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Presentación

XIV ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAS DE 
GALICIA

Elección da Candidatura

A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, en diante CULTURMAR, en 
asemblea xeral ordinaria, celebrada o día 7 de abril de 2018, acordou escoller como
sede da XIVª edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia á vila 
de A Guarda, logo de valorar positivamente o proxecto presentado polas 
asociacións Instituto de Estudos Miñoranos e Piueiro así como as características 
da sede: vila de tradición mariñeira con forte impronta patrimonial (conxunto 
histórico...).
Despois de térense celebrado senllas reunións da xunta directiva de Culturmar coa 
devanditas asociacións, constituíuse o Comité Organizador, que quedou 
conformado por Culturmar, Piuerio, Instituto de Estudos Miñoranos e o Concello 
(formando estas, agás o IEM a Comisión Permanente) e diversas entidades locais. 
Comézase desde ese momento a
traballar na programación do evento,
tanto nas actividades en terra coma no
mar. Amais das suxestións de Culturmar,
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 Poio e
bisbarra.
Pola súa parte, Culturmar inicia a
mobilización a prol do Encontro entre o asociacionismo de Galicia e unha rolda de 
contactos con entidades de fóra de Galicia. Pola súa parte, os tres representantes 
da comisión permanente inician os contactos institucionais a fin de recadar 
patrocinio e colaboración de distintos departamentos da Xunta de Galicia 
(Consellerías do Mar, Cultura, Medio Ambiente e Industria, así como Portos de 
Galicia) e da Deputación de Pontevedra.
Nos seguintes meses o traballo do Comité Organizador foise multiplicando, 
ultimando as liñas mestras do programa, que se adxunta.
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Organizadores

Como en cada edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, os 
organizadores son os seguintes:

• CULTURMAR, como entidade cos dereitos sobre o Encontro de 
Embarcacións Tradicionais de Galicia.

• Concello de A Guarda, como organizador local, con achega material 
e económica.

• Asociación Piueiro, organizador local.
• Instituto de Estudos Miñoranos, entidade adscrita a Culturmar, 

defensora da candidatura.

Cartaz apaisado anunciador do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
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Proxecto

O proxecto final do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia pode 
consultarse eiquí.

Valado publicitario posto nas principais vías de acceso á Guarda (imaxe de Gondomar).

Imaxe dunha das moitas reunións feitas polo Comité Organizador.
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1. Accións previas

Unha vez aprobada a sede da XIVª edición do Encontro, aproveitouse a expedición 
á primeira edición do Pasaia Itsas Festibala, celebrado en Pasaia entre o 17 e o 21 
de maio do 2018, para comezar a difusión do evento. Ao acto, acudiu tamén a 
alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez .

Alén desta expedición o Comité Organizador mantivo frecuentes contactos cos 
responsábeis das diferentes administracións, que agromaron en diversos 
compromisos de apoio (Consellería de Industria, e os propios convenios de 
colaboración (Consellería do Mar, Consellería de Cultura, Portos de Galicia, 
Deputación de Pontevedra e o propio Concello de A Guarda).

Acto de presentación da XIVª Edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, coa Alcaldesa 
de Pasaia, Izaskun Gómez, Xaquín Lores, vicepresidente de CULTURMAR  (azul) e Xaquín Cadilla, presidente
de Piueiro (con camiseta gris deseñada adhoc para o Festival).
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1.1 Accións previas a nivel local

As principais accións previas que se levaron a cabo foron as seguintes:

▪ Concertos específicos, como o
celebrado o 7 de abril na Guarda.

▪ O Encontro na Escola. Obradoiros de
construción de modelos de gamela a
escala, compases mariños, así como
de bateis feitos con bidóns de aceite
200 l. Fixéronse en 8 Centros
Educativos da contorna,
construíndose 55 compases e 87
gamelas. No obradoiro de falucho
participaron os alumnos do IES a
Sangriña, que durante as prácticas
de chapa e pintura adicáronse a
facer os botes que noutrora foron
comúns en moitos portos galegos. Fixéronse un total de 6 faluchos, 
que posteriormente foron usados no Encontro dentro das 
actividades previstas no Encontro para Infantil.

▪ Exposición Marcas de Pescadores de Póvoa do Varzim e A Guarda. 
A mostra, que amosaba as diferentes marcas usadas polos 
pescadores de ámbalas dúas vilas para recoñecer os seus aparellos 
de útiles de pesca,  itinerou por varios concellos do Baixo Miño e 
Portugal. A exposición tamén contou con visitas guiadas a cargo de 
membros de Piueiro, visitas que tamén seguiron os centros de 
educación especial da comarca.

▪ Visitas guiadas ao Volanteiro Piueiro perante a súa construción no 
estaleiro da Pasaxe. Dende o inicio da construción do mesmo, alén 
de numerosas novas informando do proceso construtivo, 
realizáronse diversas visitas de estudantes da bisbarra. Un total de 
386 estudantes de 15 colexios visitaron as instalacións do estaleiro 
para descubrir como se construían noutrora as embarcacións que 
sustentaron a sociedade na Guarda.

▪ Visitas doutros colectivos ao volanteiro, como estudantes da 
Academia San Benito que estaban a facer "Certificado de 
Profesionalidade de Dinamización Sociocultural"; a Asociación de 
Mariñeiros de Bouzas; e tamén un  grupo de armadores xaponeses 
convidados por OR.PA.GU. En total unhas 160 persoas

▪ Conferencias no IES a Sangriña e no Colexio Pais Somascos de A 
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Guarda.

Falucho no IES A Sangriña; visita guiada á Exposición sobre As Marcas do Mariñeiros; visita ao
volanteiro no estaleiro.

Escolma de gamelas e compases feitos nos obradoiros levados a cabo nos diferentes centros
de ensino da bisbarra.
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1.2 Proxecto TESA A ESCOTA

Como novidade con respecto a outras edicións do Encontro, dadas as  singraduras
que as grandes embarcacións debían facer, organizouse un convoi, baixo o marco 
dun proxecto presentado á Consellería do Mar e tamén á de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda denominado Tesa a Escota,  As motivacións e propósitos 
pódense consultar de xeito máis na web de CULTURMAR.

Conforme ao acordado coas Consellerías, o convoi sería escoltado polo Sebastián 
Ocampo, do servizo de Gardacostas de Galicia. Asemade, permitiuse o fondeo nas 
illas Cíes das embarcacións participantes. Tamén ofreceuse unha cea fría, 
pernocta no camping en tendas así como almorzo pola mañán. Tal como aparece 
no documento de autorización á navegación e o fondeo no Parque Nacional Illas 
Atlánticas, no convoi participaron 20 embarcacións entre galeóns, racús, dornas, 
lancha xeiteira, unha traiñeira e un veleiro clásico. 

1.2.1. Desenvolvemento

A loxística do convoi foi consensuada entre o propio servizo de gardacostas
e o patrón Tito Chirro, da asociación Piueiro, coñecedor en profundidade da 
orografía e condicións oceanográficas e meteorolóxicas (correntes, ventos, 
etc) da costa a percorrer. 

