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1. A Federación Galega pola Cultura Marítima e FluvialCULTURMAR
A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, en adiante Culturmar,
nace no ano 1993 trala celebración dunha xuntanza de embarcacións
tradicionais en Ribeira, co obxectivo de defender, divulgar e dinamizar de
forma voluntaria o patrimonio marítimo de Galicia, particularmente as
embarcacións tradicionais que o integran.
Culturmar ten como obxectivos principais a preservación da cultura e do
patrimonio dos mares e dos ríos de Galicia, das súas costas e ribeiras
fluviais, e o fomento do uso social e a dinamización deste patrimonio. A
este fin promove diversas accións como a recuperación de embarcacións
tradicionais de distintas tipoloxías, a realización de investigacións no eido
patrimonial costeiro e marítimo, a dinamización das embarcacións
mediante a realización de exhibicións conxuntas, a difusión do patrimonio
marítimo e fluvial galego ou o fomento do asociacionismo cultural.
A nivel organizativo Culturmar coordina e asesora nas actividades de
inventariado, investigación, conservación e restauración levadas a cabo
conxuntamente ou por cada unha das asociación federadas; facilita a
xestión das asociacións ante a Administración; sirve de enlace e lugar de
encontro entre as asociacións federadas; fomenta actividades de
animación cultural e prácticas deportivas e difunde a cultura marítimofluvial entre a mocidade.
As principais actividades e ámbitos de actuación de Culturmar abranguen:
✔ A recuperación de embarcacións tradicionais galegas: algo máis de
300 embarcacións recuperadas -rehabilitadas ou replicadas- de
arredor dunha vintena de tipoloxías conforman actualmente a flota
tradicional galega acubillada polas asociacións de Culturmar.
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✔ Elaboración de estudos teóricos sobre embarcacións e a edición de
libros, monografías e revistas como Ardentía, revista galega de cultura
marítima e fluvial que se publica cada dous anos.
✔ Realización de exposicións e mostras de patrimonio cultural e
natural (oito exposicións sobre distintos aspectos do patrimonio
marítimo galego están sempre a disposición dos centros escolares,
concellos e outras entidades); exposicións vivas de embarcacións
nos portos e colaboración con museos do mar.
✔ Organización de xornadas técnicas, seminarios e obradoiros
relacionados co patrimonio natural e cultural, así como outros
arredor de oficios vencellados ao mundo mariñeiro e de produtos e
elaboracións artesanais; obradoiros de carpintaría de ribeira;
proxectos didácticos destinados a achegar este patrimonio á
infancia e á mocidade tales como charlas, proxeccións, exposicións,
xogos, obradoiros para nenos.
✔ Cursos e escolas de navegación tradicional a vela.
✔ Actividades de integración de persoas con discapacidades físicas e
psíquicas, entre as que salientan O Mar para Todos : xornada adicada
á navegación de persoas con discapacidade nas embarcacións
tradicionais.
✔ Xuntanzas, celebracións e regatas de embarcacións tradicionais:
eventos

públicos

de

exhibición

conxunta

de

embarcacións

tradicionais organizadas polas asociacións federadas e coa
colaboración do conxunto de Culturmar que se celebran todos os
anos ao longo da beiramar galega.
✔ Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia: a gran festa da
cultura marítima e fluvial de Galicia; a actividade máis senlleira da
Federación con carácter itinerante e bienal, da que neste ano se
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celebrou a duocécima edición.
A presenza internacional e peninsular acadada por Cultumar é ben
sobranceira. A súa traxectoria vén sendo recoñecida a nivel internacional e
peninsular desde hai anos, sendo actualmente unha voz recoñecida en
cuestións de salvagarda do patrimonio marítimo e fluvial. Culturmar é socia
da European Maritime Heritage (EMH).
A continua presenza de Culturmar noutras terras (Francia, Escocia, Irlanda,
Portugal, País Vasco, Cataluña…) serve para representar a singularidade e
riqueza do patrimonio marítimo de Galicia e tamén para aprender doutras
experiencias.
Actualmente, a Federación Galega pola Cultura Marítima e FluvialCulturmar está integrada por 44 colectivos, asociacións culturais
espalladas por toda a xeografía galega, con predominio das Rías Baixas,
que teñen como único ou principal obxetivo a defensa e divulgación do
patrimonio marítimo, particularmente das embarcacións tradicionais que o
integran, entre a poboación en xeral e especialmente entre a mocidade, coa
pretensión última de concienciar sobre a necesidade de conservar vivo e en
uso este rico patrimonio.
Así mesmo, desde hai anos participan activamente e con carácter
permanente algunhas asociacións do norte de Portugal.
Froito deste labor ao longo de 23 anos, Culturmar recibe neste ano o Premio
da

Cultura

Galega

na

modalidade

de

Patrimonio

Cultural

como

recoñecemento á súa traxectoria a prol da salvagarda do patrimonio galego
vinculado á cultura

do mar e dos ríos, e do seu labor destacado na

recuperación e difusión das embarcacións tradicionais.
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2. Xuntanzas e regatas de embarcacións tradicionais de Galicia
2015. Calendario oficial de Culturmar.

EVENTO

Data comezo Data remate

Localidade

Organizador

Regata de Inverno 2015. 1º proba. Ribeira

21 Febreiro 2015 21 Febreiro 2015 Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Inverno 2015. 2º proba. Ribeira

7 Marzo 2015

7 Marzo 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Inverno 2015. 3º proba. Ribeira

21 Marzo 2015

21 Marzo 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Inverno 2015. 4º proba. Ribeira

11 Abril 2015

11 Abril 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Primavera 2015. 1º proba. Ribeira

25 Abril 2015

25 Abril 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Primavera 2015. 2º proba. Ribeira

9 Maio 2015

9 Maio 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Festa da Botadura dos Barcos. Sada

17 Maio 2015

17 Maio 2015

Sada

A.C.M. OS PATEXEIROS

Día das Letras Galegas no Mar

17 Maio 2015

17 Maio 2015

Illa de Arousa

A.C.D DORNA

Regata de Primavera 2015. 3º proba. Ribeira

23 Maio 2015

23 Maio 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata de Primavera 2015. 4º proba. Ribeira

6 Xuño 2015

6 Xuño 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

XVIII Regata dos Faros. O Grove

13 Xuño 2015

13 Xuño 2015

O Grove

A. AMIGOS DORNA MECA

VII Regata do Sepelo

20 Xuño 2015

20 Xuño 2015

Portonovo (Sanxenxo)

A.A. DORNA PORTONOVO

VII Copa Balbina de Embarcacións Tradicionais a Vela. 1ª Regata

27 Xuño 2015

27 Xuño 2015

Sada

A.C.M. OS PATEXEIROS

XXXI Volta a Arousa

27 Xuño 2015

27 Xuño 2015

Ría de Arousa

A.C.D. DORNA

III “Que inchadiña branca vela” . Homenaxe do mar a Rosalía de Castro

04 Xullo 2015

04 Xullo 2015

Ulla/Sar-Padrón

A.C.D. DORNA e Fundación
Rosalía de Castro

XII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA. CABO DE
CRUZ

09 Xullo 2015

12 Xullo 2015

Boiro

FGCMF E AS.CULTURAL
TRADIC.MARIÑ. GAMELA

III Trofeo Agalcari de Vela Cangrexa

12 Xullo 2015

12 Xullo 2015

Boiro

AGABACE e Club Nau. Boiro

III Xuntanza Patexeira de Embarcacións Tradicionais

18 Xullo 2015

19 Xullo 2015

Sada

A.C.M. OS PATEXEIROS

XI Regata de Faluchos

18 Xullo 2015

18 Xullo 2015

Praia do Adro Bouzas

A.C.M. S.MIGUEL BOUZAS

Regata do Carme. Ribeira

18 Xullo 2015

18 Xullo 2015

Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

Regata do Bao 2015. Illa de Arousa

01 Agosto 2015

01 Agosto 2015

Illa de Arousa

A.C.D. DORNA

XII Xuntanza de embarcacións tradicionais de Moaña

08 Agosto 2015

08 Agosto 2015

Moaña

A.R.C SUESTE

XIX Encontro de Embarcacións Tradicionais de Bueu

14 Agosto 2015

16 Agosto 2015

Bueu

A. AM EMB TRA. OS GALOS

XX Concentración de Embarcacións Tradicionais de Combarro

21 Agosto 2015

23 Agosto 2015

Combarro (Poio)

CLUBE MARIÑO REIBOA

VII Copa Balbina de Embarcacións Tradicionais a Vela. 2ª Regata

29 Agosto 2015

29 Agosto 2015

Sada

A.C.M. OS PATEXEIROS

III Regata Dornas A Vela “Camping Miami". O Grove

05 Setemb. 2015 05 Setemb. 2015 O Grove

A. AMIGOS DORNA MECA

Travesía a Palmeira. Ribeira

06 Setemb. 2015 06 setemb. 2015 Ribeira

A.C. LAJAREU BARLOV.

VIII Regata Porto Meloxo

12 Setemb. 2015 12 Setemb.2015

A. AMIGOS DORNA MECA

XXIII Xuntanza de Embarcacións Tradicionais Parrocheira 2015 (suspendida)

12 Setemb. 2015 13 Setemb. 2015 Ferrol

CLUB DO MAR FERROL

II Regata da Valvanera Dornas a Remos. Cambados

13 Setemb. 2015 13 Setemb. 2015 Cambados

A.C. EMB.TRAD. A TORRE

VII Copa Balbina de Embarcacións Tradicionais a Vela. 3ª Regata

26 Setemb.2015 26 Setemb.2015 Sada

A.C.M. OS PATEXEIROS

Regata do Marisco. Dornas a vela.

10 Outubro 2015 10 Outubro 2015

O Grove

A. AMIGOS DORNA MECA

Desafío. Regata de Dornas a Remos.

11 Outubro 2015 11 Outubro 2015

O Grove

A. AMIGOS DORNA MECA
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2.1 CALENDARIO
PARTICIPACIÓN

DE ACTIVIDADES: RESUMO DE RESULTADOS
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II REGATA DA VALVANERA DORNAS A REMOS
Cambados, 13 de setembro de 2015

CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS

Estado do ceo

Dirección do vento

Forza do vento

Estado do mar

6 octas

Oeste

3

2

Hora da saída (h:mm:ss): 16:00

Distancia percorrida:

0,9 mi
Hora chegada Observacións
(h:mm:ss)

Pos Embarcación

Patrón

Tripulación

Asociación

1

Faisca

Iago Otero

Iván Agra

A Torre

2

Fungona

Dani Somoza

Adrián
Sineiro

A Torre

3

Espadeiro

Bruno
Filgueira

Aaron
Fernández

A Torre

4

Mª Soliña

A. Sineiro

Somoza

A Torre

5

Triñana

Andrea Patiño Jenny Feijoo A Torre

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Outras consideracións: (xuíces, embarcacións de asistencia, incidentes...)

2.2 XII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA
Baixo o lema Vento da historia, mar de futuro.. do 9 ao 12 de xullo do 2015
tivo lugar a celebración do XII Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia na vila de Cabo de Cruz - Boiro.
O evento organizado por Culturmar e a Asociación cultural e de tradicións
mariñeiras A Gamela, xunto coa inestimable colaboración do Concello de
Boiro e o patrocinio da Xunta de Galicia e a Deputación de A Coruña, supuxo
un éxito tanto na implicación cidadá e veciñanza como na participación de
embarcacións procedentes de toda Galicia, doutros puntos da xeográfia
española (Cataluña e Pais Vasco) así como de diferentes paises europeos
tales como Portugal, Reino Unido (Escocia, Gran Bretaña) ou Irlanda cun
total de 124 embarcación tradicionais de distintas tipoloxías.
Este ano contamos, asimesmo, coa
participación da embarcación rusa
Isha en representación o European
Maritime Eritage.

Información

completa

no

especial

“XIII

Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia” (páxina ...

Organiza: Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar), Asociación Cultural de
Tradicicións Mariñeira Gamela e Concello de Boiro.
Patrocina: Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural e do Mar- Dirección Xeral de Desenvolvemento
Pesqueiro, Portos de Galicia; Consellería de Cultura Edu e OU, Consellería de Industria) Deputación da
Coruña e Concello de Boiro
Colabora: Fundación Centro Galego Artesanía do Deseño e outras asociacións, entidades e empresas
locais.
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3. Promoción peninsular e europea da cultura marítimo-fluvial de
Galicia
A asistencia de Culturmar a distintos eventos fóra de Galicia permiten a
dinamización e posta en valor do patrimonio tradicional marítimo-fluvial
galego fóra do noso país, así como a promoción exterior do Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia que se celebrou neste ano en Cabo de
Cruz, no Concello de Boiro.

