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A Violencia de Xénero é unha preocupación principal 
para os galegos e galegas. O municipalismo non é in-
diferente tampouco ante a importancia de minorar a 
violencia sexista na cidadanía con accións que fomen-
ten a igualdade e poñan de manifesto o rexeito cara a 
violencia exercida contra as mulleres e nenas.

Desde a Federación, aínda que somos conscientes que 
nós sós non imos resolver o problema, arrimamos o 
ombro colaborando e aportando recursos e material 
divulgativo para que os concellos o poidan empregar 
de forma gratuíta.

En concreto, e con motivo do Día Internacional para 
a Eliminación da Violencia contra a Muller, desde a 
Fegamp puxemos en marcha a campaña Concellos Galegos 
#PoloBoTrato que realizamos en colaboración co Colexio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG). Esta campaña, que 
nacía en 2016 co compromiso de loitar pola igualdade está 
apoiada nun decálogo sinxelo pero contundente coas acti-
tudes a incorporar nun día a día municipal máis igualitario. 
Os concellos que se suman á campaña, comprométense 
á prevención das actitudes violentas e ao fomento de 
valores de igualdade nas actividades dirixidas a menores; 
tamén se comprometen a eliminar o sexismo da linguaxe 
ou da publicidade que realiza o municipio, e a ruptura cos 
roles de xénero tradicionais, fomentando a ética no coida-
do tanto de menores como de persoas dependentes. Xa é 
o terceiro ano que promovemos esta campaña e estamos 
satisfeitos cos logros alcanzados.

Tamén temos impulsado en colaboración con outras en-
tidades outrasiniciativas neste eido, como a campaña 
#DeTroulaConSentido As Festas Galegas Libres de Violencias 
Sexistas, que impulsamos coa colaboración do Colexio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) e da Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, coa intención de 
lograr que as festas populares de Galicia estean libres 
de violencias sexistas; esta foi unha das iniciativas que 
tivo mellor acollida desde os concellos e entidades orga-
nizadoras de festas en todo o territorio galego, e foron 
moitos municipios e institucións os que se interesaron 
e compartiron o material visual da campaña.

Deixando a un lado o esencial, hai outros temas impor-
tantes que están moi presentes no día a día da fede-
ración este outono como é a continuidade dos Grupos 
Supramunicipais de Emerxencias (GES), un tema no que 
a Fegamp traballou a reo para garantir a continuidade 
dos mesmos e atopar a mellor opción para asumir o seu 
financiamento; tamén ten sido importante a adhesión 
por parte dos concellos ao convenio para a limpeza da 
biomasa nas faixas secundarias que a Fegamp firmou coa 
Consellería de Medio Rural este verán; ou o efecto do SII 
no IVE no que estamos a traballar desde a federación 
para atopar solucións que nos beneficien aos concellos.

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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03* Carta do Presidente
O presidente da Fegamp fala sobre igualdade e valora 
o traballo feito esta outono pola federación.

06* Convenios
Máis datos sobre os convenios máis importantes 
que ratificou a Federación nos últimos meses.

08* A Fondo
Realizamos un resumo das recomendacións da Comisión 
Especial de Estudo e Análise das Reformas de Política Forestal, 
de Prevención e Extinción de Incendios Forestais e do Plan 
Forestal de Galicia, celebrada no Parlamento de Galicia.



12* Informe Económico
O informe deste outono recolle as cifras definitivas da PIE para o ano 2016.

16*  Iniciativas Locais:  
Cidades Amigas da Infancia

Poñemos luz sobre esta iniciativa de UNICEF Comité Galicia que ten como 
obxectivo dar voz á infancia e á adolescencia nos concellos galegos. 

20* O Faladoiro
Darío Janeiro, director xeral de Dominio PuntoGal, reflexiona 
sobre a implantación do dominio galego en Galicia.

24*  Fondo Galego  
de Cooperación

O Fondo Galego cóntanos máis datos sobre a segunda 
edición do programa Vacacións con Traballo en Galicia.

26* Actividades e Eventos
Repasamos as xornadas levadas a cabo  
este outono en diferentes eidos

30* Ao compás
Sabías que Federico García Lorca tamén escribiu poemas en 
galego? Descobre a súa historia de amor con Galicia e como 
Madrigal á cibdá de Santiago se converteu en canción.
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- - -

CONVENIOS
- - -

A Fegamp e Sanidade firman o 
convenio que financia as UAD galegas

Un orzamento  
de 28,5 millóns  
de euros en 4 anos 
para o convenio de 
faixas secundarias 

Este outono, o presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias 
(Fegamp), Alfredo García, xunto co 
conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez 
Almuíña, firmaron o convenio a través 
do cal se achegan 3.979.799 euros para 
axudar aos concellos no financiamento 
dos programas de atención sociosani-
taria que desenvolven as 13 unidades 
asistenciais de drogodependencia (UAD) 
que existen en Galicia. Con este convenio 
subvenciónase polo tanto o gasto dos 
concellos galegos que contan cunha 

unidade asistencial para persoas con 
trastornos aditivos. No convenio firmado 
hoxe colaboran tamén a Vicepresidencia 
e a Consellería de Presidencia, adminis-
tracións Públicas e Xustiza.

No acto de sinatura o presidente da 
Fegamp, Alfredo García, insistiu na 
necesidade de avanzar na cesión destas 
unidades asistenciais ao Sergas xa que 
son unidades de atención que están a 
prestar un servizo sanitario: “con esta 
motivación creouse unha Comisión na 
que se traballará para ir avanzando no 

tema da cesión ao Sergas das UADs e co 
obxectivo de que a medio prazo sexan xa 
xestionadas polo departamento sanitario 
da Xunta”, aclarou o presidente.

En canto aos datos do servizo dicir que 
en 2017 foron un total de 7.634 as per-
soas atendidas en Galicia a través das 
13 UADs coas que conta a comunidade 
situadas nos concellos de Ourense, 
Burela, Monforte de Lemos, Cangas, 
O Grove, Pontevedra, Porriño, Vigo, 
Vilagarcía de Arousa, Carballo, Noia, 
Ribeira e Santiago.

O presidente da Fegamp, Alfredo García, 
a conselleira do Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, e o presidente da empresa pú-
blica Seaga, Pablo Arbones, realizaron 
o 9 de agosto a sinatura oficial do con-
venio de limpeza de faixas secundarias 
que regulará a colaboración entre as 
tres administracións para a prevención 
de incendios. Este convenio, segundo o 
presidente da Fegamp “amosa o traballo 
de colaboración desenvolvido por ambas 
entidades” pero “tamén deixa claro que 
os concellos non tiña capacidade para le-
var a cabo esa competencia”, aseguraba 
no acto de sinatura do acordo.

Os case douscentos concellos interesados 
xa solicitaron a súa adhesión voluntaria 
ao convenio para poder así acceder ao 
financiamento previsto, que en concreto 
será de 28,5 millóns de euros a repartir nos 
próximos 4 anos. En canto aos criterios de 

actuación para determinar onde executar 
primeiro as labores necesarias de desbroce 
van estar asentados sobre criterios obxec-
tivos que van están a ser determinados 
entre outros polo risco de incendios nos 
últimos anos, a alta actividade incendia-
ria, a afectación do vento nordés, ou a 
posesión de Plans de Emerxencias. Os 
labores de desbroce serán realizados pola 
empresa pública Seaga.

O presidente da Fegamp, Alfredo García, 
explicou que “este convenio é un paso 
adiante para cumprir o obxectivo de que 
os núcleos de poboación estean protexi-
dos en caso de incendio” pero tamén 
aclarou que “aínda que pode resolver o 

tema da seguridade este convenio non 
acabará cos incendios xa que iso só se 
conseguirá poñendo en valor o monte”.

Unha cuestión fundamental que quixo 
destacar tamén o presidente foi que a 
implicación dos propietarios, que cum-
prindo a súa obrigación de desbrozar 
os seus terreos, “están a eliminar a 
percepción errónea de que son as admi-
nistracións as que teñen que limpar as 
fincas”. Por iso, asegurou García, “inci-
dirase na identificación de propietarios 
de parcelas que non estean limpas ou 
abandonadas procedendo á sanción ou 
execución subsidiaria á costa dos pro-
pietarios”, concluíu.



Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp 

e alcalde de Cervo

A creación dos Grupos de Emerxencias 
Supramunicipais (GES) foi unha deci-
sión acordada no seu día por todas as 
administracións –locais, provinciais e 
autonómica–, como unha aposta ba-
seada na cooperación sendo máis que 
acertada dado o traballo fundamental 
que desenvolven en beneficio de toda 
a comunidade.

Integrados en 28 unidades e con máis de 
300 efectivos, é indiscutible que ocupan 
unha posición inequívoca tanto no mapa 
de emerxencias, como en materia de 
prevención e apoio ás entidades locais, 
dando cobertura a máis da metade dos 
municipios galegos.

Neste contexto, resulta primordial que 
estes traballadores que están sempre pre-
parados para atender calquera situación 
de risco que se produza no seu ámbito de 
actuación, sigan a exercer esa colabora-
ción directa e estreita coa veciñanza, e 
cos concellos dos que dependen, en todos 
aqueles aspectos que son de competencia 
local e actuando, primordialmente, nas 
cuestións que poidan comprometer a 
seguridade e a salubridade das persoas 
e do medio ambiente.

As funcións a realizar polos GES son 
variadas: labores de roza e silvicultura 
preventiva en terreos forestais de titula-
ridade municipal ou de dono descoñecido 

e en parcelas abandonadas; retirada de 
animais feridos, mortos ou abandonados; 
sinalización do tráfico e colaboración 
coas autoridades competentes en ma-
teria de protección civil en situacións 
de concentracións de persoas en activi-
dades deportivas, culturais ou sociais, 
e colaboración coas entidades locais 
en todo aquilo que demanden estes 
eventos; eliminación de niños de vespa 
velutina; limpeza de vertidos plásticos 
ou árbores en vías públicas; actuacións 
en materia de prevención e extinción de 
lumes forestais e urbanos no ámbito da 
súa demarcación; atención de situacións 
de emerxencias derivadas de riscos na-
turais; mantemento da rede de estradas 
e das vías de comunicación…

Este amplo abanico de funcións constata 
a necesidade de seguir a contar cos GES 
que por suposto teñen que atender, con 
carácter prioritario, calquera situación 
de emerxencia que se produza, pero que 
tamén teñen que servir de axuda noutras 
situacións de necesidade para o concello 
porque a optimización e a racionaliza-
ción do gasto público é compatible, tal 
e como vimos comprobando trala expe-
riencia acumulada en todos estes anos, 
coa xestión eficiente dos recursos.

Temos que poñer en valor, pois, esa 
dobre vertente nos cometidos dos GES: 

unha función principal como brigadas 
de apoio ás emerxencias e, en segundo 
termo, a de reforzo para dar resposta ás 
necesidades da veciñanza e das entida-
des locais nos diversos quefaceres que 
vimos de apuntar.

O seu é polo tanto un traballo esixente, 
de gran valor para a comunidade e que 
debe desenvolverse nun marco no que 
prime tamén a súa seguridade. Neste sen-
so, os representantes do municipalismo 
estamos a valorar, dando cumprimento a 
ese precepto que se recolle no Estatuto 
dos Traballadores, a posibilidade de es-
tablecer xornadas de traballo en quendas 
de 8 horas no canto de 24 horas como se 
está a facer na actualidade, tanto como 
medida de protección laboral para o seu 
día a día, como porque favorecerá tamén 
a calidade do servizo.

Os GES, un servizo para atender as necesidades da cidadanía

O acordo ao que se chegou entre concellos, deputacións e a 
Xunta, pecha unhas negociacións que se alongaron durante va-
rios meses. En decembro de 2018 remata o convenio que rexía 
o funcionamento dos Grupos Supramunicipais de Emerxencias 
(GES) e a nosa federación, sabedora da importancia da conti-
nuidade destes grupos, tanto para os concellos como para o 
mapa de emerxencias de Galicia, ten sido unha parte vital nas 
negociacións para motivar a súa continuidade.

Finalmente, tras o acordo alcanzado, as deputacións asumirán 
o 40 %, os concellos o 7,5 % e a Xunta de Galicia o 52,5 % do 
custe total do servizo. 

Desde os servizos xurídicos da Xunta deberán agora traballar 
de forma acelerada para firmar o novo acordo de colaboración 
antes do fin de 2018, xa que é a data na que se extingue o 
convenio vixente para estes grupos.

