
Centro Social de Baltar
Lugar de Baltar 26, 1º – Castrelo
36639 Cambados

https://goo.gl/maps/5RR6zLAe3882

ORDE DO DÍA

1º Aprobación da acta1 anterior.
2º Avance contábel do exercicio 2018 e aprobación, se procede, do orzamento para o 

exercicio 20192.
3º Información sobre os colectivos en situación non corrente3.
4º Estado de organización do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
5º Valoración das celebracións do 25º aniversario “25 Anos na Salvagarda”4.
6º Valoración de actividades de Culturmar: Pasaia, Esposende, Mar Menor, Marinha do Tejo.
7º Informe do proxecto Mardevelas.
8º Informe sobre a flota tradicional en estado de abandono e propostas.
9º Informe de xestións da Xunta Directiva:

• Consellería do Mar
• Secretaría Xeral de Cultura: declaración BICI da carpintaría de ribeira e inventario de 

EETT 
• Portos de Galicia: taxas5

• Rede do Patrimonio
• Conformación da Xunta Directiva
• Outros

10º Varios:
• Informe sobre os seguros e proposta de Murimar
• Memorias de actividades dos colectivos 2018
• Ardentía: proposta de periodicidade anual

11º Rogos e preguntas.

[1] Envíase en anexo: acta da asemblea ordinaria do 07/04/2018.
[2] Enviarase o informe de estado provisional de contas do exercicio 2018 e proxecto de orzamento de 2019.
[3] Enviarase información ao respecto.
[4] Enviarase memoria.
[5] Envíase folla de cálculo.

O Secretario Cambados, 12 de novembro de 2018

Asdo.: José Luís Sacau Fontenla

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
01/12/2018
1ª CONVOCATORIA  17:10
2ª CONVOCATORIA  17:40
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Ás 17:40 horas do sábado 1 de decembro, constitúese en 2ª convocatoria a Asemblea
Xeral Extraordinaria de Culturmar, coa presenza dos colectivos que se citan ao pé, para tratar o
seguinte

ORDE DO DÍA

1º Aprobación da acta anterior.
Con  anterioridade  ao  primeiro  punto  comunícase  que  a  ACRI  Cofradía  da  Dorna  de
Ribeira enviou un correo solicitando a lectura e inclusión en acta dun escrito, que pasará a
ser tratado en Rogos e Preguntas.
Apróbase a acta da Asemblea Xeral Ordinaria do día 7 de abril.

2º Avance  contábel  do  exercicio  2018  e  aprobación,  se  procede,  do  orzamento  para  o
exercicio 2019.
O  tesoureiro  explica  a  situación  contábel  que,  a  falta  de  pechar  o  exercicio,  pode
resumirse en que se regularizou completamente o modelo contábel, axilizando os pagos e
eliminando as débedas. Contamos cunha liquidez de 14.000 € aos que hai que engadir
37.000 € por ingresar, o que fai un total que ronda os 50.000 €, mínimo imprescindíbel
para  que  podamos  acometer  con  garantías  o  vindeiro  exercicio.  O  balance  final  do
exercicio presentarase a aprobación na seguinte asemblea, na que se dará con detalle
toda a información sobre o mesmo.
Presenta  ademais  a  previsión  de  orzamento  para  o  exercicio  2019,  desglosado  en
grandes partidas, que é aprobado por asentimento cunha abstención.

3º Información sobre os colectivos en situación non corrente.
O secretario informa da situación dos colectivos en relación coas cotas, indicando que hai
cinco colectivos que deben unha anualidade, un que está liquidando a súa débeda por
acordo de pago de dúas cotas anuais, un que debe dúas cotas mais manifestou a súa
intención de pagar coa maior brevidade e dous colectivos en situación de baixa temporal.