As primeiras singraduras foron desenvolvidas entre o Ferrol e  Muros, coa 
participación da embarcación do Ferrol, auxiliada por outra embarcación. 
En Muros, coincido co seu Festival Muros Mira ao Mar 
(https://www.facebook.com/murosmiraaomar), os barcos da ría de Muros, 
xunto co do Ferrol, partiron cedo, cara á Illa de Sálvora, onde agardarían os 
barcos procedentes da ría de Arousa. En Ons, uníronse as embarcacións da 
de Pontevedra e, de xeito pasesiño, todas as embarcacións foron 
achegándose ao fondeadoiro de Rodas das Cíes. 
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Imaxes do convoi recalando en Cíes (mais fotos no facebook do Encontro ).

Ao contrario do acontecido no día anterior, a navegación do domingo 7 de 
xullo caracterizouse pola súa formación compacta, dando imaxe de convoi, 
perfectamente escoltado polo Sebastián Ocampo, do Servizo de 
Gardacostas de Galicia, que tamén tomou imaxes das singraduras (a ver no 
seu propio facebook). Todas as embarcacións chegaron sen grandes 
contratempos, habendo, porén, algunha pequena avaría que foi subsanada 
grazas ao apoio do resto das embarcacións.

O domingo, sobre ás 14:30 entraba o convoi no peirao da Guarda, onde xa 
agardaba o volanteiro Piueiro, ancorado en terra no Muelle Alto, e 
coincidindo coa festa da Lagosta.

Logo da arribada, as tripulacións tomaron unha comida rápida e marcharon 
aos seus destinos en dous autobuses postos pola Organización do 
Encontro ao efecto.

Tipoloxías participantes no convoi.
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Imaxes do convoi na súa última singradura.

1.2.2. Valoración

Esta foi a primeira edición na que se organizou un convoi destas 
características. Alén o incremento na seguridade, grazas ao apoio do 
Servizo de Gardacostas, e as facilidades loxísticas, que contou coa 
implicación directa do Director do Parque Nacional das Illas Atlánticas e 
mais apoio da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o convoi foi valorado de xeito moi 
positivo polas Asociacións participantes, que ven nesta alternativa, unha 
maneira ideal de achegarse ao Encontro por mar á vez que aumenta a 
seguridade e reforza a solidaridade entre colectivos. 

Porén, non todos os obxectivos do proxecto orixinal foron acadados, polo 
que na vindeira edición do Encontro, de sé lo caso, cumprirá poñelo en 
marcha con máis antelación e propiciar que sirva como un escaparate 
previo do Encontro. Alén diso, deberase promocionar de xeito adecuado a 
posibilidade de abrir dita navegación á axentes turísticos, co gallo tanto de 
potenciar posibles rutas marítimas como a asistencia de turistas activos 
comprometidos coa salvagarda do patrimonio cultural e natural marítimo 
fluvial.

Con todo, cumpre ter en conta que este tipo de actuacións son moi 
dependentes das condicións meteorolóxicas, que poden alterar o programa 
de singraduras previsto.
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Chegada á Guarda das embarcacións o convoi Tesa a Escota.

1.3. Engalanamento de A Guarda

Se ben en todas as vilas que acollen o Encontro os veciños tenden a implicarse 
engalanando as súas casas con diversas ferramentas artes e aparellos de pesca, 
no caso de A Guarda foi realmente singular.

Poucos foron os negocios ou casas nas que non se exhibiran maquetas de barcos, 
patelas, boureis, panos de redes etc.

A elo contribuíu de forma sobranceira o traballo desenvolvido por Piueiro, 
alentando aos veciños a buscar en alboios, chabolas, galpóns, pendellos e faiados 
calquera material que noutrora fora usado tanto para a pesca como nos traballos 
co argazo ou marisqueo.

Como resultado, redes penduraban das casas, así como outros úteis de pesca e os 
comercios competían por teren o escaparate máis lucido. O pobo formou parte do 
Encontro.
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Detalle de escaparate e casas engalanadas para o Encontro.

Imaxe aérea do convoi.
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2. Acondicionamento dos espazos

Unha das fortalezas da candidatura de A Guarda era a posibilidade de ter toda a 
bacía liberada de embarcacións convencionais e deixala unicamente para ás 
tradicionais. Paralelamente, a propia topografía de A Guarda, propiciaba que as 
distancias entre as zonas de actuación foran pequenas, e que servira a beiramar 
para poder ver todas as embarcacións. Porén, esta arela requiría un esforzo 
adicional tanto para o estudo dos fondeos para as embarcacións asistentes como 
a distribución dos espazos en terra.

Asinado o convenio con Portos de Galicia para a cesión de uso da lámina de auga 
e espazos en terra dentro do linde marítimo terrestre, onde se montarían a maioría 
das instalacións efémeras do Encontro, traballouse de xeito paralelo na lámina de 
auga e nos espazos portuarios terrestres.

Acto de sinatura do convenio con Portos de Galicia.

2.1 Acondicionamento lámina de auga

As liñas de fondeo colocáronse conforme ao acordado. Dado que se trataba dunha
instalación efémera, os mortos foron emprestados de xeito altruísta,  na maioría 
dos casos contrapesos de guindastres de construción. Esta colaboración resultou 
fundamental para minorar o prezo final desta actuación que veu complementada 
coa colocación dun pantalán por parte de Portos de Galicia, conforme ao reflectido
no convenio.

2.1.1. Equipo de apoio marítimo

Xunto coa importante infratestrutura, aínda que efémera, das liñas de 
fondeo, o Comité Organizador dispuxo dunha equipa experimentada de 
apoio marítimo. Este persoal encargouse da botadura e subida das 
embarcacións que chegaron por terra, levar aos tripulantes as súas 
respectivas embarcacións para as navegacións, así como a súa recollida e, 
máis importante, orientar e advertir aos patróns sobre os riscos no 
desenvolvemento das navegacións costeiras.
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Este servizo foi probado co gallo do proxecto Tesa a Escota, coa chegado 
do convoi á Guarda. Como se apuntará posteriormente, foi dos mellor 
valorados polos participantes tripulantes.

2.2 Acondicionamento dos espazos en terra

Tal como estaba disposto na Memoria Técnica do Encontro, as actuacións 
públicas, aquelas abertas aos participantes e ao público en xeral, repartíronse en 
tres áreas preferencias sobre instalacións efémeras: a zona do peirao, coa taberna 
mariñeira e escenario de actuacións; a zona central do aparcadoiro na rúa do 
Porto, co Punto de Información, e a Minifeira de artesanía; e a zona do Reghiño, co 
Pavillón do Patrimonio, Encontro Infantil e Espazo de Obradoiros.

Alén distes espazos, contouse cun área restrinxida, destinada a pernocta dos 
participantes e aparcamento dos remolques das embarcacións chegadas por terra,
que finalmente situouse no espazo público da Sangriña, usando o ximnasio 
municipal, o espazo exterior do CEIP A Sangriña así como pavillón de deportes do 
IES A Sangriña. Estes espazos substituíron ao inicialmente previsto, no CEIP As 
Solanas, pola amplitude dos espazos, en particular baños e duchas, así como a 
posibilidade de deixar os remolques no propio recinto, liberando o aparcamento da 
Canteira, destinado nun primeiro momento para este uso. 