O esforzo financeiro de concellos 
e deputacións consegue a 
continuidade dos GES



Alfredo García, presidente da nosa 
federación, realizaba na Comisión de 
Incendios unha intervención baseada no 
aproveitamento do monte. Destacamos 
aquí algunhas reflexións:

“Porque estamos seguros de que o monte 
arde porque en moitos lugares de Galicia 
non ten valor, e iso hai que cambialo. 
Baixo o noso punto de vista, un monte 
que non produce é un monte que está 
condenado a arder”.

“Pero o que necesitamos é non que-
darnos nunha perspectiva localista. A 
diferenza de noutras materias, o lume 

non entende de fronteiras polo que unha 
visión demasiado local non axudará. Hai 
que chegar a acordos entre rexións, en-
tre comunidades, entre administracións, 
entre países”.

“Hai que tomar decisións para axu-
dar aos nosos bosques, e xestionar os 
montes dunha forma comprometida coa 
Natureza, que reporte un beneficio á 
sociedade e que sexa viable economica-
mente. Os instrumentos de planificación 
serán claves para poñer en valor os pro-
dutos forestais. Montes produtores serán 
montes protectores”.

Queremos recordar que desde o ano 2006 
producíronse un total 43.815 incendios 
que afectaron a 310.106,48 hectáreas en 
Galicia. Destacan neste ámbito temporal 
as dúas grandes vagas de lumes de agos-
to de 2006 e outubro de 2017.

Realizamos neste número un resumo das 
recomendacións da Comisión Especial 
de Estudo e Análise das Reformas de 
Política Forestal, de Prevención e 
Extinción de Incendios Forestais e do 
Plan Forestal de Galicia, celebrada no 
Parlamento de Galicia co obxectivo de 
recoller a experiencia acumulada dende 
2006 e, especificamente, para definir e 

trasladar conclusións e recomendacións 
tras a extraordinaria vaga de lumes que 
sufriu Galicia en outubro de 2017.

As conclusións da comisión creáronse a 
través dos relatorios de máis de 50 com-
parecentes no Parlamento de Galicia con 
cargos de responsabilidade en materias 
relacionadas coa prevención e extinción 
de incendios. Entre os comparecentes 
atopábase o presidente da Fegamp, 
Alfredo García, xunto con outros/as al-
caldes/esas galegos/as que amosaron a 
súa visión dos motivos polo que arde o 
monte en Galicia afondando tamén nas 
necesidades do rural galego.

8.
- - -

A FONDO
- - -

Conclusións  
da Comisión do 
Parlamento Galego 
tras os incendios 
de outubro

Algunhas reflexións



> A FONDO

Política 
Forestal

Obrigas concellos

 FAIXAS SECUNDARIAS  
DE XESTIÓN DA BIOMASA
1. Impulsar ordenación progresiva das 

franxas de protección ao redor dos 
núcleos de poboación comezando polas 
áreas de maior risco de incendios.

2. Posibilidade de delegar no 
concello os traballos de limpeza 
por un prezo adecuado.

 OUTRAS
1. Contratación municipal de persoal 

dedicado a tarefas de silvicultura, 
limpeza de montes e/ou outras 
tarefas de valorización forestal.

2. Elaboración dos Plans Municipais 
de prevención e defensa 
contra incendios forestais.

Obrigas Xunta de Galicia

 OBRIGAS INMEDIATAS
1. Creación por parte da Xunta de Galicia 

dun Ente Instrumental Específico 
que dirixirá e coordinará a todas as 
administracións públicas con competencias 
en materia de prevención entre as súas 
diferentes obrigas, e que deberá estar 
creado antes do 30 de xuño de 2019.

2. Creación informe expertos para a reforma 
do servizo de prevención e extinción 
de incendios: capacitación profesional, 
estrutura e funcionamento antes do 
período de alto risco de incendios 2019.

 FAIXAS SECUNDARIAS 
DE XESTIÓN DA BIOMASA
1. Establecer mecanismos de coordinación 

cos concellos para facilitar cumprimento 
da normativa de faixas secundarias 
de xestión da biomasa a través do 
Ente Instrumental Específico.

2. Aplicar mecanismos de investigación da 
propiedade e de mobilización de terras de 
xeito prioritario nas faixas secundaria/ 
Cooperación AGADER - Catastro.

 OUTRAS
1. Implicación no uso de produtos 

forestais galegos certificados 
derivados dunha xestión forestal 
sostible nas infraestruturas públicas.

2. Garantir un seguimento do cumprimento 
do Plan Forestal (con informes 
de indicadores de xestión).

3. Rexistro cartográfico e informático 
das redes de defensa de cada distrito.

4. Elaboración pola consellería de Medio 
Rural dun informe sobre a situación 
dos Montes Veciñais en man común 
e impulsar a redacción de proxectos 
de ordenación nos mesmos.

5. Reforzar o coñecemento pola 
cidadanía do teléfono 085.

Apoio  
e axudas

 CONCIENCIACIÓN SOCIAL
1. Campañas de concienciación no ámbito 

escolar e nos medios de comunicación.
2. Programas de Voluntariado Ambiental.
3. Inclusión nos plans de estudo de 

ensino obrigatorio (infantil, primaria e 
secundaria) a sensibilización ambiental.

4. Fomentar consumo de produtos 
forestais galegos.

 SILVICULTORES
1. Figura Silvicultor activo – Rexistro oficial 

e voluntario de silvicultores activos.
2. Posta en marcha das Unidades 

de Asesoramento e Xestión de 
Explotacións Agrarias (UAXES).

3. Distritos Forestais como Servizo 
Público de Xestión Forestal.

4. Plans de formación e capacitación 
profesional de distrito.

5. Prioridade das subvencións para 
silvicultor activo e adecualas ao perfil 
de destinatario e actividade.

 ORDENACIÓN MONTES
1. Desenvolver un Fondo Forestal 

Nacional (para incentivar montes 
ordenados e/ou compensar restricións 
por espazos protexidos).

2. Axudas: prioridade ás comunidades 
de montes cumpridoras.

3. Promover incentivos fiscais e financeiros 
para a mellora do medio rural (incentivos 
ás SOFOR, exención de IBI para montes 
sostibles, réxime fiscal específico para 
silvicultor activo, axudas e incentivos a 
actividade agrogandeira sostible, etc).

4. Impulso aos selos de calidade.
5. Impulso xestión agrupada do monte.
6. Estudo xurídico con análise da 

situación doutros territorios cun sector 
forestal altamente desenvolvido.

Lexislación 
normativa

 USOS DO SOLO
1. Prohibir cambio uso forestal durante 

30 anos en terras queimadas. 
2. Regular as excepcións á prohibición 

de pastoreo en zonas queimadas.

 MEDIO AMBIENTE
1. Nova Lei de Conservación  

da Natureza de Galicia.
2. Ampliar Rede Natura 2000.
3. Revisións dos Plans de Ordenación 

dos Recursos Naturais e os Plans 
Reitores de Uso e Xestión dos 
Parques Nacionais e Naturais.

 XESTIÓN MONTES
1. Reforma Imposto Sociedades  

e exención  
no IBI para montes sostibles. 

2. Reformas legais para facilitar  
a xestión a través das SOFOR 
(Sociedades Forestais).

3. Crear Consello Comunidades 
Montes Veciñais.

4. Comisión de Simplificación Normativa.
5. Ordenación dos usos turísticos, 

sociais e recreativos dos montes 
públicos e privados.

6. Certificación Forestal.
7. Plan de Ordenación de Recursos Forestais.
8. Plans de mellora das zonas de pastoreo 

extensivo en terreos forestais.

Estrutura  
da propiedade

 ORDENACIÓN TERRITORIO
1. Directrices Ordenación do Territorio.
2. Catálogo de terreos alta produtividade 

agropecuaria e forestal.

 REFORMAS AGADER
1. Renomear e reformar AGADER.
2. Obxectivos: mobilidade da terra produtiva 

e Loitar contra o abandono da terra.
3. Cooperación AGADER – Dirección 

Xeral do Catastro - Patrimonio do 
Estado para axilizar procesos de 
expedientes investigación de fincas.

4. No ámbito forestal levar a cabo investigación 
da propiedade privada individual dos montes.

5. Modificar marco normativo para 
fincas de titular descoñecido con 
posible incorporación ao AGADER.

 MOBILIDADE DE TERRAS
1. Impulsar Observatorio Mobilidade 

de Terras de Galicia.
2. Reforzar papel Banco de Terras.
3. Proxectos piloto para uso agrario 

ou forestal (Impulsar os GDR).
4. Creación de Polígonos agrícolas ou forestais.

Prevención e extinción 
de incendios

 PREVENCIÓN/EXTINCIÓN
1. Creación informe expertos 

para a reforma do servizo.
2. Crear ente instrumental de 

coordinación dependente da Xunta.
3. Implantar Rede de Cámaras de 

Vixilancia Forestal e novidades TIC.
4. Sistema de Seguros contra 

incendios Forestais.
5. Definir papel das Brigadas Municipais.
6. Recuperar uso queimas controladas 

fora do período de máximo risco.
7. Impulso dos montes protectores.
8. Reforzar o coñecemento pola 

cidadanía do teléfono 085.
9. Plans de prevención e defensa de 

distrito contra os incendios forestais.

 MAPA EMERXENCIAS
1. Eliminar zonas escuras no mapa 

de emerxencias de Galicia.
2. Comarcalización parques de 

bombeiros das grandes cidades.
3. Creación novos servizos 

zonas deficitarias.
4. Revisión das funcións e 

financiamento dos GES.
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Este verán a Fegamp puxo en marcha 
xunto coa Secretaría Xeral de Igualdade 
e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 
(COPG) a campaña de sensibilización que 
teñen realizado de forma conxunta as tres 
entidades baixo o título: “De troula con 
sentido, as festas galegas libres de violen-
cia sexista”. O presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias, Alfredo 
García, a secretaria xeral de Igualdade, 
Susana López Abella, e a decana do 

Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 
Rosa Álvarez, presentaron a campaña que 
puxeron a disposición non só de todos 
os concellos de Galicia senón tamén de 
todas as entidades, fundacións, comisións 
de festas ou asociacións responsables da 
realización de eventos festivos.

O presidente da Fegamp, Alfredo García, 
destacou “o traballo das tres entidades 
que de forma conxunta puxeron en 
marcha esta campaña cun único fin: a 

vontade de axudar no camiño de acabar 
coa lacra social que supón a violencia se-
xual”. Na presentación afondouse tamén 
na importancia de que o material fose 
feito para poder ser empregado co nome 
das festas que se van a desenvolver xa 
que sendo máis próximo podería incidir 
máis na conciencia da cidadanía.

A campaña segue dispoñible de forma 
gratuíta na nosa web na sección A 
FEGAMP POLA IGUALDADE.

10.
- - -

A FEGAMP POLA 
IGUALDADE
- - -

Concellos Galegos 
#PoloBoTrato

A Fegamp, A Xunta e o COPG 
unen forzas contra a violencia 
sexista nas Festas Galegas 

Crece a Rede de 
Entidades Locais 
contra a violencia 
de xénero

Galegos #PoloBoTrato, unha iniciativa 
que xa comezou no 2016 e que as dúas 
entidades teñen intención de continuar 
apoiando.

Trátase de achegar un decálogo de Boas 
Prácticas en Igualdade para ser aplicadas 
dentro dos quefaceres diarios dos muni-
cipios, incluíndo así unha perspectiva de 
xénero na toma de decisións. Estamos 
a falar de compromisos como: prestar 

apoio para a conciliación laboral e fami-
liar, difundir unha imaxe non sexista das 
mulleres ou rexeitar aquelas propostas 
que o fagan.

Todo o material da campaña #PoloBoTrato 
está dispoñible para o uso por parte de 
todos os concellos galegos na web da 
federación na sección A FEGAMP POLA 
IGUALDADE e pode ser personalizado co 
nome do propio municipio.

Con motivo do Día Internacional contra 
a violencia exercida contra as mulle-
res, a federación, co apoio de novo do 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 
lanza de novo a campaña Concellos 

O presidente da Federación Galega de 
Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo 
García, e a secretaria xeral de Igualdade, 
Susana López Abella, acompañados da 
directora xeral de Administración Local, 
Marta Fernández-Tapias, presentaron este 
outono na sede da Fegamp o listado de 
accións gratuítas para o curso 2018-2019 
para os concellos membros da Rede de 
Entidades Locais contra a violencia de xé-
nero. As actividades ofertadas, sen custe 
algún para os concellos adheridos, inclúen 
obradoiros, charlas, cursos, exposicións, 
proxeccións, visitas, e tamén formación 
específica para o persoal municipal en 
materia de violencia de xénero. 

