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1. Introdución 

 
 

A relación entre a cidadanía e as institucións non está exenta de dificultades. A pesar de que 

no xermolo mesmo da institución atopamos a colaboración, a cooperación e un acordo tácito 

de recoñecemento do valor común, en moitas ocasións e debido a factores que teñen que ver 

coa mala praxe histórica ou o desenvolvemento da conxuntura política, social e económica, a 

imaxe das institucións como órganos ao servizo do ben común e público pasa por un momento 

de polarización na súa significación e aproveitamento. 

 

Baixo esa premisa comezamos a desenvolver o proxecto "Un Mar en Común". Co obxectivo 

xeral de valorar a incidencia dos Grupos de Acción Local Pesqueira (GALPs) no territorio onde 

foron implantados, preguntámonos, ao inicio da investigación, polos mecanismos que poden 

supoñer unha mellora da participación e un avance no valor das dinámicas identitarias no 

relativo ao traballo ligado ao mar. Con estas debilidades en mente, o traballo se centra en catro 

GALPs que decidiron apostar por esta liña de investigación e mellora e procedemos a 

mergullarnos na area asociativa relacionada cos oficios que se nutren dos mares que bañan as 

costas galegas. 

 



 

2. Obxectivos 

O obxectivo principal desta investigación pasa por detectar as debilidades e as fortalezas que 

impregnan a cadea de valor asociada a este tipo de dedicación sociolaboral que é tamén, como 

dicimos, fonte de procesos identitarios. Como obxectivos secundarios sinalamos a variación 

na participación dos colectivos, a implicación dos membros e das entidades ligadas aos GALPs, 

o traballo de cuestións relacionadas co xénero, a comunicación activa e a identificación dunhas 

pautas que orienten as boas prácticas tanto no eido administrativo como no ligado á xestión e 

ao trato humano. 

 

A metodoloxía elixida e empregada no proxecto combina o tratamento cuantitativo con 

ferramentas cualitativas propias da Antropoloxía Social e Cultural, a Etnografía e as Ciencias 

Sociais aplicadas. Coa idea de identificar e facer visibles as problemáticas que agochan as 

debilidades detectadas, a estratexia metodolóxica central pasa tanto pola observación 

participante propia da disciplina etnográfica, como pola realización de unha serie de 

entrevistas en profundidade e semi-dirixidas, orientadas ámbalas dúas a coñecer de primeira 

man o sentir e a experiencia que membros e colectivos teñen da súa interacción cos GALPs. 

Deste xeito, e como será detallado no apartado correspondente, procedeuse a realizar un total 

de vinte (20) entrevistas por cada un dos catro GALP participantes (A Mariña-Ortegal, Ártabro 

Norte, Ártabro Sur e Ría de Pontevedra). 

 

Paralelamente ao traballo de campo tradicional, tamén levamos a cabo outro no eido virtual. 

Nestes tempos resulta necesario non só xa contemplar a presencia e comportamento nas 

redes tanto das institucións, como das persoas e dos colectivos. Así pois, foi necesario darlle 

ao proxecto una entidade online a partir da que mostrar a transparencia da investigación, 

sondar virtualmente a relación entre asociados e institucións, e prestar atención ás 

interaccións e actitudes que cada membro dese binomio expresa e proxecta. Para isto creamos 

perfís nas redes sociais máis utilizadas por usuarios e colectivos que nos están a servir tanto 

de plataformas de divulgación, como de observatorios das dinámicas online no relativo á 

interacción coas institucións e colectivos parte do universo asociativo ligado ao mar galego. 
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Esta parte de traballo de campo está sendo combinada e contrastada coa análise 

pormenorizada dos discursos insertos nas entrevistas, que inclúen tanto reflexións e 

razoamentos con pareceres e sentires de índole máis emocional, e que son así mesmo 

importantes en tanto guían as interaccións de membros e colectivos coas institucións e 

completan ou alteran as imaxes previas que delas teñen as persoas usuarias. 

 

A continuación, detallaranse os aspectos relacionados co traballo de campo e 

proporcionaranse unha serie de conclusións a título provisional, que serán, á súa vez, 

completadas nun informe final que será entregado ao rematar o proxecto. 

