citados convenios non se atopa referencia algunha ao X Encontro, máis cando o
primeiro dos convenios foi asinado 7 meses antes de coñecerse que o X Encontro sería
en Carril.
Os membros do Comité Organizador do X Encontro comprometeron unha
achega ao mesmo, xa sexa económica, de traballo, ou de ámbalas dúas cousas. Todos
os membros do Comité Organizador cumpriron co seu compromiso, menos o Concello
de Vilagarcía. Porén, a FGCMF consciente da delicada situación económica xeral, en
aras de chegar a un acordo que permita pagar aos provedores do Encontro de Carril,
realizou diferentes solicitudes ao Concello para que en calidade de co‐organizador do X
Encontro aporte ao mesmo 20.973,66 euros, pouco máis da metade do que
comprometera.
O X Encontro foi un éxito innegable mercé, sobre todo, ao esforzo das tripulacións
galegas e das que nos visitaron de fora de Galicia que sufragaron eles mesmas moitos
dos gastos derivados, así como pola extraordinaria implicación de xente de Vilagarcía
que se volcou nesta festa da cultura marítima. A decisión do Concello de Vilagarcía de
non asumir o seu compromiso coa organización do X Encontro constitúe a única
sombra sobre o éxito desa cita.
Por todo o anteriormente indicado e tendo en conta que nos vindeiro días vanse
levar ao Pleno de ese Concello os orzamentos do ano 2012, reiteramos a nosa petición
para que o Concello de Vilagarcía cumpra unha parte do compromiso económico
adquirido verbalmente co X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia e aporte
ao mesmo a cantidade de 20.973,66 euros, para pagar ás empresas provedoras do
mesmo. De non ser así, sería a primeira vez nos 18 anos que se ven realizando o
Encontro que unha administración non cumprira os seus compromisos verbais ou
escritos con este evento, co consecuente dano a varias empresas galegas,
comprometendo a convocatoria do XI Encontro, botando pola borda o esforzo
realizado pola Organización do Encontro de Carril para promocionar turisticamente a
Vilagarcía en base ao evento, e finalmente facendo que o traballo de tantas persoas
de Carril e Vilaxoán quede esvaecido por estas circunstancias.
Cambados, a 21 de decembro do 2011

Víctor Fernández González
Presidente da FGCMF

