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Presentación

A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial

A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (CULTURMAR) nace no
ano  1993  ao  abeiro  dunha  xuntanza  de  embarcacións  tradicionais
celebrada  en  Ribeira  co  obxectivo  de  defender,  divulgar  e  dinamizar  o
Patrimonio  Marítimo  de  Galicia  (mais  adiante  tamén  Fluvial),
particularmente as embarcacións tradicionais que o integran. 

CULTURMAR  ficou  formalmente  constituída  no  ano  1994,  inscrita  no
Rexistro  Nacional  de  Asociacións  co  número  F-1746,  en  data  do  21  de
novembro de 1994. Co gallo da adaptar os seus estatutos á Lei Orgánica
1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, modificou os
seus estatutos en Asemblea Extraordinaria celebrada o 13 de Febreiro de
2006,  sendo  estes  visados  pola  Secretaría  Xeral  da  Consellería  de
Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza  mediante  resolución
asinada  o  18  de  decembro  de  2007  e  sendo  inscrita  co  número
2007/000185-2 (SC) no seu Rexistro Central de Asociacións.

CULTURMAR ten como principais fins os seguintes:

• A Defensa, Conservación e Difusión da Cultura e do Patrimonio dos
mares e dos ríos de Galicia así como das súas costas e ribeiras así
como 

• O  fomento  do  uso  social  do  patrimonio  marítimo  e  fluvial  e  a
dinamización do mesmo. 

Para levar a cabo ditos fins, CULTURMAR desenvolve accións encamiñadas
a acadar os seguintes obxectivos:

• Coordinar e asesorar as actividades de inventariado, investigación,
conservación  e  restauración  levadas  a  cabo  polas  asociacións
federadas

• Facilita-la xestión das asociacións perante ás Administracións.

• Servir de enlace entre as asociacións federadas

• Fomentar actividades de animación cultural e prácticas deportivas
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• Difundir a cultura marítimo-fluvial entre a xuventude e o fomento da
súa participación

As  actividades  que  desenvolve  abranguen  tanto  a  elaboración  estudos
teóricos sobre embarcacións; a realización de exposicións en mostras de
patrimonio cultural e natural; a edición de libros, monografías, así como de
revistas; a organización de xornadas técnicas e seminarios relacionados co
patrimonio  natural  e  cultural;  e,  principalmente,  eventos  públicos  con
embarcacións tradicionais, dos que destaca o  Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia. 

Dende  o  seu  inicio  CULTURMAR  caracterizouse  pola  realización  das
seguintes accións: 

• Recuperación de embarcacións e tipoloxías tradicionais

• Realización de investigacións no eido patrimonial costeiro e marítimo

• Dinamización das embarcacións mediante a organización de regatas
e exhibicións conxuntas 

• Difusión do patrimonio marítimo e fluvial galego

• Fomento do asociacionismo cultural nas vilas e lugares costeiros

CULTURMAR  tamén  participa  en  proxectos  de  investigación  e
desenvolvemento. Un dos máis relevantes foi o proxecto europeo  DORNA
(Desenvolvemento  Organizado  e  Sostible  de  Recursos  no  Noroeste
Atlántico), aprobado no marco do Programa de Cooperación Transnacional
Espazo Atlántico,  cuxo xefe de filas foi  precisamente a Deputación de A
Coruña. Xunto coa participación nestes proxectos, compre destacar o seu
papel  relevante  dentro  da  asociación  EUROPEAN  MARITIME  HERITAGE,
sendo o único socio rexional e membro do Comité Executivo. 

Fora das fronteiras galegas,  CULTURMAR levou a cultura e o patrimonio
galego,  xunto  tamén  con  iniciativas  en  artesanía  e  turismo,  a  Bretaña,
participando de xeito oficial  na Fête Maritime de Brest dos anos 2008 e
2012;  así  como  en  diversas  participacións  na  xuntanza  de  Douarnenez;
asemade foi convidada ao Festival “Arcu Atlanticu” en Xixón, e, en Irlanda, á
Rebel  Raid.  Finalmente compre destacar a organización de seminarios e
iniciativas para o recoñecemento do valor  patrimonial  das embarcacións
tradicionais.
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Actualmente  CULTURMAR  está  integrada  por  43  colectivos,  que  inclúen
asociacións  deportivas,  culturais,  veciñais,  etnográficas  e  mesmo
colexiadas. Por provincias a súa distribución é a seguinte:

• Lugo:   2
• A Coruña: 14
• Pontevedra: 25
• Portugal:   2

CONTACTO:

FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL
CIF: G36231561
Centro Social Baltar
Baltar, 26 1º Andar
36639 Castrelo – CAMBADOS

web: https://culturmar.org/
email: secretaria@culturmar.org
Tfno.: 633136161

Información  sobre  a  Xunta  directiva:  https://culturmar.org/wp-
content/uploads/2018/06/Composici%C3%B3n-da-Xunta-Directiva-2018.pdf
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O Encontro de Embarcacións Tradicionais

Dende  o  ano  1993  CULTURMAR  organiza  o  Encontro  de  Embarcacións
Tradicionais  de  Galicia  (https://culturmar.org/encontros/).  Unha
conmemoración  marítima  que  cada  dous  anos  e  de  xeito  itinerante
congrega en diferentes vilas  mariñeiras a  un número cada vez maior  de
embarcacións chegadas de España, Portugal e Francia así como diferentes
actividades en terra como obradoiros, música, exposicións ou conferencias.
Ata  a  actualidade,  lévanse  celebradas  trece  edicións  nas  seguintes
localidades:

• Ribeira (1993)

• Coruxo (1995)

• O Grove (1997)

• Rianxo (1999)

• Combarro (2001)

• A Illa (2003)

• Cambados (2005)

• Ferrol (2007)

• Muros (2009)

• Carril (2011)

• O Freixo (2013)

• Cabo da Cruz (2015)

• Combarro (2017)

O  Encontro  consiste  nunha  gran  exhibición  das  diferentes  tipoloxías  de
embarcacións tradicionais representativas do patrimonio marítimo galego,
así como doutras zonas xeográficas, acompañada de actos culturais e de
lecer,  xornadas  de  conferencias,  coloquios,  exposicións,  publicacións,
música e danza tradicional,  artesanía,  e un longo número de actividades
complementarias dirixidas ao público asistente.

Conforme aos fins de CULTURMAR, ten por obxecto principal poñer en valor
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o patrimonio  marítimo e  fluvial  galego e  sensibilizar  ás  autoridades  e  a
cidadanía sobre a necesidade de dinamizalo; e dicir, conservalo mediante o
seu  uso,  sendo  esta  a  mellor  alternativa,  como  sinala  a  UNESCO,  para
salvagardalo. O Encontro amosa tamén o traballo no eido da recuperación
do patrimonio  feito  polas  asociacións,  e,  ao  mesmo tempo,  supón unha
actividade de dinamización social  e de lecer,  converténdose nunha festa
atractiva para os cidadáns e visitantes da vila que acolle o Encontro.

Ao abeiro da xuntanza de embarcacións, CULTURMAR promove unha serie
de actividades encamiñadas quer aos propios participantes, quer para a vila
onde se celebra e, finalmente, para o público en xeral. O Encontro dinamiza
sectores como o terciario (hostalería e restauración) a carpintería de ribeira,
a velaría, os efectos navais, artesáns, e sobre todo e na medida que estase a
protexer,  conservar  e  divulgar  o  Patrimonio  Marítimo Galego;  estamos  a
potenciar os atractivos turísticos das comunidades da beiramar axudando a
un  turismo  sostible,  tal  e  como  recomendan  os  diversos  proxectos  en
marcha da Comunidade Europea.

As principais fitos que comporta un Encontro son:

• Mobiliza  aos  diferentes  colectivos  comprometidos  co  patrimonio
flotante.  Arredor  de  130-150  embarcacións,  cas  súas  tripulacións,
están presentes no Encontro, o que significa máis de 60 colectivos e
preto de 500 persoas.

• Propicia  un  marco  ideal  para  salvagardar  o  patrimonio  intanxíbel
inherente ás embarcacións, mediante o intercambio de experiencias,
técnicas  de  navegación,  de  conservación  e  mantemento  de
embarcacións.

• Fomenta o intercambio de experiencias con outros países e rexións,
internacionalizando o  Encontro.  Ata  actualidade,  foron  convidadas
delegacións  de  Portugal,  Euskadi,  Cataluña,  Andalucía.  Bretaña ou
Croacia.

• Implica  á  poboación  local,  quer  mediante  un  activo  programa  de
voluntariado,  quer  fomentando a  súa  participación nos  programas
culturais (exposicións, música, etc) e mesmo poñendo en valor o seu
patrimonio.

• Contribúe  a  potenciar  a  posta  en  valor  e  o  recoñecemento  das
embarcacións,  a  través  de  xornadas  técnicas,  onde  participan
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expertos en patrimonio xunto coas Administracións, na procura dun
marco normativo que permita a salvagarda do patrimonio flotante
mediante o seu uso e dinamización social.