4º Estado de organización do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
O presidente expón que xa están en marcha todas as comisións do comité organizador do
Encontro da Guarda, ademais dos contactos institucionais e co tecido social da Guarda na
procura  de  achegas  económicas  e  colaboración,  e  estanse  definindo  asimesmo  as
achegas  das  delegacións  estranxeiras.  Dotacións  como  as  cociñas  e  pavillóns  están
tamén aseguradas e estamos pendentes de coñecer a dotación portuaria que achegará
Portos de Galicia.  Engade Víctor  que se  tratará de organizar  un  convoi  que arribe  á
Guarda  desde  o  norte,  aproveitando  sinerxías  co  parque  das  Illas  Atlánticas  e  a
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Consellaría de Turismo. Será de especial importancia a este respecto, organizar ben as
navegacións de ida e retorno, debido a distancia desde os portos situados mais ao norte.
A respecto das achegas institucionais, o comprometido até o momento anda nos 100.000
€, cantidade que anda no nivel dos últimos encontros celebrados.
Anxo Telmo aporta a idea de que se involucre á capitanía para que se comprometa co
salvamento e apoio, mais dando cobertura legal á navegación de embarcacións menores
de 6 m por esas augas.

5º Valoración das celebracións do 25º aniversario “25 Anos na Salvagarda”.
O presidente  valora  e  agradece  o  alto  nivel  de  traballo  e  compromiso  por  parte  dos
colectivos durante todo este ano, intenso en actividade, e destaca como especialmente
positivo o labor desenvolvido polos grupos de traballo mais a extensión do tecido social de
Culturmar a outras institucións e entidades. Informa que o importe de gastos andou nos
13.000 €, sempre contando con que houbo un importante capítulo de gasto non soportado
por Culturmar, mais que debe ser contabilizado se queremos ter unha idea do custo real
dun evento destas características.
Salvador  Allo  destaca  a  importancia  do  esforzo  e  a  imaxe  proxectada  aínda  que  a
repercusión non foi a desexada.

6º Valoración de actividades de Culturmar: Pasaia, Esposende, Mar Menor, Marinha do Tejo.
De novo o presidente fai unha valoración da expedición a Pasaia, recoñecendo de novo o
enorme esforzo económico e humano que supuxo, que produciu para os anfitrións un
resultado magnífico, soportado en boa parte pola nosa presenza, aínda que tamén fai
explícitos varias dificultades e desaxustes debidos tanto á organización (dispersión, posto
da Deputación de Pontevedra, expedición de tiques para os xantares) como a cuestións
internas da propia expedición de Culturmar (informalidade na confirmación de xantares,
horarios, certa desorganización).
Na conta final resultou un balance positivo de arredor de 5.000 €.
Pablo explica as circunstancias en que se decidiu levar o food-truck de ANFACO, debido á
necesidade de respectar os contactos que son de interese estratéxico para nós, ao que
hai que engadir a imposibilidade por cuestións de infraestruturas de colocar polbeiras na
área  que  nos  foi  asignada.  Explica  ademais  o  presidente  que  a  obtención  de  saldo
positivo débese á concorrencia de achegas institucionais, algunhas delas confirmadas a
posteriori  da  celebración  do  evento,  o  que  obrigou  a  traballar  con  certa  marxe  de
manobra.
Víctor intervén para expór a expedición de Esposende, indicando que é necesario arrimar
o  ombreiro  para  este  e  outros  compromisos,  especialmente  se  pensamos  no  trato
exquisito que dispensan ás nosas tripulacións cando participan nestes eventos. Engade, a
respecto  da  expedición  ao  Mar  Menor  que,  por  problemas de  urxencia  derivados  da
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propia organización, houbo que decidir en días o envío dunha embarcación, motivo polo
que se buscou de xeito directo en lugar de abrir  a convocatoria aos colectivos. É de
destacar os bos resultados dos eventos que contan con forte apoio institucional, e engade
Salva que, con todo, a participación nestes convites non debe facer que descoidemos o
noso traballo.
Para finalizar, Víctor informa que o convite á Marinha do Tejo consistiu nun acto formal de
recoñecemento sen desprazamento de embarcación algunha, senón simplemente dunha
representación de Culturmar.

7º Informe do proxecto Mardevelas.
O secretario informa da marcha dos traballos do Proxecto Mardevelas, agradecendo o
compromiso de moitos colectivos que estiveron asistindo ás diferentes sesións. Informa
ademais  que,  aínda á  espera  de coñecer  as  taxas portuarias  para  o  ano 2019 e  co
cansazo derivado das trabas de todo tipo que pon Portos de Galicia,  logrouse, cando
menos, que tanto a Consellaría do Mar como o propio Portos de Galicia, a través do seu
director,  se  interesasen  polos  proxectos  de  Mariñas  Tradicionais  e  contemplen  a
posibilidade  de  abrir  vías  que  favorezan  a  mellora  das  condicións  en  que  se  está
producindo o traballo de recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo, tanto en
infraestruturas,  como  na  política  de  exencións  ou  na  elaboración  dunha  normativa
adecuada. O día 24 de xaneiro presentarase o resultado da primeira anualidade e, para a
segunda, acometerase o deseño da rede de Navegación Tradicional.

