre as diferentes
especies tiñan as persoas visitantes, facendo ademais especial fincapé na importancia de xestionar
todos os recursos mariños dun xeito sostible que garanta o futuro do sector pesqueiro do noso país.
Asemade e para goce das persoas asistentes realizouse unha poxa ficticia na que puideron vivir en
primeira persoa como se comercializan estes produtos nas lonxas dos portos pesqueiros.
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XOGOS INFANTÍS CON TEMÁTICA MARIÑEIRA E DO MUNDO DO MAR
Os xogos preparados para o divertimento de cativas e cativos desenvolvéronse ao longo de boa
parte das xornadas. Como non podía ser doutro xeito, as temáticas principais dos obradoiros foron a
do mundo da pesca e dos recursos mariños.
Ademais, puideron achegarse de xeito físico aos exemplares vivos, o que lles produciu unha gran
curiosidade e interese polo contacto directo cos peixes.
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3 - DIFUSIÓN DO PROXECTO.
PRENSA
O proxecto tivo unha boa acollida na prensa e medios de comunicación e, como proba, achéganse
copias dos distintos diarios de maior difusión na zona.
http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/09/10/gastronomia-marinera-puertopanxon/1530400.html
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http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/09/11/lonja-plato-panxon/1530928.html
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http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/nigran-rinde-mar-sabores-lonjapanxon/20160912103045548981.html
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/nigran/2016/09/12/nigran-festival-mar-sabores-llenapanxon-fin-semana/0003_201609V12C2999.htm
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WEB CONCELLO DE NIGRÁN
A web municipal iniformou do proxecto, tal e como queda acreditada na documentación que se
achega.
http://www.nigran.es/areas/notas-prensa/noticias/902
http://www.nigran.es/files/noticias/902_Mar_Sabores1.pdf
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“O CONCELLO DE NIGRÁN AMPLÍA A TEMPADA ESTIVAL
NO MUNICIPIO CUN FIN DE SEMANA DE GASTRONOMÍA E
OCIO NO PORTO DE PANXÓN
Nigrán, 07/09/16.- O Porto de Panxón será escenario durante esta fin de semana da primeira
edición da festa "Nigrán, mar de sabores", un evento que fusiona tradición mariñeira con
gastronomía e ocio organizado entre Concello e Confradía de Pescadores 'A Anunciada' coa
financiación do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). O obxectivo destas xornadas
festivas, que se desenvolverán durante todo o sábado e domingo, é por en valor os produtos
22

pesqueiros locais máis representativos e o patrimonio cultural asociado ao mesmo. Así, os
asistentes poderán degustar diferentes pratos (arroz mariñeiro, postres caseiros, navallas,
percebes, polbo, mexillóns.. todo productos que comercializa o pósito) ao tempo que se ofrece unha
programación ininterrumpida de ocio para todo tipo de público que inclúe exhibicións, obradoiros,
xogos, actuacións musicais... "Queremos por en valor os nosos productos locais ao tempo que
facemos visible o noso patrimonio cultural pesqueiro. O obxectivo é que teña continuidade no
tempo e sexa unha gran festa de referencia que leve ata setembro a tempada de verán no municipio.
É tamén un xeito de atraer público a Panxón repercutindo directamente nos negocios locais, que se
beneficiarán deste evento que pretende desestacionalizar o turismo", sinala o alcalde, Juan
González. De feito, este proxecto presentado ante o GALP no apartado de "non productivo" acadou
a primeira posición entre os 29 presentados.
Entre as actividades programadas destacan os obradoiros explicativos das diferentes artes
pesqueiras e a súa evolución no tempo, unha exposición fotográfica sobre a pesca artesanal na
costa de Baiona ou Nigrán e aerofotografías da mesma, outra exposición fotográfica adicada á
realidade do oficio da muller no sector ("Un mar de mulleres"), acuarios con especies mariñas
locais, zona de xogos para nenos, obradoiro de torno cerámico, paseos en kayac... Todo elo
acompañado de actuacións de grupos folk e bandas tradicionais locais, representacións que nos
recordarán as tradicionais subastas de peixe ou incluso a simulación do rescate dun golfiño o
domingo ás 12:15 horas a cargo de CEMMA (Coordinadora para o Estudo de Mamíferos
Mariños). O sábado finalizarán a xornada co concerto ás 22:00 horas do grupo folk Talabarte,
mentras que o domingo a actuación principal se traslada ás 13:00 horas co grupo de gaitas Os
Terribles de Donas. Ámbolos dous días haberá exhibición de flyboard, un novo e espectacular
deporte náutico que consiste nunha táboa baixo os pés con dous potentes chorros cara abaixo que
permiten voar sobre a auga, sumerxirte nela, dar saltos e facer todo tipo de piruetas.
Toda a programación terá lugar no porto de Panxón, onde se instalarán carpas e se acondicionará
o espazo para acoller este evento que arranca o sábado ás 11.00 horas e o domingo ás 10.00
horas.
