
ACTA DA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA. 2 DE XUÑO DE 2017

Lugar: Centro Social de Baltar
Lugar de Baltar nº 26, 1º Andar - Castrelo
36639 Cambados (Pontevedra)

Hora: 19,00 en 1ª Convocatoria
19,30 en 2ª Convocatoria

ORDE DO DÍA

Punto único.- 

XIII Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Combarro – Poio 2017

Dáse comezo á Asemblea en segunda convocatoria, sendo as 19:45 horas, debido a que

non se reúne o quorum necesario na primeira convocatoria.

Asociacións asistentes:

Asoc. Cultural Mar de Muros, Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Clube Mariño A Reiboa,  Asoc.

Cultural e Deportiva Dorna, Asoc. Mar da Pedra, Asoc. Amigos da Dorna de Portonovo, Asoc.

de Mariñeiros Artesanais e Deportivos San Miguel de Bouzas,  Asoc. Recreativa e Cultura

Sueste, Asoc. Fasquía, Asoc. Os Petexeiros, Asoc. A Ostreira-Abelleira, Asoc. Rabandeira,

Asoc. Calmoseira: Tamén está presente Isidro Mariño, da embarcación Chasula.

A mesa que preside a Asemblea está formada polos seguintes membros da Xunta Directiva:

Presidente: Manuel García Sendón

Secretario: Anxo Telmo Rincón

Tesoureira: Sara Cacheiro González

Vocais: Víctor Fernández González e Enrique Sendra Ortega.
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Punto único.-  XIII Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Combarro –

Poio 2017

Manolo Sendón explica, de forma xeral, as cuestións do Encontro que afectan directamente

aos participantes,  así  como as actividades xa comprometidas no programa,  tales como

presentacións de libros e revistas, mostras, exposicións, concertos, etc...

A  continuación  pásase  a  dar  instrucións  pormenorizadas  para  a  inscrición,  botadura  e

amarre dos barcos, manutención, aloxamento e outros.

Inscrición das embarcacións

As embarcacións inscritas a través do formulario da páxina web, terán que confirmar a súa

asistencia na caseta de información a partires do xoves ás 10 horas. Entregarase unha

bolsa por embarcación con información como o programa, planos coas diferentes zonas de

interese  (amarres,  carpas,  vestiarios,  acampada,  pavillón,  etc.)  cartas  coas  zonas  de

navegación delimitadas; unha revista Ardentía; gallardete do Encontro; e camisetas para a

tripulación, que serán asignadas en función da eslora do barco.

Botadura e amarre dos barcos

Os barcos poderanse levar a Combarro dende o fin de semana anterior ao Encontro. Neste

caso, deberase contactar coa organización nos números de teléfono: 

659740254 (Amorín); 667256807 (Pepe); 630782647 (Joaquín) por esa orde.

O barco irá a un amarre en fondeo ata o inicio do Encontro, momento no cal se lle asignará

un amarre definitivo, que poderá ser fondeo ou pantalán. Os barcos que cheguen a partir

de mércores á tarde, irán para un amarre definitivo,  que poderá ser fondeo ou pantalán.

A  botadura  dos  barcos  será,  preferentemente,  pola  rampla  do  extremo  do  peirao  da

Canteira.  En caso de necesitar “travel-lift”  débese contactar coa organización, e  estes

barcos botaranse, sempre, de luns a venres, debido aos horarios do persoal; para a varada,

o domingo pola tarde habilitarase o “travel” durante un determinado tempo do que se

informará aos participantes.
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As zonas de amarre serán catro:

-Fondeo na dársena da Chousa

-Pantaláns no Peirao da Chousa

-Pantaláns na dársena da Chousa (frente ao paseo)

-Pantaláns no dique de tránsito do porto deportivo

A organización asignará os amarres seguindo criterios de uso, esloras e orde de inscrición

dos barcos. A zona de amarre no dique de tránsito estará reservada a embarcacións da 6ª

lista que van levar pasaxe (Joaquín Vieta, Evangelina, Chasula e galeón Sanxenxo). Neste

mesmo dique, ademais dalgunhas prazas de amarre limitadas,  haberá un espazo que

sempre  ha  de  estar  libre,  reservado  para  embarque  e  desembarque  de

tripulacións dos barcos que irán fondeados.

Para o acceso ás embarcacións fondeadas haberá un servizo de barqueiro/a durante o día,

e tamén pola noite cuns horarios a determinar.  A zona de embarque ao bote está por

determinar, pero todo apunta a que será nos pantaláns do Peirao da Chousa.

Nesta edición haberá moitos barcos que deberán ir fondeados, motivado pola limitacións de

amarres. Deste xeito, a organización optou pola instalación de liñas de fondeo na dársena

da Chousa,  concentrando a flota nunha zona máis  próxima ao casco histórico.  Pese as

facilidades que aporta o amarre en pantaláns, considerouse que era máis oportuno non ter

espallada a flota repartida por toda a zona portuaria, e deste xeito, o Encontro coas súas

embarcación formarán durante estes catro días, parte do conxunto histórico de Combarro,

ao estar situadas onde tradicionalmente amarraba a flota pesqueira da vila.

Manutención

A manutención das tripulacións seguirá a mesma fórmula que en anteriores edicións. Cada

comida terá un custe de 5 €, estando composta de dous pratos, postre e bebida. Tanto o

número de racións coma a selección dos menús, correrán a cargo do equipo de cociña, que

facilitará a composición dos menús e se mostrará na caseta de información.