8º Informe sobre a flota tradicional en estado de abandono e propostas.
Feita a indagación sobre a situación en que se atopan varias embarcacións en perigo de
estragarse definitivamente,  o  vicepresidente comenta que Culturmar como tal  non ten
posibilidade de interferir internamente nas asociacións, e que son exclusivamente os seus
socios quen poden interpoñer accións tendentes a reconducir a situación. Con todo, será
benvida  calquera  iniciativa  ao  respecto,  dentro  das  nosas  posibilidades.  Engaden  os
Patexeiros que teñen dificultades para manter barcos senlleiros como a Balbina, e algúns
outros representantes dos colectivos presentes aportan diferentes cuestións arredor da
política de subvencións e os atrancos que existen para obter algunhas axudas.
O presidente finaliza indicando o delicado que resultar restaurar ou recuperar barcos con
axudas públicas para que finalmente acaben varados, mais tamén comenta as dificultades
tanto económicas e humanas de Culturmar para acometer unha política de atención á
flota en perigo.

9º Informe de xestións da Xunta Directiva:
• Consellería  do  Mar:  infórmase  de  diferentes  contactos  e  reunións  coa  DX  de

Desenvolvemento Pesqueiro (convenios e outras).
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• Secretaría Xeral de Cultura: prevemos que se desbloquee a publicación do decreto no
que  se  declara  BICI  a  carpintaría  de  ribeira,  a  través  da  definición  dos  procesos
técnicos a seguir e a estrutura do inventario de EETT.

• Portos de Galicia: estamos pendentes de que se publique o decreto de taxas portuarias
e verificar se finalmente se establecen as novas exencións e condicións.

• Rede do Patrimonio: asistiuse ás convocatorias ás que foi convidada Culturmar.
• Conformación da Xunta Directiva: o presidente reitera o seu chamamento a colaborar

coa  XD,  pensando  especialmente  no  enorme  traballo  deste  ano  e  do  que  entra,
explicando  que  existen  dous  postos  de  vogal  vacantes;  informarase  na  seguinte
asemblea das posíbeis incorporacións, se é que se logran, e lembra que Culturmar
está formada por todos os seus colectivos e que todos deben asumir a súa parte de
compromiso.

10º Varios:
• Informe  sobre  os  seguros  e  proposta  de  Murimar:  infórmase  de  que  en  abril

anovaranse  os  cartóns  de  navegante  e  que,  debido  a  que  non  están  claras  as
coberturas dos seguros (cartóns e RC) a XD tratará de precisar as cláusulas para que
os colectivos coñezan con exactitude estas coberturas ou renegociar as pólizas no
caso de que non sexan adecuadas ás necesidades da nosa actividade. Informarase
aos colectivos en canto se fagan as xestións.

• Memorias de actividades dos colectivos 2018: lémbrase a necesidade de comezar a
enviar as memorias de actividades dos colectivos no 2018. Indica Chori que falta por
colgar na web a memoria de Culturmar de 2017, cousa que será revisada en breve.

• Ardentía: despois de facer un recoñecemento expreso ao seu consello de redacción, o
presidente pon sobre a mesa a proposta de periodicidade anual da revista, para o que
se require a colaboración dos colectivos na redacción de artigos, distribución ...
Explica que isto require ademais dun plan económico; mandarase unha circular sobre o
tema. Paco Fernández explica a dificultade para obter colaboracións de todo tipo coa
revista e pide un esforzo aos colectivos.