• Achega  o  patrimonio  a  colectivos  desfavorecidos,  especialmente
aqueles  con  minusvalías  físicas  o  psíquicas,  facilitando  a  súa
participación no Encontro a través de saídas ao mar.

• Naquelas  vilas  onde  non  había  eventos  náuticos  tradicionais,
propicia o asociacionismo cultural,  a recuperación de tipoloxías de
embarcacións  locais  e  mesmo a  creación de  xuntanzas  locais  de
embarcacións tradicionais.

• Fomenta as actividades de turismo sostíbel.

Sendo  importantes  as  achegas  en  materia  cultural  e  social,  as
embarcacións  tradicionais  son  tamén  unha  fonte  de  ingresos.  Segundo
European Maritime Heritage,  asociación a  que pertence CULTURMAR,  en
toda Europa hai 500 eventos anuais que atraen a máis de vinte millóns de
persoas, que xeran un movemento duns 500 millóns de euros aos que hai
que engadir outros 250 millóns de euros derivados dos propios traballos de
mantemento  e  conservación  das  embarcacións.  O  éxito  destes  festivais
basease nas seguintes características:

• Integra paisaxe natural  e habitada,  o que converte os enclaves en
sitios interesantes a coñecer.

• Está composto por elementos industriais ou artesanais simples, xa
que logo, mecánicos e fáciles de comprender.

• Son interactivos, xa que precisan en moitos casos da colaboración
dos visitantes.

• Son didácticos ao estaren orientados a procesos produtivos.

• Amosan en moitos casos elementos intanxibles  ligados tanto aos
aspectos  de  uso  como  sociais  ou  de  “clases”,  reforzado  pola
implicación da propia sociedade.

• Permiten  acoutar  espacial  e  temporalmente  (i.e.  dimensión
historiográfica)  simplemente  pola  comparación  cos  equipos  e
métodos actuais de produción.
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Compre destacar que o turismo asociado ao patrimonio continúa medrando
a un ritmo moi  superior  ao  tradicional  de  sol  e  praia,  cun público  máis
interesado polo consumo de experiencias e produtos específicos e sobre os
cales  o  patrimonio  ofrece  unhas  posibilidades  moi  interesantes  que  se
poden desenvolver en accións concretas que inclúen a exhibición, o uso e a
conservación do mesmo.

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 a vila de A Guarda, logo de  valorar 
positivamente o proxecto presentado pola 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, constituiuse o Comité Organizador, 
que queda conformado por Culturmar, Piuerio, Instituto de Estudos 
Miñoranos e o Concello (conformando as catro entidades 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, 
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ultimando as liñas mestras do programa, que se adxunta.

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

Figura 2: Cartaz apaisado anunciador do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia
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1. Emprazamento e programa xeral

Como en todas as edicións do Encontro de Embarcacións Tradicionais de 
Galicia,  as actuacións previstas divídense en dous grandes grupos:

• Actuacións en mar. Son aquelas que comportan exhibición a flote das 
embarcacións e actividades de nautismo (iniciación ao nautismo -
actividades a pé de praia para iniciar a vocación sobre a vela tradicional 
dos máis novos, navegacións para tripulantes e navegacións inclusivas)

• Actuacións en terra. Están conformadas por aquelas que garanten a 
acollida dos tripulantes (zonas de manutención e aloxamento); a 
diseminación e mailo compromiso coa cultura marítimo-fluvial (mostras, 
obradoiros, recitais poéticos, etc); atención aos visitantes (información, 
feira de artesanía, etc); e lúdicas (música, Encontro Infantil, etc)

Dadas as características da bacía de A Guarda, todas as actuacións, agás o
aloxamento das tripulacións terán lugar en apenas 18 hectáreas, sobre 
unha elipse de aproximadamente 650 m no diámetro maior e 350 no inferior,
o que confire a esta Edición unhas características únicas.

Figura 3: Foto aérea do porto de A Guarda amosando o emprazamento das principais actuacións 
previstas
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Figura 4: Cuadríptico do programa

1.1 Actuacións no mar

Abranguen a exhibición das embarcacións na bacía de A Guarda e tamén 
navegacións. Como novidade, nesta edición parte da frota, a de maior porte,
chegará por mar, dentro dun proxecto que se denominou Tesa a Escota. 
Apoiadas polo servizo de Gardacostas de Galicia, as embarcacións de máis 
o norte recalarán en Muros, para logo navegar cara a Cíes o sábado 6 de 
xullo. Nesta travesía xuntaránse as embarcacións da ría de Muros. A súa 
vez, na altura de Sálvora polo sur, uniránse as da ría de Arousa para enfiar 
logo cara a Ons. Neste punto serán as embarcacións da Ría de Pontevedra 

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria técnica Plan Seguridade 11



as que se unirán ao Convoi, para logo navegar á costa da Vela e facer noite 
en Cíes onde agardarán as embarcacións da ría de Vigo. A segunda 
singradura desta travesía terá lugar o domingo 7 con rumbo cara á Guarda 
onde se agarda chegar cara ao mediodía. Esta navegación dependerá das 
condicións meteorolóxicas, se ben por calendario, os ventos deberían ser 
favorábeis.