En definitiva, as xornadas servirán para levar a cabo unha labor divulgativa da importancia do
sector pesqueiro na zona, para mellorar a concienciación ambiental e, ao mesmo tempo, para
fomentar o consumo responsable dos produtos do mar.”
REDES SOCIAIS
O propio Facebook do Alcalde foi informando puntualmente de boa parte das actividades
desenvoltas, segundo as imaxes que constan a continuación.
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4 - PRESENTACIÓN PÚBLICA DOS RESULTADOS DO PROXECTO.
A xornada de presentación xeral dos proxectos GALP, levada a cabo o 12/12/16 na Delegación
Territorial da Xunta de Galicia en Vigo, contou coa presencia da Patroa Maior e a Presidenta da
Asociación de Percebeiras, en representación do conxunto do proxecto.
Por outra banda, a acción máis directamente relacionada coa obriga de facer accesibles os
resultados garantindo a transparencia do proxecto, é a publicación desta mesma memoria na páxina
web e redes sociais municipais como entidade promotora principal.
Ademais, esta memoria foi remitida tamén ao propio GALP para que poida ser colgada na súa
propia páxina oficial.

5 - RESULTADOS ACADADOS.
CREACIÓN DUN PRODUTO TURÍSTICO INTERSECTORIAL E DINAMIZACIÓN DO
SECTOR DO MAR.
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Para o Concello de Nigrán en xeral, e para as Concellerías de Desenvolvemento Local e Turismo en
concreto, este proxecto naceu cun obxectivo fundamental: aproveitar os diversos recursos que o mar
pon a nosa disposición para empregalo como elemento de conexión dun novo produto turístico na
zona. A importancia do sector turístico na estrutura empresarial nun concello como Nigrán, e en
xeral en toda a comarca do Val Miñor, resulta obvia e é ben coñecida tanto por administracións
públicas como por entidades privadas, pequenas empresas, comercios e a propia veciñanza, que ve
como varía substancialmente o día a día nas tempadas turísticas. E se o turismo ten ese valor
económico fundamental, o mar é, sen dúbida, o eixo central de boa parte deste sector. O mar
entendido non só como recurso natural que debemos protexer e potenciar, senón como fío condutor
de actividades que, de xeito directo ou indirecto, fan das nosas costas e praias a imaxe de identidade
deste concello.
Involucrar ás persoas que teñen no mar o seu medio de vida en proxectos deste tipo, nos que se
establecen vínculos directos con outros sectores, é a todas luces enriquecedor e permite explorar
alternativas que unifiquen os obxectivos da poboación local.
É por tanto unha obriga fundamental desta entidade local contribuír a xerar unhas condicións que
favorezan o desenvolvemento deste sector económico, prestando especial atención á súa
desestacionalización xa que é este un dos principais problemas aos que se enfrontan a totalidade de
negocios que teñen no turismo a súa fonte de supervivencia económica.
Unha das formas de cumprir esta obriga é a de organizar de forma oficial actividades que rompan
dita estacionalización, introducindo accións fora dos meses de máis afluencia turística ou, como é
neste caso, ampliando a tempada de verán.
O compromiso do Concello con este obxectivo queda claro se consideramos que, a maiores das
actividades subvencionadas por esta convocatoria, o concello investiu máis de 5.000,00 euros con
cargo a fondos propios para mellorar o proxecto inicialmente previsto en función de distintas
necesidades que foron xurdindo a medida que se concretaban as distintas actividades e que
contribuíu a que as dúas xornadas foran o éxito de público que finalmente se acadou.
O resultado obtido fai que esta iniciativa teña pasado xa a formar parte da programación oficial, de
tal xeito que o ano próximo asistiremos a unha segunda edición de “Nigrán, mar de sabores” que
agardamos resulte aínda mellor que o proxecto piloto emprendido este ano.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.
VALORIZACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS LOCAIS
As costas de Nigrán e Baiona son amplamente coñecidas coma unha das zonas turísticas de
referencia no país, e son dunha enorme beleza paisaxística. As heteroxéneas características do
tramo costeiro permiten que moitos dos recursos mariños máis representativos dos nosos mares,
atopen nas mesmas un hábitat idóneo.
Un dos principais obxectivos do presente proxecto foi o de poñer en valor estes produtos pesqueiros
locais empregando métodos divulgativos, para incrementar o interese comercial nos recursos
comercializados nas lonxas de Baiona e Panxón. Para elo leváronse a cabo actividades específicas:
catas de produtos locais (navalla, percebe, etc.), charlas e talleres para a correcta identificación
destes mesmos peixes e mariscos de calidade contrastada, ou fomentar o intercambio directo de
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experiencias a través de conversas entre a xente do mar e as persoas visitantes interesadas en
coñecer de primeira man os métodos de captura ou a propia bioloxía e comportamento das especies.
