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V.. ESTRATEXIA

V.l DIAGNOSE DO TERRITORIO

Do contido da información que se recolle na descrición do territorio para

describir os principais rasgos característicos, xa se pode extraer a diagnose do

territorio e que determina as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
as que o programa de desenvolvemento rural que ten deseñado o GDR Ribeira

Sacra-Courel para a xestión do programa Leader Galicia 2014-2020 tentará dar

algunha resposta.

Como é de imaxinar os recursos cos que se contará dificilmente chegaran

para cambiar a situación, polo que os obxectivos gue se pretenden acadar co

programa Leader serán comedidos e realistas, xa que o horizonte temporal que

se dispón para a intervención no territorio de catro anos (2077-2020, ao ser este

ano 2016 de selección do GDR, organización administrativa, operativa e técnica

e difusión da estratexia polo territorio), e neste curto prazo de tempo resulta

complicado que os resultados esperados coas actuacións do programa Leader

sexan totalmente visibles, posto que a maduración e o efecto e impacto sobre o

territorio serán visibles a medio prazo.

A experiencia na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013 do GDR

Ribeira Sacra, sobre a base na que pilotou o deseño da estratexia do GDR

Ribeira Sacra-Courel, serviu para poñer en riba da mesa aos axentes do territorio
a realidade da xestión dun programa Leader no territorio, aproveitando ditas

experiencias tanto as positivas, para afondar nelas, melloralas e replicalas a

outras actividades no territorio, como as negativas para corrixilas e evitar volver

a cometer os mesmos erros.

E froito desa experiencia do programa Leader 2OO7-20t4, na que se

xestionaron pouco mais de 4.500.000 € en oito concellos, o que serviu para

considerar que a asignación máxima de fondos para o novo programa Leader

establecida nas bases da convocatoria publicada por Agader de 5.000.000 € para

un territorio con 13 concellos, será a todas luces insuficiente.
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Por iso, o GDR Ribeira Sacra-Courel planificou a súa estratex¡a de

desenvolvemento sobre a base de poder xestionar eses 5.000.000 €, xa que

non se entendería que tendo xestionado pouco mais de 4.500.000 € no período

20tO-20I5 en oito concellos e cos anos de maior crise económica, non se sexa

capaz de xestionar 5.000.000 € en L3 concellos, nos que se inclúen os mesmos 8

que xa executaron pouco mais de 4.500.000 € no pasado.

E como se sinalaba no comezo deste apartado, as cifras dan una imaxe

real das posibilidades, con esta estratexia de 5.000.000 €, a executar en 4 anos,

para unha poboación de 26.198 hab (20t4l, estariamos a falar dun gasto (entre

investimento real a gasto corrente do programa) de 190,85 €/hab.

Asía todo, a vontade dos axentes do territorio, de poñer o seu empeño en

sacar o maior proveito do programa Leader, levounos a deseñar unha estratexia
que se considera innovadora e integradora, xa que moitas das actuacións que

pretende desenvolver o propio GDR para animación e promoción territorial
teñan unha visión global do territorio, tratando de establecer vínculos e

relacións comúns entre os habitantes e empresarios dos diferentes concellos,

relacións que se agardan que se manteñan co paso dos anos, e poidan ser o
punto de inflexión sobre o que consolidar o existente e iniciar un despegue do

nivel de actividade económica no territorio que posibilite a xeración de rendas

e empregos no rural que poña freo ao despoboamento e envellecemento.

V.2 DAFO

Para describir o análise DAFO do territorio os axentes do territorio
aportaron as súas suxerencias a través dos cuestionarios e a través das reunións

e entrevistas mantidas durante o deseño da estratexia. E ainda que moitas das

características que o describen poidan parecer xenéricas, a realidade do rural e

deste territorio e moi común ao rural da Galicia interior.
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DEBITIDADES E AMEAZAS

o Diversidade territorial, concellos pertencentes a catro comarcas

ad m i nistrativas d ifere ntes,

o Moi baixa densidade de poboación, !3,34 hab/Km2 será a terceira

menor dos novos GDR.

o Unha ampla superficie territorial, o segundo mais extenso dos

novos GDR.

o Territorio de predominio de montaña: 8 concellos dos 13 están

considerados de Montaña, o que representa o 6L,10 % do total da

superficie.

o Acusada dispersión da poboación, 1365 entidades de poboación

habitadas, unha media de 19 habitantes por entidade de poboación.

o Dificultade na prestación de servizos básicos, e encarecemento dos

mesmos pola dispersión, e o custe marxinal de cada servizo en cada

entidade de poboación.

o Pirámide poboacional totalmente invertida, moi estreita pola base

característica de territorio moi dependente, envellecido, e con taxas

moi baixas de natalidade.

o Aceleración nos últimos anos do proceso de masculinización do

ru ra l.

o 42% da poboación ten mais de 65 anos.

o Unicamente o 5,62 % da poboación e menor de L5 anos (1536

rapaces)

o A poboación activa do territorio e inferior a inactiva

o Nivel de envellecemento moi elevado, 42,07 %o fronte 24,0I% de

Galicia ou o 28,58% da provincia de Lugo.

o Desequilibrio a longo prazo do territorio, debido as taxas de

dependencia senil e xuvenil, e a global con preto a chegar a relación

L:L un activo por f. inactivo.

o Dificultade para recambio da poboación que se xubila.

o Saldo vexetativo do territorio moi superior ao saldo galego e

provincial, cunha taxa do 13,79 %o fronte a taxa do 3,75 % e 7,98 %

284



Ribeiro Socro - Courel
Grupo de Deseftoiæmerfo Rwl

respectivamente. Característico de baixa taxa de natalidade e moi

alta taxa de mortalidade.

o Elevada perdida de poboación no período 2OO4-2OL4, 18,94 % de

perdida de poboación fronte a perdida do 4,38 % da provincia de

Lugo ou o 0,08 %o en Galicia.

o Baixo nivel de actividade produtiva, o PIB por habitante do territorio
sitúase no 65% do Galego e provincial. Baixo nivel de rendas no

territorio, e baixo nivel de valor engadido da produción agricola,

industrial e servizos.

o Baixo nivel de renda dispoñible por habitante, situada no 82 % da

renda Galega e provincial.

o Elevado nivel de paro rexistrado, dificultade de atopar emprego nos

concel los do territorio.
o Elevado nivel de demandantes de emprego no sector servizos,

froito, entre outros, do peche de empresas de servizos durante a

crise.

o Elevado paro rexistrado no sector agrícola, construción e sen

emprego anterior, en comparación coas taxas a nivel provincial e

para Galicia.

o Maior nivel de empregabilidade dos homes.

o Maior nivel de afíliacións a seguridade social no sector servizos.

o Baixo nivel de afiliacións a seguridade social no sector industrial.

o Alto peso das afiliacións a seguridade social no sector agricola.

o Baixo nivel de desenvolvemento empresarial.

o Elevada presenza de empresarios autónomos, individ uais,65,7'J,%o

o Pouca iniciativa emprendora

o Concentración actividade empresarial, 53% das empresas no

concello de Monforte de Lemos.

o Exclusión do núcleo de Monforte de Lemos dentro do programa

Leader, perda do motor e liderado económico para o

desenvolvemento da zona.

o Baixo desenvolvemento do cooperativismo.
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o Baixo nivel de empresas no tecido industrial.

o Elevado peso sobre tecido empresarial do sector da construción.

o So existen L5 empresas no territorio con mais de 20 traballadores, e

localizadas en so 4 concellos.

o 66,61% das empresas existentes non teñen asalariados.

o 98,39% das empresas son microempresas.

o Elevado peso das explotacións agrarias con reducida dimensión.

o Baixa utilización da superficie nos concellos dedicada a sector

agrícola, condicionado polas zonas de montaña.

o Baixo aproveitamento do sector forestal, a pesar das

potencialidades que presenta, o 72,23% da superficie do territorio e
terreo forestal.

o Salvo algunha excepción, baixo nivel organizativo e de explotacion

dos montes comunais.

o Baixa nivel de utilización e aproveitamento do regadío no Val de

Lemos.

o Baixo nivel de utilización das TIC nas explotacións agroalimentarias.

o Escasa cualificación e profesionalización dos traballadores agrarios

o Perda dos mercados locais, feiras, como puntos de comercialización

de producións agroa limentarias.

o Nula coordinación territorial das actividades lúdicas.

o lngresos municipais reducidos, limitando as posibilidades do

concello para acometer obras e prestar servicios.

o Déficit de infraestruturas turísticas, tanto no que respecta a

determinados aloxamentos, como a os servizos complementarios de

restauración e actividades de ocio.

o Pouco aproveitamento dos recursos paisaxísticos, naturais e

med ioambientais do territorio.

o Aillamento da poboación, e problemas de socialización.

o Problemas de socialización da poboación mais cativas polo reducido

número de poboación, e a soidade nos núcleos rurais
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FORTALEZAS E OPORTU NI DADES

o Saldo migratorio pos¡t¡vo no ano 201.4, con L03 retornados.

o Afiliacións a seguridade social no sector agrar¡o, o que posibilitará

contribuir ao desenvolvemento e mellora das explotacións,

especialmente incidindo na transformación, comercialización e
incremento do valor engadido.

o lnicio dun centro de asesoramento empresarial para novos

emprendedores.

o Via de alta capacidade que comunica o sur de Lugo coa capitalidade.

o Finalización do porto seco de Monforte, e posibilidade de

implantación novas de empresas de fora do territorio para

aproveitar este nodo loxístico.

o lmportante sector vitivinícola, asociada a produción de alta calidade

e vinculada a paisaxe e especial orografia dos viñedos.

o Continuo recoñecemento nacioal e internacional dos viños da

Ribeira Sacra.

o Auxe e impulso crecente e continuo da agricultura ecolóxica.

o Presenza no territorio da sede do Consello Regulador de agricultura

Ecolóxica, da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, e do Consorcio

de Turismo da Ribeira Sacra.

o Auxe do destino turístico da Ribeira Sacra.

o A navegabilidade polo canón do S¡l como punto de atracción

turística de referencia no sur, e o camiño fránces polo norte.