 

 

 



 

 

3. Entrevistas 

Co fin de recadar a información necesaria para o desenvolvemento da investigación 

executáronse un total de oitenta (80) entrevistas semi-dirixidas e en profundidade a persoas e 

colectivos asociados aos GALP, vinte (20) entrevistas por cada un dos GALP participantes (A 

Mariña-Ortegal, Ártabro Norte, Ártabro Sur e Ría de Pontevedra). Do mesmo xeito, e para 

completar a información extraída das entrevistas, procedeuse a poñer en práctica a 

ferramenta de investigación coñecida como observación participante, consistente na 

descrición densa por medios escritos das situacións, contextos e interaccións arredor da 

experiencia que o equipo investigador tivo das visitas aos GALPs. O sentido desta técnica de 

investigación ten relación co contraste e validación da información obtida nas entrevista, co 

obxectivo de confirmar ou falsear as hipóteses xurdidas a partir destas. 

 

As entrevistas foron rexistradas en audio con fins exclusivamente relacionados coa 

investigación, para ser transcritas e analizados detalladamente os contidos. En relación aos 

dereitos de reprodución e privacidade das persoas entrevistadas, ao inicio de cada unha das 

entrevistas explicóuselles o obxecto da investigación e o uso que terán os materiais derivados 

desta. Unha explicación e un consentimento que quedou rexistrado en cada un dos arquivos 

de audio. 

 

A continuación amósanse os datos relativos ás entrevistas, con indicacións sobre os colectivos 

ou asociacións, pero mantendo a privacidade arredor da identidade das persoas entrevistadas. 

 

 

GALP A Mariña-Ortegal 

Entidade Número de entrevistas 

Confraría de Pescadores Burela 1 

Confraría de Pescadores Foz 1 

Asociación Redeiras Cabo Burela 3 
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Entidade Número de entrevistas 

Asociación Mariscadoras e Mariscadores Cariño 1 

Asociación Mar de San Ciprián 1 

Asociación Festejos Garaca 1 

Real Club Náutico de Ribadeo 1 

Club Náutico As Forcadas 1 

Club do Mar de Cariño 1 

ACIA Burela 1 

ACIAM Xove 1 

Fundación Expomar 1 

Asociación CC Casco Histórico de Viveiro 1 

Fundación Expomar 1 

Concello Viveiro 1 

Concello de Valdoviño 1 

Concello de Ortigueira 1 

Asociación de Percebeiros de Meirás 4 

TOTAL 23 

  

 

Táboa 1: Entrevistas realizadas no GALP A Mariña-Ortegal. 

 

GALP Ártabro Norte 

Entidade Número de entrevistas 

Cofradía Pescadores de Miño 1 

Cofradía Santiago Apostol de Barallobre 1 

Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de 

Pontedeume 

 1 

Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol 2 

Club Nautico de Ares 1 



 

Entidade Número de entrevistas 

Asociación de Vecinos de San Pantaleon 9 

Asociación Jóvenes Empresarios de Ferrolterra 1 

Confederación Empresarios de Ferrolterra, Eume 

e Ortegal  

 1 

Club de Remo Naron  2 

Club de Remo Ría de Ares 1 

TOTAL ENTREVISTADOS  20 

 

Táboa 3: Entrevistas realizadas no GALP Ártabro Norte 

 

GALP Ártabro Sur 

Entidade Número de entrevistas 

Asociación Empresarios Culleredo 2 

Arteixo Centro Comercial 1 

Asociación Mar de Fábula 1 

Aspronaga 1 

Os Patexeiros 2 

Ecos do Sur 2 

Elas Pro-igualdade 3 

Club Regatas Perillo 1 

Fundación Lonxanet 2 

Cofradía Pescadores de Sada 3 

ACERGA 1 

Tecnica do Galp 1 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 

Táboa 5: Entrevistas realizadas no GALP Ártabro Sur 
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GALP Ría de Pontevedra 

Entidade Número de entrevistas 

Concello de Marin 2 

Asociación Virxe do Porto  1 

Ascociación  San José de Cantodarea 1 

Ateneo Santa Cecilia  1 

Plaza de Abastos de Bueu 3 

Cofradía de Pescadores de Bueu 1 

Asociación Mulleres do Mar de Poio 1 

Mariscadora de Poio 1 

Mariscadoras de Lourizan  3 

Asociación pola defensa da Ría  2 

Cofradía Mariscadoras de Lourizan 1 

Gremio de Mareantes  1 

Asociación Irmandade Illa de Tambo 2 

Asociación Vecinos Cultural de Combarro  2 

Real Club de Mar de Aguete 1 

TOTAL ENTREVISTADOS 23 

 

Táboa 7: Entrevistas realizadas no GALP Ría de Pontevedra 

 

 

4. Formación 

Como una segunda fase de execución do proxecto está prevista o desenvolvemento de talleres 

formativos.  