1.1.1. Fondeadoiro

Todas as embarcacións ficarán no medio da bacía. Nesta zona disporánse 
catro liñas de fondeo, feitas por empresa especializada (ver figura anexa) 3 
liñas serán de 400 m e a cuarta de 200. Cada embarcación levará unha boia 
numerada, asignada con antelación en función do tamaño das 
embarcacións. O embarque da tripulación facilitarase mediante a 
instalación dun pantalán. A distancia entre boias permitirá que todas as 
embarcacións borneen en función do vento.

Esta disposición fará que a bacía en si propicie un auténtico museo 
flotante, con visión caseque panóptica. Así está previsto realizar visitas 
guiadas a este museo vivo o venres e sábado ás 20:30 horas

Plano de distribución dos amarres no fondeadoiro
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1.1.2. Navegacións

Como no caso da navegación en convoi Tesa a Escota, as navegacións 
dependerán das condicións meteorolóxicas. O programa de navegacións 
contempla unha matinal, entre as 11 e as 13 horas, e outra vespertina, entre
17 e 19:30. Porén, cada mañán, na carpa a instalar no Reghiño, o chamado 
Pavillón do Patrimonio, haberá unha reunión de patróns, prevista para ás 
10:30 onde os detalles de cadansúa navegación dese día serán ultimados. 
As navegacións programadas son as seguintes:

• Xoves: na beiramar da Guarda (percorrido costeiro a rentes do 
peirao)

• Venres mañá. Programa O mar para tod@s, navegación inclusiva 
dirixida a persoas con discapacidade, que farán o seu bautismo de 
mar en embarcacións tradicionais

• Venres tarde: navegación cara a foz do Miño, Proa á Insúa

• Sábado mañá: roteiro cara o mosteiro de Oia

• Sábado tarde: roteiro cara ás cetáreas

• Domingo: na beiramar da Guarda (percorrido costeiro a rentes do 
peirao)

1.2 Actuacións en terra

Neste apartado distínguense aquelas encamiñadas aos tripulantes e resto 
de participantes e as de exhibición/demostración, dirixidas ao público en 
xeral

1.2.1. Actuación restrinxida. Aloxamento participantes

O aloxamento estará nos grupos escolares situados na Sangriña (CEIP e 
IES) e instalacións deportivas municipais (ximnasio do pavillón). Alén de 
voluntarios, coordinarase un servizo de acreditación e de apertura e peche 
das instalacións que evite a presenza de persoas alleas. 

1.2.2. Actuación restrinxida. Manutención participantes

Os participantes disporán dun servizo de catering, na carpa a montar no 
peirao. Dita carpa estará compartida coa taberna mariñeira, aberta ao 
público en xeral. Entre ambos espazos habilitarase un sistema de 
identificación que por medio de voluntarios limitará o acceso á area 
restrinxida ao público
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1.2.3. Actuacións públicas

Con todo, case todas as actuacións están concibidas para á poboación 
local e o mais o público visitante. Estas consistirán en:

• Espazo de información e rexistro  . Situado na Ribeira, xunto á caseta 
de información do Concello. Neste espazo informarase aos 
visitantes da programación e calendario de eventos e tamén será 
utilizado para acreditar as embarcacións que se acheguen. Este 
espazo acubillará tamén un stand promocional da Póvoa de Varzim 
e o Obradoiro/mostra das Redeiras de A Guarda.

• Feira de artesanía  . Situada tamén  na Ribeira, será unha actuación 
organizada pola Fundación Artesanía de Galicia, onde estarán 
artesáns con carta e obradoiro activo.