o Presenza de dous camiños a Santiago de Compostela, o camiño

francés polo norte do territorio, € o recen recoñecido camiño do

Inverno polo sur.

o Gran riqueza e patrimonio forestal por desenvolver.

desenvolvemento da casta ñicultura.

o A recuperación do cultivo das variedades tradicionais de olivos na

comarca de Quiroga, e o xurdimento de almazaras.

o Recoñecida calidade dos produtos agroalimentarios do territorio:
viño, aceite, mel, castañas, e carne de vacún.
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o Abundantes recursos hídricos do territorio.
o Clima con variantes oceánicas-mediterráneas no sur do territorio

que o fan apto para o desenrolo da agricultura, sector hortícola e

frutícola.

o Aproveitamento do regadio do Val de Lemos, terras sen utilizar con

enorme potencialidades como produtos da horta e cereais.

o Existencia de importantísimos recursos naturais, paisaxísticos,

xeolóxicos, arqueolóxicos, patrimoniais que son un elemento

d iferenciador do territorio.
o lmportante peso da rede natura, e os LlCs da zona.

o Desenvolvemento do LIC Río Cabe.

o lmportante concentración do románico na Ribeira Sacra.

o Gastronomía de calidade.

o Recente posta en valor de xacementos arqueolóxicos, e recursos

xeolóxicos.

o Elaboración dunha candidatura a Patrimonio Mundial da Unesco

para a Ribeira Sacra.

o Elaboración dunha candidatura para Xeoparque Mundial da Unesco

das Montañas do Courel.

o Recente interese polas novas plantacións de castaño de froito.
o Novos nichos de emprego vinculado a prestacíón de servizos sociais

e asistenciais, e no sector de servizos turísticos.

o Cambio da mentalidade sobre a valorización do rural trala crise

económica recente.

o Mellorar a transformación e comercialización dos produtos

agroalimentarios de calidade do territorio.
o Aproveitar a practica de actividades deportivas ao aire libre, en

contacto co medio

o Emprego no sector de servizos vitivinícolas, polo envellecemento da

poboación, profesionalización dos viticultores e a necesidade das

adegas, polas ampliacións das superficies propias de viñedo de

dispoñer de profesionais para traballar no sector.
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Presenza de feiras de productos agroalimentarios no territorio, guê

serve de escaparate e promoción turística, ademais da

comercialización dos produtos: feiras do viño, do aceite, da

cereixas, das castañas, da empanada, do mel..

V.3 DESCRICIóN CARACTERíSTICAS I NTEG RADAS

Para o deseño da estratexia o GDR Ribeira Sacra-Courel tomou en

consideración que a mellor forma de abordar a problemática do territorio era

actuar dende un punto de vista multisectorial, tratando de integrar e relacionar

entre sí os diferentes sectores para un mellor aproveitamento das sinerxias

que se poden crear entre eles, para acadar un efecto multiplicador sobre a
comunidade.

SECTOR AG ROALI M ENTARI O

A atención ao sector agroalimentario do territorio, verase reflexado polo

apoio decidido cara aos procesos de comercialización e transformación das

producións agroalimentarias. E presenza no territorio de moitos pequenos

produtores agroalimentarios leva ao GDR a tentar axudar a mellorar os seus

procesos de transformación das producións e contribuír a mellorar a

comercialización como forma de consolidar ditas explotacións e polo tanto o
emprego e fixación da poboación no rural.

O Mel: o territorio conta cunhas condicións xeográficas que fan especial a

mel desta zona. Son varias as empresas que comercializan mel da zona, pera

tamén son moitos os pequenos apicultores que non teñen industrializado o

proceso de extracción e comercialización do mel, e polo tanto a

profesionalización e modernización de ditas explotacións serán tidas en conta

polo GDR.
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Nas reun¡óns con sector demandaron formación específica para os

produtores apícolas, xa que a falta de profesionalización de moitos, asociado a

que coa crise a xente viu na produción de mel unha fonte de ingresos. Por iso, e

necesario que se forme en cuestións sanitarias e de manipulación das abellas a

estes produtores, para evitar que coas súas prácticas castiguen aos apicultores
profesionais.

Tamén o sector industrial da Mel solicitou o apoio a novos colmenares pola

gran demanda de mel existente (falta produción), a pesar de que coa normativa

leader non se poderán apoiar, en xeral, estos novos colmenares (produción

agraria), si servirá para estimular a xeración de novas fontes de emprego no

sector, apoiando a posta en marcha dos procesos de extracción e

comercialización de mel dos pequenos produtores.

Os datos da produción ecolóxico amosan, que o territorio destaca pola

produción de calidade en ecolóxico da mel, e que a nivel galego a actividade do

sector apícola destaca neste territorio, no que aínda ten moito desenrolo.

Polo tanto o apoio as iniciativas do sector apícola teñen xustificación no

GDR, tanto accións encamiñadas a transformación e comercialización, como de

apoio e asesoramento na formación dos apicultores.

vtÑo.

O sector do viño, en continuo crecemento, segue a precisar melloras nos

canles de comercialización de moitos pequenos adegueiros. A pesar de que non

se pode falar de problemas na comercialización do viño da Ribeira Sacra, si que

sería oportuno axudar aos pequenos produtores e elaboradores a mellorar as

canles de comercialización para tentar acadar un maior valor engadido da súa

actividade.

Nas reunións co sector, apuntaron na necesidade de formar a xefes de

cuadrilla de viticultores, xa que ante o crecente incremento dos viñedos propios

das grandes adegas polo abandono e envellecemento dos pequenos viticultores,
levou a que as adegas tiveran que producir eles mesmo a uva, e para iso
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neces¡tan man de obra cualificada para traballar nas características da viticultura

da Ribeira Sacra, en bancais, tanto en labouras propias do viñedo, como en

traballos propios das características dos sistema de plantación en bancais. Por

iso necesitase forma a xente, tanto peons, como xefes de equipo para atender

as plantacións de viñedo.

O sector tamén sinalou a efectividade que teñen as accións de promoción e

comercialización fora do territorio, xa que coa poboación da zona, non se pode

pensar en consumo local. E preciso continuar labor de comercialización fora do

territorio, e para elo e necesario realizar accións de promoción e difusión do

viño da Ribeira Sacra. Durante a fase de participación para o deseño da

estratexia xa xurdiron 5 inicativas relacionados co sector: complemento rentas

non agrarias, cria de reinas, e melloras dos procesos de transformación e

comercia lización

Outra aspecto a ter en conta, € o impacto que segue a ter nos que se

acercan a coñecer a Ribeira Sacra, o canon do sil e as plantacións en bancais.

Polo que seguir apostando polo paisaxe como diferenciador do territorio, e

asociado a un territorio/paisaxe vivo e con actividade sería acertado para

desenvolver a zona, polo que o apoio a ruta do viño como fonte de xeración de

ingresos no sector vitivinícola e fundamental, pero tamén para o sector turístico:

resta u ración, a loxa mentos, actividades tu rísticas...

O GDR, pola importancia do sector para o territorio, e non só dende o
punto de vista dun produto de calidade, senón polo impacto que ten pola

promoción do territorio, e o turismo asociado a un paisaxe característico,

atenderá as peticións do sector, e terá en conta dentro das súas accións de

promoción e animación territorial a cultura do viño da Ribeira Sacra, e
aproveitando a fama da Ribeira Sacra e a cultura do viño levar da man outros
produtos de calidade que diferencian ao territorio (mel, aceite e carne vacún

maior). Tamén se apoiarán as accións encamiñadas a mellorar a

comercialización do viño, e o desenvolvemento do enoturismo, impulsando a

creación da primeira adega da DO que conte con aloxamento (inexistente ate o

momento).
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Durante a fase de participación para o deseño da estratexia xa xurdiron 3
iniciativas relacionados co sector: melloras no proceso de comercialización,

aloxamento de enoturismo en adega, comercialización e distribucion de viños

Aceite:

O auxe e impulso que paulatinamente esta a ter este sector, amosa que

apostar por poñer en valor os recursos propios do territorio e unha forma de

xerar riqueza e valor engadido, creando emprego e polo tanto contribuír a fixar
poboación.

Os apoios a posta en valor do aceite na comarca de Quiroga, que se iniciou

cunha restauración dunha vella almazara a mediados dos anos 90 por parte do

concello de Quiroga con apoio económico do Leader da asociación rio Lor, e tras

organizar no 2000 a primeira mostra do aceite, ten permitido iniciar o

desenvolvemento dun sector/actividade que xa a contribuido ao xurdimento de

catro pequenas almazaras que comercialización aceite de calidade (algunhas

delas subvencionadas polo programa Leader do GDR Ribeira Sacra).

Pero a forma autodidacta de iniciar o proceso de elaboración do aceite por

parte dos industriais locais, leva a considerar que para continuar o proceso de

mellora da calidade do aceite, xa de por si de moi alta calidade, pode ser un

elemento que contribúa a mellorar os rendementos e a calidade da produción.

Ao mesmo tempo, estas pequenas almazaras existentes ven como as súas

capacidades están ao límite (dimensionadas para pequenas producións, que

agora estan crecendo), o que require estar ao carón deste sector para apoiar

esas mellora nos procesos de transformación da produción do aceite, e

continuar o proceso de difusión e promoción do aceite como elemento único de

Galicia (o unico aceite autóctono de variedades locais de Galicia).

En reunións con sector, xurdiron esas necesidades de mellorar os

coñecementos sobre o cultivo do olivo, o proceso de recolección e maduración

do fruto, o proceso de elaboración do aceite, e tamén contribuír a mellorar os

procesos e canles de comercialización e venda.
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Durante a fase de participación para o deseño da estratexia xurdiron 2
iniciativas relacionados co sector: mellora do proceso produtivo de almazara e

mellora de instalacións no proceso de elaboración, e diversificación de

produción dun produtor de aceite, que aproveitando a súa incursión no mundo

empresarial coa produción de aceite ve na diversificación dos produtos unha

forma de garantir a obtención de ingresos e rendas no rural.