As entidades locais que pertencen á Rede 
de entidades locais contra a Violencia 
de Xénero non deixan de crecer e xa son 

un total de 194 concellos adheridos que 
veñen a representar case dous terzos do 
total. O presidente da Fegamp, Alfredo 
García, reflectía na presentación das 
actividades a súa satisfacción: “desde a 
Fegamp levamos colaborando no crece-
mento desta rede desde os inicios desta 
iniciativa en 2012 e estamos satisfeitos 
cos resultados obtidos”. 

Por último o presidente da Fegamp desta-
caba tamén a importancia da implicación 
da cidadanía na consecución dos obxec-
tivos perseguidos: “é básico que como 
cidadáns nos impliquemos rexeitando 
a violencia de xénero xa que sen ese 
apoio de todos e todas contra a violen-
cia exercida sobre as mulleres ningunha 
acción obterá os resultados desexados nin 
perdurará no tempo”, argumentou García.
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Os concellos 
galegos rexeitan a 
violencia sexista

A erradicación da violencia exercida 
contra as mulleres é un dos retos 
aos que se enfronta a sociedade en 
xeral, pero son os gobernos locais en 
particular os que se enfrontan dunha 
forma máis directa ao problema como 
administración que está máis preto 
da cidadanía. 

Rematar coa lacra da violencia sexis-
ta e sexual está no horizonte de todos 
os gobernos municipais que, aínda 
que xa hai tempo poñen en marcha 
accións co obxectivo de motivar á 
cidadanía no rexeitamento destas 
actitudes, saben da dificultade que 
teñen por diante.

Desde a Fegamp, en concreto tras a 
sentenza da Audiencia Provincial de 
Navarra polo caso de La Manada, acor-
douse a redacción dunha declaración 
institucional que contou coa apro-
bación de todas as forzas políticas 
representadas na Comisión Executiva 
da federación, co obxectivo de facer 
visible a postura dos concellos gale-
gos fronte á violencia sexual.

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp  

e alcalde de Carballo

Unha e máis outra, unha vez e outra vez, sempre agardando a 
tráxica nova que estoupa nos sentimentos. As cifras golpean 
nas conciencias e sempre arrepían porque vítima a vítima 
incrementan o feminicidio mentres a sociedade limítase en 
participar en actos simbólicos de solidariedade mirando para 
o lado de lavar a conciencia. Non abonda.

Non é espazo para afondar nas causas nin no percorrido que 
deberamos compartir. Si sabemos que o camiño é un vieiro que 
precisa atención e dedicación de esforzos e recursos.

Os plans de igualdade teñen que servir para avanzar e deixar 
de converterse en documentos de boas intencións. Os teitos de 
cristal existen, a discriminación laboral e salarial é moi doada de 
comprobar. A muller está ausente de moitos foros porque non se 
procura a súa presenza. A muller é desprazada unha e outra vez 
cando a sociedade necesita escoitar a súa defensa, o seu parecer e 
o seu compromiso. Mesmo na representación institucional, aínda 

que a lei de paridade significou avances, a inmensidade de cargos 
de responsabilidade non son ocupados pola muller.

Decidamos implicarnos, debemos comprometernos cunha causa 
que é a causa de humanidade. A igualdade e a xustiza non se 
mendiga, esíxese. Pois daquela avancemos. 

Igualdade e xustiza

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DA FEGAMP
POLA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER

Santiago de Compostela 19 de setembro de 2018.- Reunida a Comisión 
Executiva da federación e con acordo unánime por parte dos/das inte-
grantes da mesma, desde a Federación Galega de Municipios e Provincias 
(Fegamp) queremos realizar unha Declaración Institucional pola Eliminación 
da Violencia contra a Muller tras a sentencia ditada pola Audiencia 
Provincial de Navarra no caso de “La Manada” que condena a nove anos 
de cárcere por un delito de abuso sexual continuado aos cinco homes que 
mantiveron relacións sexuais en grupo non consentidas cunha muller nas 
festas do San Fermín de 2016 en Pamplona: 

“Os/as integrantes desta comisión sabemos que estamos ante un caso que 
leva desatado unha gran axitación política e social reflectida nos medios 
de comunicación e, desde a Fegamp, queremos manifestar a nosa postura 
de rexeitamento total e absoluto: ante a violencia sexual, sexista ou de 
calquera índole exercida sobre as mulleres; en contra dunha sociedade que 
ensine ás mulleres a evitar violacións en vez de educar aos homes para 
non ser violadores; rexeitamos de xeito vehemente que condutas como 
as dos condenados poidan quedar impunes máis cando, tras cometer un 
delito sexual en grupo, se vanglorian dos seus actos nas Redes Sociais; 
consideramos tamén inaceptable calquera actitude machista ou calquera 
feito que supoña o exercicio da violencia sobre unha  muller polo simple 
feito de ser muller; e por último pensamos que a sociedade ten que rexeitar 
de forma expresa estas condutas e ás persoas que as exercen.

Consideramos importante e urxente que as institucións se unan á sociedade 
na protesta contra a violencia exercida sobre as mulleres e, por todo isto, 
e tamén pola oportunidade real de avanzar na loita contra esta violencia, 
queremos instar a todas as institucións competentes a traballar para que 
casos coma este non volvan a producirse, fomentando a igualdade real 
entre homes e mulleres con políticas específicas.  Para iso é fundamental 
traballar desde a educación das crianzas, lexislar con perspectiva de xénero 
e aplicar toda a dureza da lei contra os delitos sexuais”.
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O Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas publicou no mes de xullo deste ano 
a participación definitiva das entidades lo-
cais nos ingresos do estado (PIE) correspon-
dentes ao ano 2016. A cantidade definitiva 
que percibiron os concellos, Deputacións 
Provincias e Cabildos e Consellos Insulares 
ascendeu a 17.287.002.762 €, un 4,3 % 
menor que no ano anterior. En Galicia, a 
cantidade definitiva para este ano foi de 
1.102.287.132 €, 52,7 millóns de euros 
menos que no ano 2015.

A pesares do crecemento dos ingresos 
totais do Estado entre o ano 2015 e 2016 
que se teñen en conta para o cálculo do 
índice de evolución (IE) do PIE, a contía 
total baixa por causa da interferencia do 
sistema de financiamento autonómico. As 
Comunidades Autónomas perciben 7.000 
millóns de euros máis (por aplicación do 
cuestionado criterio de caixa que tantos 
problemas está xerando actualmente ao 
sistema), e isto minora o IE polo que se 
rexe a participación das entidades locais, 
que mentres no ano 2015 foi de 1,5364, 
no ano 2016 redúcese ata o 1,4595.

Dende a implantación do novo sistema 
de financiamento, a diferenza da contía 
percibida polos concellos integrados nos 
modelos de cesión e variables, lonxe de 
acurtarse, incrementouse notablemente 
neste anos en máis de 40 euros por ha-
bitante, pasando dos 90 do ano 2004 aos 
130 € por veciño actuais.

Isto deriva en que as contías percibidas 
per-cápita tamén seguen incrementándose 
ano tras ano (coa excepción dos anos 2008 
e 2009, pola situación extraordinariamente 
negativa que aconteceu), nas que os con-
cellos de Comunidades Autónomas como 
Galicia ( que perciben conxuntamente 50 € 
menos por habitante que a media estatal) 
e os concellos con menor número de habi-
tantes son os máis prexudicados.

Año 2015

Cantidades en 
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Publicación da 
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de Municipios  
e Provincias

_

Participación definitiva ingresos do Estado - Concellos - Ano 2016

O modelo actual de financiamento 
local leva máis de 15 anos sen re-
visión, o que xerou unha serie de 
deficiencias que son crecentes: Os 
distintos complexos contextos que 
se viviron nestes anos, a interfe-
rencia do modelo autonómico na 
financiamento local agravado pola 
revisión do mesmo realizado no 
ano 2010 sen axustes de calado na 
PIE e uns criterios de reparto que 
a día de hoxe están absolutamente 

obsoletos e lonxe de poder dar res-
posta a nova realidade dos nosos 
concellos.

Hai xa 18 meses, a “Comisión 
de Análise das Facendas Locais 
da Fegamp” presentou 100 de-
mandas entre as que se incluían 
unha serie de medidas relativas 
á Participación nos Ingresos do 
Estado. Tres meses despois, a 
“Comisión de Expertos para a 

revisión do sistema de finan-
ciamento”, formada por persoas 
designadas polo Estado e a FEMP, 
presentaba as súas propostas, que 
especificamente nesta materia es-
taban na mesma liña do solicitado 
pola Fegamp en moitos aspectos. 
Semellaba que era unha oportu-
nidade para acometer dunha vez 
por todas a urxente e necesaria 
reforma, pero a día de hoxe, “a 
vida segue igual”. 
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MEDIA 261,4

MÁIS DE 500.000 HABITANTES 504,4

ENTRE 100.001-500.000 HABITANTES 251,2

ENTRE 50.001-100.000 HABITANTES 218,8

ENTRE 20.001-50.000 HABITANTES 205,7

ENTRE 5.001-20.000 HABITANTES 188,6

ATA 5.000 HABITANTES 171,0

> INFORM
E
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Algunhas propostas de reforma da PIE

COMISIÓN DE ANÁLISE  
LOCAL FEGAMP  
(Abril 2017)

PIE COMISIÓN EXPERTOS PARA A 
REVISIÓN DO MODELO DE FINANCIAMENTO 
LOCAL DE MADRID (Xullo 2017)

ASPECTOS 
GLOBAIS 
DO MODELO

Deberíase acometer de forma urxente a reforma 
do sistema de financiamento da participación 
nos ingresos do estado das entidades 
locais, establecendo  períodos quinquenais 
de revisión do modelo de reparto. 

Resulta necesario introducir criterios que 
compensen os desequilibrios que se están a 
producir entre o modelo xeral e de cesión. 

Revisión quinquenal da Participación 
nos Ingresos do Estado. 

Retomar o sistema de reparto anterior ao 2004 
no que se integren todos os recursos nun  mesmo 
fondo, distribuído con criterios de necesidade e 
capacidade fiscal con obxectivos niveladores.

Necesaria ponderación da poboación 
atendendo a factores de aglomeración 
no que incorren as grandes cidades pero 
evitando que as ponderacións aplicadas 
polo criterio de poboación cheguen aos 
resultados extremos derivados da aplicación 
da fórmula utilizada anterior ao 2004. 

Aplicación gradual da reforma: Semella adecuado, 
dado que a aplicación do novo modelo provocaría 
importantes consecuencias redistributivas 
en termos de resultados financeiros.

EVOLUCIÓN 
ANUAL DA PIE

Cómpre incrementar para o cálculo dos 
Ingresos Tributarios do Estado (ITE) o 
número de impostos estatais respecto aos 
que actualmente se toman en consideración. 

Non se debe limitar a participación nos 
impostos estatais das entidades locais 
como ten ocorrido co incremento dos tipos 
de IVE, parte da que se deixou fóra de 
participación a concellos e deputacións.

Os ingresos que serviran de base para o cálculo 
do ITE deberían ser o máis amplos posible, 
co fin de evitar comportamentos estratéxicos 
por parte de ningunha Administración. 

Utilización do criterio de devengo 
fronte ao criterio de caixa actual.

Novo índice de evolución combine ITE e o PIB: 

CRITERIOS 
DE REPARTO

Para o reparto da participación entre 
as entidades locais débense introducir 
factores que inciden directamente no custo 
que na prestación de servizos teñen que 
asumir. Proponse engadir na fórmula de 
reparto as variables “superficie”, “número 
de entidades singulares de poboación” 
e “índice de envellecemento” de forma 
directa ou a través dun fondo específico 
integrado na participación, similar ao 
existente para as Comunidades Autónomas. 

Sería conveniente manter o mesmo coeficiente 
de ponderación durante todo o período a aqueles 
concellos que descendan de tramo de poboación.

Hai que reformular os criterios “esforzo 
fiscal” e “inverso da capacidade tributaria” de 
cara a minimizar as deficiencias detectadas 
neste período, relacionadas, entre outros 
supostos, coas revisións de valores catastrais. 

Para as entregas a conta cómpre establecer un 
índice para cada concello en base aos criterios de 
reparto que se utilicen, que sirva de referencia 
para realizar a liquidación definitiva que se 
practique, similar ao implantado no caso do 
Fondo de Cooperación Local de Galicia.

Deberíase garantir unha cantidade mínima per 
cápita a cada concello  para evitar os prexuízos 
daqueles municipios que durante o período.