11º Rogos e preguntas.
A presidenta  da  ACRI  Cofradía  da  Dorna  dá  lectura  ao  escrito  presentado  ante  a
Asemblea,  que  se  adxunta  a  esta  acta  por  petición  expresa.  Finaliza  expresando  a
decisión da ACRI Cofradía da Dorna de non colaborar con Culturmar e non presentar
mais proxectos de candidatura ao Encontro en tanto dure o mandato da actual directiva,
á  vez  que  fan  renuncia  expresa  a  cursar  calquera  reclamación  contra  a  decisión  da
Asemblea que escolleu a candidatura da Guarda para o XIV Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia.
O presidente e outros membros da Xunta Directiva de Culturmar expoñen o seu parecer,
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indicando  que  se  respectaron  as  atribucións  e  responsabilidades  da  mesma,  e  a
soberanía dos colectivos á hora de decidir o seu apoio a unha ou outra candidatura. O
presidente nega expresamente algunhas das afirmacións que se fan no escrito ao que se
deu lectura, referidas á contratación de certas empresas, referíndose aos cociñeiros e
pinches  e  outros  servizos.  Engade  Pablo  que  se  alguén  na asemblea pensa que se
actuou de mala fe debería facelo constar.
Chori expón que sería desexábel mudar o mecanismo de escolla, elixindo primeiro a sede
para despois desenvolver o proxecto, ao que engade o presidente que esta posibilidade
fica aberta en mans da decisión da asemblea, co que se dá por finalizado o debate.

E non habendo máis puntos que tratar, dase por rematada a reunión ás 21:00 horas.

RELACIÓN DE ASISTENTES

Pola Xunta Directiva

Presidente..................Manuel García Sendón
Vicepresidente...........Xaquín Lores Torres
Secretario...................José Luís Sacau Fontenla
Tesoureiro..................Marcos Buide Pollán

Vogal..........................Víctor Fernández González
Vogal..........................Enrique Sendra Ortega
Vogal..........................Pablo Carrera López
Administrativa............María Carmen Serantes González

Polos Colectivos

ACRI Cofradía da Dorna (Ribeira)
A Amigos da Dorna Meca (O Grove)
Grupo Etnográfico Mascato (Cambados)
ACD Dorna (Arousa)
Amigos da Dorna de Portonovo (Portonovo)
Mariñeiros Art.e Dep. San Miguel de Bouzas (Bouzas)
AC Lajareu por Barlovento (Ribeira)
AR Mar de Pedra e Amigos das Gamelas (Cangas)
ARC Sueste (Moaña)

AC e de Tradicións Mariñeiras Gamela (Cabo de Cruz)
AC Mar de Muros (Muros)
ACDPAX Fasquía (Arousa)
Instituto de Estudos Miñoranos (Gondomar)
Amigos do Museo do Mar de Galicia
AC Os Patexeiros (Sada)
A Terra de Outes (Serra de Outes)
AC de Embarcacións Tradicionais  A Torre  (Cambados)
ACET Piueiro (A Guarda)

Cambados, 2 de decembro de 2018

O Secretario O Presidente

Asdo.: José Luís Sacau Fontenla Asdo.: Manuel García Sendón

Culturmar. Federación Galega 
pola Cultura Marítima e Fluvial 
Apdo. de Correos 38
36630 Cambados 6/6

+ 0034 986 524 845
+ 0034 633 136 161
secretaria@culturmar.org
www.culturmar.org



 

Aa 

Ante o acontecido na Asemblea Xeral Ordinaria do pasado sábado 07 de abril de              

2018 da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. A Asociación Cultural            

Real e Ilustre Cofradía da Dorna, 

 

EXPÓN 

 

En relación coa normativa aprobada en Asemblea Xeral Ordinaria de Culturmar o            

28 de novembro do 2015 e que modificaba á anterior e que regula a elección da                

sede do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. 

 

Que a citada normativa fixa contidos mínimos, normas de obrigado cumprimento           

e os criterios ou obxectivos que se perseguen para poder albergar o evento. Os              

proxectos deben axustarse ao regulado nas bases para a súa presentación e            

execución. 

 

Que a normativa no seu punto número catro titulado “Carácter itinerante” e            

no segundo anexo no punto dous “Localización”, subliñan: 

 

“Culturmar elixiu o carácter itinerante do EETG como sistema máis          

acaído para difundir e fomentar a cultura marítima e fluvial pola costa            

galega e para impulsar por todo o territorio a preservación do           

patrimonio. De por parte, supón unha actividade de dinamización dos          

valores patrimoniais, culturais e naturais da comarca que acolle o          

EETG. O indicado anteriormente non impide que unha edición         

poida recaer nunha sede onde xa se realizara anteriormente         

outra.” 