Ao mesmo, o GDR ao estar a falar dun produto de calidade diferenciada,

será outros dos produtos do territorio cos que se tentará incluír nos procesos de

promoción das producións agroalimentarias do territorio.

Vacún:

O recente auxe da carne de vacún maior, asociada o impulso e impacto que

ten a carne de boi galego, motivou o xurdimento na zona de varias salas de

despece que tratan de xerar valor engadido o sector vacún comercializando a

carne procesada en vez de vender en canal para xerar valor engadido.

A zona da montaña do territorio, Triacastela, As Nogais, Courel, Samos ou

lncio principalmente, dispoñen de explotacións de vacún de carne.

Nas conversas co sector, en especial coas salas de despiece manifestaron a

necesidade e apoiar as melloras dos procesos de comercialización da carne, así

como tamén a necesidade de formar a traballadores de despece, xa que non

existen profesionais, e teñen necesidades.

Vemos pois como un nicho de mercado na zona o emprego no sector

cárnico, como despiezadores . A falta de interese polo sector, e a ausencia de

formación específica, que non ten nada que ver cos carniceiros, xa que esta

carne de calidade precisa de profesionais do despiece para poder obter as pezas

de carne de calidade tal e como demanda o mercado desta carne de calidade,

será tida en conta polo GDR para tratar de formar a profesionais neste campo,

toda vez que a formación nesta actividade e moi custosa polo tempo necesario

que se precisa para coñecer con soltura todas as partes do animal e saber

traballar coa dilixencia debida para sacar perfectamente cada peza.
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Este sector pode convertirse nun referente na zona, como o amosa o
interese en mellorar continuamente a sua calidade coa implementación de

normas de calidade, e o desexo de levar a cabo programas de investigación

sobre os grados de maduración da carne e o tipo de alimentación do ganado.

Tamén o vacún de leite, coa crise que atravesa debe ser apoiado cara o
xeración de valor engadido para o leite, co apoio a pequenas industrias de

elaboracion de queixos e derivados como a nata.

Durante a fase de participación para o deseño da estratexia xurdiron 5
iniciativas relacionados co sector: por unha banda posible desenvolvemento

dunha liña de investigación sobre a maduración e sabor da carne, un proxectos

de diversificación da produción coa elaboración de hamburguesas de carne de

boi, outro proxecto de melloras do proceso de transformación, e dous sobre

elaboración e comercialización de queixos

Unhas das novidades que o GDR pretende realizar no novo Leader e a posta

en marcha de catas de carne. Ao igual que se celebran catas de viño, e unha

oportunidade iniciar un proceso de promoción e difusión do mundo da carne

utilizando as catas como forma de dar a coñecer distintos sabores e formas de

presentación elaboración da carne, así como dos distintos tipos de animais, e de

distintos tipos de sabores dun mesmo animal segundo a súa alimentación.

Hortícola e Frutícola

A pesar de ser un sector case testemuñal na Ribeira Sacra-Courel, as

potencialidades do val de Lemos e do val de Quiroga para a produción hortícola,

e frutícola están aí.

Todos os axentes do territorio, fundamentalmente dos concellos que

contan con terras no regadío do val de lemos, sinalan a necesidade de impulsar
este sector, e de fomentar a horticultura como una potencialidade e fonte de

ingresos neste rural. Recentemente ai pequenas experiencias de produción

hortícola (algunha subvencionada polo GDR Ribeira Sacra), que están en

continuo crecemento.
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O propio CRAEGA sinalou as potencialidades do sector hortícola e de

cereais no regadío, e a necesidade de poñer en marcha unha comercializadora

da produción da zona

A pesar de que a produción agraria non se pode subvencionar no programa

Leader, o GDR considera oportuno centrar os esforzos do plan de formación da

poboación activa potenciando este sector de actividade como un posible nicho

de mercado, e como forma de poñer en valor o traballo na agricultura. Dentro

das formacións, do fomento da cultura emprendedora incidirase no sector

hortícola.

O GDR nesta fase de deseño da estratexia detectou 3 pequenas iniciativas

de poñer en marcha proxectos de produción hortícola. O GDR estará ao carón

destas iniciativa para axudar nos procesos de transformación, envasado e

comercia lización das d iferentes producións.

Porcino

O auxe do porcino asociado ao porco celta, sobre todo en Samos,

Triacastela e O lncio, leva ao GDR a considerar o apoio a promoción e difusión

deste produto, tal e como se iniciara o impulso no anterior GDR sete castros nos

que estaban englobados.

Tamén xurdiron varias iniciativas sobre elaboración de embutidos e sobre

comercialización, polo que o GDR tamén prestará atención e dito sector.

SECTOR FORESTAL

As potencialidades do sector foresta do territorio están aí, e o GDR debe

estar ao seo carón para tentar de sacar o maior aproveitamento posible dende o

punto de vista do aproveitamento multifuncional do monte e sector forestal
para a xeración de riqueza e emprego.

O recente apoio a plantacións de castiñeiros para froito por parte da Xunta

de Galicia deberá ser aproveitado polo GDR para tentar estimular o xurdimento
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de iniciativas empresariais que valoricen as castañas, a través do proceso de

tra nsformación e comercialización.

Vese a necesidade de estimular e apoiar os investimentos no sector para

contribuír a xerar valor engadido das produción agrarias. O impulso a

adquisición de calibradoras para a selección da castaña, e o apoio aos procesos

de transformación e comercializacións serán atendidos polo GDR.

Dentro do uso multifuncional dos bosques, está o aproveitamento dos

cogumelos, que ate o de agora non se explotan directamente e que poden ser

nova fonte de emprego. A potenciación dos novos soutos, pode servir para

estimular o xurdimento de iniciativas de aproveitamento dos cogumelos e
outros froitos silvestres, como así nolo apuntaron varios posibles promotores.

Tamén no sector forestal, e polo aumento do uso da leña/madeira como

fonte de enerxía, están previstas o desenvolvemento de varias iniciativas sobre

quebrado de madeira, astilla para calefaccións, e de pelets a pequena escala,

proba de que o sector pode iniciar unha nova fase de oportunidade de emprego

no rural.

Téñense detectado varios iniciativas neste sector, e polo tanto, pola súa

importancia para o territorio serán apoiadas polo GDR: en particular estaríamos

a falar de tres iniciativas de quebrado de madeira en tres concellos diferentes e

de moito recurso forestal, unha iniciativa de produción de pellets a pequena

escala, e un proxecto de astillado de madeira para calefaccións polo recente

incremento de caldeiras no territorio que usan esta fonte de alimentación

(colexios, residencias, centros médicos e hospitalarios), 2 proxectos de

comercialización de cogumelos, 2 proxecto de secado de castañas e

transformación, e t posible proxecto cooperativo na produción e

comercialización de castañas, e un de elaboración e comercialización de

marmeladas de froito do bosque, e un proxecto de artesanía de madeira.

Tamén dentro do sector forestal apoiar instalación en colaboración coas

comunidades de montes de tanques de auga nos montes para un dobre

funcionalidade: servizo para as novas plantacións de castiñeiro e frondosas dos
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montes e unha función de servizo soc¡al a comun¡dade, para poder ser usado en

caso de incendio.

En colaboración coas comunidades de Montes e os cazadores tentarase

habilitar espazo ou refuxos de cazadores para que poidan dispoñer dun lugar de

encontro nas súas cacerías.

Vendo o posible auxe deste sector de actividade, o GDR aproveitará as súas

accións para sensibilizar a poboación no uso de enerxías renovables,

contribuíndo a potenciar o uso de caldeiras de leña, e ampliando un mercado

local para estes novos produtores forestais.

SECTOR EMPRESARIAL EN XERAL:

A pesar da forte aposta polo GDR do sector agroalimentario, o sector

empresarial en xeral será ao que se destine a maior parte dos fondos para a

estratexia (un 65%) para contribuír ao desenvolvemento da industria non agraria

no territorio.

Como o territorio se caracteriza por pouco tecido empresarial e de reducido

tamaño, o impulso que prestará o GDR ira cara a diversificación dos negocios, e

melloras e ampliacións dos existentes para consolidar esta fonte de emprego.

Non se esquecerá o apoiar o xurdimento de novas iniciatívas industrias

como, novas industrias no mercado das carpinterías metálicas, desguace de

vehículos, pequena gasolineira en zona de montaña.

SECTOR SERVIZOS:

Ante a posibilidade do programa Leader de apoiar o sector servizos, e ante

o elevado paro rexistrado no territorio en dito sector de actividade, leva a

considerar na estratexia que o GDR debe apoiar o xurdimento de iniciativas

empresariais no sector servizos.

Con carácter xeral, e de xeito unánime polos axentes do territorio o GDR

debe apoiar as iniciativas en dito sector, e unicamente se establecerá o criterio
de que só se subvencionará novas empresas do sector servizos en núcleos de
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poboación onde non ex¡stan no momento da solicitude axuda, e con informe

do secretario municipal sobre a inexistencia de dita actividade no núcleo onde se

pretende desenvolver dito novo servizo, e se subvencionará as melloras,

ampriacións ou diversificación das empresas de servizos existentes, inclusive as

melloras de eficiencia enerxética ou uso de enerxía renovables como forma de

consolidar o emprego en ditas actividades.

Durante a fase preparatoria da candidatura xurdiron diversas iniciativas

empresarias dentro do sector servÍzos: academia, ximnasios, centro terapeútico,
gasolineras en zonas de montaña, melloras de instalacións de empresas de

servizos agrarios, empresas de demolicións e de tratamento de residuos da

construción, talleres mecánicos, granxa escola

SECTOR COMERCIO POLO MIÚDO..

Unha vez mais, os axentes do territorio de maneira unánime non quixeron

limitar as portas ao desenvolvemento de empresas de comercio polo miúdo, por

ser en determinados concellos unha necesidade básica que puideran xurdir ditas

iniciativas: carnicerías, froiterias, tendas de alimentación.... xa que algún

concello está carente de dito comerciso incluso na capitalidade.