2.2.1. Instalacións no Peirao

A carpa de 50x20 instalada para a Festa da Lagosta e que posteriormente 
sería usada tamén na Festa do Peixe Espada, quedou ao servizo do 
Encontro. Aproveitáronse tamén dúas haimas de 5x5 anexas para instalar a
cociña do servizo de taberna, ofrecido tamén aos visitantes. Así pois o 
espazo foi reacondicionado, instalando as mesas necesarias, ampliando e 
centrando o palco interior, instalando a barra que daría servizo aos 
visitantes e participantes, así como baños públicos. Asemade, instalouse 
un grupo electróxeno de 250 KVA para dar servizo aos concertos. Para os 
baños requiriuse a colaboración da equipa de servizos do Concello para 
facer a conexión dos inodoros a rede de sumidoiros do porto. Ao efecto, 
cumpre destacar a cooperación do responsable do Porto de A Guarda así 
como das redeiras que cederon a auga e a luz para os containers. A súa vez
a Organización ocupouse da limpeza os baños. O xoves á mañan tamén 
quedou instalado o palco exterior así como o equipamento de son para os 
concertos dos tres días. Finalmente cadeiras e mesas alugadas ao efecto, 
foron instaladas para cubrir as necesidades dos participantes (tripulantes, 
voluntarios e artesáns e responsables das mostras).
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2.2.2. Acondicionamento das carpas na Rúa do Porto (Ribeira)

A instalación iniciouse con certo atraso por mor da presenza de coches 
aparcados. Porén, todas as instalacións previstas estaban operativas o 
xoves ás 11 da mañán. Asemade, houbo que contratar de urxencia a toma 
de electricidade da acometida xeral, situada preto do local de Portos de 
Galicia. Nas haimas da Ribeira, reservarase un espazo para un stand do 
Concello de Esposende que finalmente foi substituído pola exposición da 
Deputación de Pontevedra “Achega das mulleres á sustentabilidade do mar”
que por mor da súa dimensión non tiña espazo dabondo no Pavillón do 
Patrimonio.

O punto de información foi compartido entre o persoal de turismo do 
concello, os voluntarios e o propios membros de CULTURMAR para  recibir 
aos tripulantes e outros participantes do Encontro. Ao respecto, cumpre 
salientar o esforzo feito por CULTURMAR para modernizar a xestión 
administrativa do Encontro. Para elo, anovouse o portal web para facilitar a 
inscrición das embarcacións. Esta está vinculada á base de datos das 
embarcacións rexistradas en CULTURMAR, o que alén de facilitar a 
inscricións ás xa censadas, permitirá tamén, alimentar as bases de datos 
que nun futuro se desenvolvan co gallo da posta en marcha das medidas 
contempladas no decreto 52/2019, do 9 de maio, polo que se declaran ben 
de interese cultural as técnicas construtivas da carpintaría de ribeira. Alén 
diso, as aplicacións informáticas desenvolvidas así como o hardware 
adquirido permitiron un control automatizado das comidas, con rexistro QR,
o que permitiu equilibrar a oferta gastronómica á demanda. E finalmente 
permitiu administrar de xeito máis eficaz o stock de produtos de 
CULTURMAR (e..g revista Ardentía e outros bens de merchandising)

O punto de información tamén contou co preceptivo sistema de megafonía, 
imprescindíbel para dar os avisos pertinentes e poder coordinar, caso que 
fora preciso, calquera acción de continxencia, tal como estaba previsto no 
plan de emerxencias. Pola outra banda, nesta edición contouse cun espazo 
de almacenamento, e incrementouse tamén a amplitude do posto de 
información, mellorando, xa que logo, a atención prestada aos visitantes e 
participantes. Dende este punto, coordinouse todo o Encontro
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Vista parcial do punto de información

2.2.3. Acondicionamento das carpas no Reghiño

A intervención no Reghiño supuxo en reto importante dado o difícil acceso 
dos camións a dito recinto. Asemade a dimensión do aparcamento tamén 
condicionaba a distribución das mostras previstas. Con todo, o espazo 
ofrecía unha das mellores panorámicas das embarcacións, actuando, xa 
que logo, como miradoiro patrimonial á vez que contedor de mostras. 
Priorizouse, xa que logo, a visión directa das embarcacións, instalando cara 
o mar a cantina de OR.PA.GU., usando tamén ao efecto un mobiliario cedido
por ANFACO, así como a tarima de presentación de publicacións. Nesta, 
asemade, faríase a inauguración oficial do Encontro.

Porén ao igual que na Ribeira, houbo que contratar a toma eléctrica dende a
acometida xeral. 

Finalmente compre destacar que os obradoiros, previstos inicialmente no 
paseo peonil superior, foron montados no inferior. Esta cambio decidiuse 
para non restrinxir con carpas o espazo de paseo á vez que nesta zona se 
instalaron os obradoiros de cordas, achegados por Albaola e polo propio 
Museo do Mar de A Guarda, que conservan os trebellos dos vellos 
cordueiros da vila.

A seguir o Reghiño, no parque infantil, instalouse a carpa para o Encontro 
Infantil, combinando, xa que logo os brinquedos en terra coas actividades 
na praia, distante apenas 100m. 
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Carpa de CULTURMAR que acubillou o Encontro Infantil.

2.2.4. Outras accións de acondicionamento

Como parte importante de dotación, contouse coa cooperación da BRILAT, 
que cedeu as liteiras onde finalmente durmiron parte dos participantes, 
tanto no ximnasio Municipal como no IES Sangriña.

Liteiras da BRILAT no ximnasio municipal.

2.2.5. Coordinación seguridade, vixilancia e plan de emerxencias

Contouse tamén coa Policía local, Protección Civil e o GOA (Grupo 
Operativo de Apoio), que complementou o servizo de vixilancia privado 
contratado para noite con tres postos (Sangriña, Carpa/taberna mariñeira e 
Ribeira-Reghiño). Para este operativo, alén do plan de emerxencias, 
fixerónse 3 reunións específicas, coa presenza do responsábel da policía 
local. Durante o encontro estívose todo o tempo en contacto, en especial 
para cortar o tráfico na Ribeira, cando a densidade de visitantes era alta.

Todos os recintos contaron cun servizo nocturno de seguridade, 
cumprimentado durante o día por voluntarios.
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3. Desenvolvemento do Encontro

Todas as dotacións previstas no proxecto estaban prontas na inauguración, e 
conforme ao proxecto.

A taberna mariñeira,
aquela onde comeron os
participantes do
Encontro (tripulantes,
voluntarios, persoal de
apoio ao Encontro e
artesáns ) comezou a
traballar o xoves a
mediodía. Naquela
altura, os baños
adicionais conectados á
rede saneamento xa estaban operativos (contedores da dereita).

As carpas da minifeira
de artesanía (na
fotografía, á dereita)
deixaron espazo para
prazas de aparcamento
para discapacitados.
Pola outra banda, no
punto de información as
5 haimas tamén
deixaron espazo para
coches da organización.
A torreta de son tamén
ficou colocada nese punto, sendo audíbel en toda a contorna.

O Pavillón do Patrimonio
ficou instalado no
Reghiño, e ao carón del,
unha haima para a
Escola de Canteiros de
Pontevedra. Nesta zona,
asemade, deixouse
habilitada a praza de
aparcamento de
discapacitados e
liberado o acceso aos
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aparcamentos particulares. Debaixo do Reghiño, aproveitando as escadas que dan 
acceso ao paseo marítimo, fíxose unha distribución dos obradoiros, tanto a dereita 
como a esquerda da mesma, e sobre o paseo superior, os obradoiros de 
cordueiros. E a seguir, cara á Ribeira o espazo para o Encontro Infantil e a 
exposición ao aire libre Vento nas Velas.

Porén, o potencial do Encontro veu, tal como foi sinalado, pola continuidade 
espacial das zonas de exhibición que permitiron encher toda a bacía do porto de 
actividade e con visión directa de todas as embarcacións, tal como se pode 
observar na seguinte fotografía aérea.