O obxectivo que se perseguía nesta sesión formativa foi cohesionar o grupo de participantes, 

composto polos asociados do Galp, facendo fincapé nos aspectos en comúns e nas 

colaboracións que se poden levar a cabo no territorio.  



 

As actividades formativas se levaron a cabo o 2 de decembro no GALP MARIÑA-ORTEGAL, o 9 

no GALP ARTABRO SUR  o 10 no GALP ARTABRO NORTE  e o 11 de decembro no GALP RIA DE 

PONTEVEDRA.  

 

Dentro desta acción formativa, expresáronse de forma reiterativa a dificultade de chegar as 

axudas, ben polo prazo , ben polas formas das solicitudes. Chama a atención o coñecemento 

dos ámbitos mariñeiros locais de cada territorio e as necesidades de seguir poñendo en valor 

cada un dos territorios a traballar.  

 

A posta en valor pasa pola colaboración multidisciplinar das entidades produtivas e non 

produtivas de canda unha das áreas a traballar, queda de manifesto a necesidade de crear 

espazos de colaboración dende o eido local ata o eido inter-comunitario, os problemas son 

máis menos ou os mesmos e as solucións parecidas, polo tanto unificar identificar problemas 

e atopar solucións e común e un punto a traballar.  

 

En xeral a participación das xornadas foi escasa, o que dificultou a interacción real co resto de 

asociados do grupo que non asistiron as reunións.  

 

O nivel de satisfacción dos participantes e dos promotores do proxecto foi valorado como 

positivo, xa que foi unha actividade practica e activa, onde se desenvolveron espazos de 

intercambio de ideas e de por en marcha as habilidades de traballo en equipo a través de 

estratexias de xogo e de Gamificación, empregando a intelixencia emocional, o escaperoom o 

concepto de Mindset ( mentalidade de crecemento) e a identificación do entorno onde nos 

atopamos, un entorno VUCA o que debemos adaptarnos.  

 

Cremos necesario  as seguintes propostas de futuro:  

 Xerar espazos de intercambio e desenvolvemento de ideas entre os asociados do Galp, 

a través de formacións activas.  

 Doutra banda xerar e potenciar as colaboracións interterritoriais a través dunha rede 

activa de asociados.  
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 Encontro anual de asociados e non asociados do Galp, para dar a coñecer o 

desenvolvido no período, identificar as necesidades do territorio e idear solucións 

conxuntas,  replicables e escalables. 

 Por último,  incluiría atraer aos mozos emprendedores do territorio e a conectar os 

Galp cos centros de emprendemento, os Coworking, os  coliving de Galicia 

 

Entidade Asistente 

Conf. Pesc. Foz José Juan Lestegás Iglesias 

Conf. Pesc. Burela  José Basilio Otero Rodríguez 

Asoc. Redeiras Cabo Burela Mª Jesús Alonso López 

Asoc. Mar de San Ciprián  Ramón Rivas Villares (Tesoureiro) 

Asoc. Festejos Garaca José Antonio García Fernández 

Club Náutico As Forcadas Cesar José Graña Varela 

ACIA Burela Ignacio 

ACIAM Xove Juanjo  

Fundación Expomar José Manuel González López - Brais 

Concello de Viveiro Jesús Fernández Fernández (Secretario GALP) 

Concello Ortigueira Juan Cao 

Presidente del Galp Javier 

Técnicos del Galp Veronica y Pedro 

Táboa 2: Asistentes á sesión de formación da Mariña – Ortegal. 

 

 

Asistente Entidade 

Alberto Lopez Castro Club de Remo Narón 

Oscar Niebla Gallego Club de Remo Narón 

Ignacio Parnedo Sande Nautico de Ares 

José Simoes Concello de Pontedeume 

Jorge Lopez Cofradía Pescadores Santiago Apostol de 

Barallobre 



 

Asistente Entidade 

Jose Manuel Fernandez Lage Cofradía de Miño 

Táboa 4: Asistentes á sesión de formación do Golfo Ártabro Norte. 