Sistema de reparto de PIE que logre unha 
distribución adecuada dos recursos tanto 
vertical como horizontalmente.

Considerar que para a realización do 
reparto das contías correspondentes aos 
concellos menores de 20.000 habitantes 
o indicador de necesidade aplicable a 
estas entidades debería incluír, xunto á 
poboación, algunha outra variable que recolla 
elementos diferenciais do custo unitario 
de provisión de servizos (tipicamente a 
dispersión xeográfica da poboación). 

Contar como referencia có IBI como 
indicador da capacidade tributaria dos 
concellos, na medida que se vaian adecuando 
os valores de referencia,  IRPF poda ser 
unha referencia óptima como indicador da 
capacidade tributaria dos concellos.

 * Propostas coincidentes entre ambas comisións
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Incluídas cantidades compensatorias IAE | Excluídos concellos de País Vasco e Navarra

Participación ano 2016 - Concellos (Datos agregados por comarcas)

> INFORM
E

PROVINCIA COMARCA
NÚMERO 

CONCELLOS 
COMARCA

POBOACIÓN 
2016

MEDIA POBOACIÓN 
POR CONCELLO

MEDIANA POBOACIÓN 
POR CONCELLO

PARTICIPACIÓN 
TOTAL PIE 2016

PARTICIPACIÓN 
POR HABITANTE

A Coruña A Coruña 9 397.520 44.169 24.076 97.202.899 €  244,52 

Ourense Ourense 12 144.372 12.031 2.336 35.164.512 €  243,57 

Pontevedra Vigo 11 422.008 38.364 14.056 99.603.487 €  236,02 

A Coruña Santiago 7 165.887 23.698 7.564 36.963.689 €  222,82 

Ourense Terra de Trives 4 4.227 1.057 788 941.224 €  222,67 

Lugo Lugo 8 119.394 14.924 3.264 25.908.975 €  217,00 

Ourense Viana 4 5.983 1.496 1.251 1.272.655 €  212,71 

A Coruña Ferrol 11 156.159 14.196 5.743 32.498.875 €  208,11 

Ourense Terra de Caldelas 4 3.064 766 706 624.429 €  203,80 

Pontevedra Pontevedra 8 125.364 15.448 4.936 25.542.129 €  203,74 

Pontevedra O Morrazo 4 83.109 20.777 22.288 16.565.486 €  199,32 

A Coruña Ordes 7 36.960 5.280 3.591 7.299.036 €  197,48 

Lugo Meira 4 5.335 1.334 1.548 1.046.531 €  196,16 

Lugo A Mariña Oriental 4 16.477 4.119 2.746 3.206.622 €  194,61 

Lugo Os Ancares 6 10.474 1.746 1.349 2.032.697 €  194,07 

A Coruña Noia 4 33.758 8.440 8.064 6.528.922 €  193,40 

Pontevedra Tabeirós-Terra de Montes 2 24.512 8.764 3.683 4.730.643 €  192,99 

Lugo Chantada 3 13.639 4.546 3.032 2.630.664 €  192,88 

Ourense Terra de Celanova 10 17.960 1.796 1.473 3.443.548 €  191,73 

Lugo Quiroga 3 5.406 1.802 1.089 1.032.049 €  190,91 

Lugo A Fonsagrada 3 5.316 1.772 1.380 1.014.286 €  190,80 

Lugo Terra Chá 9 41.290 4.588 3.274 7.858.594 €  190,33 

Pontevedra O Salnés 9 109.937 12.215 10.422 20.922.835 €  190,32 

A Coruña Bergantiños 7 67.890 9.699 5.789 12.794.349 €  188,46 

A Coruña Xallas 2 13.643 6.822 6.904 2.570.012 €  188,38 

Pontevedra O Baixo Miño 5 49.998 10.000 10.193 9.415.533 €  188,32 

Ourense Valdeorras 9 26.531 2.948 1.473 4.992.732 €  188,18 

Pontevedra Deza 6 40.471 6.745 4.128 7.561.701 €  186,84 

A Coruña Muros 2 13.004 6.502 6.622 2.427.869 €  186,70 

Lugo A Mariña Occidental 5 26.122 5.224 3.424 4.830.281 €  184,91 

A Coruña Barbanza 4 66.940 16.735 15.168 12.369.583 €  184,79 

Ourense Verín 8 26.556 3.320 1.930 4.896.069 €  184,37 

Ourense O Carballiño 9 27.108 3.012 1.600 4.984.565 €  183,88 

A Coruña Terra de Soneira 3 17.620 5.873 5.577 3.227.751 €  183,19 

Ourense A Limia 11 21.111 1.919 1.283 3.854.930 €  182,60 

Ourense O Ribeiro 10 16.547 1.655 1.347 3.018.457 €  182,42 

Lugo Sarria 7 23.194 3.313 1.777 4.227.651 €  182,27 

Pontevedra O Condado 5 41.828 8.366 4.665 7.584.058 €  181,32 

A Coruña Betanzos 10 38.079 3.808 2.232 6.879.205 €  180,66 

Lugo Terra de Lemos 6 31.132 5.189 2.537 5.612.894 €  180,29 

Ourense Baixa Limia 5 7.126 1.425 1.622 1.280.442 €  179,69 

A Coruña Terras de Melide 4 12.238 3.060 1.810 2.191.483 €  179,07 

Ourense Allariz-Maceda 6 14.268 2.378 1.578 2.550.837 €  178,78 

A Coruña A Barcala 2 10.556 5.278 5.317 1.885.630 €  178,63 

A Coruña Arzúa 4 16.678 4.170 4.242 2.968.163 €  177,97 

A Coruña Fisterra 5 22.000 4.400 4.775 3.904.152 €  177,46 

Lugo A Mariña Central 6 29.373 4.896 3.089 5.200.617 €  177,05 

A Coruña Eume 5 25.000 5.000 3.299 4.397.870 €  175,91 

Lugo A Ulloa 3 9.375 3.125 3.588 1.621.938 €  173,01 

A Coruña Ortegal 4 12.776 3.194 2.811 2.204.590 €  172,56 

A Coruña O Sar 3 16.091 5.364 4.710 2.749.205 €  170,85 

Pontevedra Caldas 7 34.456 4.922 4.358 5.871.216 €  170,40 

Pontevedra A Paradanta 4 12.663 3.166 2.732 2.155.099 €  170,19 

TOTAL GALICIA 313 2.718.525 8.658 3.071 574.263.669 €  211,24 

TOTAL ESTADO 7.602 43.726.827 5.752 540 11.432.185.520 €  261,45 

150 170 190 210 230 250 270
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O concello de Castrelo de Miño foi o primeiro de 
toda Galicia en ser recoñecido cidade CAI no ano 
2016. Agora súmanselle oito municipios máis, se-
gundo confirmou a Secretaría Permanente do pro-
grama Cidades Amigas da Infancia conformada polo 
Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social; 
a Federación Española de Municipios e Provincias; 
o Instituto Universitario de Necesidades e Dereitos 
da Infancia e a Adolescencia −IUNDIA−; e UNICEF 
Comité Español. Os concellos de Cabanas, Carnota, 
Moeche, Ourense, Porriño, Redondela, Teo e Tomiño) 
foron os municipios galegos que obtiveron dito re-
coñecemento para o período 2018-2020.

Así mesmo, durante a reunión da Secretaría 
Permanente, concluíuse que 25 proxectos recibirán 
tamén os recoñecementos correspondentes como ga-
ñadores do IX Certame de Boas Prácticas en Dereitos 
de Infancia e Política Municipal. Entre os gañado-
res atópanse o Concello da Coruña, polo proceso 
de participación “O Noso Patio”, na categoría de 
“Estratexias Innovadores de Participación Infantil 
e Adolescente”; e o Concello de Laracha, polo pro-
grama “Harmoniza”, na categoría de “Campañas 
Efectivas Dirixidas á Mellora do Benestar da Infancia 
e da Adolescencia”. Os proxectos que se presentan 
neste certame teñen como obxectivo principal levar 
a cabo accións centradas na Convención sobre os 
Dereitos do Neno, que levan a impulsar o benestar 
da infancia e a adolescencia. A entrega de premios 
desta cerimonia realizouse en Oviedo o 27 de no-
vembro, co apoio do Concello de Oviedo e a presenza 
das autoridades que outorgaron os mesmos.

A Fegamp promove o programa 
Cidades Amigas da Infancia 
entre os concellos galegos 
A través dun convenio de colabora-
ción asinado o pasado 5 de outubro 
pola Fegamp, a Xunta de Galicia e 
UNICEF Comité Español, promovera-
se a implantación no eido municipal 
do programa Cidades Amigas da 
Infancia, que motiva o desenvolve-
mento integral da infancia e adoles-
cencia cun enfoque de dereitos e de 
creación de espazos duradeiros de 
participación para eles.

O acordo de colaboración firma-
do pola Federación Galega de 
Municipios e Provincias (Fegamp), 
a consellería de Política Social da 
Xunta de Galicia e UNICEF Comité 
Español, ten como obxectivo a 
promoción do programa Cidades 
Amigas da Infancia entre os con-
cellos galegos. Ao acto de sinatura 
do convenio acudiron o presiden-
te da Fegamp, Alfredo García, a 
conselleira de Política Social da 
Xunta de Galicia, Fabiola García, 

e a presidenta de UNICEF Comité 
Galicia, Myriam Garabito. “A firma 
deste convenio ten como meta 
axudar a UNICEF na promoción 
do programa Cidades Amigas da 
Infancia entre os municipios de 
Galicia, coa intención de garan-
tir o desenvolvemento integral 
da infancia e a adolescencia dos 
seus territorios cun enfoque de 
dereitos”, explicou o presidente 
da Fegamp.

A sinatura deste tratado busca a 
sensibilización da poboación en 
xeral, e dos axentes locais en con-
creto, para incrementar os esforzos 
a favor dos dereitos da infancia 
nos municipios galegos, a través 
da promoción de iniciativas que 
recoñezan o valor da participación 
dos nenos, nenas e adolescentes 
nas decisións, e que faciliten a 
creación de espazos duradeiros de 
participación para eles.

Nove concellos galegos 
son recoñecidos polo 
seu traballo a prol 
dos dereitos infantís 

Son un total de 9 os municipios 
galegos que, neste momento, teñen 
en marcha iniciativas enfocadas na 
participación infantil e xuvenil nas 
súas políticas locais. UNICEF Comité 
España informou de que os resultados 
acadados son realmente notables.
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O Parlamento de Galicia 
escoita as propostas  
dos/das máis pequenos/as

Os/as representantes de catro colexios composteláns e 
os CLIA tomaron o hemiciclo do Parlamento de Galicia 
para expoñer as súas ideas e inquedanzas sobre a situa-
ción actual dos dereitos da infancia e a adolescencia.

Con motivo do Día Universal da Infancia que se celebra 
o 20 de novembro, tivo lugar o VI Foro de Participación 
Infantil no Parlamento de Galicia coa colaboración de 
UNICEF. Nel participaron nenos e nenas pertencen-
tes aos colexios IES Santa Apolonia, Colexio Manuel 
Peleteiro, IES Xelmírez I e Colexio La Salle que, xun-
to cos Consellos Locais de participación Infantil e 
Adolescente (CLIA), valoraron a realidade dos dereitos 
infantís no seu contorno local e autonómico, así como 
no resto do mundo. Dende o atril e os escanos, como 
se fosen verdadeiros deputados, expuxeron as melloras 
necesarias para que os/as menores de idade conten cos 
seus dereitos.

Na mesa presidencial escoitaron atentamente o 
Vicepresidente 1º do Parlamento, Diego Calvo; a 
Vicepresidenta 2ª, Eva Solla; a Secretaria, Raquel Arias; 
a Vicesecretaria, Mª Concepción Burgo; a Presidenta de 
UNICEF Comité Galicia, Myriam Garabito; e a Directora 
xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica 
da Xunta de Galicia, Amparo González.

As intervencións dos/as rapaces/as tiveron unha liña 
común: a esixencia do dereito á protección, á saúde 
e á vivenda digna para todos/as nenos/as. Dende o 
atril escoitáronse discursos como o do representante 
do IES Xelmírez I, Luis Pérez, que explicaba que tamén 
en Galicia son vulnerados os dereitos dos menores e, 
á súa vez, reclamaba á Xunta de Galicia que destinase 
orzamento para os centros educativos, así como para 
os comedores e bancos de libros.