As embarcacións, perfectamente aliñadas grazas ao sistema de fondeo que 
permitiu que todas borneasen de xeito acompasado, xunto coa disposición dos 
espazos en terra, fixo deste Encontro unha edición singular que, pola súa banda 
amosou a potencialidade desta vila para acoller eventos náuticos ligados á 
tradición.

O xoves 11, ás 20:00 horas, tivo lugar a inauguración oficial da XIVª Edición do 
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia coa presenza do Alcalde de A 
Guarda, a Conselleira do Mar, a Directora Xeral de Patrimonio cultural e o 
representante da Deputación de Pontevedra así como os presidentes de 
CULTURMAR e Piueiro, entre outras autoridades e asistentes.
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Navegación previa coas autoridades e acto de inauguración.
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3.1 Obradoiros e feira de artesanía

Como ven sendo habitual nas edicións do Encontro, coa implicación directa da 
Asociación Galega de Artesáns (AGA), a través da Fundación Pública Artesanía de 
Galicia, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, instalouse 
unha feira de artesanía, na zona da Ribeira. Complementando á mesma, a 
Organización do Encontro dispuxo tamén unha serie de haimas para obradoiros 
demostrativos con artesáns diversos na zona do Reghiño.

3.1.1. Minifeira de Artesanía

Dez artesáns montaron posto na XIV Edición do Encontro de Embarcacións 
Tradicionais de Galicia, que foron complementados co posto que montaron 
a Asociación de Redeiras do Baixo Miño A Atalaia nas haimas de 5x5 
dispostas pola Organización xunto co punto de Información. Nesta zona, as
atadeiras fixeron tamén obradoiros para nenos.

Obradoiro das redeiras da Atalaia.

3.1.2. Obradoiros no Reghiño

Obradoiros de cestaría, zocos, follato, e tellas animaron a beiramar 
guardesa, complementados cos grandes obradoiros de cordas montados 
por Albaola e, sobre todo, os artesáns de cordas da Guarda que co seu 
saber facer aprenderon aos compañeiros de Albaola a tecer cabiños a 
partires do liño bruto, como paso previo a facer os cabos e cordas. 
Asemade, melloraron o funcionamento da máquina de Albaola, aplicando a 
súa experiencia.

Como obradoiros didácticos, tanto os cesteiros como o zoqueiro ou o 
telleiro agruparon a unha grande cantidade dos visitantes.

Porén cumpren destacar dúas importantes novidades no tocante aos 
obradoiros:

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 17



• Obradoiros Inclusivos  : Aínda que non é a primeira vez que o 
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia fomenta e 
garante a participación dos centros de diversidade funcional 
física e psíquica, a XIVª Edición tivo a fortuna de contar coa 
colaboración do centro Avelaíña de Saúde Mental. Durante os
catro días do Encontro as mozas e mozos do centro fixeron 
as ledicias en especial dos máis miúdos ao incorporaren un 
obradoiro para personalizar chapas e vender outros produtos 
como azulexos. Asemade o Centro San Xerome Emiliani, 
complementou á Avelaíña desenvolvendo o xoves outro taller
de pintado de chapas.

• Presenza do Instituto de Investigacións Mariñas  . Por primeira
vez o Encontro contou coa presenza dun centro de 
investigación mariño, neste caso pertencente ao Consello 
Superior de Investigacións Científicas, cunha exposición se 
signátidos feita por Clara Cerviño, así como un vídeo sobre a 
vida dos cabaliños de mar, que se pode ver na canle youtube 
do laboratorio (https://www.youtube.com/watch?
v=2hxMrYK90B8) . Porén a proposta inicial contemplaba 
tamén un obradoiro que finalmente non se levou a cabo.

Alén destes obradoiros, cumpre tamén destacar a presenza dun obradoiro 
organizado pola Asociación Guardesa de Empresarios, AGUDE sobre farois 
e animais feitos en papel; a asociación para a Recuperación do Traxe 
Galego na Guarda cun interesante obradoiro de bordado ao aire, así como 
da Asociación Vento Mareiro ou de diversas asociacións, agrupadas baixo o
nome de Amigas Palilleiras que amosaron diversas técnicas de encaixe de 
bolillos. 

3.1.3. Impacto

40 aprendices en cestaría tradicional pasaron polos obradoiros que se 
levaron a cabo o venres e o sábado. E un número importante, superior a 50 
por día, pasaron polos obradoiros de Avelaíña. Alén destes participantes 
directos, as mostras suscitaron o interese de moito público en especial o 
xoves, día da inauguración. Entre a minifeira de artesanía da Ribeira e os 
obradoiros do Reghiño podemos cifrar en máis de 1000 persoas que cada 
día pasaron por estas áreas do Encontro.

Tal como se comentou, as exhibicións de tecido de cordas, congregaron a 
infinidade de xente, tanto das feitas por Albaola, como, sobre todo, o 
obradoiro local, dos vellos traballadores da cordelaría de A Guarda.
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Obradoiro de Javier Castro facendo o medio casco do volanteiro Piueiro.

Detalle do obradoiro de cordas.

Detalle dalgúns postos da minifeira de artesanía.

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 19



XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 20



XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 21



3.2 Encontro infantil

Máis ca Encontro Infantil, o nome que debía ter, polo tipo de actividades, é o de 
Encontro Familiar. E que, efectivamente, as actividades propostas estaban 
orientadas para traballar en familia, sendo, xa que logo, un espazo de xogo e 
divertimento interxeracional. Dada a peculiaridade do espazo, coa presenza da 
praia a menos de 50 m das actividades “de terra”, así como dos produtos (faluchos,
bocois, etc) feitos nas actividades previas ao Encontro, as actividades podemolas 
agrupas en actividades de terra e de mar. O horario das de terra abrangueron 
dende ás 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:30h. As de mar tiveron un horario máis 
reducido (11:00-13:00h e de 17:00 a 19:00h) porque ao realizarse no propio porto 
houbo que adaptalos aos horarios de saída/entrada das embarcacións, garantido a
seguridade de participantes.

3.2.1. Actividades de mar

En todo momento houbo como mínimo 2 persoas pendentes xestionando a 
actividade, tendo un espazo delimitado dentro do porto (praia da Ribeira), e 
no programa difundido pola organización indicouse que só podían 
participar aquelas persoas que sabían nadar e que obrigatoriamente 
seguirán as indicacións do persoal responsable das actividades. 

As embarcacións empregadas foron de 3 tipos: gameliñas, faluchos, 
cuncos. Por estabilidade, as gameliñas foron as que funcionaron mellor 
(trátase dunha reprodución a escala das gamelas da Guarda, habitualmente
empregadas para as regatas da Festa do Carme, feitas en madeira e 
convenientemente revisadas para garantir a seguridade). Os faluchos ou 
botes de lata feitos a maior parte deles durante os meses previos ao 
Encontro (5 unidades) tamén estiveron a disposición de participantes. Por 
último os cuncos (variante de tonel de viño recurtado á metade. 8 unidades)
tiveron unha función principalmente expositiva, lembrando unha máxima 
sempre presente nos tempos pasados: hai que reutilizar materiais para 
facer xogos.