 

 

Asistente Entidade 

Carlos Rodríguez Silvar  Sociedad Galega de Historia Natural 

Andrés Pereira Grupo Naturalista Habitat 

Manuel Suarez Acerga 

Alberto Castro  Cofradía Sada 

Angel Guisano Patexeiros 

Jaime Paz Patexeiros 

Táboa 6: Asistentes á sesión de formación da no Golfo Ártabro Sur. 

 

 

Asistente Entidade 

Juan José Besada Cofradía de Portonovo 

Maria del Carmen de la Puente Club de Mar de Aguete 

Pedro Alonso Asociación Rias de Vida 

Angeles Barreal Lorenzo Aje Marin 

Maria del Carmen Vazquez Patrona Mayor Lourizán 

Carolina Solla Asociación Virxe do Porto 

Fernando Tomás  Asociación San José de Cantodarea 

Miguel Angel Aris Abelleira Illa de Tambo 

Raquel Gomez Moreira Mulleres Mar de Poio 

Loli Docampo Asociación Corpus Bueu 

Laura Nieto Zas Técnica Galp 

Táboa 8: Asistentes á sesión de formación da Ría de Pontevedra. 

  



13 

 

 
 

 
 
Taller de  formación en Sada 
 

 
Taller de  formación en Miño 

 
Taller de formación en Burela 

 
Taller de formación en Granxa de Briz – Marín.  

 
 

  



 

5. Coordinación do proxecto  

 

GRUPO RESPONSABLE ANUALIDADE 

GALP RÍA DE PONTEVEDRA 2021 

 

Co obxectivo de facer un seguimento da correcta marcha e execución do proceso, 

establecerase unha Comisión de Coordinación e Seguimento, formada polos representantes 

de todos os GALP beneficiarios do proxecto, colaboradores, a asistencia técnica. 

Esta comisión tivo as súas primeiras reunións logo da aprobación do proxecto co obxectivo de 

poñer en marcha o procedemento de ratificación das ofertas presentadas logo da resolución 

da Consellería do Mar.   

Posteriormente, as reunións incorpórase a empresa adxudicataria para facer un seguimento 

do servizo que esta está a prestar, de maneira que, se fose necesario, se puideran modificar e 

corrixir certos aspectos durante a propia execución.  

 

De xeito concreto podemos dicir que a coordinación foi realizada polo GALP representante, o 

GALP Ría de Pontevedra e consistiu na supervisión do proxecto, aclaración de dúbidas ou 

colaboración en difusión a través de redes sociais. A metodoloxía empregada foi mediante o 

emprego de correos electrónicos, reunións telemáticas, conferencias vía telefónica, reunións 

e participación puntuais con asociados e outros grupos participantes no proxecto.  

Son tamén numerosas as conversas coa asistencia técnica para aclarar as dúbidas da posta en 

marcha do proxecto e dos seus mecanismos administrativos.  

 

Durante esta primeira anualidade, mantivéronse as seguintes reunións de coordinación:  

 
DATA REUNIÓN Modalidade Asistentes GALPs 

14 de xullo Ratificación acordo de 
cooperación.  

GALP Ría de Pontevedra 
GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

30 de agosto  Telemática GALP Ría de Pontevedra 
GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

16 de setembro  TElemática GALP Ría de Pontevedra 
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DATA REUNIÓN Modalidade Asistentes GALPs 

GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

11 de novembro Telemática GALP Ría de Pontevedra 
GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

25 de novembro Telemática GALP Ría de Pontevedra 
GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

13 de decembro Telemática GALP Ría de Pontevedra 
GALP Golfo Ártabro Norte 
GALP Golfo Ártabro Sur 
GALP  A Mariña – Ortegal 

 
 

6. Comunicación  

 

GRUPO RESPONSABLE ANUALIDADE 

GALP RÍA DE PONTEVEDRA 2021 

 

Os obxectivos de comunicación do proxecto colaborativo ‘Un mar en común. A afouteza da 

xente do mar’ son: 

 

Chegar ás parte implicadas, ás persoas que forman parte das entidades asociadas dos catro 

Grupos de Acción Local Pesqueiros implicados (o promotor Ría de Pontevedra, A Mariña-

Ortegal e os golfos Ártabro Norte e Artabro Sur) e aos propios GALP para fomentar a 

participación no proxecto dende as primeiras fases deste, especialmente nas entrevistas que 

constituirán a base. 