A educación foi o elemento central do foro porque, 
como dicían os representantes do colexio La Salle 
citando a Nelson Mandela, “é a arma máis poderosa 
para cambiar o mundo”. Internet tamén tivo un oco 
neste evento, para recordar que é imprescindible 
o uso correcto del para evitar calquera tipo de bu-
llying vía redes. Os discursos tamén reclamaron á 
importancia das mulleres na historia, ata agora in-
visibilizadas nos temarios das escolas, reclamando 
deste xeito a súa incorporación aos libros de texto.  
A súa vez estiveron presentes temas como o cambio 
climático e como frealo, ou o sistema de transportes e 
de infraestruturas.

A Presidenta de UNICEF Comité Galicia, Myriam Garabito, 
desexaba, tras escoitar aos rapaces/as, que “ojalá las 
ONGs no existieran, porque significaría que todos los 
niños del mundo tendrían sus derechos”. O acto rematou 
cunha entrega de diplomas e cunha foto de familia de 
todos/as participantes no evento.

Todo sobre como ser 
Cidade Amiga da Infancia,  
neste código QR que poderás 
escanear co teu móbil.



Achéganse eleccións e medra a preocupación sobre 
a forza que podan exercer políticos con mala praxe 
democrática, delincuentes con intereses electorais, ou 
mesmo gobernos estranxeiros con intereses particu-
lares, a través da utilización sistemática da mentira 
máis descarada. O acceso de determinados personaxes 
políticos ao poder, son a proba de que a manipulación 
das emocións a través de Internet estase a converter 
na arma electoral máis poderosa na actualidade.

A masiva utilización por parte da cidadanía das redes 
sociais e aplicacións de mensaxería instantánea, dotan 
aos Medios Sociais de gran poder e capacidade para facer 
chegar esas mensaxes aos potenciais votantes. A través 
da tecnoloxía pódese obter información das opinións en 
redes sociais dos posibles votantes, de persoas sensibles 
a determinados mensaxes, ou de xente que tras escoitar 
aquilo que quere escoitar cambia de opinión.

A axencia de comunicación Cambridge Analytica no 
referendo do Brexit, e tamén na campaña electoral de 
Donald Trump, marcou tendencia influíndo nas emo-
cións da cidadanía para que uns votasen e outros non 
segundo interese marcado. Un dos xeitos máis doados 
de manipular ás persoas é por exemplo dividir o mundo 
entre “eles” e “nós”: son esas burbullas nas que sen 
darnos conta acabamos nas redes sociais, grupos nos 
que falar cos que pensan coma min, converténdonos 
nun obxectivo facilmente manipulable.

Estamos a falar do uso de mentiras camufladas como 
novas, vídeos que tentan desmentir publicacións nega-
tivas, mensaxes de desconfianza sobre enquisas ou sobre 
o sistema electoral, e até falsos apoios de persoeiros 
de renome. Son actuacións con dous obxectivos: por 
unha banda mobilizar a favor dunha determinada postura 
ideolóxica a persoas sensibles as mensaxes emitidas, 
e por outra banda tratan de minar as posibilidades do 
contrario a través de informacións falsas que fan que 
desistan de votar ou se desmobilicen aos convencidos.

Entón como diferenciar unha nova falsa? Recentemente 
a Federación de Organismos de Radio e Televisión 
Autonómicos (FORTA) publicou un decálogo para de-
tectalas. Empeza sinalando que teñen titulares moi 
rechamantes, difíciles de crer, e pon as súas sospeitas 
naquelas novas que son anónimas. As fontes destas 
novas soen ser descoñecidas e case sempre son ex-
clusivas, e falan de feitos e datos que dificilmente 
é posible verificar noutros medios. Os formatos non 
son os habituais e obvian a data da nova. Por outra 
banda habitualmente teñen grallas ortográficas e 
soen vir acompañadas de imaxes ou vídeos sacados 
de contexto e de baixa calidade. Para rematar, se 
teñen ligazóns, estas son simuladas e case sempre 
dan erro ou teñen fallos.

Polo tanto imos tratar de definir o termo Posverdade 
tal é como se entende na actualidade. A Posverdade 
ou mentira emotiva é un neoloxismo (nova palabra 
ou novo significado nunha lingua) que describe a dis-
torsión deliberada dunha realidade, co fin de crear e 
modelar a opinión pública e influír nas actitudes sociais 
na que os feitos obxectivos teñen menos influencia 
que as emocións ou as crenzas persoais. Denomínase 
concretamente Política da Posverdade aquela na que o 
debate se enmarca nas emocións desconectándose dos 
detalles da política pública. Resúmese como a idea de 
que “o feito de que algo aparente ser verdade, é máis 
importante que a propia verdade”.

Rematamos cun consello para protexerse das novas 
falsas: Transparencia e interacción. O alcance do dano 
se pode amortecer si se establece unha política de 
comunicación transparente, que enganche ao público 
e nos protexa de posibles mentiras. Publicar habitual e 
continuadamente nas redes sociais consegue xerar se-
guidores que nos defenderá ante estas trolas. Pódense 
utilizar contas como #malditobulo, #bulos, #stopbulos, 
etcétera, para denuncialas.

18.
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Fake News, 
posverdade, 
e eleccións 
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Corría o ano 1996 cando o 15 de Febreiro a Fegamp 
e a Xunta asinaron un Convenio de colaboración 
que entón se chamou de “Portelo único”. Así, nos 
concellos galegos instalouse unha infraestrutura 
informática e telemática para o funcionamento 
dunha oficina de información, o servizo de rexis-
tro, o acceso ao Rexistro Xeral de Contratistas e 
outros servizos. Nos tempos do RDSI os trámites 
iniciábanse telematicamente e logo os papeis ían 
fisicamente a través de valixas.

En 2010 este Convenio foi ampliando a súa di-
mensión para ir incluír un portal web (Eidolocal) 
que intensificase a comunicación e tramitación de 
servizos a través de Internet entre as Entidades 
Locais e a Xunta. Dado o tempo transcorrido desde 
entón e os avances acadados polas administra-
cións implicadas no desenvolvemento da adminis-
tración electrónica, fíxose necesario ir ampliando 
o ámbito de aplicación do convenio mediante a 
realización de novas actuacións para o que se 
considerou precisa a sinatura de novos acordos.

Co obxectivo último é acadar unha Administración 
pública galega coordinada, cohesionada, interre-
lacionada e interoperable, en definitiva, eficiente 
e útil de cara a todos á cidadanía e de interese 
para todas as partes asinantes a Fegamp traba-
llou na elaboración do actual convenio entre a 
Fegamp, a Vicepresidencia da Xunta de Galicia e 
a AMTEGA para dar resposta ás necesidades dos 
municipios en materia de tramitación electrónica.

Os gobernos municipais estamos desbordados con todos os 
cambios e retos que temos por diante. Algúns exemplos son o 
caos administrativo que está a producir nos concellos (sobre 
todo nos máis pequenos) a nova Lei de Contratación do 
Sector Público, as esixencias económicas da Lei de Benestar 
Animal que deixa un incremento de gastos anuais de entre 
20.000 e 200.000 euros, ou a erradicación da violencia se-
xista como unha grave lacra ante a que os concellos están a 
loitar sen unha liña clara común a todos. Tempo, formación 
e financiamento serán as claves para saír adiante.

En canto ao tempo chéganos un respiro este outono que é a 
posterga da entrada en vigor da Administración Electrónica 
que esperará ao ano da súa publicación no Boletín Oficial do 
Estado para poñerse en marcha de forma definitiva aínda que 
algúns procedementos xa terán efecto a partir do 2 de ou-
tubro de 2020. Todo o demais é afogo. Como os cambios na Lei 
de Contratación do Sector Público que traen consigo situacións 
rocambolescas como que se adxudique a unha ferraxería de 
Toledo o concurso para o material de ferraxería dun concello, 
que se leva toda a vida comprando na Ferraxería Vidal situada 
no municipio e para os que perder ao ente municipal como 
cliente supón cerrar a ferraxería. Formar ás empresas locais 
e aos traballadores/as municipais nos novos procedementos 
necesita tempo.

Por iso a formación tamén é importante para que os concellos 
vaian cara adiante nestas materias, e podo dicir que a Fegamp 
ten sabido dar resposta elaborando xornadas gratuítas nas 
que os técnicos/as, alcaldes/esas, (ou cargos municipais en 
xeral) poden informarse e formarse para prestar a cabo os 
servizos de forma correcta aos cambios, máis eficiente ou 
aprender doutras experiencias postas en marcha. As xorna-
das ofertadas teñen sido breves, prácticas e de gran interese 
ademais de abarcar temáticas desde Abastecementos Veciñais 
pasando por Transparencia ata Xestión de Residuos.

En canto ao financiamento, aquí está o quid da cues-
tión. Toda lei ou modificación da mesma que signifique 
cambios no orzamento necesario para levala a cabo ou 
prestar o servizo requirido de forma que se incremente o 
custo do mesmo, ten que vir acompañada da súa memoria 
económica. Esta memoria é a que ten que especificar de 
onde sairá o orzamento para a realización das materias 
explicadas ou modificadas. O demais son castelos de naipes 
e aquí a cousa está de apáñate coa paga e dáme os aforros. 
Por iso neste momento os concellos temos que colaborar 
máis que nunca para acadar acordos beneficiosos para o 
municipalismo galego en xeral.

Manuel Mirás Franqueira 
Vicepresidente Executivo da 

Fegamp e alcalde de Oroso

Apáñate coa paga e dáme os aforros

> ACTUALIDADE NA REDE

A Fegamp e a Xunta 
de Galicia asinan un 
convenio actualizado para 
o desenvolvemento da 
administración electrónica



01

02

03

05

04

20.
- - -

AXENDA 
OUTONO
- - -

Resumo de 
actividade

Sintetizamos a continuación 
visualmente parte da actividade 
desenvolvida pola Federación nos 
últimos meses cunha escolma 
dalgunhas das reunións mantidas e 
dos acordos e convenios alcanzados. 
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>  AXENDA OUTONO

06

07

08

01  Sergio Prieto, responsable delegado en Galicia 
do ICEX, estudou xunto con Alfredo García un 
convenio de colaboración entre ambas entida-
des para promover de forma gratuíta os produtos 
galegos no estranxeiro. A reunión tamén asis-
tiu o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán 
Vázquez Mao.

02  Reunión co conselleiro de Economía, Francisco 
Conde, para falar da Comisión Nacional de 
Mercado e Competencia e do prezo do carbu-
rante en Galicia e a concesión de gasolineiras.

03  Representantes da Unión Galega de Policías 
Locais (UGPOL) reuniuse co presidente para pre-
sentar esta nova asociación profesional e tratar 
temas de interese para o corpo de policías locais: 
reposición de prazas, xestión a través de XESPOL, 
propostas de mellora elevadas a AXEGA, etcétera.

04  O presidente recibiu aos representantes da 
UGT en Galicia que trasladaron a necesidade de 
comunicar a través dunha circular aos concellos 
novidades en materia laboral.

05  Reunión da xunta de voceiros da Fegamp 
na Subcomisión de Réxime Económico e 
Financeiro para tratar as dotacións do Fondo 
de Cooperación Local no Anteproxecto de Lei de 
Orzamentos da comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2019.

 06  Reunión coa Conselleira de Infraestruturas 
Ethel Vázquez e coa directora de Augas de 
Galicia Teresa Gutiérrez López, para avanzar no 
borrador Lei de Augas de Galicia para garantía 
de abastecemento e calidade da auga en perío-
dos de seca e outras situacións excepcionais.

07  O Instituto Galego de Análise e Documentación 
Internacional (IGADI) presentou ao presidente 
da Fegamp unha proposta de traballo en materia 
de acción exterior.

08  Representantes da Federación Galega de 
Estacións de Servizo (FEGAES) comentaron co 
presidente da Fegamp temas de interese para 
o seu sector: prezo do carburante, gasolineiras 
desatendidas, e un informe da situación actual 
do sector.

09  Representantes da Federación de Teatro Amador 
Galego (AMATEGA) expuxeron ao presidente a 
necesidade de apoiar ao teatro amateur galego 
sendo apoiado desde os concellos.

10  A reunión, coa nova conselleira de Medio 
Ambiente, Ángeles Vázquez, para reforzar a 
colaboración en materia de cambio climático e 
fauna silvestre. A cita foi tamén unha toma de 
contacto da nova conselleira para avanzar nos 
diferentes temas pendentes.