3.1 VII ENCONTRO DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DE ESPOSENDE - RIO
CÁVADO 2015
Do 29 ao 31 de maio do 2015 Culturmar participou no VII Encontro de
Embarcaçoes Tradicionais de Esponsende (Portugal), a través da asitencia das
asociacións federadas Grupo Cultural Ronsel e Asociación de mariñeiros
artesanais San Miguel de Bouzas, que trasladaron unha mostra de duas
embarcacións tradicionais de diferente tipoloxía características de Galicia.
O evento, enmarcado na celebración Esposende Terra de Mar e organizado
polo colectivo Associaçao Forum Esposendense, congregou no Río Cávado
decenas de embarcacións representativas da costa Portugal e de Galicia.
As xornadas de navegación estiveron acompañadas por un extenso
programa de actividades vinculadas á tradición mariñeira tales como
exposicións, festival gastronómico do mar, a feira do mar, música
tradicional, roteiros, feira de
artesanía...
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3.2 DÍA DA MARINHA DO TEJO.
Un representante de Culturmar asistiu o pasado 13 de xuño ao Día da
Marinha do Tejo, evento que se celebra anualmente en Lisboa (Portugal) ao
que é convidado Culturmar dende fai anos.
A xornada consolidase como unha das grandes celebracións da cultura
marítima do Tejo e das súas embarcacións tradicionais. Co obxetivo de
recuperar e preservar a identidade sociocultural e o patrimonio marítimo
das poboacións da riberia do Tejo, durante a xornada mais de 60
embarcacións tales como fragatas, catraios, canoas, varinos, botes ou
faluas, navegan por diante dun lugar tan emblemático e representativo da
cidade de Lisboa como é a o Cais das Columnas e ata a Base Naval.
Destacou a canoa “Esperança”, construída en 2006 e que se emprega a
miúdo cun carácter pedágoxico intentanto proporcionar aos nenos un ollar
diferente sobre a cidade, sensibilizando entre os mais xoves a importancia
de preservar o a cultura e o vinculo cultural entre Lisboa e o Tejo.
Durante

o

evento

trasladouse

o

convite

á

organización, para asistencia a décimo segunda
edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais
de Galicia.

Orzamento: 343,34€ para sufragar o aluguer de vehículo e gastos de desprazamento. Cofinanciado polo
Concello de Boiro como actividade promocinadora do XII Encontro de Embarcacións Tradicionais no
exterior.
Organiza: APAETT – Associação dos Proprietários e Arrais das Embarcações Típicas do Tejo.
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3.3 EXPEDICIÓN DE CULTURMAR A SAN PEDRO IV ITXAS JAIA 2015
Dentro do habitual programa de dinamización e promoción exterior do
patrimonio marítimo e fluvial de Galicia, e en resposta o convite da
Asociación Euskal Batel-Eroak, unha expedición de Culturmar desprazouse
no mes de xuño ao País Vasco para participar entre os días 27 e 29 na 4ª
edición de San Pedro Ixtas Jaia en Lekeitio (Bizkaia).
Este evento supón unha das celebracións culturais marítimas tradicionais
mais importantes da zona, xa que conta no seu programa con diversos
actos

e

manifestacións

culturais

como

exposición

en

seco

de

embarcacións tradicionais, regatas...
Con esta expedición Culturmar correspondeu pola sua participación nos
Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galicia en cada edición (nos
que ven participando cunha mostra representativa de embarcacións
tradicionais vascas) ao tempo que serviu
para levar a cabo a promoción e a difusión
do patrimonio maritimo de Galicia fora da
nosa comunidade e especialmente do XII
Encontro de Embarcacións Tradicionais que
se celebraría unha semana despois na vila
de Cabo de Cruz (Boiro). A expedición,
formada por 14 tripulantes das asociacións
federadas Mariñeiros San Miguel de Bouzas,
Amigos das Embarcacións Tradicionais Os
Galos, Grupo Cultural Ronsel e A.V.V A
Ostreira, trasladou unha mostra de 4 embarcacións tradicionais galegas de
distinta tipoloxía: bote da ria de Vigo, bote polbeiro, buceta e choupan.
Orzamento: 1.300€ para sufragar gastos de desprazamento das embarcacións e tripulación. Financiado
polo Concello de Boiro como actividade promocinadora do XII Encontro de Embarcacións Tradicionais no
exterior.
Organiza: Asociación Untziola Eugur Lan Taldea en colaboración de Euskal Batel-Eroak Elkartea
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4. Colaboración de Culturmar noutros eventos culturais en
Galicia
4.1 II FESTA CONMEMORACIÓN DA BATALLA DE RANDE
O 17 de outubro de 2015 tivo lugar en Redondela a segunda edición da festa
de conmemoración da Batalla de Rande “Arde Rande” organizada pola A
Asociación Deportiva e Cultural de Rande (ADCRande) promotora dende o
ano 2003 do Proxecto Meirande polo que se creou o centro de
Interpretación da Batalla de Rande inaugurado no 2013.
O evento, conmemoración da Batalla Naval de Rande acontecida no Estreito
de Rande da Ría de Vigo en 1702, consiste nunha recreación histórica
teatralizada dos feitos máis importantes relacionados coa devandita Batalla
cun obxetivo didactico e divulgativo e promocionando, do mesmo xeito, o
propio Centro de Interpretación Meirande. Esta xornada se completa xunto
cun amplo programa de actividades culturais teatro, conferencias,
artesanía, historia, exposicións, etc.
Culturmar participou no evento coa achega de 11 embarcacións
tradicionais de diferentes tipoloxías características das Rías Baixas, na
escenificación e recreación da Batalla.
Así mesmo levouse a cabo unha mostra
de embarcacións tradicionais galegas a
flote no peirao do Meirande, entre outras,
galeóns, gamelas, choupán, traiñeira,
racú, xeiteira… acompañadas por paneis
informativos ao pé do peirao e aos
accesos

do

características

pantalán

amosando

das

as

distintas

embarcacións co obxeto de facilitar o seu
recoñecemento polo público asistente.
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Complétase a colaboración de Culturmar neste evento cultural coa
impartición polo membro da Xunta Directiva, Víctor Fernández, da charla
“Por qué conservar o Patrimonio Marítimo” dirixida ao público en xeral e
realizada no centro de interpretación Meirande o mesmo día.

Orzamento para a participación Culturmar: 2.600 €.
Organizador evento: Asociación Deportiva e Cultural de Rande (ADCRande) e Concello de Redondela
Colabora: Culturmar, Galp Ría de Vigo-A Guarda e Deputación de Pontevedra
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5. Actividades didácticas e xornadas culturais a prol do
patrimonio marítimo de Galicia
5.1 CURSOS DE NAVEGACIÓN A VELA TRADICIONAL
Estes cursos, xeralmente de iniciación á navegación tradicional á vela,
organizados polas asociacións federadas en colaboración do conxunto de
Culturmar, nacen co obxectivo de por en
valor a cultura mariñeira, especialmente as
embarcacións tradicionais e de concienciar
á sociedade en xeral, e especialmente á
mocidade,

sobre

a

necesidade

de

conservar e recuperar este patrimonio,
difundindo deste xeito a cultura mariñeira
popular. Deste xeito o coñecemento e
disfrute das embarcacións tradicionais
galegas amosase á sociedade como unha
alternativa de lecer a través da navegación.
CURSO

Data comezo

Data remate

Localidade

Curso de iniciación á vela tradicional

16, 23, 30 Maio 2015
6 e 13 Xuño 2015

16, 23, 30 Maio 2015
O Freixo
6 e 13 Xuño 2015

Curso iniciación á navegación tradicional “ Mar de Tradicións”

03 Agosto 2015

31 Agosto 2015

Iniciación á vela nas Embarcacións Tradicionais

Xuño 2015

Escola de Navegación Tracicional

Agosto 2015

Setembro 2015

Organizador
A.C.C TERRA E OUTES e
Club Nautico Outes

Portonovo(Sanxenxo) AM. DORNA PORTONOVO
Bouzas (Vigo)

A. M.S MIGUEL BOUZAS

Illa de Arousa

A.C.D DORNA

5.2 CURSOS DE CARPINTARÍA DE RIBEIRA
O membro federado, Asociación Cultural Os Patexeiros organizou
novamente este ano a V edición do Curso de Carpintería de Ribeira impartida
por carpinteiros de ribeira profesionais.
O curso constou de oito clases (xornadas de 4 horas impartidas os
sábados) cun total de 32 horas de formación.
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As xornadas, eminentemente prácticas, adicáronse principalmente á
realización de pequenas reparacións en embarcacións, como sustitucións
de banzos, cadernas, barraganetes, remadoiras, trancanís, etc., amais da
impartición dunha parte teórica en conceptos básicos do proceso de
construcción dunha embarcación tradicional que foi entregada aos
alumnos en soporte dixital.
CURSO

Data comezo

V CURSO DE CARPINTERÍA DE RIBEIRA. 24 HORAS

21 Febreiro 2015

Data remate
11 Abril de 2015

Localidade
Carpintería Lorbe Oleiros

Organizador
A.C.M. OS PATEXEIROS

5.3 EXPOSICIÓNS E MOSTRAS DE CULTURA MARÍTIMO - FLUVIAL DE
GALICIA
Culturmar conta con oito exposicións permanentemente a disposición de
asociacións, concellos, centros educativos ou calquer entidade que o
solicite.
Compóñense, principalmente, de paneis expositivos sobre a cultura
marítima e fluvial galega cun carácter eminentemente pedagóxico.
Opcionalmente, estas poden estar ou non acompañadas de proxeccións
audiovisuais que amosan o intenso traballo de todos os colectivos que
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conforman

Culturmar,

tanto

na

rehabilitación

e

mantemento

das

embarcacións, como na promoción da posta en valor das mesmas a través
das xuntanzas de embarcacións que percorren todos os anos as
poboacións da beiramar galega.
Tamén se realizan mostras en vivo de diferentes tipoloxías de embarcacións
tradicionais acompañadas de paneis e guías informativas co obxectivo de
dar a coñecer e promover a posta en valor deste patrimonio, concenciando
á sociedade da importancia da súa recuperación e salvagarda.
MOSTRA

Data comezo

Data remate

Localidade

Exposición As embarcacións tradicionais do Arco Ártabro ata Ribadeo

16 Maio 2015

30 maio 2015

Viveiro

Exposición 20 anos de Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia

27 Xuño 2015

29 Xuño 2015

Lekeitio

Exposición Patrimonio do sal e do vento

09 Xullo 2015

12 Xullo 2015

Cabo de Cruz (Boiro)

Exposición Patrimonio do Sal e do Vento

29 Xullo 2015

09 Agosto 2015

Moaña

Exposición Pequena guia de embarcacións tradicionais

20 Agosto 2015

23 Agosto 2015

Combarro ( Poio)

Mostra de 10 embarcacións tradicionais galegas a flote

17 Outubro 2015

17 Outubro 2015

Peirao Meirande (Redondela)

5.4 CHARLAS, CONFERENCIAS E XORNADAS
ACTIVIDADE

Data comezo

Data remate

Lugar

Localidade

XXII Xornadas Técnicas Expomar 2015

14 Maio 2015

15 Maio 2015

Salón actos Cofraría Pescadores

Burela

Conferencia “O Noso Patrimonio Marítimo e Fluvial”

16 Maio 2015

16 Maio 2015

Sala usos multiples Concello

Viveiro

Acto presentación do XII Encontro de Embarcación
5 Xuño 2015
Tradicionais de Galicia

5 Xuño 2015

Centro Social de Cabo de Cruz

Boiro

Presentación oficial do XII Encontro de Embarcacións
20 Xuño 2015
Tradicionais de Galicia

20 Xuño 2015

Auditorio Museo do pobo galego

Santiago de
Compostela

Charla-coloquio “Patrimonio marítimo, usar é conservar”
20 Xuño 2015
dentro da xornada Rianxo, unha tradición de mar

20 Xuño 2015

Museo do Mar

Rianxo

Xornadas de navegación en Embarcacións Tradicionais

Xuño 2015

Agosto 2015

Porto de Aguete

Marín

XI Xornadas de Cultura Mariñeira Muros Mira ao Mar

10 Xullo 2015

12 Xullo 2015

Muros

Muros

Conferencia “Por qué conservar o patrimonio marítimo e
17 Outubro 2015
fluvial”

17 Outubro 2015

Centro de Interpretación Meirande Redondela

XI Semana do Mar

30 Novembro 2015

06 Decembro 2015

Casa da Cultura de Seixo

Marín

Charla sobre as embarcacións tradicionais de Galicia

Decembro 2015

Decembro 2015

Centro Penitenciario A Lama

A Lama
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5.4.1. Conferencia “O Noso Patrimonio Marítimo e Fluvial”
O 16 de maio de 2015 e dentro das xornadas sobre o patrimonio marítimo
de

Galicia

organizadas

polo

Colectivo

Pensamento e Sementeira na localidade de
Viveiro; Victor Fernández González, membro
da Xunta Directiva de Culturmar impartiu as
19:00 horas na Sala de usos multiples do
Concello de Viveiro a conferencia O Noso
patrimonio Marítimo e Fluvial.
No mesmo lugar, o 23 de maio e dentro dos
actos previstos, tivo lugar unha tertulia co
Carpinteiro de Ribeira Francisco Fra.
Completaron as xornada a mostra de paneis expositivos propiedade de
Culturmar “ As Embarcacións Tradicionais do Arco Ártabro ata Ribadeo” que
estivo aberta ao público do 16 ao 30 de maio na Sala de Usos Múltiples do
Concello de Viveiro.