3.2.2. Actividades de terra

Na carpa de CULTURMAR dispuxéronse 3 mesas. Na primeira houbo unha 
actividade permanente de construción de gamelas de papel (gamelas da 
Guarda e gamelas de Coruxo), a partir de folios recortables impresos para a 
ocasión e imaxes de temática marítima e fluvial ás que lle dar cor. Houbo 
modelos das gamelas xa realizadas nos obradoiros en centros educativos 
(actividades previas ao Encontro). Quen facía unha gamela podía levala, 
quen só fixera unhas pezas, tiña de deixalas no espazo para que outra 
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persoa completase a gamela... optouse por este condicionante porque a 
construción dunha maqueta leva entre 60 e 90 minutos, e isto era advertido 
a quen solicitaba facer unha, de xeito que o espazo foi empregado por 
persoas que realmente quixeron facer e levar unha gameliña -isto xerou 
tamén unha dinámica moi interesante de colaboración intexeracional, 
porque o máis habitual foi que o pai/nai fixera axudase á nena/o á metade 
do proceso-. Dentro do material había tamén imaxes moi simples para que 
as/os máis cativas/os tiveran tamén a posibilidade de aportar o seu grao 
de cor ao Encontro.

Nas outras mesas houbo un espazo de xogos sinxelos, dando especial 
protagonismo a xogos feitos en Galicia e en galego (Brazolinda) e 
favorecendo aqueles que tiñan a ver coa temática marítima e fluvial (por 
exemplo, o xogo de “Peixes a Pares”). A maiores haberá pequenos 
pasatempos no que o patrimonio marítimo e fluvial sexa a temática 
principal (sopas de letras, quebrapalabras, labirintos). Tratábase de xogos 
que podían realizarse en pouco tempo (partidas de entre 5 e 15 minutos) e 
que con varios niveis de dificultade, de xeito que se podía escoller un ou 
outro en función das idades de participantes e onde grandes e 
pequechos/as podían desfrutar por igual e en familia.

Fóra deste espazo con mesas e baixo carpa, houbo un espazo exterior con 
outro tipo de xogos que precisaban de máis superficie (aros, pesca de 
peixiños de madeira, oca xigante, 4 en liña xigante, etc.) e que completaban 
a oferta de actividades no Encontro Infantil

3.2.3. Actuacións

Alén de todo isto, tódolos días agás o xoves houbo actividades escénicas 
orientadas ao público familiar ás 20:00h -o xoves non se fixo porque 
cadraba coa izada de velas nese horario, pero en compensación engadiuse 
unha actividade na mañá do sábado ás 13:00h-. As actuacións foron as 
seguintes:

▪ Mago Pako: venres 20h 
▪ Servando e Anxo Moure con “Música na auga”: Sábado 13h
▪ Monifates +espectáculo musical con moniqueques: Sábado 

20h
▪ Peter Punk, pallaso: Domingo 20h

3.2.4. Impacto

Posiblemente pola combinación terra/auga e maila que nesta edición non 
se contou coa piscina de Aixola, a participación familiar nas actividades foi 
moi significativa, con moita afluencia: preto de 700 persoas (90 por sesión) 

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 23



participaron nas actividades en terra mentres que no mar o número 
achegouse ao 300, cunha media de 35 persoas por sesión. Este público 
incrementouse de forma importante durante as actuación, polo que a 
asistencia media en cada sesión foi de case que  260 persoas, cun total 
aproximado de 1800. 

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 24



XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 25



3.3 Actuacións musicais nocturnas

No porto, ao pé da carpa/taberna mariñeira, instalouse o palco para as actuacións 
musicais, co apoio dun grupo electróxeno. Nel fixéronse os concertos de xoves a 
sábado mentres que o do domingo tivo lugar no escenario da propia carpa. O bo 
tempo propiciou que non houbera atrancos cos concertos. As actuacións, que 
comezaron ás 23:00, foron as seguintes:

• Xoves: Tino Baz
• Venres: Nadia Vázquez Trío e María do Ceo coa Agrupación Musical da 

Guarda
• Sábado: Andrea Pousa e Orfeón do Berbés
• Domingo: rock guardés (na carpa).

3.3.1. Impacto

Os concertos tiveron unha grande aceptación por parte do público local. A 
afluencia foi moi importante, non baixando en ningún caso das 1000 
persoas en cadanseu concerto (agás o domingo). Para os concertos 
puxéronse á disposición do público asistente as cadeiras do interior da 
carpa mariñeira, favorecendo así que a o espectáculo fora desfrutado por 
toda a xente, independentemente da súa idade.

Aspecto da zona do porto durante as actuacións.
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Imaxes dos diferentes concertos
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3.4 Animación diurna

As actuacións nocturnas foron complementada polo día con concertos, 
pasacorredoiras e cantos de taberna así como bailes tradicionais e encontro de 
poetas. 

3.4.1. Música de rúa

Todos os días diferentes grupos percorreron as diferentes áreas do 
Encontro  (gaiteiros da Terceira Ideade; ghaiteiros do fuscalho; A Boalleira; 
Do lusco ao fusco; e o trebón dos Xidos.

Alén destes grupos, o sábado os bares da vila foron animados con cantos 
de taberna, de grande aceptación, pola calidade dos músicos.

3.4.2. Actuacións

O Pavillón do Patrimonio acubillou dous tres dos concertos (Deixa Andar, o 
venrés as 13:00; Luis Caruncho e Bieito Lobariñas, regheifeiros, o domingo 
ás 19:00; e Tradi Sónd tamén o domingo ás 20:00). Dous foron á taberna 
mariñeira (Lirorai o sábado ás 13:00; Mascarenhas o domingo ás 12:00). E 
finalmente a praza de San Bieito foi escenario do festival músico-poético-
portugués.

3.4.3. Impacto

Ao igual que os concertos nocturnos todas estas actuación contaron coa 
presenza de moito público, o que xunto co resto das actividades diurnas,  e 
mailo marco especial da bacía de Guarda coas embarcacións, fixo que 
houbera un tránsito continuo de persoas entre o Muelle Alto e a Atalaia. 
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3.5 Pavillón do Patrimonio

O cerne cultural en terra do Encontro está no Pavillón do Patrimonio. Alén das 
exposicións, concentra tamén actos culturais diversos como presentacións de 
libros, coloquios ou mesmo presentación de proxectos culturais. Actúa, xa que 
logo, como catalizador cultural en terra do Encontro. Este ano, as especiais 
condicións de A Guarda, en especial, o aparcamento do Reghiño e a posibilidade 
de usar baixos para exhibir mostras, propiciaron que o Pavillón funcionaque se 
tamén como unha atalaia dende onde contemplar as embarcacións, establecendo 
así un diálogo entre mostras, presentacións e mesmo actuacións e o principal 
motor do Encontro, as embarcacións. Ao efecto, en cooperación con OR.PA.GU., 
montouse unha adega (a Bodega de ORPAGU), que deu servizo ao pequeno 
escenario montado cara o mar neste pavillón e amosaba as conservas de alto 
valor engadido que esta organización está a facer. 

Compre destacar que nesta edición, o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro 
Ría de Vigo-A Guarda (GALP 7) cooperou de xeito fundamental facéndose cargo de 
parte dos gastos da montaxe do mesmo.