10

09
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Quen non está na rede, non existe. É 
esta unha afirmación algo esaxerada 
pero que cada vez se aproxima máis á 
realidade. Nun mundo hiperconectado, 
ter presenza en Internet non constitúe 
unha opción, senón que é unha necesida-
de. En Galicia temos, ademais, a vantaxe 
de contar cun dominio propio, o .GAL, 
que permite identificar a unha páxina 
web coa nosa lingua, a nosa cultura e a 
nosa sociedade. Cinco anos despois do 
seu lanzamento, o número de dominios 
achégase xa aos 5.000. Día a día vanse 
sumando máis administracións públicas, 
entidades, empresas e particulares. O 
dominio ten bloqueados os nomes dos 
concellos galegos para que poidan ser re-
xistrados por eles en calquera momento.

A Asociación PuntoGal, creada no ano 
2006, constituíuse para sacar adiante 
este ambicioso proxecto: que Galicia 
tivera un nome propio na internet glo-
bal. Un identificador único,diferencial. A 
iniciativa foi apoiada maioritariamente 
pola sociedade galega, incluíndo todos 

os partidos políticos e o Parlamento, que 
aprobou unha resolución unánime no seu 
favor. Máis de cen entidades e miles de 
persoas asinaron polo PuntoGal.

O dominio foi aprobado por parte de 
ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) en novembro de 
2013. Dende ese momento e tras nu-
merosas probas técnicas sucedéronse os 
fitos mais importantes da fase de lanza-
mento: en maio de 2014, co gallo do Día 
das Letras Galegas, actívase a primeira 
páxina web: www.dominio.gal (a páxi-
na do propio rexistro). Posteriormente 
comeza a fase de dominios pioneiros 
(entre os que se atopa a propia Fegamp 
e algúns concellos) que fixo posible que o 
25 de xullo houbera mais de 90 dominios 
activos. A fase de lanzamento remata o 
día 2 de decembro de 2014, cando se abre 
totalmente o dominio ao rexistro por 
parte da cidadanía en xeral. Dende esa 
data funciona coma o resto de dominios 
TLD (Top Level Domains) en internet.

O dominio nace para a promoción e di-
fusión da cultura, lingua e da sociedade 
galega, polo que o uso do sufixo .gal fai 
que unha páxina se identifique co país de 
xeito inmediato, contribuíndo así a espa-
llar a imaxe de Galicia na rede de redes. 
Neste momento os galegos contamos con 
mais de 4800 dominios. A previsión de 
PuntoGal é acabar este 2018 na fronteira 

dos cinco mil rexistros. O di-
rector xeral de PuntoGal, Darío 
Janeiro, sinala que o obxectivo da en-
tidade é “seguir crecendo para darlle 
cada vez máis visibilidade a Galicia na 
rede, pero tamén para que PuntoGal teña 
cada vez máis presenza social a través da 
organización de actividades e a posta en 
marcha de iniciativas no ámbito cultural, 
lingüístico e tecnolóxico”. Neste sentido, 
lembra o lanzamento de servizos como “o 
acurtador de enderezos (i.gal), o sistema 
de envío de arquivos pesados (velaqui.
gal) e outras accións celebradas neste 
2018 como o concurso de relatos en co-
laboración coa Real Academia Galega, a 
campaña de promoción do libro galego 
ou as campañas e acordos sectoriais con 
asociacións ou colexios profesionais”.

Os concellos galegos teñen rexistrados 
236 dominios que pertencen a 157 con-
cellos (unhas 160 páxinas entre o nome 
e concellodexxx.gal) e uns 76 máis para 

PuntoGal ten previsto acabar o ano 
con 5.000 dominios rexistrados. No 
caso dos concellos, a asociación ten 
reservadas as súas denominacións 
dende o inicio do proxecto para 
que só as entidades locais poidan 
rexistrar o nome e utilizalo nas 
súas páxinas web. Máis información 
en info@dominio.gal.

.GAL: Galicia 
en Internet

A metade dos concellos 
teñen xa rexistradas 
páxinas co dominio 
galego.



festas locais, portais de transparencia ou actividades 
desenvolvidas polos concellos. Dada a importancia de 
manter a súa denominación e evitar un uso non axeitado, 
a xestora do dominio reservou os nomes das administra-
cións municipais dándolle a relevancia que merecen aos 
concellos como escaparate de Galicia. O incremento en 
dominios rexistrados e activación das web municipais 
baixo o dominio .GAL é constante ano tras ano pero aínda 
quedan moitos concellos (155) por unirse. Cun dominio 
.GAL as entidades públicas galegas e, polo tanto, a po-
boación que representan, poderán ser identificados nas 
redes como pertencentes á comunidade galega, podendo 
ser así atopadas dun xeito mais preciso e directo. Así 
mesmo, todos os portais ligados coa administración, 
como as de trámites administrativos en liña, portais de 
transparencia, información turística, etc., son relevantes 
e fanlle mais rápida e sinxela a vida aos cidadáns.

O dominio .GAL acollerá con certeza no futuro non 
só aos nomes dos concellos, senón tamén a aquelas 
marcas, imaxes e lugares que os identifican. E estarán 
tamén máis festas gastronómicas, patronais, etnográ-
ficas ou de promoción dos produtos do noso país. A 
vinculación dun dominio .GAL coa festa do queixo, da 
empanada, do viño, do marisco, etc., fará que sexan 
máis doadas de atopar na rede polo que a súa difu-
sión será moito mais rápida, axudando deste xeito a 
promoción turística e nas pescudas de visitantes aos 
concellos e os seus lugares turísticos de interese.

Puntogal considera fundamental que as entidades mu-
nicipais e provinciais rexistren tamén os nomes do noso 
patrimonio artístico cultural material e inmaterial, os seus 
lugares emblemáticos, aquelas construcións que nos defi-
nen como país, sen esquecer as casas berce das nosas máis 
ilustres mentes: escritores, historiadores, etc. Deste xeito 
promoverase a cultura galega, facéndoa máis accesible.

PuntoGal ten na web www.dominio.gal toda a informa-
ción relacionada co rexistro de dominios e na páxina 
www.asociacion.gal o detalle concreto sobre as activi-
dades realizadas pola asociación. Alí tamén se poden 
ver novas relacionadas coas promocións para distintos 
colectivos e facilitar así o rexistro de nomes a cada vez 
máis colectivos. .GAL traballa con preto de 40 empresas 
rexistradoras que ofrecen, ademais, diferentes servizos e 
valores engadidos. Todas elas están accesibles a través da 
web de PuntoGal. Para máis información, pódese enviar 
un correo electrónico con calquera dúbida ou pregunta a 
info@dominio.gal. Finalmente, a asociación estará este 
ano, como xa é habitual, no Culturgal de Pontevedra no 
mes de decembro. Na súa caseta será posible tamén obter 
información e axuda para rexistrar nomes.

A asociación anima aos concellos, como sempre, a 
sumarse a este proxecto e lembra o seu slogan dende 
os inicios: O dominio é voso.

Redacción e imaxes inferiores: 
Dominio PuntoGal
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nas áreas de xénero e infancia
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A segunda edición do programa Vacacións con Traballo en 
Galicia permitiu avanzar no fortalecemento entre os muni-
cipios galegos e mozambicanos coa estadía dunha técnica 
da Asociación Nacional de Municipios de Mozambique en 
tres concellos socios do Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade. Elsa Dimande, especialista na área de 
traballo social, pasou o mes de setembro intercambiando 
coñecementos con persoal de Ames, Nigrán e Rianxo en 
áreas como a igualdade de xénero, a atención a nenas e 
nenos ou o urbanismo para o benestar da infancia.

A técnica da ANAMM pasou unha semana en cada vila, 
favorecendo deste xeito a implicación das administra-
cións locais galegas na solidariedade internacional, 
mentres que nos últimos días completou a formación na 
Secretaría Técnica do Fondo Galego. Tamén aproveitou 
para coñecer experiencias concretas sobre urbanismo 
sostible en Pontevedra, cidades e infancia en Ourense 
ou organización bibliotecaria en Redondela, ademais 
de reunirse con representantes da Federación Galega de 
Municipios e Provincias (Fegamp) e da Dirección Xeral 
de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, 
que cofinancia este programa de cooperación técnica.

Elsa Dimande iniciou a súa estadía no Concello de Ames, 
onde percorreu distintas áreas recreativas e deportivas, 
visitou as unidades de traballo social e mesmo un centro 
ocupacional para persoas con discapacidade, alén de asistir 
a actividades de empoderamento para mulleres e atoparse 
con diversos colectivos. Así mesmo, acudiu en Santiago de 
Compostela á presentación da campaña ‘En negro contra 
as violencias machistas’, canda representantes de sesenta 
administracións locais, e coincidiu coa secretaria xeral de 
Igualdade, Susana López Abella, no centro de recuperación 
integral para vítimas da violencia de xénero.

No Concello de Nigrán, a convidada mozambicana 
achegouse a unha entidade que atende a persoas con 
autismo e mantivo encontros con asociacións feministas 
ou de diversidade sexual, amais de visitar varias escolas 
e o centro de emerxencia para mulleres en situación 
de violencia de xénero, que se atopa en Vigo, da man 
do persoal do Centro de Información á Muller (CIM). A 
estadía no Concello de Rianxo, máis centrada na infancia 
e a mocidade, permitiulle tamén coñecer a arquitectura 
pensada para estas franxas de idade e manter enrique-
cedoras charlas con alumnado dos colexios. Ao tempo, 
púidose profundar en aspectos como a conciliación 
laboral e familiar, medidas de protección da infancia, 
preservación da cultura e a lingua propias, etc.

A partir destas Vacacións con Traballo en Galicia, a 
Asociación Nacional de Municipios de Mozambique agar-
da fortalecer logo aos concellos do país lusófono para 
que implementen os seus propios plans de igualdade e 
teñan en conta ás mulleres e a xente nova no proceso de 
gobernación municipal, incorporando a perspectiva de 
xénero e as necesidades das nenas e nenos. O obxectivo 
da iniciativa é reforzar as capacidades dos municipios 
do Sur, compartindo experiencias de xestión, ao tempo 
que se contribúe a sensibilizar en Galicia sobre a súa 
difícil situación e a visibilizar as súas potencialidades.

1
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Elsa Dimande deulle a coñecer a cultura de Mozambique ao 
alumnado de diversos centros educativos, coma este de Rianxo.

O intercambio de experiencias co Concello de 
Nigrán incluíu unha visita á Fundación Menela, 
que atende a persoas con autismo.

A axenda do Concello de Ames contemplaba unha 
visita ao centro de recuperación integral para 
mulleres vítimas da violencia de xénero.

3

2

1
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Seis alcaldes e unha alcaldesa do sur de Honduras 
percorreron durante os días 27, 28 e 29 de novembro 
catro concellos galegos para intercambiar experiencias 
arredor da xestión pública da auga e o saneamento. A 
actividade encadrouse no proxecto que o Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade financia con 36.740 
euros á ONGD Enxeñería Sen Fronteiras, para fortalecer 
as capacidades técnicas dos sete municipios centroa-
mericanos, a fin de que poidan mellorar estes servizos 
nas comunidades rurais.

San Lorenzo, Amapala, Nacaome, Marcovia, Goascorán, 
Namasigüe e El Triunfo son as vilas costeiras que inte-
gran a mancomunidade Nasmar, no Golfo de Fonseca. Os 
seus máximos representantes tiveron unha axenda moi 
preta en Galicia, onde visitaron o Concello de Arteixo, 
o de Castrelo de Miño, e o de Teo. Previamente, parti-
ciparon en Santiago de Compostela no Foro Aberto ‘O 
dereito humano á auga desde a xestión municipal: 
experiencias desde Honduras e Galicia’, que se cele-
brou na Escola Galega de Administración Pública (EGAP). 

A axenda da delegación hondureña completouse cun 
encontro coa vicerreitora de Internacionalización e 
Cooperación da Universidade da Coruña, Pilar García, 
e co presidente da Deputación da Coruña, Valentín 
González; ademais tamén se reuniron con represen-
tantes da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior 
da Xunta de Galicia, que cofinancia o proxecto na man-
comunidade Nasmar, ao igual que con Augas de Galicia. 

En canto á iniciativa que se está a implementar sobre 
o terreo, o obxectivo é ampliar o acceso á auga potable 
e ao saneamento da poboación rural, como dereito 
humano básico, mediante unha xestión integrada que 
contemple enfoques de transparencia e participación 
cidadá, entre outros. Para conseguilo, estanse a levar 
a cabo diversas accións a fin de fortalecer as capaci-
dades municipais neste senso, comezando por formar 
ao persoal no manexo de programas onde integrar 

os datos e realizar a planificación hídrica, para o que 
tamén se lles dotará de equipamentos informáticos. 
Ademais, impartirase un Diplomado en Hidráulica coa 
colaboración da universidade, de xeito que as técnicas e 
técnicos municipais poidan deseñar e executar sistemas 
de abastecemento, adquirindo os coñecementos nece-
sarios para realizar os cálculos de tubaxes, materiais 
precisos, etcétera, evitando así as habituais avarías 
e os custos da súa reparación. Por último, estase a 
elaborar un manual que recolla a metodoloxía para 
a construción de sistemas de auga rurais por parte 
dos concellos.