5.4.2. Xornadas previas de difusión do XII Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia
Un mes antes de que tivera lugar a celebración do XII Encontro leváronse a
cabo varias actividades e xornadas promocionais coa pretensión de dar a
coñecer entre a poboación, e sobre todo no Barbanza zona onde tivo lugar a
última edición, o Encontro configurado o como único evento realizado en
Galicia destas características e sendo na actualidade unha das maiores
mostras da cultura marítima tradicional no noso país.
Así ben levánronse a cabo os seguintes actos promocionais e de difusión:
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A/ Acto de presentación XII Encontro de Embarcacións Tradicionais. Cabo de
Cruz 2015
O 05 de xuño ás 21:00h, no Centro Social de
Cabo de Cruz en Boiro, tivo lugar o primeiro dos
actos previos de promoción e publicidade do XII
Encontro

de Embarcacións

Tradicionais

de

Galicia.
No acto levouse a cabo entre outras actividades
lúdicas, a proxección Audiovisual do documental
“Cabo-Terranova: Unha ollada dende o Argus”,
comentado por Xurxo Souto coas vivencias e anécdotas de mariñeiros que
traballaron en Terranova e no Gran sol.
B/ Presentación Oficial do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia
O sábado 20 de xuño ás 12:00 h tivo
lugar no Museo do Pobo Galego, en
Santiago

de

Compostela,

a

presentación oficial do XII Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia.
O acto presidido pola Conselleira do
Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana,
contou coa participación do presidente
do

Comité

Organizador,

Gerardo

Triñanes, o presidente de Culturmar,
Manuel García Sendón, e diversas
autoridades

en

representación

dos

entes públicos patrocinadores do evento, entre as que se atopaban a
Conselleira do Medio Rural e o Mar, Rosa Quintana, o Secretario Xeral de
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Cultura, Anxo Manuel Lorenzo, o alcalde de Boiro, Juan José Dieste e a
Directora da Fundación Centro Artesanía e do Deseño, Elena Fabeiro que
interviron no acto.
Asimesmo tamén estiveron presentes o Presidente de Portos de Galicia, a
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e representantes do Museo
do Pobo Galego.
O acto configurouse como a presentación oficial do XII Encontro ao que
acudiron numerosos medios de comunicación e onde se fixo un resumo das
actividades en terra e no mar que tiveron lugar durante o XII Encontro de
Embarcación Tradicionais de Galicia. Así mesmo ofreceuse unha primeira
visión dos participantes así como das diferentes delegacións de Irlanda,
Gran Bretaña, Francia, Cataluña, Pais Vasco, Cantabria, Málaga, Croacia,
Portugal, e por suposto Galicia.

C/ RIANXO. Unha tradición de mar
Ao tempo o mesmo día, na localidade de Rianxo, celebrábase outro acto
previo de difusión do XII Encontro baixo o lema Rianxo, unha tradición de
mar.
Durante a xornada leváronse a cabo actividades
destacadas tales como obradoiros mariñeiros e
bautismos de mar que tiveron lugar no Club
Naútico

de

Rianxo;

a

charla-

coloquio

“Patrimonio marítimo, usar é conservar”, a cargo
de Lino Lema, o directivo de Culturmar Pablo
Carrera, Xerardo Agrafoxo e Adolfo Muíños no
Museo do Mar de Rianxo e o concerto “Para ser
bo mariñeiro…”, a cargo da Aula de Música
Tradicional da Uned-Senior de Rianxo, no patio
do Museo do Mar.
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5.4.3. XI Xornadas de cultura mariñeira Muros Mira ao Mar.
Os días 10, 11 e 12 de xullo do 2015 tivo lugar na localidade de Muros a XIª
edición das Xornadas de cultura mariñeira “Muros Mira ao Mar”.
Estas xornadas, iniciadas en 2003 coa colaboración da Asociación Mar de
Muros e a AVV A Ostreira (membros de
Culturmar) xunto co Concello de Muros, nacen
co obxectivo de por en valor e difundir o
inmenso patrimonio marítimo e mariñeiro da
vila.
As xornadas caracterízanse por contar cun
extenso programa de actividades tales como
exposicións,

obradoiros

tradicionais,

espectáculos das artes escénicas e musicais,
degustacións, concentracións e regatas de
embarcacións tradicionais, mercado mariñeiro, carpas temáticas…
Conférelle especial singularidade a enorme implicación da veciñanza a
través da achega de diversas actividades e da ornamentación mariñeira de
escaparates, rúas e prazas; implicación que medra ano tras ano grazas ao
esforzo do tecido asociativo e cidadán.

5.4.4. XI Semana do Mar
Do 30 de novembro ao 06 de decembro do 2015 tivo lugar, na Casa da
Cultura de Seixo-Marín, a XIª edición da Semana do Mar, organizada polo
Grupo Cultural Ronsel (membro de Culturmar) e a Asociación de
Pescadores de Aguete.
Este ano a conservación e preservación dos mares protagonizou as
xornadas; actividades tales como exposicións, conferencias, proxeccións e
navegacións a vela en embarcacións tradicionais, tiveron o obxectivo final
de concienciar a sociedade da limpeza e preservación do medio mariño.
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As xornadas desenvolveron esta temática común a través das proxeccións
documentais de “Océanos de plástico”, “Pescado ¿non tan san?” e “Planeta
océano” que clausurou as xornadas; así como de diversas conferencias,
como “A conservación do medio mariño” e “Por un mar limpo. A experiencia do
Porto de Marín e a súa flota”.
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6.Outras accións de difusión e promoción da cultura marítima.
6.1. PLATAFORMA WEB CULTURAMARITIMA.ORG
Unha das principais vias de divulgación do traballo desenvolvido por
Culturmar é a través da súa plataforma web.
Coñecedores da importancía que supón internet na actualidade como canle
de difusión internacional, Culturmar mantén unha plataforma web que é
actualizada diariamente con novas relativas a cultura marítimo-fluvial e a
súa conservación. Na mesma podése consultar o calendario de
concentracións, regatas e xuntanzas de embarcacións tradicionais de todos
os colectivos que conforma Culturmar, actualidade sobre a vindeira edición
do Encontro de Embarcacións Tradicionais, novas relacionadas coa
conservación do noso patrimonio, exposicións, publicacións, proxectos ou
outras actividades de divulgación da cultura mariñeira; todo isto coa
pretensión última de achegar ao público en xeral a importancia da
preservación e posta en valor deste importantísimo patrimonio.
Así mesmo, co gallo da celebración do XII Encontro, habilitouse unha nova
web www.encontrocabo2015.org onde se poden consultar cuestións
relativas ao evento tales como: programación, barcos inscritos, fotografías
e vídeos do evento e todo tipo de información actualizada diariamente dos
traballos tanto de organización como do desenrolo do Encontro.
Orzamento: 239,34€ para o mantemento da web. Cofinanciado pola Consellería do Mar e Medio Rural

6.2 REVISTA ARDENTÍA
Baixo o impulso de Luis Rei, Culturmar ven publicando períodicamente xa
dende o 2004 a Revista galega de cultura marítima e fluvial ARDENTIA, que
neste ano 2015 vai polo seu número 8, froito do traballo dun importante
equipo de redacción e de colaboradores de Culturmar que aportan
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desinteresadamente seu saber a prol da divulgación da cultura marítima e
fluvial tradicional entre a poboación.
A última edición da revista publicouse cos seguintes contidos:
✗

O Freixo – Outes 2013. Recuperando patrimonio

✗

Cabo de Cruz: un pobo de mar

✗

Arousa de noite: mosaico de luces

✗

Embarcados

✗

A gamela de Cabo de Cruz e outras travesías

✗

Identidade e cultura das comunidades avieiras do Tejo e do Sado

✗

Cinco crónicas dun naufraxio

✗

Os herois anónimos do racú “San Antonio”

✗

Holanda: outro xeito de comprender e salvagardar o patrimonio marítimo

✗
Vinte anos concentrando tradición: XX Edición da Concentración de Embarcacións
Tradicionais de Poio
✗

Pintores do mar: Xaquín Chaves

✗

A dorna na poesía galega

✗

De cando os barcos non espantaban o peixe

✗

O triunfo da “Manuela”

✗

Semblanzas: as mulleres do mar

✗
Semblanzas: devalando o mar; devalando a
vida. Delfín Sieira e Gabriel Fernández.
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7. O labor reinvindicativo de Culturmar pola conservación da
nosa cultura marítima
7.1 POLA CONSERVACIÓN DOS ESTALEIROS DE CARLAGHO E CASQUEIRO
Dende Culturmar, e seguindo o camiño iniciado un ano antes na defensa e
conservación das carpinterías de ribeira Carlagho e Casqueiro, das poucas
que xa quedan en Galicia; este ano 2015 seguironse levándose a cabo
diversas manifestacións de apoio a favor da conservación dos estaleiros
tradicionais que están situados nun tramo en construción do paseo
marítimo da Seara en Moaña, e que corren grave perigo de inoperatividade
por mor das modificacións que sufrirían os inmobles no caso de levarse a
cabo o proxecto inicial de ampliación do paseo marítimo do Concello.

Ante a inminencia

de adxudicación de obras tralo peche do prazo de

licitación, o 20 de xaneiro de 2015, derivada da reunión mantida un mes
antes con representantes da Xefatura provincial de Pontevedra da
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Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras na que se
tratou

un

proxecto

alternativo

funcionalidade dos estaleiros,

que

garantise

a

conservación

e

Culturmar fixo novamente unha consulta

relativa ao estado da petición e da súa viabilidade ou posibilidade de
modificación do actual proxecto do Paseo da Seara, consulta que
lamentablemente foi respondida o 11 de febreiro rexeitando o proxecto
alternativo posto “que era inasúmible debido o seu custe”
8.2 POLA PROMOCIÓN DE MARIÑAS TRADICIONAIS NOS PORTOS DE
GALICIA
Culturmar xunto coas asociacións federadas implicadas, ven reclamando á
administración portuaria nestes últimos anos a creación das chamadas
Mariñas Tradicionais, concibidas como espazos dentro dos portos de Galicia
destinados únicamente ás embarcacións tradicionais e que permitan a súa
exhibición, conservación e uso.
Esta necesidade ven dada pola importancia e valor patrimonial e cultural da
flota tradicional galega, conformada na actualidade por unhas 300
embarcacións tradicionais, configurándose como unha das flotas mais
importantes de España tanto pola cantidade como pola variedade tipolóxica
de embarcacións.
Na actualidade hai proxectos e demandas de mariñas tradicionais nos
portos das vilas de Portonovo, O Grove, Cambados, Illa de Arousa, Ribeira,
Muros, Sada e Combarro; polo que Culturmar, en representación dos
colectivos demandantes, reúniuse o 01 de decembro do 2015 co presidente
de Portos de Galicia para trasladar esta imperiosa necesidade, expoñendo
cada un dos proxectos, situación e problemática existente en cada un
destes portos e tentando establecer algún procedemento coordinado e
común de impulso destas

mariñas que poida ir dando cumprimento a

demanda existente nos portos que contan actualmente cunha significativa
e activa frota de barcos tradicionais.
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7.3 ANTEPROXECTO DE LEI DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA
No ano 2015 publicouse o borrador do anteproxecto de Lei do patrimonio
cultural de Galicia.
No documento, o goberno autonómico da Xunta de Galicia contempla
novidades con respecto ao patrimonio inmaterial; pero sen dúbida o máis
importante é que por primeira vez aparecen recollidos de forma explícita os
elementos máis importantes do patrimonio marítimo e fluvial galego,
abrindose deste xeito a oportunidade de conseguir que este patrimonio teña
presenza na lexislación galega.
Culturmar quen presentou achegas a este anteproxecto, considera esta
futura Lei como un fito a prol do noso patrimonio. Se finalmente a lei inclúe
explicitamente o patrimonio vinculado ao mar e aos ríos, conseguirase ter
dado un grande paso para a protección do noso patrimonio.
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8. Axudas e subvencións 2015
OBXETO/FINALIDADE