Difundir a actividade dos GALP e das persoas que forman parte dos mesmo ao público 

obxectivo, relacionado co sector, pero tamén ao público en xeral para contribuír á posta en 

valor do noso territorio e facer visible e tanxible a importancia do traballo no mar e sobre todo 

do traballo colaborativo e a xeración de sinerxias, na actualidade e especialmente de cara ao 

futuro. 



 

Finalmente e unha vez finalizado o proxecto, insistiremos na difusión das conclusións acadadas 

grazas a labor de investigación a fase de entrevistas, fase de formación e fase de posta en 

común, levadas a cabo nos meses anteriores e, especialmente do manual de boas prácticas 

elaborado en bar a estas. 

 

Estratexia comunicativa 

Para levar a cabo as labores de comunicación, apostamos pola creación de perfís nas redes 

sociais Facebook - destinada ao público máis vello e ás institucións e asociacións e Instagram 

para a parte do público máis nova e dinámica. 

Alimentamos ambas dende o inicio do proxecto coa visibilización das persoas (integrantes das 

entidades asociadas aos GALP), o seu traballo, as súas opinións e achegas, etc. 

Realizamos varias publicacións semanais e buscamos a dinamización das mesmas etiqutando 

sempre á entidade participante e ao GALP ao que pertence, buscando que a entrada sexa 

compartida polas partes implicadas e acade un maior número de impactos no público. 

 

Do mesmo xeito, enviáronse notas de prensa no lanzamento do proxecto e tamén estas 

semanas de paso á segunda fase, de cara á difusión e cobertura das xornadas de encontro e 

formación, que se están a realizar en cada un dos 4 GALP: 2 de decembro en A Mariña Ortegal, 

9 de decembro no Golfo Ártabro Sur, o 10 no Ártabro Norte e o 11 de decembro no Galp 

promotor, Ría de Pontevedra. 

Neste punto solicitamos especial colaboración dos Galp implicados para reforzar o contacto e 

a difusión nos medios de comunicación específicos de cada zona. 

Ao longo do proxecto combinaremos o traballo na redes sociais, o envío puntual de notas de 

prensa e a xestión de entrevistas - coma a xa realizada por Faro de Vigo á directora do proxecto, 

Cristina Valdés - para visibilizalo e conseguir que teña a maior repercusión posible. 
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IMAXE CORPORATIVA DO PROXECTO 

 
 

 

 

 
1 Ilustración 1: Dúas das variantes do imagotipo utilizadas na comunicación do proxecto. 

 

 

 

Ilustración 2 Mostra da cartelería realizada. 

 

 

                                                 
1 Logo corporativo do proxecto 



 

Para o deseño da imaxe corporativa do proxecto optouse por unha estética e unha gama de 

cores que tanto o público xeral coma o propio das asociacións ligadas aos GALPs puidesen 

identificar co mar. A tipografía utilizada é Fontoira, documentada e reconfigurada para o seu uso 

dixital por Rubén Prol e Lino Prieto a partir dos deseños orixinais que Ricardo Fontoira creou 

para foliar as embarcacións na área do Grove, Pontevedra. O seu uso foi aprobado polos autores. 

Ademais do imagotipo, realizáronse dous carteis e un folleto informativo. 

 

 

 

Ilustración 3: Mostra da tipografía Fontoira. 

  



19 

 

 

7. Conclusións provisionais  

Aínda é cedo para extraer conclusións definitivas en relación aos obxectivos da investigación. 

De todos xeitos, é posible aventurar unha serie de vectores cara aos que apunta a experiencia 

do traballo de campo, e que teñen que ver coas recorrencias no discurso das persoas 

entrevistadas. 

 

Tamén de forma provisional se poden achegar os indicadores desta primeira anualidade. 