“Conforme o apartado 4º das bases, o EETT terá carácter itinerante, o            

que prioriza de xeito determinante a súa localización en localidades, e           

sobre todo zonas, nas que nunca se ten celebrado. Por outro lado,            

considerarase que se respecta a itinerancia cando a repetición         

de sede sobarda tres edicións entre a xa celebrada e a do            

proxecto (oito anos) e unha edición (catro anos) na mesma          

bisbarra. Pero non se exclúen prazos menores entre unha e outra           

edición nunha mesma sede no caso de non concorreren outros          

proxectos.” 

 

Que a Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna considera que a Federación              

debeu actuar de maneira responsable, defendendo o criterio que recolle o seu            

propio regulamento, ante a intervención de Salvador Allo, representante da          



asociación Cultural e Deportiva “DORNA” da Illa, cando na intervención previa á            

votación entre as dúas sedes promulgou o discurso de que as sedes do Encontro              

non se poden repetir e que debe prevalecer a itinerancia. Discurso que non se              

evitou, aclarou ou matizou, por parte da Directiva de Culturmar, dando a            

entender que a candidatura de Ribeira coma sede incumpría a normativa.           

Asemade, na candidatura presentada pola Asociación Cultural de Embarcacións         

Tradicionais Piueiro para albergar a XIV edición do Encontro de Embarcacións           

Tradicionais en A Guarda achégase unha carta de apoio asinada por un colectivo             

pertencente a Culturmar, concretamente da Asociación Cultural e Deportiva         

“DORNA” da Illa (achégase documento). 

 

Que a normativa no seu punto número catro titulado “Entidades que poden            

presentar proxectos para sede do EETG”, suliña: 

 

“Poderán facelo as asociacións ou entidades integradas en Culturmar,         

individualmente, agrupadas ou liderando un proxecto no que inclúan         

outras entidades colaboradoras.” 

 

Se ben, a candidatura da Guarda coma sede da XIII edición do Encontro está              

presentada polo colectivo integrado en Culturmar “Instituto de Estudios         

Miñoráns” afincada en Gondomar e acompañada pola “Asociación Cultural de          

Embarcacións Tradicionais Piueiro” da Guarda, non integrada nese momento na          

Federación, e que nace a finais do ano 2017 e entre os seus tres obxectivos               

encóntrase a “Presentación da candidatura para ser sede do XIV Encontro de            

Embarcacións Tradicionais de Galicia co obxectivo de xerar na vila estímulos que            

consoliden a necesidade de traballar na recuperación do patrimonio         

marítimo-fluvial ao longo do tempo.” 

O presidente de Culturmar, Manolo Sendón, indica na asemblea previa á           

presentación que non se permiten candidaturas presentadas por        

Asociacións de recente creación ou que non leven pertencendo a          

Culturmar máis dun ano, engadindo con palabras textuais, “teñen que          

pertencer un tempo a Federación para poder comprobar que non se crean coa             

intención de organizar o Encontro e logo vanse, e “adiós muy           

buenas”,...ademais, terán que ter asistido a Encontros previos para poder saber           

como se fan” 

A candidatura da Guardia foi defendida ante os colectivos por ambas entidades,            

pero demóstrase que dende o momento en que se decide por votación dos             

colectivos presentes que a sede do EETG será a Guardia, a presenza do             

“Instituto de Estudios Miñoráns” dilúese e a organización pasa a liderala a            
“Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro” a cal defende a          

candidatura coma entidade organizadora e a representa en cada unha das           

accións posteriores a súa elección. Na páxina web creada para xestionar o            

evento sinala que o EETG está organizado por Culturmar coa colaboración da            



Asociación de Tradicionais Piueiro, sen mención ningunha ao Instituto de Estudos           

Miñoráns. 

Como proba, achegamos enlaces de medios de comunicación e blogs          

informativos. 