Data concesión

Ente Público

Importe

Financiamento de actividades de dinamización das embarcacións tradicionais durante
o ano 2015.
30/03/2015
XII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia

Xunta de Galicia.
Consellería do Medio Rural e do
Mar

38.840€

XII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia
Financiamento de proveedores alimentación para manutención
participantes e organizadores do XII Encontro

Concello de Boiro

25.000€

Axuda para dotación de mostras, exposicións e obradoiros durante o XII Enocntro de
14/10/2015
Embarcacións Tradicionais de Galicia

Consellería de Economía e
Industria

3.000€

XII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia

03/05/2016

Deputación Provincial de A
Coruña

25.000€

Proxecto de Voluntariado para o 2015

07/07/2015

Xunta De Galicia.
Consellería de Traballo e
Benestar

4.800€

exclusiva de 16/06/2015

Durante 2015 outorgáronselle a Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial (Culturmar) as seguintes axudas e subvencións públicas:
1. Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural
e do Mar e a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial pola que se
lle concede unha subvención para a realización, durante o ano 2015, de
actividades de dinamización das embarcacións tradicionais e do patrimonio
marítimo de Galicia así como para a realización do XII Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia. A Consellería do Mar fixo unha
achega total para ambos proxectos de 38.840€ co obxeto de contribuir ao
finanzamento das actividades da entidade no ámbito que lle é propio, entre
as que se incluiron neste 2015 a celebración do XII Encontro en Cabo de
Cruz, Boiro entre os días 09 e 12 de xullo.
2. Convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e a Federación
Galega pola Cultura Marítima e Fluvial para a realización do XII Encontro de
Embarcacións de Galicia. O concello de Boiro fixo unha achega de 25.000€
destinada ao cofinanzamento do XII Encontro que tería lugar en Cabo de
Cruz, Boiro do 09 ao 12 de xullo e na que se incluiría o finanzamento da
manutención de navegantes, voluntariado, organización e delegación
foraneas convidadas durante os 4 días do evento.
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3. O 24 de marzo de 2015 asinouse un convenio integrado polo Concello de
Boiro, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e Portos de
Galicia co obxecto de promocionar o patrimonio marítimo e a flota
tradicional no marco da celebración do XII Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia; autorizando o ente público, a ocupación de espazos
portuarios en mar e en parte dos peiraos de Cabo de Cruz ( Boiro) entre o
06/07/2015 ata o 14/07/2015, autorizando tomas de corrente nas zonas
ocupadas polas carpas, autorizando fondeadoiros e amarres ata 150
embarcacións tradicionais nos peiraos de Cabo de Cruz e na lámina de auga
e autorizando da instalación dunha liña de fondeadorio.
4. Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial para o finanzamento do
XII Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia que se asinaría un ano
mais tarde, o 03 de maio de 2016 por cuestións orzamentarias e
distribución de fondos da Deputación Provincial da Coruña; a través do cal a
deputación contribuiu ao finazamento do evento cunha achega de 25.000€
5. O 23 de xullo de 2015, a Consellería de Traballo e Benestar (Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado) concedeulle a Culturmar unha
subvención de 4.800 € ao abeiro da Orde do 7 de abril de 2015 de Subvencións
para entidades de acción voluntaria enmarcadas no programa Servizo de
Voluntariado Xuvenil, destinados a sufragar os gastos orixinados pola
participación do moz@s voluntari@s participantes no proxecto de acción
voluntaria que Culturmar levou a cabo durante o 2015.
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9. Presencia de Culturmar noutros eventos
9.1 ACTO DE SINATURA DO CONVENIO OUTORGADO POLA CONSELLERÍA
DE CULTURA AO CONCELLO DE BOIRO NO MARCO DO XII ENCONTRO

O 17 de marzo de 2015 tivo
lugar o acto de sinatura do
convenio

de

colaboración

da Consellería de Cultura,
Educación e O.U. polo que se
lle outorgaba ao Concello de
Boiro

unha

axuda

de

12.000€ como contribución á realización do XII Encontro de Embarcación
Tradicionais de Galicia, principalmente o finanzamento de actividades de
promoción e divulgación do patrimonio e da cultura galega dentro do marco
do evento.
O acto contou coa presenza de Anxo Lorenzo, secretario xeral de cultura da
Xunta de Galicia, Juan José Dieste, alcalde de Boiro, Gerardo Triñanes,
presidente do comité organizador do XII Encontro e Manuel García Sendón,
presidente de Culturmar.

9.2 PRESENTACIÓN DA EMBARCACIÓN TRADICIONAL ADAPTADA A
RONCADEIRA
O 6 de xuño de 2015 representantes de Culturmar asistiron á presentación
de A Roncadeira, unha gamela guardesa de vela adaptada destinada á
navegación de persoas discapacitadas ou con mobilidade reducida.
A Roncadeira pertence ao Concello da Guarda quen levou a cabo o proxecto
de restauración e adaptación, e está cedida ao club Alagua quen se encarga
da súa dinamización.
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As características da gamela guardesa faina axeitada para o seu uso como
embarcación de lecer por persoas con discapacidade, permitindo chegar ao
mar a persoas con mobilidade reducida do xeito mais seguro. O acceso á
embarcación das persoas en cadeiras de rodas, faise gracias ao seu portón
traseiro que serve de rampla, e conta con 2 timóns e unha vela enrolable de
fácil manexo.

9.3 I ENCONTRO PATRIMONIO CULTURAL E ACCIÓN SOCIAL
A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar)
representada polo seu presidente Manuel García Sendón, acudiu o día 25 de
setembro de 2015 ao “I Encontro Patrimonio Cultural e Acción Social”,
celebrado na sede do Consello da Cultura Galega (CCG) no Pazo de Raxoi de
Santiago.
A iniciativa estivo promovida pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais
do Consello da Cultura Galega (CCG), coordinada por Iago Seara, Marcial
Gondar e Manuel Gago. O acto tratouse dunha reunión de traballo de
carácter informal, á que foron convocadas 12 entidades de carácter local
que se encargan da preservación e difusión do patrimonio cultural material
e inmaterial, e que pretendeu coñecer, en primeira persoa, as necesidades e
reflexións destas entidades, creando unha primeira toma de contacto entre
o Consello da Cultura Galega e estes movementos sociais cada vez máis
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dinámicos. Ademais, preténdeuse identificar patróns comúns derivados do
traballo destas entidades no ámbito patrimonial.
Xunto coa Federación Galega pola Cultura Marítima e o Instituto de Estudos
Miñorans, membro federado a Culturmar, atopábanse na reunión outras
entidades cunha traxectoria de documentación, protección e valorización
do patrimonio cultural tales como: “A luz das mámoas”, do Saviñao (Lugo),
“Centro de Estudos Chamoso Lamas”, do Carballiño (Ourense); Costa dos
Castros (Comunidade de Montes do Concello de Oia-Pontevedra); Mariña
Patrimonio (Lugo); O Sorriso de Daniel; Patrimoniogalego.net; Plataforma
Cidadá en defensa do Castelo de Monterrei (Ourense); Sociedade
Antropolóxica Galega (SAGA) e a Fundación Xosé Soto de Fión (O SaviñaoLugo) que ingresaría na Federación no 2016.
Tamén

estaban

na

reunión,

como

observadores,

outras

persoas

relacionadas co patrimonio.
Os/as representantes de cada unha das entidades dispuxeron de 4 minutos
para expoñer obxectivos e traxectoria, desafíos de cara ó futuro e como os
pode apoiar o CCG. Dalgún xeito, a pretensión da comisión da Sección de
Patrimonio

e

Bens

Culturais

do

CCG,

representada

por

persoas

probadamente defensoras do patrimonio, é ser dalgún xeito intermediaria
entre as asociacións e a Administración (Xunta de Galicia), e tamén como
medio para facer chegar á sociedade galega en xeral unha maior
sensibilización cara ó patrimonio galego.
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10. Asembleas de Culturmar
Conforme os seus estatutos, e segundo recollen os artigos 24 e seguintes
do seu capítulo III, no 2015 Culturmar levou a cabo as seguintes asembleas
xerais de socios nas que se trataron os temas fundamentais relativos a
actividade da Federación durante este ano, tales como: calendario de
actividades, organización e balance do XII Encontro, proxectos a levar a
cabo, aprobación de orzamentos para 2016, estado e peche de contas
anuais 2014, avance do estado contable do 2015, incorporación de novas
entidades á Federación ou elección da xunta directiva ...

TIPO

Data

Asemblea Xeral Ordinaria

Hora

Lugar celebración

21 Marzo 2015

17:00 h

Sede Social Culturmar: Baltar, 26 - Cambados

26 Xuño 2015

19:30 h

Sede Social Culturmar: Baltar, 26 - Cambados

Asemblea Xeral Extraordinaria

28 Novembro 2016

21:30 h

Sede Social Culturmar: Baltar, 26 - Cambados

Asemblea Xeral Ordinaria

28 Novembro 2015

17:00 h

Sede Social Culturmar: Baltar, 26 - Cambados

Xuntanza informativa
Tradicionais

XII

Encontro

Embarcacións

Como entidade de acción voluntaria inscrita no Rexistro de Entidades de
Acción Voluntaria de Galicia co número O-582, Culturmar asistiu o 03 de
decembro á reunión ordinaria do Consello Galego de Acción Voluntaria
levada a cabo ás 10:00 h na Escola Galega de Administración Pública en
Santiago de Compostela ao corresponderlle unha volgalía na área de
Cultura. Na mesma tratáronse os seguinte temas:
•

Aprobación de actas da sesión anterior celebrada o 21 de marzo do
2013

•

Presentación da avaliación do III Plan Galego de Acción Voluntaria
( 2011-2014)

•

Presentación da Extratexia de acción voluntaria 2015-2018

•

Información da programación no eido do voluntariado da Dirección
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ao longo do ano
2016
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A Xunta de Galicia vén convocando cada
ano os PREMIOS DA CULTURA GALEGA, un
recoñecemento ao labor creativo que entidades
e persoas están a desenvolver en Galicia nos
ámbitos das letras, das artes plásticas, das artes
escénicas, da música, do audiovisual, da lingua,
do patrimonio cultural e da proxección exterior
da nosa cultura. Un xurado conformado por
representantes das principais institucións
culturais e profesionais independentes decidiu
os galardoados e galardoadas deste ano. Hoxe,
fáiselles entrega do premio nun acto que quere
ser un aplauso colectivo á creatividade e ao
traballo ben feito.

DL: C 2281-2015

A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial recibiu no 2015 o
premio da Cultura Galega na súa modalidade de Patrimonio Cultural
recoñecendo o traballo ao longo de 23 anos na defensa, divulgación e
dinamización do patrimonio marítimo e fluvial de Galicia, especialmente na
labor a prol de recuperación e posta en valor das embarcacións tradicionais
que o integran.
Estos premios que son convocados todos os anos pola Xunta de Galicia co
obxeto de apoiar e recoñecer a proxección cultural de Galicia en diversos
ámbitos, confórmanse como un recoñecemento colectivo á traxectoria e
calidade do traballo de persoas e entidades a favor do desenrolo cultural en
Galicia.
O Museo Centro Gaias da Cidade da Cultura acolleu o 21 de decembro as
19.00 horas a entrega de Premios da Cultura Galega 2015, que este ano
galardoou, ademais da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, a
outras persoas e entidades recoñecidas da cultura: a escritora Fina
Casalderrey, o dibuxante Miguelanxo Prado, a actriz María Bouzas, o
cineasta Ignacio Vilar, o Real Coro Toxos e Froles, a Coordinadora Galega de
Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística e a investigadora
Kathleen Nora March.
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PREMIADOS 2015
Premio Cultura Galega de Letras: FINA CASALDERREY
Premio Cultura Galega de Artes Plásticas: MIGUELANXO PRADO
Premio Cultura Galega de Artes Escénicas: MARÍA BOUZAS
Premio Cultura Galega de Música: REAL CORO TOXOS E FROLES
Premio Cultura Galega de Audiovisual: IGNACIO VILAR
Premio Cultura Galega de Lingua: COORDINADORA GALEGA DE EQUIPOS
DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Premio Cultura Galega de Patrimonio Cultural: FEDERACIÓN GALEGA POLA
CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL-CULTURMAR

Premio Cultura Galega de Proxección Exterior: KATHLEEN NORA MARCH

MEMBROS DO XURADO 2015
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Consello da Cultura Galega
Universidade da Coruña
Real Academia Galega
Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario
Profesionais do ámbito cultural:
Rosa Cedrón (violonchelista e cantante)
Carmen Prieto (directora do Arquivo do Reino de Galicia)
Carlos Ares (guionista e presidente da Academia Galega do Audiovisual)
Asunta Rodríguez (galerista e Premio da Cultura Galega de Artes Plásticas 2014)

PREMIO CULTURA
GALEGA DE
PATRIMONIO
CULTURAL

FEDERACIÓN GALEGA
POLA CULTURA MARÍTIMA E
FLUVIAL–CULTURMAR
A FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA
MARÍTIMA E FLUVIAL-CULTURMAR

vén desenvolvendo, desde 1993, un
labor constante a prol da salvagarda do
patrimonio vinculado ao mar e aos ríos
de Galicia. Desde os seus inicios, dedicou
un importante traballo á recuperación de
embarcacións e tipoloxías tradicionais
e á realización de investigacións no
patrimonio costeiro e marítimo.
Nesta angueira altruísta e sen ánimo
de lucro, desenvolvida en conxunto ou
individualmente polo case medio cento
de asociacións federadas, salientan a
recuperación de máis de trescentas
embarcacións tradicionais de vinte
tipoloxías distintas, o fomento do
asociacionismo cultural polas vilas
costeiras e ribeirás, a edición das
revistas O Apupo e Ardentía, ademais
doutras publicacións monográficas, e

a organización de ducias de eventos e
xuntanzas arredor do patrimonio.
A súa actividade de difusión máis
destacada é a organización itinerante e
bienal do Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia, festa da cultura
marítima e fluvial, que xa celebrou a súa
duodécima edición e que é o referente
peninsular de encontro das embarcacións
tradicionais tanto galegas como
procedentes dos diversos portos europeos.
Con estas actividades, a federación tenta
achegarlle á cidadanía a inmensa riqueza
do noso patrimonio marítimo e fluvial
e lograr, por parte das administracións,
a protección, o recoñecemento e a
regulación destes bens patrimoniais,
compoñentes esenciais da nosa cultura.