Apoiarase con carácter xeral o comercio polo miúdo, o criterio que se

establecerá para a subvencións para o comercio polo miúdo será, para os de

nova creación, que non exista no núcleo onde se pretende desenvolver o
proxecto unha actividade similar, mediante certificación do secretario do

concello sobre a inexistencia de dita actividade. E para os comercios existentes

axudarase aos investimentos conducentes as melloras das instalacións, uso de

enerxías renovables, ou a diversificación dos seus negocios.

Neste punto destacar o desexo de xurdimento de iniciativas para a

comercialización e venda de produtos locais, ven nas propias explotacións (viño),

como de venda xeral de produtos agroalimentarios do territorio, este tipo de

establecementos serán subvencionados en todos os concellos como excepción a

norma anteriormente descrita.

298



Ribeiro Socro - Courel
Grupo d€ De-9efl\otì,€ms*o Rwl

Sinalar que as asoc¡ac¡ón de comerciantes do territorio, veñen demandado

ao GDR que se axude na organización das actividades, feiras e mostras que se

organizan e que serven para dinamizar o comercio local. Ademais, solicitaron
que se fomento o uso das novas tecnoloxias do comercio local, para introducÍlos

no mundo do marketing e vendas por internet.

ARTESANIA.

O sector da artesanía pode ter un certo grado de desenvolvemento no

territorio ao ter presenza de varios artesáns, e presenza de diversas feiras

artesáns en varios dos concellos do GDR.

Son varias as propostas de artesania que se teñen transmitido na fase de

eleboración da candidatural.2 taller artesán de madeira un sobre madeira de

olivo, mellora dun centro de oleria de gundivós, e un artesán do coiro

SERVtZOS SOCtAtS.

A pesar de ser un sector que poder ter un certo grado de desenvolvemento

na zona, a realidade e que na fase de deseño da candidatura non se formulou en

firme ningún proxecto de servizos sociais, salvo un proxecto sobre quebrado de

madeira que será desenvolvido por un centro especial de emprego de persoas

discapacitados.

Si se sinalaron posibles melloras e dotacións de novos servizos a centros de

servizos sociais como residencias de persoas maiores, así como tamén a

posibilidade de impulsar e colaborar na posta en marcha das casas niño pola

Xunta de Galicia.

Si é certo que si se apuntaron que se debería dar formación para a atención

as persoas maiores, e aproveitar para potenciar a cultura emprendedora e a

posta en marcha de empresas de servizos para a poboación maior, servizos de

acompañamento, centro de día.
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Tamén e prec¡so sinalar que na actualidade xa se están construíndo varias

residencias en varios concellos, polo que as demandas van mais dirixidas a

formar a poboación e en dotar de equipamento e mellores servizos ditas

residencias e centros asistenciais.

O GDR ante a realidade social do territorio, non pode deixar de lado o
atender este tipo de iniciativas porque a poboación do territorio leva a que cada

vez sexan mais necesarias este tipo de servizos/empresas de atención as persoas

maiores.

Dentro da formación da poboación activa, o GDR impulsará a posible posta

en marcha de empresas de servizos sociais como o servizo de acompañamento
as persoas maiores que prefiren seguir vivindo nas súas casas en vez de ir as

residencias, pero que necesitan de apoio para atender os servizos básicos:

limpezas, cociña, acompañamento a servizos médicos, compras,..

TURISMO

O sector turístico no GDR Ribeira Sacra-Courel presentase como o
verdadeiro nicho de mercado do territorio polas enormes potencialidades coas

que conta esta zona para converterse nun destino turístico do interior por

excelencia.

Xunto co auxe e impulso do turismo na Ribeira Sacra, asociado a cultura do
viño, está o feito da presenza do camiño a Santiago o camiño francés, auténtico
motor das rutas de peregrinación.

Ademais, a importancia paisaxística do territorio, incluído en tres áreas

paisaxísticas pola Xunta de Galicia, xunto cos recursos naturais (LlC canon do Sil,

Lic Río Cabe, Lic ancares-Courel), monumento natural do pregamento de

Campodola-Leixazos, importante recursos patrimoniais como o románico na

Ribeira Sacra, o Mosteiro de Samos, importantes recursos mineiros,
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arqueolóxicos, xeomorfolóxicos, a presenza de gastronomía, produtos

agroalimentarios de calidade e exclusivos, fan do territorio merecedor desa

potencialidade para desenvolver o sector turístico.

A oportunidade que representa para a zona a declaración dunha nova ruta

Xacobea, o Camiño do lnverno, a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio

Mundial da UNESCO, a candidatura a Xeoparque Mundial da UNESCO das

Montañas do Courel, o traballo que segue e desenvolver o Consorcio de turismo
da Ribeira Sacra, o impulso do sector do viño ao desenvolvemento da ruta do

Viño, fai que o territorio teña no sector turístico unha fonte de

desenvolvemento territorial, de creación de emprego, e de fixación da

poboación.

Nas reunións cos profesionais do sector (Consorcio de turismo, Empresarios

turismo rural, Adegueiros, Empresas de turismo activo), todo coincidiron nunha

serie de demandas para a zona, e polo tanto, como poden ser atendidas dende o
programa Leader, o GDR tentará de apoiar ditas demandas.

Estas demandas centránse en:

- formar aos hostaleiros e restauradores en atención ao cliente, idiomas e

presentación de platos, fomentar no sector a gastronomía local e uso de

produtos locais nas súas cartas, marketing e comercialización, uso das

redes sociais, formación en actividades e monitores de tempo libre,
guías e actividades turísticas

- favorecer as mellores dos aloxamentos en accesibilidade, supresión de

barreiras arquitectónicas e uso de enerxías renovables e proxectos de

eficiencia enerxética dos establecementos, para contribuír a

sostenibilidade ambiental por parte do sector turístico.
- lmpulsar a dotación dun campamento turístico, inexistente na Ribeira

Sacra.

- lmpulsar a creación do primeiro aloxamento turístico nunha adega da

Ribeira Sacra, inexistente ate o momento.
- Favorecer a implantación de servizos complementarios aos aloxamentos
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Organizar actividades deportivas e lúdicas, en contacto coa natureza, ao

ser unha fonte importante de divulgación e promoción territorial,
ademais de asociar o destino co fomento de actividades deportiva e

hábitos de vida saúdable.

Apoiar as festas gastronómicas, artesáns polo impacto na atracción de

turistas e visitantes e como complemento de actividade para os

tu rísticas.

lmpulsar a organización de actividades de catas, degustacións, maridaxe

de produtos locais para incidir nunha mellor valorización dos produtos

locais por parte dos empresarios locais, pero tamén polo atractivo

destes eventos para o turista.

Aproveitar a riqueza medioambiental da área paisaxística da Ribeira

Sacra e O Courel como motores de dinamización dun turismo
"ecolóxico" e de natureza.

Desenvolver un proxecto de via ferrata polo canon do Sil

Apoiar e desenvolver actividades para o apoio as candidaturas a

UNESCO da Ribeira Sacra (patrimonio Mundial) e Montañas do Courel

(Xeoparque)

lmpulsar o turismo científico, asociado entre outros, a xeoloxía,

arqueoloxía, espeleoloxía e o medioambiente natural

Favorecer a rehabilitación de elementos do patrimonio que se localicen

en rutas de sendeirismo homologadas.

Apoiar a posta en marcha do camiño do inverno, coa dotación de

servizos e infraestruturas para os peregrinos, e favorecendo unha

priorización de ditos proxectos

Apoiar a elaboración e publicacións sobre os recursos do territorio.
Apoiar a dotación de roteiros temáticos, e posta en valor patrimonio

industrial.

Aproveitar o GDR formar parte de dous xeodestinos (Ribeira Sacra e

Ancares-Courel), para sacar proveito de dous polos de atracción turística
para favorecer o intercambio de experiencias e posta en común dos

profesionais do sector.
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Como se pode apreciar o sector turístico, como elemento vertebrador do

territorio, e como sector transversal pola súa incidencia sobre os servizos,

comercio polo miúdo, sobre produción agroalimentarias, ten moitas demandas

que son perfectamente encadrables dentro do programa Leader, e ao que o GDR

tentará dar resposta, tanto polo apoio de iniciativas públicas e privadas que se

desenvolvan neste eido, tal e como se describe, como pola posta en marcha o

propio GDR de proxectos de animación e promoción territorial que se van a

abordar dende un punto de vista de socialización da poboación local, de

autoestima, de divulgación e promoción dos produtos locais, de organización de

actividades de ocio e tempo libre e en contacto coa natureza, que ademais de

permitir acadar outros obxectivos, permitirán satisfacer as demandas dos

colectivos do territorio no eido turístico.

Neste punto, e tralas reunións e charlas polo territorio se teñen detectado

o interese na posta en marcha de diversas iniciativas: os primeiros

establecementos de aloxamento turístico en adegas da Ribeira Sacra, a
dotación dun campamento turístico, un restaurante temático sobre a castaña,

creación de dúas empresas de turismo activo, diversas infraestruturas
turísticas que serán promovidas polos concellos e asociacións do territorio
dentro dos proxectos non produtivos: miradoiros, centros de interpretación
sobre recursos naturais do territorio, acondicionamento áreas fluviais e zonas

de baño, areas de descanso no camiño do lnverno, posta en valor do
patrimonio arqueolóxico, mineiro, xeolóxico. En fin, unha multitude de

proxectos e iniciativas que teñen incidencia directa sobre o sector turístico do

territorio.

SERVIZOS A POBOAqÓN

O baixo nivel de ingresos dos concellos dificulta non xa que presten novos

servízos a poboación, senón que teñen incluso dificultades para prestar os

servizos existentes.
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Neste eido, o GDR tentará de apoiar aqueles novos servizos a poboación

que se decidan prestar e dotar aos habitantes.

Para o GDR unha forma de prestar un servizo a poboación, rural,

envellecida, nun entorno despoboado e case illado, é fomentando e impulsado

accións de socialización e de relacións entre si

Sinalar que na fase de participación indicouse o estudo para a posta en

marcha de servizos de gardería, puntos de atención a infancia, polo que o GDR

estará a expectativa por si se materialización estas iniciativas, que pola escaseza

de persoas cativas nos concellos dificulta a dotación de dito servizo polo alto

custe que representa, aínda que se fai necesario poder dispoñer deste servizo

para conciliar vida laboral dos traballadores do rural.