3.5.1. Mostras

Como xa foi comentado, algunhas mostras foron exhibidas fora do propio 
pavillón, aproveitando a cesión de espazos en baixos. As mostras exhibidas
foron as seguintes:

1. No Pavillón:
▪ GALP (O mar tamén ten mulleres)
▪ Albaola Itsas Kultur Faktoria de Pasaia
▪ Cultura Avieira do Tejo
▪ Ecomuseo de Arxeriz
▪ AGALCARI
▪ Escola de Canteiros de Pontevedra (Poio)

Alén destas mostras o Pavillón contou cun stand dunha libraría locla 
(Libraría LER) así como unha mostra de artistas “raianos” (Baixo Miño 
galaicoportugués)

2. En baixos cedidos:
▪ O Encontro nas Escolas (escolma dos traballos feitos polos 

escolares nas actividades previas ao Encontro)
▪ Socheo dos mares da Guarda. 

(https://proxectosocheo.wordpress.com/)
▪ A filatelia do mar
▪ Vento nas velas (fotografías de Xuxo Lobato)
▪ Marcas mariñeiras da Guarda e Póvoa de Varzim
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▪ Refachos (fotografías do XIII Encontro en Combarro)
▪ Achega das mulleres á sustentabilidade do mar

3.5.2. Presentación de publicacións

No escenario do Pavillón do Patrimonio, atalaia do Encontro, fíxose tamén a
presentación de diversas publicacións:

▪ O Sancosmeiro (Xerardo Triñanes, AGALCARI).
▪ Embarcações Avieiras (Simões Dias)
▪ O Poveiro (A. Santos Graça)
▪ Epopeia dos humildes (A. Santos Graça)
▪ Os Cadilhe (José P. Arteiro Reis)
▪ As marcas dos mariñeiros da Guarda
▪ Nova Ardentía, no. 11 (Emilío Ínsua)

3.5.3. Impacto

Mailo recollido do espazo do Reghiño, o Pavillón do Patrimonio tivo unha 
situación estratéxica que favoreceu tanto unha montaxe das exposición en 
diálogo coa contorna, en especial, as embarcacións, como a afluencia de 
visitantes. As exposicións instaladas no tránsito da beiramar (Ribeira-
Reghiño) contaron con maior afluencia, que as instaladas nos baixos fora 
do mesmo. A exhibición da Escola de Canteiros, ao contaren tamén con 
obradoiro acaparou a atención de moita xente, se ben houbo un interese 
amplo por todas as mostras. Do mesmo xeito, unir o espazo de 
presentación das publicacións coa cantina-degustación de ORPAGU, fixo 
que a afluencia a estes actos fora tamén alta, se ben o enclave, cos 
obradoiros ao carón así como a visión directa das embarcacións, propiciou 
esa notábel asistencia.
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Fotos amosando diversos actos de presentatación, exposicións e stands.
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3.6 Embarcacións e navegacións

Ao Encontro acudiron 84 embarcacións que encheron a lámina de auga de A 
Guarda. Un pouco máis de 2/3 foron galegas, destacando tamén a presenza das 
embarcacións achegadas de Euskadi e Eire (Irlanda).

Porén, o máis importante foi, sen dúbida, a gran variedade de fasquías que se 
reuniron na bacía guardesa. 16 tipoloxías diferentes, algunhas delas como dornas 
e botes, con subtipos, o que fixo do Encontro un escaparate único para amosar a 
diversidade e riqueza patrimonial.

No caso dos botes, por exemplo, houbo dende bote polbeiro así como diferentes 
botes das rías e dornas, tamén contaron con dornas de tope e de calime, tanto 
polbeiras como xeiteiras. As esloras foron entre os 3.25 e os 12.4 m, sen contar 
bauprés, cunha media de 6.27 m
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Das embarcacións, compre destacar a gamela guardesa adaptada ás persoas con 
diversidade funcional, A Roncadeira.

3.6.1. Servizo de apoio ás embarcacións

Ao non haberen amarres á
peirao e ficar todas as
embarcacións en fondeo, o
servizo de apoio ás
embarcacións era
fundamental para garantir
un rápido acceso ás
mesmas; de igual xeito, a
determinación dos sitios de
fondeo, fixados en función
do calado e maila eslora, 

A esta tarefa asignáronse
como voluntarios os
mariñeiros da Guarda,
garantindo un servizo rápido
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aos participantes así como o seu asesoramento sobre o percorrido a facer, 
evitando, xa que logo, zonas perigosas pola presenza de baixos ou zonas 
onde máis podería traballar o mar, tanto en cuestión de olas como de 
correntes.

Compre destacar, asemade, o bo servizo realizado tanto na chegada das 
embarcacións como na recollida, ao final do Encontro. Todos os patróns 
destacaron a súa profesionalidade, encargándose eles directamente de 
deixar as embarcacións no seu lugar de fondeo.

3.6.2. Visitas guiadas

Outra vez cumpre destacar a cooperación dos pescadores profesionais que 
permitiron o baleirado do porto, deixando a lámina única e exclusivamente 
para as embarcación s tradicionais. Isto unido, como tamén tense 
comentado, ás peculiaridades do porto, crearon unhas expectativas altas 
para que as visitas callasen.

Estas leváronse a cabo o venres e o sábado ás 20:30. E as expectativas 
víronse cumpridas, xa que logo, as visitas guiadas ás embarcacións foran 
realmente numerosas.

3.6.3. Navegacións

A comisión do mar preparou un interesante programa de navegacións, tanto
para norte como para sur, tendo, xa que logo, alternativas segundo o estado
do mar. Como en todos as Edicións, cada mañá fíxose unha reunión de 
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patróns, onde o curso das  navegacións foi actualizado , contando co parte 
meteorolóxico e as recomendacións dos patróns locais no tocante as rutas 
a facer durante as mesmas.

Reunión de patróns.
Finalmente, as condicións permitiron facer  ás navegacións . Porén, o 
sábado a falta de vento impediu chegar ata o Mosteiro de Oia, como estaba 
previsto; de igual xeito nalgún momento,o mar de fondo nas zonas 
costeiras, condicionou tamén ás navegacións das embarcacións máis 
pequenas.

3.6.4. Navegación inclusiva “Un mar para todos”

A navegación máis satisfactoria é, porén, a máis planificada. Trátase, xa 
que logo, de favorecer que as persoas con diversidade funcional física e 
psíquica poidan desfrutar da navegación en embarcacións tradicionais. 
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Desta volta, uníuse a este grupo, persoas maiores, vellos mariñeiros e 
mariñeiras que dende a Residencia Santa Tecla, tiveron a oportunidade de 
gozar do espectáculo que as súas retinas tiñan gravadas na súa mocidade: 
as embarcacións de traballo que permitiron o desenvolvemento do seu 
pobo. 

Esta foi a gran novidade con respecto a pasadas edicións. En total, 80 
persoas, das cales 15 foron monitores, participaron nesta navegación que 
implicou a todas as embarcacións de gran porte participantes no Encontro. 
Os centros que participaron foron os seguintes:

• Asociación San Xerome Emiliani

• Asociación de persoas con discapacidade Vontade

• Asociación Avelaiña Saude Mental

• Residencia Monte Tecla

O tempo favoreceu esta actividade, saíndo  a navegar polos exteriores do 
porto, a plena satisfacción dos participantes.
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3.7 Novas embarcacións

Catro foron as embarcacións que se integraron á xa numerosa  tradicional galega:

• Brincadeiro  : Choupán (bote de dúas proas), construído en 1980 nos 
Estaleiros de Praceres en Pontevedra. Pertence ao Grupo Cultural Ronsel

• Surfeira  : Dorna nai  construída no ano 1998 e que pertence á Asociación 
Amigos da Dorna de Portonovo.