O galardón, entregado da man da directora do Arquivo do Reino de Galicia,
Carmén Prieto Ramos, foi recollido polo presidente de Culturmar Manuel
García Sendón quen na súa intervención, subliñou o importante e necesario
recoñecemento da frota tradicional galega como ben patrimonial a protexer,
manifestando un desexo común de todos os colectivos que conforman a
Federación “un marco legal para as embarcacións tradicionais e unhas mariñas
tradicionais,
como

configuradas

espazos

portuarios

destinados ás embarcacións,
onde os barcos poidan ser
coñecidos,

apreciados

e

desfrutados pola sociedade
en xeral”
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Intervención de Culturmar no acto de entrega dos Premios Cultura Galega 2015modalidade Patrimonio Cultural
Autoridades,
amigas,
amigos: boa tarde.
Ao xurado, grazas por dar
avistado o noso ronsel.
1.
Recollemos
este
agasallo en nome de
cantas
persoas
contribuíron e contribúen,
de maneira altruísta, á
salvagarda do patrimonio
do mar e dos ríos de
Galicia: o pequeno grupo
pioneiro que empezou a
andaina e as persoas que,
en remuda constante, deron e dan vida á Federación e aos máis de 40 colectivos.
Pero pouco fariamos sen a colaboración do voluntariado e as entidades privadas e públicas
que posibilitan os eventos máis masivos, e sen a memoria viva e o saber das xentes do mar
e dos ríos, as comunidades mariñeiras, os carpinteiros de ribeira e tantos oficios, hoxe
aburados de dificultades.
E compartímolo cos camaradas portugueses que nos acompañan desde a primeiría e cos
demais compañeiros de faena peninsulares e europeos: navegan connosco nas nosas rías,
achegamos embaixadas de noso aos seus portos.

2. Somos unha tripulación que acredita en que Galicia, froito da relación permanente da
xente co mar e cos ríos, foi forxando ao longo da historia unha riquísima e singular cultura
que conforma, de xeito determinante, a obra viva e a obra morta da nosa maneira de ser e
de estarmos no mundo. Que ese tesouro de bens materiais e inmateriais, e o seu medio
natural, non podemos estragalo. E que consideramos un deber legar aos nosos herdeiros
unha cultura marítima e fluvial viva e sostible.
Nesa travesía achegamos o noso quiñón, facemos flamexar as velas para seducir e
espertar a mesma querenza na veciñanza e pulamos por que a Administración adopte un
marco propicio para recoñecer, regular e posibilitar o uso e a posta en valor destes bens, un
fértil recurso cheo de posibilidades.
Neste sentido, queremos lembrar que a flota tradicional galega agarda ansiosa o seu
recoñecemento oficial como ben patrimonial, e que o seu destino non pode ser a morte nas
rotondas, senón unha vida digna nos portos: as mariñas tradicionais, necesarias para o uso
das embarcacións, a práctica da navegación tradicional entre a xente máis nova e a
exhibición pública da fasquía de dornas, gamelas, xeiteiras, traiñeiras, pataches, patexeiros,
racús, galeóns... e tantas outras tipoloxías.
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3. Remato xa con dous mandados inescusables das nosas asociacións:
Sabede que non imos arriar velas: seguiremos navegando, con ventos favorables ou
capeando nortadas e vendavais: temos rexos patróns e experimentadas patroas.
E que saibades tamén que as embarcacións tradicionais que nós nos esforzamos en
recuperar e custodiar son un ben colectivo a disposición de todo o mundo; de maneira que,
mirade por onde, tedes barco. Subide a bordo, e gozade da navegación a vela nos barcos
dos nosos devanceiros.
Moitas grazas e venturosa travesía.

Ao acto asistiron numerosas personalidades do mundo do cultura e
autoridades, entre as que se atopaban o Conselleiro de Cultura, Educación e
O.U, Román Rodríguez González e o Secretario Xeral de Cultura Anxo
Manuel Lorenzo Suarez. No acto estaba tamén prevista a asistencia e
intervención do Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo pero
que finalmente non puido asistir.
A entrega de premios foi presidida e inaugurada polo Concelleiro de Cultura,
Educación e O.U, Román Rodríguez González trala actuación do Coro da
Mocidade da Orquestra Sinfónica de Galicia; o mesmo que fixo clausura do
acto coa interpretación do Himno de Galicia trala intervención novamente
do Conselleiro para pechar a xornada.
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Ao acto asistiron numeros compañeiros ligados dende os seus inicios a
Federación e representantes de cada unha das asociacións que conformar
Culturmar; persoas que son a parte esencial deste proxecto que é a
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e que naceu no 1993, e
que

fan

posible

que

hoxe

en

día

Culturmar

sexa

recoñedida

institucionalmente como un ente primordial na recuperación e salvagarda
do patrimonio marítimo e fluvial de Galicia.
Este premio pertence por dereito a cada persoa membro actual ou pasado
dos colectivos que a conforman, polo traballo incesante que levan a cabo
día a día, o traballo de tanta xente durante estes vinte anos de loita pola
cultura ligada ás embarcacións tradicionais.
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Antecedentes
A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (CULTURMAR en
adiante), reunida en asemblea o pasado 29 de marzo 2014, elixiu como sede
da XIIª edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia a vila
de Cabo da Cruz, logo de ter escoitado as exposicións das dúas
candidaturas presentadas, a da asociación “A Gamela” de Cabo da Cruz e a
da asociación “A Reiboa” de Poio.
O día 25 de maio de 2014 ten lugar a constitución do Comité Organizador,
que axiña comeza a traballar na programación do evento, tanto nas
actividades en terra coma no mar. Amais das suxestións da Federación,
tiradas da experiencia en edicións pasadas, a nivel local fanse unha serie de
propostas que permitirán levar a cabo un programa completo, con ampla
implicación do tecido social de Cabo da Cruz e Boiro, nomeadamente a
poboación estudantil, diversas asociacións, colectivos culturais, de
discapacitados etc.
Pola súa parte, CULTURMAR iniciaría unha rolda de contactos tanto
interiores como exteriores para garantir unha presenza de asociacións
relevantes a nivel do Estado español e internacional.
Nos seguintes meses o traballo do Comité Organizador foise multiplicando,
ultimando as liñas mestras do programa, incluíndo actividades tanto en
terra coma no mar, que de xeito sintético son expostas a continuación.
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Programa de actividades levadas a cabo durante o XII Encontro
de Embarcacións Tradicionais de Galicia
ACTIVIDADES PREVIAS
Para garantir un programa interesante que incluíse a presenza de
delegacións

foráneas,

actividades,

exhibicións

ou

exposicións

de

relevancia...,

así coma un contido amplo e diverso, tanto CULTURMAR

coma o Comité Organizador levaron a cabo unha intensa xeira de
actividades.
ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR CULTURMAR
As principais actividades de promoción do Encontro levadas a cabo por
CULTURMAR son as seguintes:
•

Envío dunha delegación á Rebel-Raid en Cork a fin de garantir a
participación dunha delegación irlandesa no XII Encontro.

•

Presentación do XII Encontro en Workum, Holanda, durante as
actividades relacionadas co festival “Pescadores por unha semana”.
Froito desta presentación, contactouse co responsable do proxecto
Ars Halieutica-Insula Ultima, Josko Bozanic, de Croacia, quen
garantiu a presenza dunha delegación croata coa embarcación tipo
falkusa Comeza-Lisboa, así como dunha pequena exposición e a
impartición dunha palestra.

•

Contacto cos responsábeis da APAETT, Associação dos Proprietários
e Arrais das Embarcações Típicas do Tejo dentro dos actos da
Marinha do Tejo. Por problemas de última hora dita delegación, que
se achegaría cunha exposición sobre a Cultura Avieira e unhas
embarcacións, non puido asistir ao Encontro.

•

Reunión na Itsas-Kultur Faktoria de Albaola en Pasaia con todas as
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asociacións de Euskadi. Como, resultado da mesma, Albaola
achegou ao Encontro embarcacións, unha exposición relacionada
coa construción da réplica da Nao San Juan e unha conferencia
sobre dito proxecto impartida por un dos seus membros.
•

Participación nas festas de San Pedro de Itxas Jaia en Lekeitio, no
pasado mes de xuño, garantindo unha nutrida representación no
Encontro de embarcacións de Euskadi.

ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POLO COMITÉ ORGANIZADOR
Como novidade nesta edición, en colaboración coa Mancomunidade Arousa
Norte, leváronse a cabo actos previos nos seguintes Concellos de dita
mancomunidade.
•

Boiro (Cabo da Cruz):

5 de xuño

•

Pobra do Caramiñal:

13 de xuño

•

Rianxo:

20 de xuño

•

Santa Uxía de Ribeira:

27 de xuño

Os actos, diferentes en cada localidade (coloquios, homenaxe a vellos
mariñeiros de Terranova, xornada lúdica infantil...), serviron para presentar
a programación do Encontro.
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CONVIDADOS DE HONRA
Como vén sendo habitual dende que na sexta edición do ano 2003,
celebrada na Illa de Arousa, se instaurou o concepto de convidado de honra,
naquela altura Portugal, no XII Encontro convidouse a Asociación ALBAOLA,
nomeadamente o proxecto que están a realizar na Itsas Kultur Faktoria de
construción da réplica dunha nao baleeira do século XVI, baseada no pecio
da San Juan atopada na baía denominada Red Bay en Canadá, na rexión de
Terranova. A tal fin,

como foi explicado anteriormente, houbo que

desprazarse a Pasaia para concretar os detalles deste convite que se
traduciu finalmente nunha importante participación: a exposición dunha
réplica dunha txalupa baleeira do século XVI, a achega doutras
embarcacións tradicionais de Euskadi e a impartición dunha palestra
durante a Xornada Técnica.
Do mesmo xeito tentouse acadar unha participación semellante de Irlanda,
logo tamén dunha viaxe a terras da verde Eirín. Neste caso, garantiuse a
presenza dunha pequena delegación irlandesa, pero non así unha mostra
que permitira constatar a gran riqueza patrimonial que o mar de Irlanda
acubilla.
Amais destes dous convidados de honra, nesta edición do Encontro
contouse tamén con dous convidados especiais. A Associação dos
Proprietários e Arrais das Embarcações Típicas do Tejo e a Asociación Ars
Halieutica Insula Ultima de Croacia. Finalmente, malia o interese da primeira
asociación en achegarse a Cabo da Cruz, contratempos de última hora
impediron a súa presenza; non así a de Croacia, que achegou unha
exposición e unha embarcación senlleira.
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LOXÍSTICA EN TERRA
Un dos retos máis importantes do Encontro, derivado da súa itinerancia, é o
servizo de atención ás tripulacións e ao público asistente. Require un
esforzo loxístico importante, pois cómpre acoller máis de cen embarcacións
cunha media de 600 tripulantes, así como un número importante de
visitantes, que pode acadar preto dos 5000 en horas punta. Esta cantidade
de persoas requiriu unha atención especial en termos de infraestruturas
para aloxamento, restauración, pavillóns expositivos e demostrativos, e
palcos para actividades culturais.