Esas accións de socialización tamén se pretenden impulsar entre os mais

cativos, xa que o baixo número de nenos nos diferentes concellos dentro do

mesmo grupo de idade, leva a que se deba traballar na socialización e nas

relacións entre outros cativos, así como tamén traballar na intelixencia

emocional nos centros escolares para estes cativos.

Está previsto a posta en marcha e equipamento dun centro social cun

cineclube

Tamén o GDR pretende desenvolver un proxecto de dinamización do

territorio, sobre o fomento dos hábitos de vida saudable e o fomento de

actividades deportivos. Ademais e dentro desta liña, ten previsto dotar aos

concellos do GDR de defibriladores portátiles para localizar en lugares de

afluencia de público, e tamén para contribuír a xerar un territorio cardio-
protexido

SECTOR MEDIOAMBIENTAL

Esta liña de actividade estará fortemente apoiada polo GDR ao ser o medio

ambiente, os recursos naturais e o paisaxe un das señas de identidade do

territorio, e unha das liñas prioritarias que se establecerán para a posta en

marcha de iniciativas non produtivas.

304



Ribeiro Socro - Courel
Grupo de Deserrch€merto Burol

Está prevista actuacións de posta en valor dun dos Lic da zona, O Río Cabe,

e que ate agora non se prestou a suficiente atención. Un centro de

interpretación do Río Cabe, un área fluvial e o primeiro mirador sobre o canon

do cabe, serán algunhas das iniciativas previstas.

A zona da montaña, tamén terá una visualización importante neste campo,

xa que a aposta recente dos concellos da comarca de Quiroga, coa posta en

marcha da candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO para as Montañas do

Courel pode supoñer un punto de inflexión para a dinamica socioeconómica da

zona. Así está previsto dotar esa candidatura de determinadas instalacións que

poñen en valor os recursos xeolóxicos, espeleolóxicos, mineiros, e naturais dese

entorno: Centro de interpretación das covas do Courel, centro da mineria

romana, miradoiros, roteiros xeolóxicos, roteiros guiados por gps para percorrer

a serra, e editar publicacións e organización de actividades de divulgación

científica dos valores das montañas do courel e o seu paisaxe.

Tamén os concellos de A Pobra do Brollón, lncio e Triacastela, teñen
previsto efectuar iniciativas relacionadas coa valorización medioambiental, ruta

do mamut, area fluvial, interpretación da cova das choias pola importancia da

presenza de murcielados únicos, e centro interpretación da cova de Eirós, son

tan só uns dos exemplos previstos desenvolver.

E os concellos da zona Sur, tampouco escatimaran esforzos na aposta polo

medio ambiente, como Sober coa construción mirador sobre o Cabe e mellora

entorno fluvial, Saviñao coa mellora ambiental do entorno na praia da Cova.

O GDR, logo de reunións mantidas con asociacións medioambientais,

empresas de prestación de servizos medioambientais, e co sector educativo

tamén pretende levar a cabo accións de sensibilización medioambiental, e de

promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en

carbono.
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Dentro destas accións medioambientais, e incluídas nas accións de

sensibilización no territorio, o GDR pretende dar a coñecer as explotacións

agrarias o calculo e rexistro da pegada de carbono, lograr un uso mais eficiente
da enerxía na agricultura e na transformacion de alimentos, facilitar o suministro
de fontes de enerxía renovable. De resultar atractivo estas accións para as

explotacións agrarias, de xornadas de sensibilización pasaríase a xornadas

formativas para conseguir implantar o calculo da pegada de carbono das

explotacións.

os Mozos.

A pesar de ser un territorio cunha baixa poboación xove, o GDR non pode

ser alleo e debe estimular a súa participación e implicación no desenvolvemento

o territorio, facendo participes en proxectos e iniciativas que poden levar a cabo.

Xunto a baixa poboación xove, está o feito da dispersión, polo que o GDR

tentará organizar actividades que fomenten a interacción e participación de

xoves do territorio.

Unha das demandas que se recibiron no deseño na estratexia, e que estaba

en consonancia cos xoves, era referido a que o GDR organice actividades

deportivas en contacto co medio, e tamén competicións deportivas que

fomentan o deporte, e as relacións, e os hábitos de vida saudable.

O GDR ademais, tentará dirixir cara os xove o fomento da cultura

emprendora, organizando encontros nos que se amosen casos de éxitos

empresariais de xoves no rural, para poder estimular a valorización do entorno
no que viven e que poden desenvolver proxectos empresariais no rural, xa que

as potencialidades están presentes, e mais no GDR Ribeira Sacra-Courel, que

como xa se apuntou, ten no turismo, produtos agroalimentarios de calidade e o

sector forestal tres grandes nichos de creación de emprego e riqueza.

Outro das peticións realizadas dende o sector educativo para favorecer a

socialización dos cativos dos centros escolares era organizar activiades lúdicas

relacionadas co medio ambiente, para que interactuaran co medio e ao mesmo
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tempo se relac¡onasen con outros escolares. A vista desta problemática, e

petición o GDR ten previsto atender dentro das accións de animación territorial
un proxectos para os cativos do territorio relacionado co medio ambiente e o
deporte.

MAIORES

O GDR como non podería ser doutra forma pola estrutura da poboación,

tentará levar a cabo animación da poboación maior, a través do fomento dos

habitos de vida saudable e promover un envellecemento activo. Ademais e

vinculado con este obxectivo, estaría a socialización, e o coñecemento do

territorio, mediante os intercambios entre colectivos de maiores para coñecer os

diferentes concellos do GDR.

LOCATS SOCtAtS

O territorio, a priori, so estará prevista a creación de locais sociais nos

seguintes núcleos e de poboación, logo das consultas realizadas aos axentes do

territorio, e especialmente ao representantes dos 13 concellos.

Bóveda: Rubian

Folgoso do Courel: Mostad, Sobredo, Parada e Vilamor

O lncio: Martín

Monforte de Lemos: A Parte, Fiolleda, Guntín, Rozabales, Moreda

A Pobra do Brollón: Castroncelos e Vilacha

Ribas de Sil: Figueiredo e Rairos

Triacastela: Vilar

Nos locais sociais que xa existan na actualidade o GDR permitirá

subvencionar melloras que se realicen nas instalacións sempre que supoñan a

dotación dun novo servizo e/ou equipamento. Considerase que un local social

existente debera xa contar con cadeiras, mesas, auga, luz e aseos, polo que este
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tipo de equipamento non será subvenc¡onable nos locais xa existentes. Terá que

ser un novo equipamento para poder utilizar os locais soc¡a¡s con outra

función/finalidade que non se podía facer ate o momento, ou ven para a

prestación e organización doutras actividades: por exemplo adecuar parte local

para gardería, a centro de día, punto de información turística, cineclubes

En resumo pode verse como o GDR ten amplas espectativas para levar a

cabo una estratexia de desenvolvemento multisectorial, basada nas demandas

dos axentes do territorio así como do análise do mesmo. Proxectos no sector

agroalimentario (viño, mel, aceite, castañas, cogumelos), sector forestal,

empresas de servizos, comercio polo miudo, artesania, servizos sociais,

turismo, servizos a poboación, medioambiente, mozos, maiores, patrimonio

etnográfico, histórico, xeolóxico, e todos sectores contan xa con espectativas

de execución de proxectos, polo que non se está a falar de hipóteses senón de

realidades que están agardando a iniciar a xestión do programa Leader para a
posta en marcha de ditos proxectos.

Froíto deste enfoque multisectorial, para poder canalizar as demandas dos

axentes do territorio, o GDR dentro da súa estratexia reducirá

considerablemente os máximos de axudas para proxectos produtivos e non

produtivos, co desexo de poder cumprir as expectativas do territorio na posta en

marcha das iniciativas sinaladas, das que se teñen apuntado mais de 60

iniciativas.

Con esta redución dos máximos de axuda, que se detallarán nas normas de

xestión da estratexia, o GDR tamén pretende facer do programa leader un

programa que axuda a un desenvolvemento territorial equilibrado, permitindo a

realización de moitos pequenos proxectos, para facer participe a todo o

territorio dos fondos que se xestionen co programa.

E dentro desta liña, sinalar que o GDR complementara esta estratexia

multisectorial do territorio co desenvolvemento de accións de animación e

promoción territorial que estarán en consonancia coas demandas da poboación,
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e tamén na participación en proxectos de cooperación que co valor engadido
que representa a cooperación con outros territorios permitirá ao GDR estimular

o desenvolvemento do territorio.

PROXECTOS DE ANIMACIÓru ¡ PROMOCIÓN TERRITORIAL

O GDR ten previsto levar a cabo as seguintes accións de animación e
promoción territorial. A experiencia na posta en marcha do Circuito Ribeira

Sacra de carreiras Populares na Ribeira Sacra polo GDR Ribeira Sacra no Leader

2007-2013, e o seu éxito tanto de impacto promocional como de participación

(preto de 2000 corredores cada ano), leva a este GDR a empregar está formula

exitosa de actividades de promoción e animación territorial cara outros ámbitos

sociais, favorecendo a realización conxunta de actividades entre todos os

concellos.

O GDR somos conscientes de que nesta ocasión o feito de ser L3 concellos,

dificulta a realización dos proxectos, tanto pola complexidade de xestión, como

polo custe (multiplicado por 13 cada evento/acto), pero a ambición pola

animación do rural, levará ao GDR a tratar de desenvolver moitos destes

proxectos nos 13 concellos, e noutros casos,para asegurar a sua organización,

levala a cabo en varias anualidades.