Os municipios da mancomunidade Nasmar suman preto de 
210.000 habitantes, dos que aproximadamente o 70% 
non dispoñen dunha traída en condicións axeitadas. Na 
zona rexístranse ademais altos índices de desigualdade e 
pobreza, por enriba da media do Estado que se sitúa no 
65%. Cómpre ter en conta asemade que Honduras é un 
país altamente vulnerable ao cambio climático, debido 
á súa degradación medioambiental, e está considerado 
un dos máis afectados por fenómenos meteorolóxicos 
extremos, como furacáns e secas. 

A auga está recoñecida coma un dereito humano, de 
xeito que “toda persoa ten dereito a dispoñer de auga 
suficiente, salubre, aceptable e accesible para o uso 
persoal e doméstico”. Ademais, os 17 Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible fixados por Nacións Unidas 
recollen a necesidade de “garantir a dispoñibilidade 
de auga e a súa xestión sustentable e o saneamento 
para toda a poboación”. A xestión municipal da auga é 
unha cuestión que afecta a todos os países, e moitas 
das problemáticas e solucións que se presentan son 
comúns aos distintos territorios.

Autoridades locais de 
Honduras intercambian 
experiencias cos 
concellos galegos sobre 
xestión da auga

Asinado:  
Comisión Executiva do Fondo 

Galego de Cooperación e 
Solidariedade



O 5 de outubro inaugurouse na Cidade da Cultura coa presenza 
do presidente da Fegamp, Alfredo García, a exposición Castelao 
Maxistral, unha mostra da obra do autor galego na que destaca 
o seu coñecido cadro “A derradeira lección do mestre”, que 
amosa o corpo sen vida do galeguista Alexandre Bóveda, fusilado 
durante a represión franquista.

O material da exposición amosa unha ampla sección de pezas e 
documentos (un total de 92) depositados nos museos e institu-
cións galegas, ou pertencentes a coleccións particulares, che-
gadas de diferentes partes do mundo para conformar a mostra 

Para aprender a comunicarte con persoas xordas e contribuír así a 
eliminar as barreiras de comunicación que afectan este colectivo, 
podes apuntarte aos cursos formativos que organiza a Federación 
de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) desde este 
outono ata a próxima primavera. A única condición é ser maior 
de 16 anos e querer aprender un idioma máis.

Os cursos están dirixidos a estudantes, familiares de persoas 
xordas e profesionais de diversos ámbitos como educativo, social 
ou sanitario.

Os cursos organízanse en tres niveis adaptados ao Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

• Usuario Básico A1– A2 de 150 horas  
(120 horas presenciais e 30 a distancia)

• Usuario Independente B1 de 120 horas
• Usuario Independente B2 de 150 horas  

(120 horas presenciais e 30 a distancia)

Si formas parte dalgunha entidade pública ou privada, empresa, 
centro educativo, etcétera, debes saber que tamén organizamos 
cursos específicos individuais ou en grupo, adaptados ás nece-
sidades específicas  

26.
- - -
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CASTELAO MAXISTRAL  
Cidade da Cultura. Do 5 de outubro ao 3 de marzo. 
Hora: de 10:00 a 20:00 h. Entrada gratuíta.

O pasado 10 de outubro tiña lugar na Cidade da Cultura de Galicia 
unha xornada sobre informática xudicial e delitos informáticos 
coa pretensión de profundar nesta nova realidade tecnolóxica 
e analizar as súas implicacións prácticas e xurídicas para a ac-
tividade diaria dos nosos órganos xudiciais, forzas e corpos de 
seguridade, peritos e demais profesionais e xuristas.

A través dos diferentes relatorios na cita falouse sobre a efecti-
vidade na persecución dixital de delitos e a súa validez probato-
ria; sobre a investigación de ciberdelitos; sobre a privacidade e 
Dereitos Fundamentais no entorno dixital; rematouse cun relatorio 
completo sobre o Blockchain e a lei a este respecto.

Castelao Maxistral 
na Cidade da Cultura

A FAXPG organiza cursos para 
aprender lingua de signos

Aprendendo sobre 
ciberseguridade na VIII 
Xornada Informática Xudicial 
e Delitos Informáticos

O pasado 21 de novembro tivo lugar no Edifico FEUGA −Santiago de 
Compostela−, a charla-coloquio sobre “Entidades Responsables 
coa Sostibilidade Forestal”, organizada pola Asociación Galega 
Promotora da Certificación Forestal (PEFC Galicia). A Federación 
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), non se quixo perder o 
evento xa que para a Federación é vital a posta en valor dos bosques 
galegos, que precisan a protección da sociedade fronte ás ameazas 
de incendios, despoboamento, mala xestión e falta de rendibilidade.

O encontro pretendeu informar a entidades públicas e privadas 
sobre a certificación forestal PEFC como garante de que os 
materiais e produtos que adquiren os concellos proceden de 
bosques xestionados de forma responsable en base a criterios 
de sostibilidade. Tamén se destacou a importancia de dinamizar 
o sector forestal para dar resposta ás necesidades de diversifi-
cación dos novos mercados, e promover, a través das Políticas 
de Contratación Pública, a contratación e compra responsable 
de produtos certificados PEFC establecendo un plan de compras 
verdes para respectar o planeta no que vivimos 

A certificación forestal 
érguese como o futuro 
dos bosques galegos nunha 
charla organizada polo PEFC

Para máis información destes cursos podes dirixirte a 
lsecursos@faxpg.es ou buscar o curso na web da Fegamp 
no apartado Actividades e Eventos.



27

>  EN BREVE

A presentación deste plan, á que acudiu o presidente da 
Fegamp, foi levada a cabo no salón de convencións do Edificio 
CINC na Cidade da Cultura. Será de directa aplicación nos con-
cellos que carezan de plan e terá carácter complementario do 
plan municipal naqueles concellos nos que exista, suplindo as 
posibles indeterminacións e lagoas do plan municipal vixente.
O ámbito de aplicación do Plan Básico Autonómico abarca a 
totalidade da Comunidade.
O PBA, unha ferramenta que se contempla na Lei do Solo e no 
Regulamento, é unha guía urbanística básica para os conce-
llos galegos e servirá de punto de partida para a posterior 
elaboración dos plans básicos municipais para os concellos 
de menos de 5.000 habitantes. Este plan establecerá unha 
regulación de carácter xeral dos diferentes usos do solo e da 
edificación, de acordo coas súas determinacións, a través dun-
has ordenanzas tipo, que serán incorporadas nos plans básicos 
municipais, segundo as características propias de cada concello. 

A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en 
colaboración co Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR), 
presentou a campaña ECOLUCIONA con motivo da Semana 
Europea de Prevención de Residuos que se celebra do 17 ao 
25 de novembro. En concreto estamos a falar de 10 vídeos 
con tips para a redución de residuos por parte da cidadanía 
na vida diaria. Os vídeos foron empregados pola Fegamp e 
despois quedaron a disposición dos concellos galegos, que os 
personalizaron cos seus logotipos para despois darlle difusión. 
“O obxectivo dos vídeos é concienciar á cidadanía na redución 
dos residuos que xeran e amosar como con simples feitos po-
demos protexer o noso medio ambiente de forma máis eficaz”, 
explicou Alfredo García, presidente da Fegamp.

O pasado 14 de novembro, a Fegamp e o LIR organizaron no 
Edificio Cersia −en Santiago de Compostela− unha xornada 
sobre “A fiscalidade na xestión dos residuos municipais”, á 
que se inscribiron persoas do ámbito municipal e profesionais 
da xestión de residuos, fundamentalmente. O Presidente da 
Fegamp, Alfredo García, foi o encargado de abrir o evento, que 
tiña como obxectivo “promover a reflexión sobre a xestión de 
residuos, dar a coñecer estratexias e ferramentas que poidan 
facer a xestión municipal máis eficaz e eficiente, e aportar un 
pouco de luz sobre unha área de xestión municipal da que a 
cidadanía ás veces non ten unha imaxe positiva”, explicou. 
O acto contou con intervencións como a de Benito Blanco, coor-
dinador de estudos e proxectos do LIR, que afirmou que hai que 
atender á realidade de cada concello, e facer unha análise que 
permita actuar de maneira axeitada. Entre as posibles melloras 
da xestión sinalou a adecuación e a colocación dos contedores. 
Por outra banda, Ignasi Puig, de ENT Medi Ambient i Gestió, 
definiu o pago por xeración como o mellor plan para o futuro. 
Pola súa parte, María García, concelleira de Medio Ambiente 
no Concello da Coruña, e Miguel Ángel Santirso, da Deputación 
de Pontevedra, explicaron, respectivamente, os modelos que 
seguen a cidade e a provincia. 

O vicepresidente da Fegamp, Alfonso Villares, acudiu ao acto 
inaugural destas xornadas que teñen como obxectivo abordar 
e debater algúns dos problemas ambientais máis importantes 
que ten a civilización actual así como apoiar aos axentes no 
avance da loita contra o cambio climático e indo cara a saúde 
ambiental do planeta. Tamén se tratou o tema da economía 
circular fomentando este modelo e o impulso do turismo 
sostible no camiño portugués. No relatorio de Villares, este 
avogou pola necesidade de unir esforzos por parte de políticos, 
educadores, empresarios, ecoloxistas, científicos, etcétera, así 
como a participación activa da cidadanía a prol de conseguir 
un medio ambiente máis sostible para o futuro

Apertura da Xornada 
Presentación Interactiva do  
Plan Básico Autonómico (PBA)

A campaña ECOLUCIONA 
amosa como protexer o medio 
ambiente con simples xestos

A Fegamp promove a reflexión 
sobre a xestión dos residuos

A Federación participa  
nas Xornadas Ambientais 
e de Turismo Sostible no 
Camiño Portugués
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BOE Nº. 242 / SÁBADO, 06 DE OUTUBRO DE 2018

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
E FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 1234/2018, do 5 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa 
de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemen-
to colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa 
Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (axudas EMP- POEJ).

OBXECTO

O obxecto deste real decreto é establecer as 
bases reguladoras para a concesión directa de 
subvencións a entidades locais para o financia-
mento de proxectos de emprego, autoemprego 
e emprendemento colectivo, dirixidos a afron-
tar o reto demográfico nos municipios de menor 
poboación, no marco do Programa Operativo de 
Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo, para 
o período 2014-2020 (axudas EMP- POEJ).

FINALIDADE DAS AXUDAS

1. A finalidade destas axudas é incentivar e 
promover os proxectos que aumenten a 
empregabilidade e o emprendemento das 
persoas novas que habiten ou vaian ha-
bitar en municipios que non formen parte 
dunha gran área urbana –das delimitadas 
no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de 
España do Ministerio de Fomento–, e que 
teñan unha poboación inferior ou igual 
a 5.000 habitantes, ou unha poboación 
comprendida entre os 5.001 e os 10.000 
habitantes sempre que estes últimos pre-
senten un saldo demográfico negativo na 
última década.

2. A efectos do presente real decreto, enten-
derase por saldo demográfico negativo, 
que a poboación oficial no ano de solici-
tude da axuda, sexa inferior á que tiña dez 
anos antes desta data.

3. As axudas EMP-POEJ destinaranse a co-
financiar os proxectos que presenten as 
entidades beneficiarias, que conteñan al-
gunha das seguintes medidas:

a)  Obxectivo específico (OE) 8.2.3. Aumentar 
o emprendemento das persoas novas non 
ocupadas e non integradas nos sistemas 
de educación ou formación como vía de 
acceso ao mercado laboral a través da 
creación de empresas.

b)  Obxectivo específico (OE) 8.2.4. 
Aumentar a contratación de carácter 
indefinido das persoas novas non ocu-
padas e non integradas nos sistemas 
de educación ou formación, a través 
da intermediación e dos incentivos 
económicos.