Poderanse facer reservas de tickets ata o día 25 de xuño ás 24 horas. Enviarase un correo

electrónico aos colectivos para abrir o prazo de reserva, con formulario e recordando as
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instrucións, que serán as seguintes:

-As  reservas  efectuaranse  mediante  correo  electrónico  por  colectivo,  non  aceptando

reservas por barco, individuais ou persoais. 

-O  pago  das  reservas  efectuarase  na  caseta  de  información  ao  retirar  os  tickets,  coa

posibilidade de pagar anticipadamente mediante transferencia bancaria.

-Ao retirar as reservas non se aceptarán modificacións, é dicir, recolleranse e pagaranse

tódolos tickets reservados.

Para a retirada de tickets non reservados, deberase indicar o nome da embarcación ou

colectivo ao que pertence. Estes tickets poden retirarse a partir do xoves día 29 ás 10:00.

Recórdase que o número de racións serán estimadas para conseguir que ninguén quede

sen comer, pero tampouco que se tire comida, polo tanto, pode darse a situación de que

haxa máis asistencia que a programada inicialmente e, polo tanto,  que se esgoten os

tickets  para  unha  determinada  comida.  Deste  xeito,  as  reservas  e  os  tickets

retirados previamente sempre terán comida garantida.

Os horarios de retirada de tickets, coincidirá coa apertura da caseta de información, que

serán os seguintes:

de mañá: 10:00 – 14:30 horas

de tarde: 17:00 – 21:30 horas

Pernocta

A  organización  pon  a  disposición  dos  participantes  dúas  opcións  de  pernocta.  Haberá

delimitada  unha  zona  de  acampada  e  tamén  un  pavillón  no  colexio  Isidora  Riestra,

ámbalas  dúas  opcións  na  zona  de  A  Seca.  A  organización  necesita  coñecer  cantos

participantes teñen pensado durmir no pavillón do colexio para habilitar as colchonetas

necesarias,  polo  que  se  roga  comuniquen  este  dato  mediante  correo  electrónico

(secretaria@culturmar.org)  

Nesa  mesma  zona  haberá  aseos  e  duchas  habilitadas  para  os  participantes.  Estase

buscando opcións de vixilancia para a zona de acampada. En todo caso, e mellor evitar

deixar obxectos de valor nas tendas de campaña.

Para  as  tripulacións  que  durman  nos  barcos,  estarán  dispoñibles  as  duchas  do  porto

deportivo (edificio roxo)
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Navegacións

Están programadas dúas navegacións ao día:  polas mañás de 11 a 13:30 horas (salvo

venres que comeza ás 11:30); polas tardes de 17:00 a 20:00

Infórmase que está totalmente prohibido o acceso ás augas da zona portuaria do porto de

Marín,  polo  que  nas  cartas  mostrarase  a  delimitación  desas  augas  para  coñecemento

dos/as patróns/as. En todo caso convocaranse reunións de patróns/as diariamente ás 10:15

na carpa mariñeira para acordar/informar das características das navegacións do propio

día. 

Carpa mariñeira.

A carpa mariñeira estará situada no peirao da Canteira. Nesta carpa serviranse as comidas

e ceas ademais de estar destinada aos concertos, xa que o escenario estará situado á beira

da  carpa.  Por  este  motivo,  logo  das  ceas,  ao  igual  que  se  tivo  que  facer  no  Freixo,

deberanse  recoller  as  mesas  e  as  cadeiras  deixar  a  carpa  libre  para  o  público  dos

concertos,  que  comezarán  ás  11  horas  do  xoves,  venres,  e  sábado.  Neste  sentido,  a

organización pide a colaboración dos participantes para facilitar o traballo colaborando co

voluntariado do Encontro.

Outra información.

Está pendente de fixar lugar, data e hora para a presentación oficial do Encontro, da que se

informará cando haxa datos concretos.

O venres pola mañá están programadas dúas actividades. Por unha banda, ás 11:00 horas

está  previsto  que  se  faga  a  tradicional  benvida  ás  novas  embarcacións  que  foron

construídas  ou  restauradas  nos  últimos  dous  anos.  Para  preparar  esta  actividade,  a

organización  necesita  coñecer  de  antemán  cales  son  estas  embarcacións,  polo  que  se

solicita  que  os  colectivos  que  teñan  barcos  nesta  situación,  o  comuniquen  con

anterioridade ao correo electrónico secretaria@culturmar.org

De seguido, ás 11:30 comezará a actividade, tamén habitual nas últimas edicións, “o mar

para  todos”  consistente  en  levar  a  navegar  nos  nosos  barcos  a  persoas  con

disfuncionalidades psíquicas e físicas. Deste xeito, a organización tamén necesita coñecer

con anterioridade suficiente con que barcos pode contar, polo que se roga aos colectivos

que comuniquen que barcos poden poñer a disposición desta actividade. 
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A  medida  que  se  vaian  concretando  cuestións,  se  fose  necesario  dada  a  importancia,

enviaríanse comunicados vía correo electrónico.  Para outra información,  será anunciada

polas  megafonías  do  Encontro,  pudendo dirixirse  á  caseta  de  información  para  aclarar

calquera dúbida.

E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por finalizada a Asemblea, sendo as 21:05

horas. 

Cambados, venres 2 de xuño de 2017.

O Secretario O Presidente

Anxo Telmo Rincón Manuel García Sendón
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