Exemplo de iniciativas de animación e promoción territorial que pretende

desenvolver o GDR Ribeira Sacra-Courel:

TERRITORIO LEADER CARDIOPROTEXIDO: pretendendo dotar a todos os

concellos do GDR dun pequeño desfibrilador para poder atender urxencias no

rural, e para que podan estar localizados en zonas de afluencia de turistas. Esta

dotación de servizos a poboación, ademais de cubrir unha necesidade dos

concellos, e do territorio rural polas dificultades de acceso urxente a servizos

médicos, tamén permitirá ter cubertas as posibles urxencias que a organización

de actividades deportivas en contacto co medio se están a celebrar e se

pretende que continúen, co cal contribúese a dotar de infraestruturas turísticas,

neste caso un servizo médico
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ENVELLECEMENTO ACTIVO DO TERRITORIO: O GDR pretende favorecer un

envellecemento activo da súa poboación, así como potenc¡ar o fomento do

deporte e hábitos de vida saudable entre a poboación maior e tamén na

poboación xove, e ao mesmo tempo contribuir a organización de eventos e
actividades deportivos en contacto co medio.

Dotar os nosos maiores de coñecementos sobre os procesos de

envellecemento e as súas consecuencias.

Promover a participación activa da persoas maiores.

Dotar as persoas de estratexias para o envellecemento activo.

Sensibilizar a poboación en xeral e a poboación en particular da importancia
de hábitos de vida saudable e da participación activa na sociedade dos

maiores.

Entrear habilidades sociais para facilitar e mellorar a súa integración social.

Mellorar a rede de apoio social os maiores e a oferta de actuacións de ocio e

tempo libre.

Dotar os maiores de estratexias para facer fronte os procesos emocionais con
maior probabilidades de predominio na súa idade como son depresión,
ansiedade ou problemas de sono.

Concienciar no ámbito da xinecoloxía, xa que é no ámbito rural onde se

detecta unha menor conciencia neste eido.

Reducir o elevado número de accidentes no fogar entre as persoas maiores, o
tempo que se difunden pautas de saúde para unha mellor resposta do corpo.

Promover contornos físicos que faciliten os maiores da práctica cotiá da

actividade física.

Promoción do turismo activo.

Favorecer a comunicación e participación activa, a través do fomento das

relacións i nterpersoa is e dos encontros interxeraciona is.

Fomentar o emprego das novas tecnoloxías.
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SENslBlLlzAClóN AMBIENTAL-soclALlzAclÓN XUVENIL: aprove¡ta ndo que

o territorio conta cun aula de natureza e viveiro forestal de titularidade pública,

Viveiro de Os trollos en Bóveda, o GDR pretende desenvolver un proxecto de

animación para os centros escolares dirixido principalmente a alumnos de

primaria.

O proxecto consistiría en organizar xornada de sensibilización ambiental no

viveiro dos Trollos, no que se explicaría os procesos ambientais do terrritorio
que os rodea, facerlles ver que ese patrimonio natural afronta os mesmos retos

de conservacións no resto do planeta, e que esixen o compromiso de cada

persoa, fomentar a curiosidade sobre fenómenos da natureza que os rodea... e

tamén levar a cabo a plantación de árbores no viveiro dos trollos, no que cada

rapaz terá identifica unha árbore súa.

Por esta actividade pasarán todos os centros do territorio, e no segundo

ano, coa celebración do día do árbol, todos xuntos celebrarían unha xornada de

convivencia, e recollerían as súas árbores para levar a cabo unha plantación nun

espazo público de cada concello.

A posta en común deste proxecto, a socialización, a sensibilización

ambiental, a implicación na conservación ou posta en valor dun espazo natural,

serán o obxectivos finais, ademais da lóxica xornada lúdica que vivirán os

escola res.

CIRCUITO CULTURAL RIBEIRA SACRA.COUREL

Dentro das demandas dos colectivos do territorio, está o de celebrar

actividades de ocio e tempo libre no rural. Neste caso o GDR pretende

desenvolver un circuíto de intercambios culturais entre os concellos do GDR, a

través das distintas agrupacións de teatro e musicais coas que contan,

favorecendo o GDR os desprazamentos e organización dos eventos culturais, así
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como levando a cabo a promoción dun calendario conxunto das diferentes

actuacións teatrais e musicais polos concellos.

Ademais, de favorecer as actividades culturais e o seu desenvolvemento no

rural, está o feito de contribuír ao intercambio de experiencias entre as

diferentes agru pacións cu ltu rais.

NUNCA É TNRO¡ PARA COÑECER....O MAIS CERCANO

Programa de fomento de hábitos de vida saúdable, promoción turística,

promoción gastronómica, e de socialización das persoas maiores do territorio.

Con este programa o GDR pretende organizar actividades de socialización e

de relacións entre as persoas maiores do territorio. Este consistiría en que cada

ano cada concello do GDR podería organizar unha viaxe dos maiores do seu

concellos para ir coñecer ... outro concello do territorio, xa que a veces o mais

cercano e ao mesmo tempo o mais descoñecido.

Nesta viaxe, os maiores do concello "emisor" da excursión acudirían a

coñecer outra concellos, no que farían de anfitrións outros maiores do concello

"receptor". Nesta viaxe, dun día de duración, incluiríase necesariamente a

práctica de sendeirismo, coñecemento dos principais recursos turísticos do

territorio, e a visita a alguna explotación agropecuaria onde se elaboren algún ds

produtos agroalimentarios mais característicos do concello "receptor". Ademais,

o xantar estaría organizado sobre a base de menús de produtos e pratos

característicos do concello "receptor" .

E nesta viaxe, os maiores do concellos "receptor" serían os guías do

concello, favorecendo as relacións das persoas maiores e ese envellecemento

activo.

PROMOCIÓru ONS FEIRAS E MERCADOS

A perda de peso das feiras e mercados dos produtos agroalimentarios, leva

ao GDR a tentar levar a cabo unha promoción as feiras mediante a implicación

dos produtores agroalimentarios do territorio, co obxectivo de, ademais de
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impulsar as feiras, poñer en valor os produtos locais, estimular os circuitos

curtos de comercialización, estaría o interese en estimular o xurdimento dunha

comercia I izadora das prod ución agroa I i menta rias do territorio.

O proxecto iniciaríase coa búsqueda de produtores agroalimentarios dos

concellos para participar no proxecto.

Unha vez seleccionados os produtores, cada concello tería que escoller

unha data de feira, no período estival (para asegurar asistencia de público), e o

GDR realizará unha promoción conxunta do calendario de feiras da Ribeira

Sacra-Courel na que asistirían a todas elas os produtores agroalimentarios de

todos os concellos que se sumasen ao proxecto.

Con este proxecto agardase poñer en valor as produción locais, coñecer os

produtores e produtos próximos a cada concello, para favorecer os circuítos

curtos de comercialización, co obxectivo de ese impulso as feiras poda ter
continuidade, cando menos una vez por estación.

PURO PLACER

E para comer.....Lugo, e o GDR Ribeira Sacra-Courel pertence a Lugo, polo

que está xustificado a aposta pola gastronomía, e as actividades gastronómicas

para animar e promocionar o territorio.

O GDR pretende poñer en valor un calendario de feiras gastronómicas dos

concellos, para acadar unha promoción e difusión conxunta. Aproveitar cada

unha destas feiras, para ademais de estar cos produtores locais de todos os

concellos, para levar a cabo accións de degustación, catas e maridaxe dos

produtos agroalimentarios da Ribeira Sacra-Courel en cada unha destas feiras

agroa limenta rias.

As demandas do sector hosteleiro para apoiar as xornadas gastronómicas,

leva ao GDR o organizar como actividade de ocio e tempo libre o rural, a

organización de catas de viños, maridaxe con outros produtos, para ademais de

ser un acto lúdico e de entretenemento no rural, poida servir para impulsar a

comercialización dos produtos agroalimentarios de calidade do territorio, ao
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poder ser "catados" e explicado por profesionais as características dos produtos,

a maridaxe.

Ademais este "Puro Placer" da Ribeira Sacra-Courel sairá do territorio para

contribuir a promoción dos produtos agroalimentarios, e favorecer a súa

comercialización, ademais de servir de promoción turística da Ribeira Sacra-

Courel, dous dos Geodestinos de Galicia presentes no territorio.

Pode verse como o GDR ten un ambicioso plan de animación e promoción

do territorio, que ademais de servir para organizar actividades de ocio e tempo

libre no rural, pretende acadar unha implicación de todos os segmentos da

poboación: maiores, cativos, e a poboación en xeral. Ademais, pretendese con

todos eles, favorecer o coñecemento do territorio, favorecer e impulsar o

turismo, favorecer os intercambios comerciais, e estimular o xurdimento de

novas iniciaivas empresariais sobre produtos agroalimentarios de calidade e de

comercia lización das produccións locais

V.4 DESCRICIóN CARACTERíSTICAS INNOVADORAS

Para o GDR coa lectura das características integradas da estratexia

consideramos que xa se teñen elementos mais que suficientes para ver o
carácter innovador das accións que se pretenden desenvolver

So cos proxectos de animación e promoción territorial considéranse

totalmente innovadores, posto que ate o momento non se ten coñecemento de

que se teñan realizado accións similares a través doutros GDR, cando menos a

acción e forma de acadar os obxectivos que se perseguen.

Ademais, innovador tamén será o apoio a posta en valor do LIC Rio Cabe, e

a aposta pola valorización do patrimonio xeolóxico e arqueolóxico, como formas

diferentes de promoción turística e desenvolvemento territorial

Outro aspecto innovador será a dotación dos primeiros aloxamentos

turísticos nunha adega da Ribeira Sacra, o que sen dúbida será unha novidades
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para o sector logo de 20 anos de Denominación de Orixe e Ll- anos despois da

posta en marcha do Consorcio de Turismo, será o GDR Ribeira Sacra-Courel que

axuda a posta en marcha do primeiro aloxamento destas características no

territorio. Tamén, a dotación do primeiro campamento turístico na Ribeira Sacra

E sen dúbida, o innovador da estratexia e o convencemento de que a

aposta pola conservación do medioambiente do territorio, e a posta en valor dos

recursos naturais, paixaxísticos, xeolóxicos e arqueolóxicos,pode servir de eixo

condutor para acadar o desenvolvemento dun turismo sostible, e o

desenvolvemento rural esperado para o territorio.