 

https://telemarinas.com/nace-guarda-la-asociacion-cultural-embarcacions-tradic

ionais-piueiro/ 

 

https://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/37507/claves/Piueiro-reali

za-xuntanzas-de-cara-%C3%B3-XIV-Encontro-de-Embarcaci%C3%B3ns-Tradicio

nais 

 

https://telemarinas.com/piueiro-agradece-aos-guardeses-o-seu-apoio-para-ter-a

cadado-o-encontro-de-embarcacions-tradicionais-marineiras/ 

 

https://www.farodevigo.es/comarcas/2018/01/19/tradicion-marina-guarda-salvo

/1822154.html 

 

http://praza.gal/cultura/16715/a-guarda-presenta-en-pasaia-o-encontro-de-em

barcacions-tradicionais-de-galicia/ 

  

http://www.vinosycaminos.com/texto-diario/mostrar/1087403/trintxerpe-pasaia

-guipuzcoa-rinde-homenaje-castelao-musica-versos-baile 

https://www.iem.gal/maritima/357-con-gran-exito-rematou-o-x-encontro-de-em

barcacions-tradicionais-de-galicia- 

 

http://culturmar.org/wp-content/uploads/2018/05/NP-Presentacion-Encontro-A-

Guarda-Pasaia.pdf 

 

https://infogauda.blogspot.com/search?q=piueiro 

 

https://infogauda.blogspot.com/2018/04/a-guarda_39.html 

 

 

 

Asemade, o regulamento no seu punto número 12.1 e no ANEXO II indican: 

 

https://telemarinas.com/nace-guarda-la-asociacion-cultural-embarcacions-tradicionais-piueiro/
https://telemarinas.com/nace-guarda-la-asociacion-cultural-embarcacions-tradicionais-piueiro/
https://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/37507/claves/Piueiro-realiza-xuntanzas-de-cara-%C3%B3-XIV-Encontro-de-Embarcaci%C3%B3ns-Tradicionais
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“Os proxectos para sede do EETG han achegar documentalmente o          

respaldo do Concello, que incluirá: 

• O acordo unánime do Pleno da Corporación comprometendo a          

colaboración do Concello co EETG.” da solicitude presentada polo         

colectivo de Culturmar que se postula como organizador do EETG.  

 

No caso da candidatura de A Guarda, a acta do acordo plenario presentado             

redáctase da seguinte maneira “PROPOSTA CONXUNTA DE TODOS OS GRUPOS          

POLÍTICOS QUE FORMAN PARTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RESPALDO Á          

CANDIDATURA DA ASOCIACIÓN PIUEIRO PARA ALBERGAR NO ANO 2019 O XIV           

ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA”, cando nesa data a          

“Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro” non era membro de          

Culturmar e, polo tanto, non é posible que se postule como candidato á             

organización do Encontro.  

Achegamos a continuación copia da citada acta do Pleno da Corporación           

Municipal do Concello de A Guarda de data 26/01/2018.  

 

http://www.aguarda.es/anuncio-de-convocatoria-de-pleno-ordinario-dia-26-de-x

aneiro-de-2018/ 

 

Que a normativa no seu Anexo segundo, no seu apartado tres “Criterios de             

Valoración”, sinala “Entre os seguintes cinco criterios que recollen as bases,           

considéranse determinantes o 1º e o 3º, a fin de garantir tanto os medios              

loxísticos imprescindibles como a capacidade organizativa. 

 

Punto 1º, 1.1 “a) No mar (embarcacións e navegación): Condicións          

das instalacións e dotacións portuarias: rampas de acceso para as          

embarcacións; amarres, atraques, fondeos, varadas; guindastre ou       

travel. b) Condicións do acceso para tripulacións e visitantes.” 

Punto 3º, Garantía na organización e implicación de colectivos,         

asociacións e entidades da comarca: a) Entidade ou entidades         

locais responsables do proxecto: experiencia. 

 

Cabe indicar, que o proxecto da candidatura da Guarda para albergar o Encontro             

indica na páxina 17 “...é imprescindible a colocación dun pantalán temporal           

durante o Encontro para garantir o número suficiente de puntos de amarre e             

facilitar a coordinación coas habituais actividades do porto, así como a           

comunicación entre embarcacións fondeadas e o peirao.” Dita infraestructura         

marcada no proxecto (670 metros de pantalán) é inviable economicamente e           

imposible en execución. 