BENEFICIARIOS

1. Para os efectos destas bases regulado-
ras poderán ser entidades beneficiarias, 
sempre que no seu ámbito territorial 
déanse as condicións definidas no artigo 2,  
as seguintes.

a)  As Deputacións Provinciais e Forais, 
os Cabidos e Consellos Insulares, e as 
Comunidades Autónomas uniprovinciais, 
no exercicio das competencias que corres-
ponden ás Deputacións Provinciais.

b)  Os Concellos de Municipios con po-
boación comprendida entre os 5.001 
e os 10.000 habitantes.

c)  Os Consellos Comarcais ou outras 
entidades locais que agrupen a 
varios Municipios, instituídas polas 
Comunidades Autónomas.

d)  As Mancomunidades de Municipios, 
sempre que a maioría dos seus 
Municipios asociados estean incluí-
dos entre os definidos no artigo 2 do 
presente real decreto, agrupe a unha po-
boación de polo menos 5.001 habitantes 
e teña contemplado entre os seus fins o 
desenvolvemento económico, o fomento 
do emprego ou outros análogos que a 
lexitimen para executar as operacións.

e)  Os Organismos Autónomos vinculados 
ou dependentes de calquera das enti-
dades locais territoriais citadas.

2. Os Concellos de Municipios con poboa-
ción igual ou inferior a 5.000 habitantes 
articularán as súas medidas a través das 
entidades de ámbito supramunicipal nas 
que estea comprendido o seu territorio, 
quen as canalizará a través dun proxec-
to conxunto e integrado, presentando 
a correspondente solicitude de axuda e 
asumindo a condición de beneficiario 
para todos os efectos.

3. A determinación da cifra de habitantes 
realizarase de acordo co Real Decreto, 
polo que se declaren oficiais as cifras 
de poboación resultante da revisión do 

padrón, que estea vixente á data de pre-
sentación da solicitude da axuda.

4. Non poderán ser beneficiarios das axudas 
as entidades nas que concorra algunha 
das circunstancias relacionadas no artigo 
13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

5. A condición de beneficiario da axuda, 
implica que a entidade asume fronte ao 
Organismo Intermedio a totalidade de 
dereitos e obrigacións inherentes a tal 
condición, derivada das disposicións da 
Unión Europea, así como da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro e do seu Regulamento 
de desenvolvemento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, do 21 de xullo.

FINANCIAMENTO E CONTÍA DA SUBVENCIÓN
As axudas EMP- POEJ financiaranse mediante re-
cursos do Fondo Social Europeo e da Iniciativa 
de Emprego Xuvenil, no marco de intervención 
do Fondo Social Europeo 2014-2020.

O orzamento asignado ascende a 80.000.000,00 
de euros. O importe indicado representa unha 
axuda do 91,89 por cen do total de gasto 
subvencionable e constitúe a taxa máxima de 
cofinanciamento a nivel de proxecto para todo 
o territorio nacional.

REQUISITOS DOS PROXECTOS

1. Os proxectos que presenten as entida-
des relacionadas no artigo 5, deberán 
circunscribirse ao ámbito do FSE e con-
cretamente, ao marco definido no artigo 2 
do presente real decreto. Os destinatarios, 
ámbito territorial, medidas e accións, ca-
lendario financeiro e demais extremos do 
proxecto, deberán ser acordes ás normas 
establecidas no presente real decreto.

2. Os destinatarios finais das actividades 
subvencionadas serán as persoas novas, 
maiores de 16 anos e menores de 30 
anos, incluídas as persoas con discapa-
cidade, non ocupadas e non integradas 
nos sistemas de educación ou formación, 
independentemente do seu nivel formati-
vo e que estean inscritas no ficheiro do 
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no 
marco do Programa Operativo de Emprego 
Xuvenil, do Fondo Social Europeo.
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3. O plan financeiro do proxecto deberá axustarse á senda 
financeira aprobada e ao cumprimento da regra de des-
compromiso automático ou regra n+3 á que fai referencia 
o artigo 17 deste real decreto.

4. O proxecto debe ter resultados previstos asociados que per-
mitan agregar valor aos indicadores do Programa Operativo 
aos que fai referencia o artigo 2 deste real decreto. Os re-
sultados previstos teñen que estar desagregados por sexo.

5. O proxecto deberá respectar os seguintes principios:

a)  Principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes, conforme ao establecido no artigo 7 do Regulamento 
(UE) 1303/2013, apartado 5.3 do Anexo I do mesmo e artigo 
7 do Regulamento (UE) 1304/2013.

b)  Principios de igualdade de oportunidades e non dis-
criminación, conforme ao establecido no artigo 7 do 
Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 5.3 do Anexo I 
do mesmo e artigo 8 do Regulamento (UE) 1304/2013.

c)  Principio de accesibilidade, conforme ao establecido 
no artigo 7 do Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 
5.4 do Anexo I do mesmo e artigo 8 do Regulamento 
(UE) 1304/2013.

d)  Principio de desenvolvemento sustentable conforme ao 
establecido no artigo 8 do Regulamento (UE) 1303/2013, 
apartado 5.2 do Anexo I do mesmo.

6. O proxecto debe contribuír ao logro dos obxectivos especí-
ficos do artigo 2 deste real decreto e polo menos a un dos 
resultados esperados para un deles:

a)  Para o obxectivo específico 8.2.3 «Aumentar o emprendemento 
das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas 
de educación ou formación como vía de acceso ao mercado 
laboral a través da creación de empresas», os resultados espe-
rados son:

• Fomentar o desenvolvemento de competencias empren-
dedoras entre as persoas novas.

• Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empre-
sarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de 
emprendemento no marco da economía social.

• Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a 
transformación das ideas emprendedoras da poboa-
ción xuvenil en proxectos concretos.

• Fomentar o espírito emprendedor e a cultura em-
prendedora entre as persoas novas.

b)  Para o obxectivo específico 8.2.4 «Aumentar a 
contratación de carácter indefinido das persoas 
novas non ocupadas e non integradas nos sis-
temas de educación ou formación, a través da 
intermediación e dos incentivos económicos», os 
resultados esperados son:

• Fomentar a contratación a través da utilización de 
axudas salariais e outro tipo de medidas dirixidas a 
que as persoas empregadoras cren novas oportunida-
des para mozas/os.

• Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin 
integradas nos sistemas de formación e educación a ob-
tención dun emprego de calidade e de carácter estable.

• Potenciar a contratación nos sectores con maior 
potencial de creación de emprego, de maneira 
especial no marco da economía verde, as TIC, a 
investigación e a asistencia sanitaria.

• Fomentar na medida do posible, o emprego azul a 
través dos seus cinco alicerces básicos: a enerxía azul, 
a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recur-
sos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

6. Os proxectos deberán respectar o período de elixibi-
lidade previsto, que será o comprendido entre a data 
de solicitude da axuda e a que se especifique como 
máxima na Resolución pola que se aprobe o proxecto.

7. En todo caso, os proxectos que se presenten tdeberán 
cumprir os criterios de selección de operacións vixentes 
para o Programa Operativo de Emprego Xuvenil, aprobados 
polo Comité de Seguimento o 3 de maio de 2016 e aplica-
bles ás medidas ás que fai referencia o artigo 2 deste real 
decreto. Estes criterios atópanse publicados na páxina do 
Ministerio de Política Territorial e Función Pública: http://
www.mptfp.gob.es/portal/areas/politica_local/ coop_ 
econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_euro-
peos/2014-2020_ FSE/ fse_ poej.html

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. As subvencións reguladas por este real decreto poderanse 
solicitar transcorridos tres meses da súa publicación no 
«Boletín Oficial do Estado», a partir do primeiro día hábil 
seguinte e ata que conclúa o prazo de presentación de 
solicitudes, o cal sucederá cando se produza algunha das 
seguintes circunstancias:

a)  Que conforme ás solicitudes aprobadas, esgótese o orza-
mento dispoñible.

b)  Que se chegue ao 31 de decembro de 2020 sen cursarse so-
licitudes suficientes para esgotar o orzamento dispoñible.

2. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, 
estas non serán admitidas. Con todo, no caso de que 
se prevexa que ao 31 de decembro de 2020 vai existir 
orzamento dispoñible e se as circunstancias fixéseno 
recomendable, este prazo poderá ser ampliado como 
máximo ata a data en que conclúa o período de apli-
cación do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 
2014-2020. A ampliación realizarase antes do ven-
cemento, mediante resolución da Dirección Xeral de 
Cooperación Autonómica e Local que será publicada no 
«Boletín Oficial do Estado».

3. No caso de esgotarse o orzamento antes do 31 de de-
cembro de 2020, este extremo comunicarase aos posibles 
solicitantes mediante resolución da Dirección Xeral de 
Cooperación Autonómica e Local que será publicada no 
Boletín Oficial do Estado.

4. As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Cooperación 
Autonómica e Local e cumprimentaranse e presentarán de 
forma electrónica, exclusivamente a través da aplicación infor-
mática elaborada para ese efecto, e accesible a través do portal 
da internet da Secretaría de Estado de Política Territorial do 
Ministerio de Política Territorial e Función Pública, seguindo as 
ligazóns que nel figuran e con arranxo ás normas e aos modelos 
electrónicos que se recollen nas súas páxinas.

5. As solicitudes deberán ir asinadas polo representante legal 
das entidades potencialmente beneficiarias que relaciona o 
artigo 5 ou persoa na que delegue.

6. As entidades poderán solicitar tantos proxectos como esti-
men oportuno durante o prazo de vixencia especificado no 
apartado primeiro deste artigo.
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Federico García Lorca, o poeta mártir, quixo beber do galego e crear 
no noso idioma Seis Poemas Galegos entre os anos 1932 e 1934. Non 
foi esa a primeira vez que Lorca visitou Galicia senón que ata en tres 
ocasións viaxou ata aquí para coñecer mellor unha terra coa que sentía 
unha grande ligazón pese a ser un andaluz de raza. Atopou tamén 
García Lorca nas súas viaxes ao noroeste significativas similitudes 
entre o folclore andaluz e galego e sentiu nese tempo o poeta as raíces 
comúns entre o romanceiro xitano e a lírica galega, entre as Jarchas 
e as Cantigas, que caracterizan a tradición oral en ambas rexións. 

A súa admiración polos escritores galegos como Rosalía ou Pondal, 
e o seu coñecemento da obra de Martín Codax, Mendiño ou Camoens 
impulsárono para escribir en idioma galego e a súa relación de 
amizade con personalidades da cultura galega da talla de Eduardo 
Blanco Amor, Ánxel Casal ou Ernesto Guerra da Cal, contribuíron de 
forma notable á que a obra en galego de Lorca vise a luz. 

Seis Poemas en Galego consta de seis textos dedicados a Galicia e nos 
que o poeta elixe de forma sabia os elementos: a morte, as romarías, 
as herbas, as pedras, a choiva... E desa choiva que caracteriza a 
Galicia e da cidade de Santiago de Compostela quedou namorado 
Federico García Lorca sobre os que escribiu o segundo dos textos da 
súa publicación en galego: Madrigal á cibdá de Santiago. Este poema, 
feito por un poeta non galego, é unha das obras máis fermosas que 
podemos atopar na poesía galega e un canto único a unha cidade e 
a un pobo que o enfeitizou.

E sendo como era Lorca, ademais dun gran poeta, un home con 
paixón pola música, pensamos que gozaría escoitando a versión 
musical “Chove en Santiago” que Luar na Lubre fixo da letra de 
Madrigal á cibdá de Santiago converténdoa para sempre en Chove en 
Santiago para regalo dos nosos oídos no seu álbum Cabo do Mundo.

Chove en Santiago Madrigal á  
cibdá de Santiago

Chove en Santiago, 
meu doce amor. 
Camelia branca do ar 
brila entebrecida ó sol.

Chove en Santiago 
na noite escura. 
Herbas de prata e de sono 
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pola rúa, 
laio de pedra e cristal. 
Olla no vento esvaído, 
soma e cinza do teu mar.

Soma e cinza do teu mar, 
Santiago, lonxe do sol; 
ágoa da mañán anterga 
trema no meu corazón.

(5 xuño 1869)

30.
- - -

AO COMPÁS
- - -

Imaxe cedida pola Fundación Federico García Lorca.
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cociña  saborosa  tradicional  fresca  

saudable  fácil  innovadora  nutritiva  

natural apetitosa  cómoda  segura

902 104 900
Parque Empresarial Área 33. Parcela 31C • 36540 Silleda (Pontevedra-Spain)  

info@cocinaculinaria.com • www.cocinaculinaria.com

Grupo

Xantares a domicilio • Centros residenciais • Centros de día terapéuticos 
Escolas infantís • Comedores escolares...

Cociña especializada 
en dietética e nutrición

Respostas adaptadas a cada tipo de servizo
Teléfono de atención ao cliente do grupo sociser

Cociña Culinaria
servizos especializados de restauración colectiva

Distribuido por:
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