V.5 OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA

Como se sinalou ao longo da

META XERAL que se establece e

viabilidade social e económica

despoboamento e tratando de

alternativa vital axeitada no seo do

Como o envellecemento da poboación está presente en todos e cada un

dos concellos do GDR, a perda de poboación polo saldo vexetativo será a todas

luces negativo, pero considerarase que o programa contribuíu a esa viabilidade

social e económica do territorio si fora capaz, coas dinámicas que se creen, de

incrementar o nivel de afiliados a seguridade social en relación aos datos de

marzo de 2016, cando se puxo en marcha o proceso para selección dos Grupos.

Ademais de tentar acadar un incremento no nivel de afiliados a seguridade

social no territorio tentar de incrementar as afiliación das mulleres para tentar
chegar a igualdade, no emprego na comarca, entre homes e mulleres.

estratexia multisectorial e innovadora, a

o de contribuír, no horizonte 2O2O, a

do territorio, conseguindo frear o

asegurar a poboación residente unha

medio rural.
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Os obxectivos finais que se pretende acadar sería os seguintes:

A. Desenvolver e potenciar o sector agrario e forestal, a través dos

seguintes obxectivos instru mentais:

a.L Formar nas potencialidades e posibilidades do territorio no eido

agrario e forestal.

a.2 Avanzar na diversificación, transformación, comercialización e
distribución da produción agroalimentaria e forestal.

a.3 Fomentar a calidade e innovación das produción agrarias e forestais,

así como apoio aos investimentos en l+D+i, e o uso das TlCs e enerxías

renovables ou plan de mellora da eficiencia enerxética

a.4 Apoiar a posta en marcha de proxectos de aproveitamento da

biomasa forestal para quebrado de madeira e pellets.

a.5 Favorecer o incremento da produtividade económica do sector

forestal, a través do aproveitamento multifuncional do monte.

a.6 FomentAr e valorizar espazos forestais para usos sociais, educativos

e turísticos.

B. Mellora da calidade de vida nas zonas rurales, a través dos seguintes

obxectivos i nstru menta is :

b.1 favorecer a implantación e desenvolvemento de empresas de

prestación de servizos sociais
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b.2 potenc¡ar e dinamizar o uso e implantación das TlCs

b.3 Favorecer e est¡mular a dinamización social da poboación rural

mediante o apoio e organización directa de actividades culturais,

sociais, artísticas, educativas, gastronómicas e deportivas.

C. Fomento e desenrolo do turismo. a través dos seguintes obxectivos

instrumentais:

c.L Realizar actividades e accións encamiñadas a valorización,

acondicionamento e equipamento do patrimonio xeolóxico, mineiro,

arqueolóxico, xeomorfolóxico, cultural, histórico, etnográfico con fins

turísticos, educativos e recreativos.

c.2 Apoiar a creación, e melloras de empresas de servizos turísticos.

c.3 Apoiar as candidaturas a Patrimonio Mundial da UNESCO da Ribeira

Sacra, e a candidatura a Xeoparque Mundial da UNESCO das Montañas

do Courel.

c.5 Colaborar no desenrolo dos xeodestinos turísticos Ribeira Sacra e

Ancares-Courel

c.6. Potenciar a ruta do Viño da Ribeira Sacra

c.7 Apoiar ao desenvolvemento do camiño de lnverno.

D. Diversificar e potenciar a actividade económica distinta da agraria-

forestal. a través dos seguintes obxectivos instrumentais

d.1 Mellorar a produtividade das pemes do territorio mediante un

apoio integral: modernizacións, acceso as TlCs, formación, apoio a

comercialización, distribución e diversificación de producións.
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d.2 Contribuír a concentración de empresas nos polígonos empresariais.

d.3 Apoiar a creación ou implantación de novas pemes.

E. Cohesión social do territorio, mellora da gobernanza a través do GDR a

través dos seguintes obxectivos instrumentais

e.1 lmplicar aos axentes do territorio nas estratexias de

desenvolvemento rural, dinamizando e favorecendo a súa participación

e implicación no seu desenvolvemento, e favorecendo o intercambio e

coñecemento doutras experiencias mediante a cooperación

interterritorial ou tra nsnacional.

e.2 Desenvolver accións que favorezan a socialización e establecemento

de relacións e vínculos sociais entre os axentes implicados na estrutura

do GDR, para un mellor funcionamento das estruturas do GDR.

Para poder acadar estes obxectivos vanse promover e apoiar unha serie

de actuacións a través das axudas Leader que se concederán, tanto iniciativas

públicas como privadas, produtivas ou non produtivas, e incluso promovidas

polo propio GDR.

A través da execución das diferentes iniciativas poderanse acadar unha

serie de obxectivos medibles da estratexia de desenvolvemento e que son os

que se citan a continuación.

o Realización de polo menos 150 proxectos, dos cales 64 serán proxectos

produtivos e 86 non produtivos (entre eles L2 accións formativas)
o Dos proxectos produtivos (64): 36 serán de particulares, 28 de persoas

xurídicas.

. Dos proxectos non produtivos (86): 61 serán do sector público e 13 do

privado, 12 del GDR
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Creación de 44 novos postos de traballo, 34 homes dos cales 6 serán

menores, e de 12 mulleres das cales 2 serán menores de 30 anos.

Contribución ao mantemento de 150 postos de traballo

lmplicación e dinamización social da poboación do territorio no

desenvolvemento dos proxectos de animación territorial desenvolvidos

polo GDR: 1500 participantes directos nos proxectos de animación

denominados Puro Placer, envellecemento activo do territorio,
sensibilización ambiental-socializacion xuvenil, circuito cultural Ribeira

Sacra-Courel, Nunca e tarde para coñecer..o mais cercano.

o Realización de 13 accións de catas, degustación e promoción dos

produtos agroalimentarios no territorio do GDR.

o Asistencia a 4 eventos, feiras ou actos de promoción dos produtos

agroalimentarios do territorio e do turismo da Ribeira Sacra-Courel fora

de Galicia.

o Realización de 12 accións formativas, nas que participaran 150 persoas

V.6 PLAN DE ACCIóN

Coa selección do GDR Ribeira Sacra-Courel como entidade xestora do

Programa Leader Galicia 2014-2020 no seu territorio, iniciarase un proceso

exhaustivo de difusión da estratexia e do manual para a xestión das axudas que

se elaborará para a ocasión.

Froito do proceso participativo da comunidade local no deseño da

estratexia, as expectativas para a posta en marcha das distintas iniciativas

descritas serán inmediatas, polo que dende o primeiro momento xa se

tramitaran os primeiros expedientes que posibilitarán ir acadando os obxectivos

descritos.

Analizando a tipoloxía de proxectos que se pretenden desenvolver xa se

pode dar unha idea clara de que están en consonancia cos obxectivos

O

a
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establecidos polo que estas accións concretas descritas permitirán acadar os

obxectivos descritos.

V.7 PREVISIóN DISTRIBUCIÓN GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA

O GDR ten deseñada unha estratex¡a de desenvolvemento coa estimación

de 5.000.000 €. A distribución do gasto público da estratexia queda tal e como

se pode ver no cadro do apartado Vlllda estratexia, cuxo resumo e:

Medida 19.2: 4.000.000,00 €

Dos cales:

o 2.600.000,00 € (65%) se destínarán a proxectos produtivos

o 1.300.000,00 € (32,5%) se destinarán a proxectos non produtivos,

dos cales:

- 1.040.000,00 € (80%) para proxectos non produtivos promovidos

por entidades públicas

- 260.000,00 € (20%) para proxectos non produtivos promovidos

por entidades privadas

o 100.000,00 € (2,5%'l para formación

Medida !9.4:1.000.000,00 €, dos cales 800.000,00 € para gastos correntes,

e 200.000,00 € para gastos de animación.

A proposta de distribución das anualidades, realizase coa previsión de que

en outubro de 2Ot6 o GDR poida iniciar a súa actividade contratando o equipo

técnico, para ir organizando a oficina administrativo e organizando

procedementos administrativos, así como iniciar plan de difusión.

Debido as novidades de xestión do programa, concorrencia competitiva, e

a posibilidade de dar formación o GDR, ante o descoñecemento neste momento

do réxime de axudas, o GDR estima unha menor dotación orzamentaria para o
primeiro ano de funcionamento.
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V.8 COMPLEMENTARIEDADE E COHERENCIA CON OUTROS

PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO QUE SE APLIQUEN NO

TERRITORIO

Na xestión do programa Leader o GDR Ribeira Sacra buscará a

complementariedade con outros programas que se apliquen no territorio, ou

por outras entidades que estan a traballar no mesmo para evita duplicidades, e

buscar a colaboración e coordinación de accións.

Así, como xa se fixo no deseño da estratexia manterasen reunións con

aqueles axentes clave do territorio cando o GDR queira promover algúnha

acción no seu campo para asesorarse, coordinarse e valorar a idoneidade do

proxecto dunh forma conunta, a vez de implicar ao sector en dito proxecto.

Por exemplo:

Co sector agroalimentario: pola multitud de actuacións previstas realizar

polo GDR neste campo, levaranos a estar coordinados co CRAEGA, a DO Ribeira

Sacra, e os produtores de carne, apícolas e co sector da castaña (todos estes

sectores con presenza no territorio)

Co sector de hostelería e restauración: coordinandose co consorcio de

turismo da Riberia Sacra, e coa asociación provincial de hosteleria delegación

sur, e tamén coa escola de hostelaria de Sober.

Co sector turístico: coordinandose co consorcio de turismo da Riberia

Sacra, e coa asociación de turismo rural, e as entidades que promocionan os

camiños xacobeos

Co sector educativo: coordinandose cos centros escolares para un correcto

deseño dos plans de sensibilización ambiental para cativos, xornadas de

intercambio cultural entre centros escolares, socialización dos cativos, traballo

con intelixencia emocional para menores
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Esta coordinación e colaboración para a posta en marcha de proxectos de

animación e promoción territorial, servirá, como se citou antes para evitar

duplicidades, pero tamén para mellorar o desenvolvemento conxunto de ditos

sectores de actividade.