Esquema da montaxe de pavillóns, carpas e escenarios

A montaxe e custodia de todas estas infraestruturas conformouse tendo en
conta tanto as necesidades en termos de seguridade (elaborouse un Plan
de Continxencias ao efecto coordinado coas autoridades, Policía Local,
Protección Civil, Bombeiros...), como as dos usuarios habituais do porto, en
especial das embarcacións auxiliares de batea (bateeiros).
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En total instaláronse unha carpa para atención das tripulacións (carpa
mariñeira) cunha superficie de 1000 m2 e outra para durmir de 200 m2; esta
situouse no recinto do campo de fútbol de Valiño, acompañada dunha zona
de acampada e espazo para os remolques das embarcacións. Unha terceira
serviu para acoller mostras artesanais e exhibicións culturais, denominada
Pavillón da Cultura Marítima e Fluvial (600 m2). Outras de menor dimensión
acubillaron actividades diversas: o espazo adicado aos nenos (Encontro
Infantil, 64 m2), Información (32 m2), artesanía e tamén servizos públicos.
Finalmente, tamén foron utilizadas infraestruturas fixas: os novos alpendres
do porto, a propia lonxa ou un
almacén cedido por unha conserveira.

Vista da Carpa Mariñeira (dereita) e dos pavillóns de artesanía (esquerda, ao fondo)

Como complemento destes recursos infraestruturais e dotacionais, cómpre
destacar o esforzo feito polo veciños e veciñas de Cabo de Cruz para
engalanar a poboación, dispoñendo en rúas e prazas embarcacións,
trebellos, aparellos e distintos elementos da cultura marítima conservados
nas casas. O traballo de concienciación social previo serviu para que a
implicación e o apoio á XII edición do Encontro fose practicamente
unánime.

Detalle da decoración mariñeira de Cabo da Cruz durante o Encontro
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ACTIVIDADES CULTURAIS E EXPOSITIVAS
PAVILLÓN DO PATRIMONIO
O Pavillón do Patrimonio concibiuse como un espazo mixto de exhibición de
obradoiros e mostras culturais. Estruturouse mediante palets, que serviron
tanto como soporte expositivo como tamén para delimitar espazos nas
zonas que o requirían; isto ultimo foi especialmente necesario na zona dos
obradoiros. Asemade, construíronse unha serie de prismas con bastidor de
madeira e interior feito con pano de rede, para colocar parte dos textos
expositivos.

O obxectivo, amais de procurar un realce dos elementos a exhibir, foi
facilitar a circulación do público, dando a sensación dun espazo máis
diáfano, pero cheo de contidos. En total houbo 14 exposicións, unha libraría,
un espazo de artesanía e unha zona común con sete obradoiros. A
concepción do espazo, malia a importante afluencia, facilitou o fluxo dos
visitantes.
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Imaxes do Pavillón do Patrimonio

Destacou nesta edición do Encontro a activa participación da comunidade
escolar, nomeadamente o IES A Cachada, que, amais dunha recompilación
de historias e elementos tradicionais ligados á cultura marítima da bisbarra
de Boiro, levaron a cabo unha instalación exhibida no Pavillón.

Detalle da instalación feita polo IES A Cachada
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ÁREA DE OBRADOIROS E ARTE MARIÑEIRA
A implicación social no Encontro reforzouse coa instalación dunha área
específica de Obradoiros e Arte Mariñeira a cargo da poboación local
(obradoiros orientados para os máis cativos, exhibicións de encaixe...). Na
mesma zona exhibíronse motores en miniatura, maquetas, unha instalación
e emisora de radio-afeccionados, e 10 casetas cos correspondentes
artesáns achegados por Artesanía de Galicia.

Detalle dos obradoiros de Arte Mariñeira

Vista parcial das carpas de Artesanía de Galicia
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ENCONTRO INFANTIL-ESPAZO JEALSA
Como vén sendo habitual nas últimas edicións do Encontro, habilitouse un
espazo de atención aos máis cativos onde se desenvolveron actividades
lúdicas relacionadas co mar, tales como a instalación da piscina cedida
polo Centro de Formación Aixola, dependente da Consellería do Mar ou
diversos brinquedos, que incluían o recoñecemento de especies de peixes e
as súas tallas mínimas. A denominación da actividade débese ao patrocinio
específico da empresa referida.
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CULTURA NA RÚA: MARUSÍA DE MÚSICA E DE ARTES
Alén dos concertos nocturnos, durante as horas diurnas o Encontro foi
amenizado por unha gran variedade de actos culturais levados a cabo ao
longo das catro xornadas, cunha ampla representación de asociacións
culturais locais:
•

Marusía de Artes-recitais poético-musicais:
•

María Lado e Lucía Aldao, levado a cabo o venres ás 19:00
no Náutico de Cabo da Cruz

•

Trío Ouriol, con Eva Veiga, Fito Are e Bernardo Martínez
(sábado ás 19:00)

•

•

César Morán e Xosé Taboada (domingo ás 19:00)

Marusía de Artes-Danzas Mariñeiras:
•

Agrupación Xilbarbeira (xoves ás 20:00)

•

Agrupación Abeloura (venres ás 20:00)

•

Ballet folclórico Boirense (sábado ás 20:00)
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•

•

Grupo Araña (domingo ás 12:00)

Marusía de Artes-Teatro de Vida:
•

Un mar de mulleres, Obradoiro de memoria levado a cabo
no Auditorio do Centro Social de Cabo da Cruz

•

Marusía de Músicas:
•

Arume e os da Boina (xoves ás 13:00)

•

Fiadeira e As Xoaniñas (venres ás 13:00)

•

Os da Volta do Monte e As Xoaniñas (sábado ás 13:00)

•

Ar de Loureda (domingo ás 13:00)
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•

Presentación do documental sobre o afundimento do Cabo Razo feita
na Asociación de Mexilloeiros de Cabo da Cruz

•

Presentación do Audiovisual Os Gaiteiros do Mar por Xurxo Souto
feita na Ribeira Grande
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PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓNS
O Encontro é un evento idóneo para a presentación de novidades editoriais.
Neste caso, amais da edición do número 8 da revista de CULTURMAR,
Ardentía, tamén se presentaron dous libros, a Memoria gráfica de un
patrimonio: Salazones y conserveras, escrito por Lino J. Pazos e Murmúrios
do vento: recordações da pesca do bacalhau, de Valdemar Aveiro e
presentado por Xosé Manuel Muñiz, presidente de Aetinape.
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VISITAS GUIADAS
Durante o Encontro leváronse a cabo tres visitas guiadas con temática
diferente, abertas ao público en xeral. A primeira consistiu nun percorrido
polo saber facer en construción naval na zona de Cabo da Cruz, A
Carpintaría de Ribeira e os Estaleiros Tradicionais, que tivo lugar o venres
pola tarde. A segunda, o sábado pola mañá, tivo como referencia a
arqueoloxía, nomeadamente o Castro do Achadizo, pero tamén a evolución
do poboamento da zona a través dunha visita denominada Cabo da Cruz: da
arqueoloxía á actualidade. Finalmente, a última

centrouse no aspecto

mercantil baixo o título de O comercio e os gremios en Cabo da Cruz,
realizada o domingo pola mañá.

Detalle dunha das visitas guiadas
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CONCERTOS
Para os concertos celebrados nas noites (de xoves a domingo) dispúxose
dun palco cuberto, homologado, que, en caso de orballo, permitira a súa
celebración sen riscos para os músicos. Asemade, contratouse o equipo
técnico de luz e son conforme os requirimentos dos diferentes grupos
musicais. A programación foi variada, contando cunha grande asistencia de
público especialmente durante a actuación de Treixadura co seu Orfeón
(Véxase programa).

Memoria anual CULTURMAR 2015

56

XORNADA TÉCNICA
Nesta edición a Xornada Técnica fíxose en colaboración coa Asociación
Galega de Carpinteiros de Ribeira, Agalcari. A idea clave foi a Interpretación
do Patrimonio.
A finais do século XX produciuse un cambio significativo nas claves de
conservación do patrimonio cultural. A mediados dos anos setenta,
Georges-Henri Rivière, avogou por incluír o patrimonio natural e a sociedade
que habita dito espazo como claves necesarias para entender o patrimonio
cultural. Paralelamente, a arqueoloxía, como ciencia que estuda as culturas
humanas a través das súas expresións materiais, foise achegando á
antropoloxía, sinaladamente á etnografía, co fin de comprender mellor os
usos dos materiais atopados nas súas intervencións a través das
afinidades que puideran existir entre estes e os utilizados por unha
comunidade na actualidade ou no pasado próximo.
Tamén pola mesma altura, o arqueólogo etnográfico François Beaudouin
afirmou que “[...] o estudo dun barco e das técnicas náuticas constitúen a
mellor vía de acceso para o coñecemento da relación entre o home e a auga: é
preciso, para este fin, esforzarse en amosar de forma verídica o xeito de como
un barco é determinado nas súas formas, na súa estrutura, nas súas
dimensións ou na súa propia existencia, por un gran número de factores
xeográficos, históricos, técnico-económicos e mesmo da propia sociedade, pero
dun xeito visible e duradeiro. Como técnica inversa, téntase amosar de que xeito
unha embarcación pode evidenciar estes múltiples factores, constituíndo así un
documento de grande valor para á etnografía”. Dada a súa vinculación coa
auga, este concepto foi definido como etnografía náutica.
A grande diferenza entre a etnografía e a arqueoloxía náutica radica en que
mentres a arqueoloxía traballa principalmente sobre vestixios, a etnografía
precisa modelos a escala 1/1 que deben ser usados para identificar,
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restituír, avaliar, analizar e interpretar en termos de historia técnica, medio
ambiental e socioeconómica as principais características estruturais,
morfolóxicas e funcionais da embarcación obxecto de estudo. Porén, aínda
que minoritaria, a construción de modelos a escala 1/1 tamén é unha
práctica que se leva a cabo con fins puramente arqueolóxicos. Na
etnoarqueoloxía naval experimental existen dúas aproximacións científicas
complementarias.
•

Hipótese flotante: Está deseñada a través do método científico
clásico, e aínda que baseada en fontes orixinais, quer históricas
-iconográficas ou escritas-, quer arqueolóxicas -vestixios-, estas non
delimitan o proceso experimental; é o protocolo do método científico
(elaboración de hipóteses de traballo, desenvolvemento do traballo,
análise dos resultados e discusión dos mesmos en base ás
hipóteses de partida), quen conduce a investigación, que pode ter en
conta o conxunto do buque ou mesmo algún aspecto construtivo do
mesmo, de propulsión ou de navegación, entre outros. É dicir,
céntrase máis no elementos intanxíbeis que se derivan do obxecto
(embarcación), máis ligada, xa que logo, á etnografía experimental.

•

Réplica ou copia: Require a presenza dun pecio, e a investigación
está centrada no chamado “sistema-buque”. Isto é, ten en conta
todos os elementos do buque e o seu fin é o obxecto material
(embarcación), apoiándose para isto en fontes históricas e no
contexto socioeconómico e natural no cal a embarcación foi usada.
Como se pode derivar, está máis ligada á arqueoloxía experimental.

A interpretación do patrimonio é o mellor xeito de compartir a cultura e a
historia dun país tanto co público coma con outros grupos de interese
(comunidade científica, educativa ou asociativa). Combina, xa que logo, fins
educativos e recreativos e promove unha estreita colaboración entre
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autoridades administrativas, comunidades e os xestores directos do
patrimonio (sexa público ou privado), estando en consonancia cos
postulados do turismo sostíbel á vez que promove a salvagarda patrimonial
e o seu estudo.
Para conciliar a salvagarda co seu uso recreativo, precisa dunha guía de
boas prácticas que se poden resumir nos seguintes puntos:
•

Integrar, tendo en conta os postulados da UNESCO definidos na
Convención para a Salvagarda do Patrimonio Intanxíbel (París 2003),
as comunidades e os valores culturais do zona.

•

Avaliar de forma científica previa os bens para poñelos en valor
(descrición material e inmaterial, evolución histórica dende o punto
de vista social, económico e paisaxístico e relación con outros
obxectos semellantes) e as medidas para preservalos.

•

Investigar os impactos tanto na comunidade científica pero sobre
todo nos públicos potenciais.

•

Determinar a temática a interpretar en función dos públicos
obxectivo.

•

Escoller as ferramentas interpretativas que favorezan a participación
do público obxectivo.

•

Analizar o contexto cultural e social que permita facer compatíbeis
as claves interpretativas escollidas e a integración da sociedade
local, facendo destas os verdadeiros depositarios do patrimonio.