O equipo organizador do proxecto considera un éxito dende o punto de vista da valorización dos
produtos pesqueiros a alta participación nas xornadas, a repercusión mediática das mesmas e o
elevado interese espertado entre persoas chegadas dende diversos puntos da xeografía nacional.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.
POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL
A historia de Galicia non se pode entender sen darlle a importancia que se debe ao seu mar, ás
empresas e persoas que viven del e con e para el, e que levan o nome de Galicia a calquera
recuncho do mundo ao que poida chegar un barco; as tradicións, lendas e contos sobre o mundo
mariño de fonda raizame no subconsciente colectivo deste pobo; as músicas que lembran e cantan
ao mar e ás súas xentes, con ledicia ou coa dor que, en tantas desgraciadas ocasións, as traizóns do
mar levan as familias galegas...
Todos eses elementos estiveron presentes nas dúas xornadas desenvoltas: coas exposicións que
axudaron a transmitir á poboación en xeral o traballo realizado pola xente do mar e a importancia de
salvagardar un patrimonio marítimo-pesqueiro que xoga un papel fundamental na cultura do noso
pobo; coa elección dos grupos musicais e os seus repertorios; co achegamento da infancia a este
mundo, verdadeiro punto clave para que no futuro inmediato o mar galego poida seguir sendo a
fonte de riqueza que é hoxe en día...
O resultado obtido fai que esta iniciativa teña pasado xa a formar parte da programación oficial, de
tal xeito que o ano próximo asistiremos a unha segunda edición de “Nigrán, mar de sabores” que
agardamos resulte aínda mellor que o proxecto piloto emprendido este ano.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.

7 - PRINCIPIOS HORIZONTAIS.
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE
O dito ata o de agora nesta memoria amosa non só o profundo respecto cara o mar desde as dúas
entidades promotoras deste proxecto, senón tamén o compromiso firme de fomentar o seu emprego
responsable, necesario por cuestións económicas, sociais, culturais e medioambientais.
Ninguén mellor que as propias xentes do mar, perfectamente representadas pola Confraría de
Baiona e o seu persoal, para conseguir que esa visión transversal estivese presente en todo
momento, lembrando que o mar pode darnos, e de feito así o leva facendo ao longo da historia,
recursos alimenticios, económicos, de ocio, naturais, medioambientais... pero que non é infinito nin
inacabable; que o coñecemento e a valoración dos produtos locais e a súa correcta explotación
contribúe a un desenvolvemento sostible do mesmo... En definitiva, que como de calquera ser
vivo, temos que coidar do noso mar e de todos aqueles seres vivos que habitan nel, mantendo o
correcto equilibrio entre el e nós.
Neste apartado debemos agradecer expresamente tamén a CEMMA a súa colaboración na
simulación do rescate dun golfiño que, ademais de atraer a un bo número de persoas interesadas
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polo sistema de intervención en si mesmo, serviu para lembrar que o respecto por todas as criaturas
mariñas debe presidir as nosas relacións de interdependencia co mar.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NON DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMES E
MULLERES
O apartado correspondente desta memoria recolle xa de xeito pormenorizado todo o realizado neste
campo dende o mesmo momento da xeración da idea. Neste apartado, a presencia permanente de
Susana González Álvarez, Patroa Maior da Confraría de Baiona, resulta inesquecible tanto polo
traballo realizado de xeito directo como polo significado de que sexa unha muller a actual
responsable desta organización tradicionalmente masculinizada.
Como recolle o correspondente Anexo I desta memoria, a participación de mulleres quedou
documentalmente demostrada, na formación impartida polo CEMMA.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.
FOMENTO DE COLABORACIÓN ENTRE ACTORES CUN OBXECTIVO COMÚN
O traballo en equipo entre as dúas entidades solicitantes enriqueceu claramente a execución do
proxecto pola complementariedade tanto do persoal que puxo en marcha esta iniciativa e a
executou, como dos intereses directos dos promotores. Ademais, e como xa consta noutros
apartados desta memoria, tanto mulleres da Agrupación de Percebeir@s de Baiona coma persoal do
CEMMA levaron a cabo colaboracións indispensables para o éxito do proxecto.
O éxito das xornadas baseouse directamente na absoluta coordinación das distintas actividades que
nelas se incluíron, aportando cada unha das entidades promotoras aqueles recursos (materiais,
técnicos, de persoal...) nos que se atopaban máis especializados e confiando no compañeiro de
proxecto a execución daquelas accións que se lle encomendaron. Sen dúbida, esta iniciativa piloto e
o sistema de traballo empregado, será a referencia para as próximas convocatorias destas xornadas
previstas xa por ambas as dúas entidades.
Polo tanto, consideramos completamente cumprido o obxectivo indicado neste apartado.
_______________________________
Vista e aprobada esta memoria, ordéase que se publique en distintos soportes informáticos, en
cumprimento da esixencia de publicidade e transparencia na comunicación do desenvolvemento do
proxecto e dos resultados acadados.
Nigrán, 16 de decembro de 2016.
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