Dado que o GDR ten previsto dar formación con cargo a súa estratexia, o

GDR buscará unha total complementariedade cada ano co plan formativo que

leve a cabo o FSE, para evitar duplicidade de cursos, buscando complementar

aquela formación demandada pola poboación do territorio e os axentes sociaisi

e que non teña cabida polo FSE. Cada ano o GDR revisará os plans formativos a

través do FSE para poder planificar correctamente a formación evitando

duplicidades.

Co FEGA, para coordinar as liñas de axuda que poderá subvencionar cada

ano o GDR no sector vitivinícola, evitando que aqueles proxectos que

subvencione o FEGA para o sector non subvencionalo o GDR dentro da

estratexia.

E con carácter xeral, o GDR tentará coordinar todos os seus proxectos cos

axentes aos que vai dirixido os mesmos, para, ademais da búsqueda da

colaboración e implicación, buscar a complementariedade de accións, evitando

duplicidades.

É esta prevista colaboración e coordinación cos sectores aos que se dirixirá

as actuacions propiamente desenvolvidas polo GDR, o que otorgará a coherencia

ao programa de desenvolvemento deseñado polo GDR, xa que se tentará que as

actuacións que se desenvolvan conten co beneplácito dos axentes aos que se

dirixe as accións, conseguindo acadar esa coherencia que se require para os

progra mas de desenvolvemento.
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V.9 PLAN DE FORMACIÓN

Ante a posibilidade que brinda as bases da convocatoria referidas a

decisión de cada GDR de incluír na súa estratexia un plan de formación, os

axentes do territorio, unanimemente así o decidiron, e por iso se inclúe o
seguinte plan de formación.

E preciso sinalar que o feito que na bases da convocatoria non se

especifique nada sobre a duración dos plan formativos nin sobre o mínimo de

alumnos por acción formativa, pode condicionar o desexo de organizar un

plan formativo como o que se detalla a continuación.

Os cursos/xornadas formativas estarán orientados a incrementar a

capacitación para o emprego da poboación activa do territorio.

Para o método do calculo dos custes estimados das actividades

formativas terase en conta os valores empregados para ditas accións de

formación por parte da consellería de medio rural da Xunta de Galicia.

Cada ano o GDR Ribeira Sacra-Courel coordinara a planificación dos

seus cursos/xornadas, coas actividades formativas que se financien co Fondo

Social Europeo (FSE) no territorio, de tal forma que o GDR non impartira

cursos de contido similar ao que promova o FSE no territorio.

Os sectores aos que vai dirixido o plan formativo serán:

- Agroalimentario: viño, castañas, aceite, mel, carne, hortícola e
frutícola, fomentado os procesos de elaboración, transformación e

comercialización das producións agroalimentarias, así como o uso das

novas tecnoloxías da información.
- Hostalaría: formación en idiomas, atención ao cliente, redes sociais, e

marketing on-line.

- lndustria en xeral: favorecendo a utilización de novas tecnoloxías que

posibiliten a consolidación e mellora dos procesos industriais.
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No ámbito do fomento da cultura emprendedora no territorio, e o
xurdimento de novos nichos de mercado, incidirase nas

potencialidades do sector turístico para a creación de empresas de

servizos turísticos.

Sector forestal: impulsando o aproveitamento multifuncional do

monte.

Servizos: formación no eido dos servizos sociais, e atención a persoas

maiores. Este sector, ao estar recentemente apoiado con plans

formativos do FSE centrarase, inicialmente, mais nos aspectos de

creación de empresas de acompañamento a persoas maiores, de

servizos as persoas maiores, para a creación de centros de día,

gardarías.

Sinalar que os plans de formación, ef ou xornadas formativas e

divulgativas do fomento da cultura emprendedora, por petición dos

axentes do territorio tentárase incidir na demostración e presenza de

exemplos empresariais de éxito doutros territorios, servindo estes

exemplos de sectores, produtos e actividades que tamén se podan

desenvolver no territorio.
Ademais, a formación que se pretende impartir incidirá na parte

práctica, demostrativa e visitas sobre terreo, tanto dentro como fora

do territorio para fomentar, co uso e a experiencia, un mellor

a proveita mento das accións formativas.

Dun breve análise do mercado laboral do territorio pódese obter o
seguinte DAFO

DEBILIDADES E AMEAZAS.

o Territorio de predominio de montaña

o Acusada dispersión da poboación
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o Pirámide poboacional totalmente invertida, mo¡ estreita pola base

característica de territorio moi dependente,

o A poboación activa do territorio e inferior a inactiva

o Nivel de envellecemento moi elevado.

o Desequilibrio a longo prazo do territorio,
o Dificultade para recambio da poboación que se xubila.

o Baixo nivel de rendas no territorio, e baixo nivel de valor engadido

da produción agricola, industriale servizos.

o Elevado nivel de paro rexistrado, dificultade de atopar emprego nos

concellos do territorio.
o Elevado nivel de demandantes de emprego no sector servizos,

o Elevado paro rexistrado no sector agrícola, construción e sen

emprego anterior
o Alto peso das afiliacións a seguridade social no sector agricola.

o Baixo nivel de desenvolvemento empresarial.

o Elevada presenza de empresarios autónomos, individuais,65,TI%o

o Pouca iniciativa emprendora

o Concentración actividade empresarial,

o Baixo desenvolvemento do cooperativismo.

o Baixo nivel de empresas no tecido industrial.

o Elevado peso sobre tecido empresarial do sector da construción.

o 66,61,% das empresas existentes non teñen asalariados.

o 98,39% das e presas son microempresas.

o Elevado peso das explotacións agrarias con reducida dimensión.

o Baixo aproveitamento do sector forestal

o Baixa nivel de utilización e aproveitamento do regadío no Val de

Lemos.

o Baixo nivel de utilización das TIC nas explotacións agroalimentarias.

o Escasa cualificación e profesionalización dos traballadores agrarios
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FORTALEZAS E OPORTUNIDADES

o Saldo migratorio positivo no ano 2014, con 103 retornados.

o Alta afiliación a seguridade social no sector agrario, Inicio dun

centro de asesoramento empresarial para novos emprendedores.

o Finalización do porto seco de Monforte, e posibilidade de

implantación novas de empresas de fora do territorio para

aproveitar este nodo loxístico.

o lmportante sector vitivinícola, asociada a produción de alta calidade

e vinculada a paisaxe e especial orografia dos viñedos.

o Auxe e impulso crecente e continuo da agricultura ecolóxica.

o Presenza no territorio da sede do Consello Regulador de agricultura

Ecolóxica, da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, e do Consorcio

de Turismo da Ribeira Sacra.

o Auxe do destino turístico da Ribeira Sacra.

o Presenza de dous camiños a Santiago de Compostela, o camiño

francés polo norte do territorio, e o recen recoñecido camiño do

lnverno polo sur.

o Gran riqueza e patrimonio forestal por desenvolver.

desenvolvemento da casta ñicu ltu ra.

o A recuperación do cultivo das variedades tradicionais de olivos na

comarca de Quiroga, e o xurdimento de almazaras.

o Recoñecida calidade dos produtos agroalimentarios do territorio:
viño, aceite, mel, castañas, e carne de vacún.

o Clima con variantes oceánicas-mediterráneas no sur do territorio
que o fan apto para o desenrolo da agricultura, sector hortícola e

frutícola.

o Aproveitamento do regadio do Val de Lemos, terras sen utilizar con

enorme potencialidades como produtos da horta e cereais.

o Gastronomía de calidade.

o Elaboración dunha candidatura a Patrimonio Mundial da Unesco

para a Ribeira Sacra.
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Elaboración dunha candidatura para Xeoparque Mundial da Unesco

das Montañas do Courel.

Recente interese polas novas plantacións de castaño de froito.

Novos nichos de emprego vinculado a prestación de servizos sociais

e asistenciais, e no sector de servizos turísticos.

Cambio da mentalidade sobre a valorización do rural trala crise

económica recente.

Emprego no sector de servizos vitivinícolas, polo envellecemento

da poboación, profesionalizacÍón dos viticultores e a necesidade

das adegas, polas ampliacións das superficies propias de viñedo

de dispoñer de profesionais para traballar no sector.

As liñas de formación que pretende poñer en marcha o GDR Ribeira

Sacra inciden directamente sobre as potencialidades do territorio e que

poden ser fonte de creación de riqueza e emprego no rural. A
produción, transformación e comercialización de produtos agrarios de

calidade esta a ser, e aínda pode ser mais, un dos grandes nichos de

emprego na zona, asociado ao Viño da Ribeira Sacra, Aceite, Mel, e os

produtos ecolóxicos, que na actualidade xa son un referente nesta

zona. Acadar esa profesionalización e orientación cara o mercado de

calidade das produción da horta, castaña, frutícola, carne, como xa o
son os anteriores produtos será un reto a acadar coa formación por

parte do GDR.

Ademais, o turismo segue a ser un dos puntos fortes da zona,

asociado a paisaxe, natureza e aos produtos agroalimentarios, polo que

o desenvolvemento conxunto deses sectores contribuirá a que se xere

emprego e riqueza no territorio.

Por último sinalar que o elevado paro rexistrado no territorio de

poboación sen emprego anterior, leva ao GDR a considerar que co plan

de formación se tratará de que se fomente o autoemprego, e a
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produción, transformac¡ón, comerc¡alización das producións agrarias e

o turismo son os nichos de mercado.

Punto aparte, polo seu impacto presente e polas súas necesidades

actuais sería a viticultura, onde estanse a demandar xente formada nas

labores vitícolas deste viñedo, xefes de viticultores, xa que o abandono

de viñedos polo envellecemento da poboación sin relevo provocou

recentemente que as adegas levaran a cabo novas plantacións para as

cales precisan profesionais e empresas de servizos vitícolas con

coñecementos sobre as principais tarefas a realizar nos viñedos da

Ribeira.

E outro aspecto a sinalar do plan formativo, pola demanda do sector,

sería os empresarios das salas de despece, que precisan xente

cualificada para traballar nelas, e que non atopan profesionais. Esta

formación, aínda que custosa, polas necesidades do mercado na zona,

deberá ser atendida polo GDR para a formación da poboación con altas

posibilidades de emprego en dita industria.
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