•

Elaborar os contidos que fornezan credibilidade, sostibilidade
económico social e respecto patrimonial (integridade dos bens) á
interpretación

•

Elaborar plans de conservación, mantemento e avaliación de
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resultados.
•

Elaborar plans de integración social, incentivando o uso do
coñecemento (empírico) local e o talento ligado ao patrimonio
interpretado por parte dos depositarios mediante a colaboración

A tal fin, as Xornada tivo os seguintes obxectivos:
•

Achegar ao público a historia do noso patrimonio marítimo a través
dos restos arqueolóxicos achados tanto en Cabo de Cruz como en
Neixón así como facéndose eco das primeiras experiencias coa
navegación dos nosos antergos.

•

Por en valor os métodos construtivos dos carpinteiros de ribeira a
través da historia da navegación dos vikingos no norte de Europa.

•

Dar a coñecer proxectos pioneiros de etnoarqueoloxía como o que se
está a desenvolver en Pasaia e en Komiza (Croacia).

•

Por de manifesto que a recuperación do patrimonio marítimo segue a
ser unha asignatura pendente en Galicia co gallo de concienciar
tanto a sociedade como aos distintos estamentos oficiais na
necesidade de recuperar o noso patrimonio marítimo, tanto material
como inmaterial.

Para este foro convidáronse a cinco especialistas. Porén un deles ao final
non puido vir por problemas persoais. As palestras foron as seguintes:
•

“Castro de Neixón e Castro do Achadizo”, a cargo de D. Víctor
Barbeito, arqueólogo, director do centro arqueolóxico de Neixón
(Boiro).

•

“A navegación no norte de Europa: a ruta dos vikingos”, a cargo de D.
Eric Eikrem, historiador noruego.

•

“O proxecto da réplica da Nao San Juan en Pasaia”, a cargo de D.
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Mikel Leoz.
•

“O proxecto de Ars Halieutica Insula Ultima de Croacia”, a cargo de D.
Josko Bozanic

Ao finalizar houbo un debate coa participación do público asistente, durante
o cal destacaron as preguntas relacionadas co proxecto de construción
dunha réplica da nao San Juan. Cómpre salientar neste senso a estreita
colaboración coas autoridades marítimas do porto de Pasaia que están a
valorar o plan de seguridade da embarcación. Entre as medidas operativas
que están propostas hai que salientar a inclusión dunha embarcación de
auxilio e apoio, con capacidade para albergar toda a tripulación da nao e
que prestaría todos os servizos, incluíndo remolque e evacuación en caso
de continxencias. Este sistema mesmo permitiría a non inclusión de
propulsores mecánicos na nao. Entre outras opcións, a boniteira arrantzale
Ozentziyo podería prestar eses servizos. Esta embarcación, cedida polos
armadores, será obxecto tamén de dinamización social mediante convenio
subscrito por Albaola, a familia armadora, o acuario de Donostia e a
empresa Irizar.

Desenvolvemento da Xornada Técnica
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LOXÍSTICA EN MAR
Malia a variedade de actos, actuacións, mostras e obradoiros que se levan a
cabo durante o Encontro, o principal activo do mesmo é a presenza das
embarcacións e as navegacións que inzan de velas de relinga, latinas,
místicas, marconi ou áuricas os roteiros mariños e campos de regata
definidos con anterioridade. A este fin fixéronse varias reunións coas
autoridades marítimas (Portos e Capitanía) para definir os elementos do
plan de seguridade, amosando os percorridos propostos e as medidas de
seguridade adicionais (embarcacións auxiliares e servizos de axuda ás
embarcacións e determinadas condicións metereolóxicas).
Porén, dado o elevado ritmo de inscricións de embarcacións, foi preciso
instalar un pantalán auxiliar, cedido polo ente Portos de Galicia, que houbo
que ir buscar e logo reparar a fin de facelo practicábel. Xunto con estes
traballos de acondicionamento previo, os propietarios do Club Náutico
cederon prazas de amarre para embarcacións auxiliares, algunhas
utilizadas para durmir por parte dos 605 tripulantes que se achegaron ao
Encontro, e tamén para embarcacións de fasquía non tradicional.
Labor imprescindible dentro da loxística marítima foi o desenvolvido polos
voluntarios que, con embarcacións auxiliares, axudaron nas manobras de
atraque ou fondeo ás embarcacións tradicionais.

Detalle

de

embarcación

apoio

a

unha

por

parte

dos

voluntarios do mar
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Finalmente, cómpre sinalar a inestimábel colaboración dos profesionais do
mar de Cabo da Cruz, que cederon espazos e mortos para as embarcacións
tradicionais e mesmo puxeron ao servizo do Comité Organizador barcos
bateeiros para o manexo das embarcacións chegadas por terra. Esta
colaboración, que tamén precisou dun importante número de voluntarios,
contribuíu a que non se demorase a posta no mar ou o izado das
embarcacións, favorecendo ás embarcacións que o domingo debían
emprender a viaxe de volta fóra do país galego, despois de nos
acompañaren na navegación do propio domingo á mañá.

Detalle de posta no mar da gajeta—falkusa Komeza Lisboa de Croacia mediante un galeón bateeiro.
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EMBARCACIÓNS INSCRITAS
O porto de Cabo da Cruz acubillou 131 embarcacións de variada tipoloxía. A
eslora media situouse en 6.8 m, variando entre 3.5 m e 20.1 m. 23 grandes
tipoloxías básicas de embarcación déronse cita nesta duodécima edición,
dominando a dorna cun 32 % das embarcacións inscritas. Non obstante,
malia este predominio, mesmo dentro desta categoría houbo dornas de
diferentes tamaños, maioritariamente entre sete cuartas e media e nove; a
calime ou escarva e a tope; con vela de relinga, marconi ou cangrexa e
foque; e xeiteiras ou polbeiras, entre outras. Entre os buques non galegos,
salientaron a ampla presenza de drascombe das Illas británicas, bateis e
txalupas de Euskadi, así como botes e lanchas de vela latina do
Mediterráneo. Destacou, pola súa orixinalidade construtiva e por ser a
primeira vez que esta tipoloxía acude ao Encontro, a gajeta falkusa
“Comeza-Lisboa” da illa de Komiza en Croacia; esta embarcación, usada
para a pesca da sardiña en augas do Adriático, ten un francobordo alto, que
permite navegar con seguridade en mar aberto, pero que se pode desmontar
para facilitar as operacións de pesca unha vez chegados aos praceres; a
parte desmontábel do forro chámase falke.
De por parte, houbo unha exposición en mariña seca de embarcacións de río
de Galicia, no Pavillón da Cultura Marítima e Fluvial, achegada polo
Ecomuseo de Arxeriz, que complementou a grande exhibición no mar.

A gajeta-falkusa croata “Comeza-Lisboa”
xunto á catraia “Santa María dos Anjos” e o
bote poveiro “Fé em Deus”, ambos de
Portugal.
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Detalle do falke

Principais tipoloxías que asistiron ao XII Encontro

Barca de Jabega
Batel
Bote
Chalana
Clásico
Drakkar
Galeón
Goleta
Lancha
Loro
Sloop
Traiñeira

Barco Pesca
Bonitero
Buceta
Chalupa
Dorna
Drascombe
Gamela
Ketch
Llaut
Racú
Traiña

TRIPULANTES
Sen contar co público que nalgúns casos puido embarcar ou o programa Un
mar para todos, 605 tripulantes fixeron posíbel a gran festa do patrimonio
marítimo de Galicia. A repartición por asociacións dos 129 buques inscritos
foi a seguinte:
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Asociación

Número
embarcacións

A.C. Canle
A.C.D.X.Fasquía
A.C.M. OS Patexeiros
A.N.T.C
ACC Terra de Outes
ACD Dorna
Agabace
Amigos da Dorna de Portonovo
Amigos da Dorna Meca
Asociacion balandro JOAQUIN VIETA
Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais A Torre
Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras "GAMELA" DE Cabo da Cruz
Asociación Cultural Mar de Muros
Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna
Asociación de Embarcacións Tradicionais Os Galos
Asociación Mariñeiros San Miguel de Bouzas
Asociación Vela Tradicional e Botes do Xeito de Ares
AVV A Ostreira
C.N. Rianxo
Calmoseira
Club Deportivo ALAGUA
Club nautico Beluso
Club Náutico Portonovo
Clube Mariño Salnés
Clube Mariño Salnés-Cambados
CM A Reiboa
Concello de Catoira
Concello de Rianxo
Drascombe Association
Euskal Bateleroak
Euskalbateleroak / Untziola Egur Lan Taldea
FCCPMF
G. C. Ronsel
Gameleiros Asodiña
Hermandad de Navegantes Clasicos
Iniciativas Tradicionales Marítimas S.L.
Itxas Egurra Haizean
Itxas Lagunak
Jabegotes de la Vendaval
Joritas
Lajareu por Barlovento
Mar da Pedra
Município da Povoa de Varzim
UPV-EHU
Rompetimóns
Sodináutica
Particular
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1
4
1
2
13
5
4
12
1
3
2
3
3
3
7
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
3
1
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PROGRAMA “UN MAR PARA TODOS”
O programa “Un mar para todos” iniciouse na anterior edición do Encontro,
celebrada no Freixo-Outes. A continua defensa do patrimonio marítimo
flotante galego acometida pola Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial promoveu a recuperación de embarcacións de mediano porte, entre
8 e 14 metros, aptas para transportar persoas en condicións de seguridade,
mesmo sen nocións de nautismo ou con discapacidade. É, xa que logo, un
dos activos da Federación a existencia de asociacións involucradas
especificamente na superación de barreiras para que colectivos con
discapacidade

poidan

gozar

do

nautismo,

como

a

Asociación

SODINÁUTICA.
Xunto coa planificación dos bautismos marítimos en embarcacións
tradicionais, o Comité fixo reserva dun espazo de exhibición dos traballos
dun centro ocupacional dentro do Pavillón do Patrimonio.
O programa tivo unha xornada previa, levada a cabo o mércores pola
Agrupación Deportiva Costa Oeste-Deporte Adaptado (ADECO-DEA), que
tamén contribuíu ao bautismo de mar levado a cabo o venres 10 de xullo. 14
embarcacións, as de maior porte, participaron neste programa, que
mobilizou a 100 persoas pertencentes ás asociacións ADECO-DEA, A
Misela, A Creba de Noia, AMBAR e outras integradas en COGAMI. Tamén
colaborou a asociación SODINÁUTICA. Para evitar dificultades e facilitar os
embarques usáronse as instalacións do Club Náutico de Cabo de Cruz,
mercé á inestimábel axuda do seu xerente, Manuel Chicolino.
Tal como acontecera na edición do Freixo, esta actividade supuxo un éxito,
grazas á colaboración de moitas das asociacións de CULTURMAR e do
voluntariado do XII Encontro.
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NAVEGACIÓNS
Xunto coa visita ás embarcacións no peirao, o obxectivo do Encontro é
acadar unha visibilidade da variedade de aparellos vélicos e fasquías
navegando. Ao respecto, os diferentes comités organizadores planifican
unha serie de rutas (navegacións) que combinen quer os valores naturais da
contorna do Encontro, quer a visualización dende a costa das embarcacións
partipantes.
No caso do Encontro de Cabo da Cruz as navegacións foron as seguintes:
•

Proa a Barraña e Escarabote: Con navegación costeira entre Cabo da
Cruz, o Saco de Barraña e Escarabote. Esta ruta, realizada o venres
10 pola tarde, ten moito simbolismo, pola coincidencia coa
tradicional procesión marítima que se leva a cabo co gallo da
festividade do Carme .
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•

Proa á Proba do Caramiñal : Con navegación costeira entre Cabo da
Cruz e a Pobra do Caramiñal. Ao igual que a anterior, tivo un
percorrido moi visual dende a costa, cun percorrido maior que o
anterior.

•

Rumbo a Barraña e Pta. Ostreira:

Cabo - Ensenada de Barraña - Pta

Ostreira – Cabo
•

Proa a Illa de Arousa: unha ruta de alto valor natural e cultural
realizada sábado.
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Antes da respectivas navegacións celebrábanse cadansúas reunións cos
patróns das embarcacións participantes, explicando os pormenores da ruta
a percorrer.

PRESENTACIÓN DE NOVAS EMBARCACIÓNS
Entre as actividades que desenvolven as asociacións de CULTURMAR,
destacan as de recuperación ou construción de réplicas de embarcacións
tradicionais. As novas embarcacións presentadas en Cabo de Cruz para o
seu colectivo bautismo de mar, recuperadas ou construídas dende a
anterior edición do Encontro celebrada no Freixo no ano 2013, foron as
seguintes:

Asoc.:

PATEXEIROS

MAR DE
MUROS

FREIXOOUTES

FREIXOOUTES

CALMOSEIRA

AMIGOS
DORNA MECA

Nome:

LELIADOURA

SILVIA
CRISTINA

TÁMARA

LANGAÑO

ADELINO
MANUEL
O PRESIOSO

A GESTA

Tipoloxía:

Buceta do
Norte

Dorna

Buceta
Muros

Bote de Noia

Galeón

Dorna Calime

Madeira:

Carballo
Piñeiro

Carballo
Piñeiro

Carballo
Piñeiro

Carballo
Piñeiro

Ano const.