 

INDICADORES DE RESULTADO DO P.O. FEMP 

INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS MARQUE 

CUN “X” 
VALOR PREVISTO  UNIDADE DE 

MEDIDA 

PRIORIDADE 4 

Obxectivo : 4 a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas 
comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas 
no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima 

    

Emprego creado  - Emprego a tempo completo 

Emprego mantido  - Emprego a tempo completo 

N.º de negocios creados  0 Número 

N.º de proxectos de diversificación das actividades 
económicas na zona 

 1 Número 

N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente 
nova 

  Número 

N.º de mulleres que participaron en actividades de 
formación 

 8/36     22%*2 Número 

 

 

As temáticas que xorden de forma reiterativa teñen que ver, por unha banda, co contraste 

entre a baixa participación e mailo alto grao de vínculo (operativo, mais tamén de corte 

afectivo) entre as entidades asociadas e os GALPs. A asistencia ás reunións e convocatorias 

varía en función do GALP observado, orbitando entre o 30% e o 80% e non chegando en ningún 

dos casos ao 100%. Asemade, obsérvase que moitas das asociacións e colectivos que acoden 

reiteradamente á meirande parte das reunións e actividades, practican unha forma de ligazón 

mediada non só por cuestións operativas e de mutuo beneficio, senón tamén atravesadas por 

motivacións de índole afectiva. Isto maniféstase na confianza e complicidade entre a 

membresía asociativa e o persoal dos GALPs. 

 



 

Por outra banda, a temática que xurde en absolutamente todas as entrevistas ten relación cos 

trámites administrativos ligados á presentación de proxectos produtivos e non produtivos a 

través dos GALP. Os entrevistados acusan un excesivo grao de rixidez tanto nos tempos como 

nos termos e no que consideran unha excesiva cantidade de documentación a presentar. Deste 

xeito, o proceso de presentación de proxectos é percibido como un procedemento incómodo 

e arduo, repleto de matices e voltas que son entendidas como innecesarias ou repetitivas en 

exceso. Neste sentido, aínda non estamos en disposición de facer propostas ou suxestións cara 

á mellora desta percepción, alén da racionalización ou o reformulación das estratexias 

administrativas, cuestión que resulta complexa en tanto en canto as institucións ligadas a estas 

axudas son de carácter rexional, nacional e supranacional, o que supón un impedimento 

engadido que ten que ver coa seguinte temática xurdida nas entrevistas. 

 

A derradeira cuestión que xurde nas entrevistas de forma constante ten que ver coas formas 

de comunicación e divulgación dos GALPs, que forma parte das estratexias comunicativas do 

goberno autonómico de Galicia. Gran parte das persoas entrevistadas acusan falta de 

información, ben sexa por desinterese propio (froito, en moitas ocasións, da acumulación de 

experiencias negativas en relación ao trato coas diferentes administracións), ben por carencias 

nos procesos comunicativos e divulgativos. Do mesmo xeito que coas outras temáticas, 

entendemos que é mellor agardar ata completar a fase de traballo de campo para facer 

observacións propositivas. Sen embargo, a problemática relacionada coa comunicación 

fáisenos evidente tendo en conta os resultados da participación e a demanda de proxectos. 

 

En calquera caso, e a título inicial, a nosa suxestión pasa por unha reformulación xeral nas 

estratexias comunicativas, apostando polo coñecemento dos habitus comunicacionais de cada 

territorio e aproveitando ditas dinámicas para acadar un maior grao de efectividade neste eido. 

Recomendamos un especial coidado na difusión a través de internet, concretamente no 

relativo ás redes sociais e as páxinas web propias, que deberán achegarse ás devanditas 

dinámicas comunicacionais propias de cada territorio. 

 

A idoneidade do binomio presencialidade/non presencialidade debe ser tamén repensado a 

fin de optimizar o grao de participación e sempre tendo en conta que a participación nas 
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reunións e convocatorias ten estreita relación coa duración das xornadas laborais de cada un 

dos membros dos diferentes colectivos e asociacións que forman parte dos GALPs. 

 

 Entendemos que é fundamental ter en conta estes factores á hora de decidir se un evento 

vaise realizar de forma presencial ou a través de videoconferencia. É recomendable que a 

aposta pola presencialidade como xeito de estreitar lazos e favorecer a complicidade e a 

coincidencia entre membros dos GALP non supoña unha mingua na calidade de vida das 

persoas asociadas ou das traballadoras institucionais. 

 

Son estas que vimos de citar algunhas das observacións xurdidas nas entrevistas e a partir da 

observación participante. O seu desenvolvemento en chave analítica, así como unha serie de 

suxestións ou recomendacións para corrixilas, serán presentados xunto co resto de materiais 

requiridos, no informe final do proxecto. 

 

 

Marín, a 13 de decembro de 2021,  Visto e prace,  

 

 

 

 

Asdo. Laura Nieto Zas    Asdo. María del Carmen Vázquez Nores.  

 