Se ben, responsables da Federación visitan as sedes que se presentan e valoran             

http://www.aguarda.es/anuncio-de-convocatoria-de-pleno-ordinario-dia-26-de-xaneiro-de-2018/
http://www.aguarda.es/anuncio-de-convocatoria-de-pleno-ordinario-dia-26-de-xaneiro-de-2018/


estes criterios, os mesmos non foron indicados con coherencia ao expoñer cada            

unha das candidaturas nin considerados coma determinantes segundo se         

plantexa na normativa. Considerando a Directiva da Federación na Asemblea          

ámbalas dúas candidaturas en igualdade de condicións en canto á experiencia,           

capacidade de organización loxísticas, así como medios e infraestruturas         

imprescindibles para albergar ás embarcacións e tripulacións participantes        

(porto, amarre, dormida...). 

 

Que na normativa que regula a elección da sede do Encontro de Embarcacións             

Tradicionais de Galicia fai referencia no seu ANEXO 1 ao “Comité Organizador” 

 

“O Comité Organizador é o principal órgano de decisión sobre a           

organización e o desenvolvemento do EETG. Unha vez decidida a sede           

por parte da Asemblea de Culturmar, constituirase de inmediato.” 

 

Se ben, como indica a normativa será o comité organizador o que tomará as              

decisións sobre a organización do evento, a comitiva da xunta directiva de            

Culturmar que visita Ribeira para valorar a candidatura, indica que se deben            

contratar a determinadas empresas que serán as que ofrezan determinados          

servizos (como por exemplo o servizo de comidas). Advertindo que se           

descartarían outras propostas que neste sentido se recollían na candidatura da           

R. e I. Cofradía da Dorna. 

 

 

SOLICITA: 

- Que se de lectura do presente documento na Xunta Xeral Ordinaria do día             

1 de decembro de 2018 e que así conste en acta. 

- Que o presente escrito se recolla en acta, co obxectivo de deixar            

constancia de que a Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna advirte             

dun posible incumprimento de determinados puntos das bases que teñen          

por obxecto regular, orientar e servir de guía ás entidades que presenten            

proxectos para albergar unha edición EETG, por parte da actual Xunta           

Directiva da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial.  

- Que quede constancia de que a R. e I. Cofradía da dorna renuncia a              

presentar ningún tipo de reclamación amparada no Artigo 40 da Lei           

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación,           

debido aos evidentes problemas que xurdirían entre a Federación e a           

Cofradía da Dorna, pola súa disparidade de criterios no referente á           

xestión, organización e os obxectivos que perseguen a organización dos          

EETG. Xa que a Cofradía da Dorna asume como elemental o estrito            

cumprimento das normativas vixentes e a valorización do patrimonio         

cultural marítimo de Galicia. Asemade, a R. e I. Cofradía da Dorna segue             

considerando fundamental guiarse polos obxectivos que inspiraron a        



constitución da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, que          

recordemos que nace ao abeiro do I Encontro de Embarcacións, impulsada           

por un pequeno grupo de cinco asociacións (a propia Cofradía da Dorna,            

C.R.A.C. de Coruxo, Amigos da Dorna Meca do Grove, Amigos das           

Embarcacións Tradicionais “Os Galos” de Bueu e o Grupo Etnográfico          

Mascato de Cambados) constituíndose así a Federación Galega pola         

Cultura Marítima (FGCM) mais adiante tamén Fluvial, co obxectivo de          

defender, divulgar e dinamizar o Patrimonio Marítimo de Galicia. 

- Que quede constancia de que a Xunta Directiva da R. e I. Cofradía da              

Dorna, en asemblea da xunta directiva do día 14 de abril do 2018 acordou              

por unanimidade que a presente Directiva non vai a presentar candidatura           

aos EETG mentras se manteña a Xunta Directiva actual de Culturmar.  

- A Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna esixe respecto por            

parte da actual Xunta Directiva de Culturmar a tódolos colectivos que o            

integran, ao seu propio regulamento, aos participantes nas Asembleas e,          

basicamente, á propia entidade: a Federación Galega pola Cultura         

Marítima e Fluvial. 

- Que se diriman responsabilidades e que se cumpra estritamente a          

lexislación vixente e os regulamentos internos en vigor.  

 

 

 

A Xunta Directiva da Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna 

 

 

 