• Reina  : Bote das Rías Altas, construído en 1985 e que pertence á ACM 
Patexeiros.

• Piueiro  : Réplica dos volanteiros que hai 100 anos, varaban na rampla de 
San Bieito de A Guarda. Construído de planos orixinais en Camposancos 
para a asociación Piueiro. Foi levado ex-profeso ao Peirao Alto para o 
Encontro, retornando logo ao estaleiro para rematar a súa construción.

Transporte do Piueiro ata o Muelle Alto

3.7 Outras actividades: visitas guiadas

Tanto participantes como visitantes tiveron tamén oportunidade de realizar visitas 
guiadas como actividades complementarias incluídas na programación do 
Encontro. As visitas realizadas foron as seguintes:

• As salinas romanas do Seixal

• Monte Santa Trega: cabanas reconstruídas

• Museo Santa Trega e poboado

• Prazas antigas da Guarda: un percorrido urbano

Como o resto das actividades, as visitas guiadas contaron tamén con público 
importante, nunca baixando das 20 persoas e mesmo chegando ás 45, o que fala 
do éxito das visitas escollidas.
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Detalle dalgunhas das visitas guiadas
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4. Voluntariado

Se as navegacións, que unen as embarcacións co termo francófono nautismo 
tradicional (e.g. capacidade de navegar e comprender o medio marítimo fluvial a 
través do uso de embarcacións e mailo coñecemento tradicional), son leit-motiv 
das accións de salvagarda que teñen a súa máxima expresividade no Encontro, 
este no se podería levar a cabo sen o labor ímprobo dos voluntarios. 

Levaron a cabo as labores previas ao Encontro (visitas á exposición sobre as 
marcas e ao volanteiro Piueiro, obradoiros nos centros de ensinanza ou engalado 
do pobo). Axudaron na montaxe de exposicións e aos tripulantes a poñeren a súa 
embarcación no lugar asignado. Habilitaron o ximnasio e mailo pavillón da 
Sangriña como zona de descanso dos tripulantes e resto de participantes. 
Informan e dirixen ao público tanto no posto de información como nas 
exposicións. Mantiveron neste caso un servizo de apoio aos tripulantes nos 
espazos de descanso (ximnasio do pavillón municipal e pavillón do IES A 
Sangriña). Fixeron traballos de “barqueo”, levando e traendo aos tripulantes ás 
súas embarcacións nas navegacións así como aconsellaron sobre as melloras 
rutas para as mesmas. E tamén levaron a alegría á carpa/taberna mariñeira, 
axudando tanto na xestión da asistencia (servizo de transporte da comida dende o 
colexio de Oia á carpa, na furgoneta alugada ao efecto) como servindo as comidas 
e axudando na limpeza.

4.1 Voluntariado nas fases previas

A meirande cantidade do voluntariado previo ao Encontro centrouse no 
desenvolvemento das actividades descritas no punto 1.1 da presente memoria, 
todos vinculados directa ou indirectamente a Piueiro, xa que logo, foron 
desenvoltas a nivel da bisbarra maiormente. Nesta fase inicial, a participación 
sería dunhas 20-30 persoas que logo tamén estarían prestando a súa labor 
altruísta no propio Encontro en si.

4.2 Voluntariado durante o Encontro

Nos catro días, o número medio de voluntarios non baixou dos 30-40, moitos deles 
operativos os catro días, polo que o cómputo total estaría nos 100, sen contar o 
traballo desenvolto tamén polos membros de CULTURMAR. Para cada día do 
Encontro elaborouse un cuadrante coas necesidades específicas de tal xeito que 
ningunha das actividades ou necesidades ficaran sen cubrir

4.3 Coordinación do Voluntariado

Alén dunha coordinadora de voluntariado a nivel local, as cuestións 
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administrativas, relacionadas sobre todo con seguros, e demais necesidades 
procedementais foron desenvolvidas pola secretaria de CULTURMAR.

4.4 Impacto

Tal como se comentou no limiar deste apartado, non é posíbel nin concibíbel un 
Encontro sen a cooperación altruísta de moita xente, en xeral vinculada ás 
asociacións locais. Neste caso non foi distinto e grazas ao traballo de captación 
feito por Piueiro, como organizador local, así como a vontade xeral que foi callando
paseniño no pobo de A Guarda por terdes unha edición do Encontro de 
Embarcacións Tradicionais que estivera á altura das precedentes como mínimo, 
non houbo problemas organizativos por falta de persoal voluntario. Asemade, foi 
importante tamén a implicación de rapazas e rapaces novos, menores de 30 anos, 
que alén de crear as condicións propicias para garantir o relevo xeracional no 
tocante á implicación e compromiso para salvagarda do Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial vencellado ao mar e aos ríos de Galicia, formaron parte do 
proxecto de voluntariado xuvenil 2019 de CULTURMAR, Un mar de mulleres.

Traballo dos voluntarios na taberna mariñeira e foto final de familia

Un voluntario, como xefe de cociña e da intendencía: “Pío”, con nós dende o ano 2007
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5. Valoración xeral

Unha embarcación equilibrada é aquela onde todos os seu elementos están 
dimensionados conforme ao número de mariñeiros pescadores que teña que levar;
o espazo e tamaño dos aparellos de pesca, aquelado para esa tripulación; unha 
fasquía adaptada aos mares e mailos oficios a desenvolver; e un sistema de 
propulsión, velas, leme e remos en harmonía co resto dos elementos. Acadado este
equilibro, só cumpre que as condicións meteorolóxicas sexan favorábeis para ir na 
procura das colleitas.

Do mesmo xeito, cada edición do Encontro supón un reto organizativo para achar 
ese equilibro entre o enclave, embarcacións e actividades que permita atinxir os 
obxectivos agardados. No caso de A Guarda, dábanse as circunstancias propicias 
para acadar esa harmonía precisa entre todos os elementos: compromiso social, 
porto, orografía, embarcacións, e infraestruturas efémeras e estruturais en terra. O 
traballo do Comité Organizador foi, xa que logo, aproveitar todas as fortalezas da 
candidatura sen forzar esa harmonía que todos eses elementos exhibían de seu.

O porto de A Guarda, dunhas dimensións axeitadas para acubillar o Encontro, 
veuse fortalecido pola presenza do Santa Trega, unha atalaia única que permitía, a 
modo de panóptico, ver as embarcacións no porto, o mar e mailo pai Miño unindo 
Galicia e Portugal, alicerces da candidatura.

Se o contexto era idóneo, o traballo previo da asociación Piueiro fixo que paseniño 
a idea do Encontro, como festa integral que devolvera o orgullo mariñeiro á Guarda,
fora callando. Este aspecto, necesario nunha vila onde o movemento de 
salvagarda a prol do patrimonio
marítimo-fluvial só era coñecido por
novas noutros concellos, foi fundamental
para abranguer a dimensión social e
cultural que o Encontro require. Ao
efecto, tivo unha grande repercusión
mediática a construción da réplica do
volanteiro Piueiro, presentado no propio
Encontro.