2014

1990

2014

2014
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VOLUNTARIADO
Un evento coma o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, cunha
estrutura organizativa non profesionalizada, pero que mobiliza máis de 600
mariñeiros e 120 embarcacións e cunha afluencia de preto de 15000
persoas durante catro días, basea o seu éxito organizativo na implicación
social e, nomeadamente, no voluntariado que día a día atende as
necesidades das tripulacións e dos visitantes. Grazas a eles, é posíbel
montar todos os espazos precisos para o Encontro, causando o mínimo
impacto aos profesionais do mar que teñen no peirao, ocupado durante
unha semana polo Encontro, o seu medio de vida. Amais de montar o
village, axudaron a distribuír e regular o tráfico e os estacionamentos na
zona portuaria; informar aos visitantes; organizar e atender obradoiros,
brinquedos e xogos infantís;

apoiar no mar o fondeo e atraque de

embarcacións; mobilizar os recursos necesarios para cada evento
programado... De por parte, son imprescindíbeis para que se poidan ofertar
preto de 3500 racións de comida a todos os tripulantes e persoal da
organización.
Preto de cen voluntarios deron atendido a magnitude que de seu ten o
evento e foron quen de dar acollida aos visitantes e participantes durante
as catro xornadas.
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Festa final para os voluntarios

Amais do devandito voluntariado, tamén é preciso salientar a implicación
das asociacións e do tecido empresarial de Boiro e bisbarra, que
contribuíron de xeito decisivo ao éxito desta XII edición do Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia. Entre outras, cómpre salientar as
seguintes entidades e asociacións: Centro Arqueolóxico do Barbanza;
CETMAR; Club de fútbol Cabo da Cruz–Sociedade Deportiva Valiño; Club de
Remo Cabo da Cruz; Club Náutico Boiro-Marina de Cabo da Cruz; Club de
Xubilados Terra e Mar de Cabo da Cruz, Confradía de Pescadores de Cabo
da Cruz; Comisión de Festas do Carmo; Conservas Calvo;

Escolas de

bordados e bolillos de Mariví Santos E Mª José F. Figueroa; Faiado da
Memoria de Vilagarcía; Ferrallas Calo´s; Fincas Mosconi S.L.; Garlou,
Estación de Servizo; Asociación de produtores de mexillón Cabo da Cruz,
Amebarraña e A Boirense; Asociación de Veciños A Unión; AGALCARI;
Autos Barbanza; Asteleiros Triñanes; Autos Magallanes S.L.; Autos Ramón
Outeiral S.L.
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Difusión
O ENCONTRO NA REDE
Alén do propio sitio web de CULTURMAR, para esta edición do Encontro
creáronse senllos perfís sociais en facebook e twiter. De igual xeito, creouse
unha páxina que serviu tanto para inscribir as embarcacións como para
fornecer todos os detalles prácticos. Asemade, esta páxina contou tamén
cun blog que permitiu seguir cada evento organizado dentro do Encontro.
Os recursos foron os seguintes:
Web do encontro: www.encontrocabo2015.org

Facebook: www.facebook.com/encontrocabo2015

Twitter : http://twitter.com/ENCONTRO2015-04-09.

Aplicación móbil:
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O ENCONTRO NOS MEDIOS
O Encontro tivo unha gran cobertura mediática, sendo especialmente
recollido polos medios de tirada comarcal e galega, e a TVG. Un resumo de
artigos e novas relacionadas co Encontro están recollidas no seguinte
enlace:
http://www.encontrocabo2015.org/p/prensa.html

Escolma de titulares de prensa
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Asistencia e valoración
Como aconteceu en edicións anteriores, na XIIª edición do Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia mobilizáronse grandes recursos
humanos para transformar unha pequena vila como Cabo da Cruz no centro
neurálxico do patrimonio marítimo fluvial da Península Ibérica. Para acadar
este obxectivo, o Comité Organizador traballou durante máis de un ano
preparando un programa ambicioso, multiplicando esforzos e contactos a
fin de suplir a falta de medios que a crise provoca.

Presentación do Encontro no Museo do Pobo Galego

Por primeira vez, contouse coa presenza dunha embarcación do Adriático,
concretamente de Croacia, e tamén dunha representación de embarcacións
do

Reino

Unido,

o

que

fai

medrar

a

procurada

e

necesaria

internacionalización do evento. Alén de croatas, irlandeses e ingleses, o
Encontro contou coa presenza de delegacións de Portugal, Euskadi,
Andalucía e Cataluña.
No tocante á participación, cómpre destacar tamén a implicación dos
centros de ensino de Boiro, cuxo nivel de implicación en actividades
relacionadas co seu patrimonio cultural foi novidoso; neste senso, foi
mágoa que a falta de medios e tempo impedise a realización dun programa
de colaboración entre os escolares de Boiro-Cabo da Cruz e O Saviñao-Cabo
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do Mundo. Do mesmo xeito, cómpre salientar o Obradoiro da Memoria
levado a cabo coas persoas maiores de Cabo, materializado nunha obra de
teatro que tivo un grande éxito; éxito compartido coa homenaxe que se fixo
aos homes do mar.

Acto de inauguración do Encontro

Para que Cabo da Cruz se convertese no cerne do Patrimonio, foi preciso
dispoñer de máis de 2300 m2 de carpas, habilitar 280 m de mesas, 730
cadeiras, utilizar a cociña dun colexio para facer máis de 3000 racións de
comida, dispoñer un palco de música de 14x10 m con equipo de son,
megafonía exterior, implementar senllos plans de continxencia (para
navegacións e actividades en terra), engalanar a poboación de Cabo e
contar coa implicación de toda a veciñanza. Todo para atender a máis de
600 mariñeiros e preto de 15000 visitantes.
O reto que significa a itinerancia, obriga ao Comité Organizador a un esforzo
extra, que se ve recompensado pola implicación de tantas entidades,
empresas e voluntariado.
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Balance económico
INGRESOS
O Encontro é unha realidade grazas ás asociacións e particulares que
manteñen en uso as embarcacións tradicionais. Porén, o apoio das diversas
administracións fai posíbel a dimensión e a participación internacional que
este evento ten actualmente.
Para a edición celebrada en Cabo da Cruz, as achegas (en porcentaxe) das
diversas entidades foron as seguintes:

1
21.7

6
13.4
5
2.6
4
10.4

2
21.7
3
30.3
Distribución de ingresos en porcentaxe do Encontro. (1 Deputación de A Coruña; 2 Concello de Boiro; 3 Consellería
do Mar; 4 Consellería de Cultura; 5 Consellería de Industria-Artesanía; 6 Entidades privadas)

Por Entidades e porcentaxes a repartición é a seguinte:
1.

Deputación de A Coruña: Achegou un 22% dos ingresos, a través dun
convenio.

2.

Concello de Boiro: Anfitrión do Encontro. Alén de elevados
intanxíbeis en forma de persoal, instalacións e mesmo unha
actuación, o Concello de Boiro tamén achegou outro 22% dos
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ingresos finais
3.

Consellería do Mar: Dende a primeira Edición a Consellería do Mar
amosou o seu interese por promocionar e soportar o Encontro. Nesta
edición achegou o 30% dos ingresos.

4.

Consellería de Cultura: Logo dun período no que o Museo do Mar de
Galicia apoiou e financiou o Encontro entre os anos 2003 e 2011, a
Consellería de Cultura, achegou un 10% dos ingresos necesarios para
levar a cabo a presente edición do Encontro.

5.

Consellería de Industria-Artesanía: Alén de garantir a presenza de
artesáns, a consellería de Industria, tamén apoiou a presente edición
do Encontro cun 2.6% dos ingresos.

6.

Entidades Privadas: Finalmente cómpre salientar as achegas de
entidades privadas e mesmo dos propios participantes no Encontro.
As súas contribucións supuxeron o 13.4% dos ingresos do
orzamento. Alén desta achega económica, as achegas intanxíbeis, en
recursos humanos e materiais son innumerábeis. De cuantificárense
estas achegas, serían sen dúbida as máis importantes.
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GASTOS
As partidas de gastos, integradas en nove grandes apartados, tenden a ser
fixas en cada Encontro, polo que se amosan en porcentaxes.
9
3.4
1
22.1

8
16.3

7
2.3

6
20.8

2
26.7
5
3 4 2.6
4.2 1.6

Distribución de gastos en porcentaxe do Encontro. (1 Comunicación; 2 Actuacións; 3 Exposicións; 4 Obradoiros; 5
Infraestruras de mar; 6 Atención ás tripulacións; 7 Vixilancia e Seguros; 8 Infraesturas de terra; e 9 Promoción
previa)

Por conceptos e porcentaxes a repartición é a seguinte:
1.

Comunicación: Esta partida inclúe as publicacións elaboradas para o
Encontro, cartaces, panfletos, camisetas, banners, anuncios en
prensa, vídeos promocionais e recompilatorios e calquera outro
concepto no que o fin último fose tanto a difusión do Encontro como
da súa imaxe corporativa. Este capítulo é fundamental, dado que o
fin último do Encontro é amosar á sociedade a diversidade cultural
do patrimonio marítimo e fluvial en todas as súas manifestacións
pero particularmente as embarcacións, e concienciala da necesidade
da súa salvagarda. De maneira que cómpre incentivar a participación
da mesma, primeiro difundindo o propio Encontro e, segundo,
diseminando os contidos do mesmo. Esta partida significou o 22%
do gasto total. Non obstante, sempre resulta escasa, en especial nos
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aspectos de promoción, dado o potencial do propio Encontro para
acadar os fins perseguidos.
2.

Actuacións: En liña co exposto anteriormente, os espectáculos e
actuacións vinculadas ao Encontro son sempre un engado para o
achegamento do público. Malia a escaseza orzamentaria, nesta
edición destinouse preto dun 27% do orzamento para este apartado,
que tamén incluíu a animación musical durante todo o día, onde os
grupos musicais locais tiveron todo o protagonismo.

3.

Exposicións: Un dos sinais de identidade do Encontro é o altruísmo e
xenerosidade de entidades e particulares para acadar a máis
importante manifestación cultural sobre o patrimonio marítimo da
Península Ibérica. Isto fai que, malia a vistosidade e calidade das
exposicións exhibidas, a partida orzamentaria destinada ao efecto
non sexa alta, acadando tan só o 4% do orzamento total. Ao fío,
cómpre agradecer sinaladamente á empresa Calvo que fornecese
novamente a maioría do material utilizado para dividir e expoñer o
material exhibido.

4.

Obradoiros: Ao igual que as exposicións, os obradoiros non teñen un
impacto importante no orzamento (tan só un 2 %), pero son moi
estimados polos visitantes, achegando un alto valor engadido ao
Encontro. De novo o traballo de voluntarios e organización fai posíbel
que os custos dos obradoiros non sexan elevados.

5.

Mar: Estamos de novo ante unha partida de escaso impacto no
orzamento pero que resulta fundamental para a esencia do Encontro.
Recolle todas as actuacións necesarias para garantir os atraques e
as navegacións (atraques, mortos, sinalización ou o plan de
seguridade marítima). Supón só o 3 % do gasto do Encontro grazas
de novo a colaboración dos voluntarios e o comité organizador.
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6.

Atención ás tripulacións: A festa do patrimonio marítimo só e posíbel
se os depositarios do saber facer mariñeiro participan. O 21% do
orzamento é adicado ás necesidades dos tripulantes que acoden,
nomeadamente á manutención.

7.

Vixilancia e seguros: Cada edición ten un seguro de responsabilidade
civil e conta tamén cun servizo de vixilancia que xunto co Plan de
Continxencias, elaborado co Concello, Protección Civil e Garda Civil,
representa unha garantía ante calquera eventualidade. Este custo
supón o 2.3% do orzamento.

8.

Infraestruturas en terra: O carácter itinerante do Encontro obriga a
complementar as infraestruturas fixas da localidade que o acolle
cunha serie de carpas, pavillóns e servizos públicos que permitan
levar a cabo toda a programación prevista. Toda esta infraestrutura
auxiliar supón un 16% do orzamento.

9.

Promoción:

Como

foi

referido

nos

anteriores

epígrafes,

a

programación do Encontro, en especial o financiamento necesario
para garantir a presenza de delegacións foráneas, require que
previamente se leven a cabo os contactos pertinentes. No caso da
XIIª edición celebrada en Cabo da Cruz, estes contactos previos
callaron na presenza de delegacións de Croacia, Reino Unido,
Portugal, Irlanda, Euskadi, Cataluña ou Andalucía. Aínda así, dado
que a meirande parte dos gastos (desprazamentos etc.) son
soportados polas propias delegacións, esta partida só supuxo o
3.4%.
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