Entrada maxestuosa do Fe Em Deus, de fasquía 
semellate ao Piueiro, precedio pola catraia 

Nosa Sra dos Anjos

Compre destacar desta edición o feito novidoso do proxecto Tesa a Escota, a través 
do cal organizouse o convoi de arribada á Guarda. A loxística do mesmo, 
facilitando a chegada conxunta de todas as embarcacións dunha eslora superior 
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aos 6 m, foi moi ben acollida polas asociacións participantes. Destacouse tamén o
traballo desenvolvido polo Servizo de Gardacostas, poñendo á disposición do 
convoi o Sebastián Ocampo, pronto a actuar ante calquera vicisitude. Alén da 
potente imaxe no mar das diferentes fasquías e velas, o convoi resultou tamén un 
elemento de fortalecemento do compañerismo e solidaridade entre as asociacións,
facendo as singraduras de chegada e volta máis seguras

O Sebastián Ocampo, custodio do convoi

Poren, dende CULTURMAR consideramos que esta actividade, que podería 
repetirse na vindeira edición, debería ser potenciada xa que tal como se indicou no 
proxecto, ten un alto potencial de promoción dos valores culturais e naturais do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas, no tanto de sintetizar ese valores, como 
turístico, ao ofreceren unha alternativa de turismo activo e cultural de alto valor 
engadido a través de rutas marítimas que poderían ser unha alternativa para 
manter a cada vez maior Frota Patrimonial de Galicia no tocante ás súas 
embarcacións de mediano porte (7-15 m de eslora). Animamos pois, ás 
institucións a estudar en profundidade este aspecto que non foi desenvolvido 
nesta edición do Encontro.

Á harmonía desta edición tivo moita influencia a repartición dos espazos do 
Encontro, entre o peirao (Muelle Alto), a Ribeira e a zona do Reghiño. Un percorrido 
semicircular de apenas 700 m que permitía gozar de todas as actividades de terra, 
á vez que deixaba sempre unha visión directa das embarcacións, protagonistas do 
Encontro. Este tránsito fíxose de xeito doado para todos os visitantes, que 
deambulaban dun estremo cara ao outro. Eficaz foi o deseño de seguridade vial 
deseñado pola policía local, pechando o tráfico na zona da Ribeira (rúa do Porto) 
cando a densidade de público así o requiría. Deste xeito, ningún negocio ficou 
desabastecido, recibindo as subministracións con normalidade e facendo máis 
cómodo o deambular dos visitantes ao Encontro.

Esta vertebración do Encontro sobre estes tes alicerces zonais foi tamén usado 
para distribuír as actividades de terra, facendo de todo o espazo do Encontro un 
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punto de interese. Porén a zona peonil do Reghiño foi posiblemente a máis 
frecuentada, motivado tamén polas actividades desenvolvidas no Encontro Infantil
e os obradoiros e mostras exhibidas no Pavillón do Patrimonio.

Detalles amosando o publico asistente ao acto de inauguración

Podemos dicir, xa que logo, que nesta edición do Encontro acadamos un equilibro 
axeitado entre as posibilidades que ofrecía a vila de A Guarda, o número de 
embarcacións, os visitantes e as actividades desenvolvidas. Todo na súa xusta 
medida e dimensión. O equilibro perfecto desexado para a embarcación pronta a 
facer a súa colleita no mar coas mellores garantías de éxito.
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5.1 Impacto mediático

Coma xa se ten salientado, foron moitos os impactos
mediáticos previos polo numeroso dos actos
desenvolvidos nas previas do Encontro. Entre outros
destacamos, por ser unha dos sinais de identidade do
Encontro, a regata de traiñeiras organizada o pasado  9
de xuño de 2018 en homenaxe ás primeiras que se
levaron a cabo estas regatas nos anos corenta do
pasado século. O sinal veu polo agasallo repartido aos
vellos remeiros que noutrora participaron nestas
regatas. Este agasallo consistiu nunha figura de
cerámica deseñada polos membros da Asociación
Avelaiña, que tamén estivo presente nesta edición do
Encontro desenvolvendo o seu propio obradoiro 

Alén deses impactos previos, o Encontro tivo unha
grande repercusión na prensa. O resumo do mesmo
está no dossier de prensa elaborado ao efect. A cobertura atinxiu tanto á prensa 
escrita, radio e televisión

5.2 O Encontro na rede

A páxina do Encontro centrou a atención dos patróns cibernéticos.Antes do 
Encontro o numero de visitas acadou as 5000 e xa no período do Encontro subiu 
ata ás 17000 visitas.

Gráfico mostrando as visitas ao sitio web do Encontro

A meirande cantidade das visitas veu derivada quer de facebook ou da propia 

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria Actividades 45

https://culturmar.org/wp-content/uploads/2019/08/Nuevo-avance-dossier-medios-Encontro_comprimido.pdf


páxina de CULTURMAR

Estatísticas do tráfico na web do Encontro

Compre destacar tamén a cantidade de vídeos tanto en youtube como en 
microvideos en facebook recollendo todos os aspectos do Encontro. Un número de
visitas que veuse logo reflectido no número de visitantes. Unha escolma dos 
vídeos pódese ver en https://www.encontroaguarda.com/videos-do-encontro/

5.3 Impacto socioeconómico

As máis de 80 embarcacións que se achegaron á Guarda foron acompañadas por 
máis de 350 tripulantes e uns 100 voluntarios xunto con preto de 50 persoas máis 
que atenderon as mostras e obradoiros, unha gran familia de máis de 500 persoas 
que foron acollidas durante todos os días do Encontro.

A Organización facilitou acubillo nocturno e zona para refeccións para todos eles. 
Así a taberna/carpa mariñeira, que contou tamén cun bar para atender ás 
necesidades dos visitantes, funcionou como punto de encontro dentro do 
Encontro. Moitas das subministracións foron feitas a nivel local, así como o 
contrato do persoal de atención na cociña o do propio bar. 
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Imaxes amosando o concorrido da carpa/taberna mariñeira

Alén dese impacto directo en termos de servizo e subministración, os principais 
actores do Encontro, tripulantes, voluntarios, organización e demais persoal 
participante (artesáns e persoal de atencións aos stands e mostras) xuntouse cos 
visitantes e veciños, facendo que cada día do evento, o público asistente rondase 
as 4.000-5.000 persoas para un total dunhas 16.000. Cifra plausíbel ao veren o 
grado de atención de público en todos os espectáculos ofertados.

Un cálculo promedio de gasto de apenas 15 euros por persoa, nos daría unha 
cantidade que supera amplamente o dobre do orzamento do Encontro

Animamos, pois, que o gromo de salvagarda que forneceu esta edición do 
Encontro, xermine e calle de xeito definitivo na Guarda, recuperando, xa que logo, a 
súa autoestima mariñeira. Ao efecto cumpre ter en conta que cada euro investido 
esta xerando un retorno que como mínimo duplica o valor investido
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A meirande cantidade das fotos desta memoria foron fornecidas de xeito altruísta 
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Martínez e Emilio Baz. Asemade usamos tamén o material facilitado por Anera 
Boral e Ramón Recarei e recursos propio do Comité Organizador.

Agradecemos especialmente a colaboración de todas as asociacións de 
CULTURMAR así como aos nosos amigos de Euskadi, Catalunya, Valencia, Eire e 
Portugal por facer posíbel esta inesquecíbel edición do Encontro. E como xa se ten
dito, o agradecemento extensivo a todos os veciños de A Guarda e Oia que fixeron 
co seu traballo que acadásemos a harmonía desexada no Encontro. Difícil 
destacar a xente individual, pero compre poñer en valor o traballo desenvolvido 
pola Policía Local así como do Servizo de Vías e Obras e, como non do 
Departamento de Cultura; agradecemento extensivo ao resto do concello pola súa 
implicación no éxito desta Edición.
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