• Exposicións  . Estarán distribuídas tanto en diversos baixos pola zona
da Ribeira como na carpa que se instalará no Reghiño, denominada 
Pavillón do Patrimonio

• Obradoiros  . Situaranse no paseo marítimo, xusto por baixo do 
Reghiño, en haimas de 3x3

• Encontro infantil  , a desenvolver ao carón do parque infantil do 
Reghiño

• Actuacións musicais  . As nocturnas (a partires das 23:00) terán lugar
no peirao, no espazo anexo á carpa mariñeira, mentres que as da 
tarde distribuiranse no Pavillón do Patrimonio (Reghiño) así como 
no auditorio ao aire libre da Praza de San Bieito. Alén distas 
actuacións estáticas, están previstas tamén pasarrúas por todo o 
recinto do Festival

• Recitais poéticos e presentacións de libros  . Terán lugar tanto no 
Pavillón do Patrimonio como no auditorio de San Bieito

• Actividades fora do ámbito portuario  . Serán visitas guiadas aos 
emprazamentos máis emblemáticos da contorna (Castro de Santa 
Trega, salinas romanas, Percorrido histórico polo casco do pobo)

Os horarios xerais para estas actuacións públicas serán de mañá desde ás 11 as 
14 horas e pola tarde desde ás 17 ás 21:30, agás os concertos nocturnos (23 
horas) e as visitas que nalgún caso sairán un chisco máis cedo
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2. Dotacións

Dada extensión do programa previsto, as dotacións estruturais (locais en 
edificacións) serán complementados con dotacións efémeras (carpas)

2.1 Dotacións estruturais

Albergarán a zona de aloxamento, parte das exposicións e tamén algún 
obradoiro. En xeral, os inmobles para actuacións públicas non representan 
unha grande superficie nin se agarda que teñan unha afluencia masiva.

2.1.1. Aloxamento

O aloxamento farase nos grupos escolares situados na Sangriña (CEIP e 
IES) e instalacións deportivas municipais (ximnasio do pavillón). Tanto o 
CEIP como o IES teñen zona de acampada con herba, o que facilitará que 
os tripulantes e resto de participantes que queiran pernoctar quer en tenda, 
quer en autocaravana. Asemade ambos centros están conectado mediante 
unha pequena porta, que da acceso ás instalacións exteriores. Deste xeito, 
non será preciso que as persoas que usen este servizo deambulen polo 
interior dos edificios lectivos.

• Aloxamento a cuberto no ximnasio municipal  . Sinalado como 1a na 
figura. Cunha superficie útil duns 240 m2, nel instalaranse unhas 35-
40 liteiras. Ten dotación sanitaria suficiente tanto para estas 70-80 
persoas como para as que fiquen en tendas e ou autocaravanas

• Aloxamento a cuberto no pavillón do IES a Sangriña  . Sinalado como 
1b na figura. Cunha superficie útil duns 800 m2, nel instalaránse as 
restantes liteiras. Como dotación sanitaria conta con 28 duchas 
para homes e outras tantas para mulleres así como 6 inodoros. Os 
servizos están situados no interior do pavillón (7+7 duchas e 3+3 
inodoros) e nun edificio anexo (resto).

• Zona de acampada no CEIP a Sangriña  . Sinalado como 2a na figura. 
Cunha superficie útil duns 2000 m2, con herba pero pouca sombra.

• Zona de acampada no IES a Sangriña  . Sinalado como 2b na figura. 
Cunha superficie útil duns 1000 m2, con herba e árbores que 
proporcionan sombra.

• Zona de parking interior para remolques no IES a Sangriña  . Sinalado 
como 3 na figura. Cunha superficie útil duns 2000 m2, sobre 
cemento ou terra.
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Pola outra banda, no exterior do recinto acoutado hai espazo para parking 
dos coches.

Instalacións para pernocta

2.1.2. Baixo na rúa Inguieiros número 2

Antigo local destinado a restaurante. Será usado para expoñer os 
audiovisuais do Proxecto Socheo denominado “Socheo dos mares de A 
Guarda”. Consta de XX m2 aproximadamente. Con servizo de luz

2.1.3. Baixo na Rúa do Porto número 22

Local destinado a garaxe/galpón. Será usado para expoñer a exposición 
sobre “As marcas mariñeiras de A Guarda”, organizada pola Asociación 

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria técnica Plan Seguridade 16

3

1a

1b

2a 2b



Naturalista do Baixo Miño, Anabam. Consta de XX m2 aproximadamente. 
Con servizo de luz

2.1.4. Baixo Praza San Bieito, 2 (Os Arcos)

Este baixo acubillará senllas exposicións. Unha de selos denominada “A 
filatelia no mar” e unha mostra de fotografía chamada “Refachos” sobre a 
derradeira edición do Encontro en Combarro. O baixo consta de 76 m2 

aproximadamente. Con servizo de luz
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2.1.5. Baixo casa rúa Malteses,2

Con servizo de luz.

2.1.4. Baixo no lugar do Reghiño

Neste baixo hai un alboio usado como almacén para as redes que tiña un 
encascadoiro. Aproveitarase, xa que logo, para facer un obradoiro de 
encascado, parte non interior, parte no exterior.
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2.2 Dotacións efémeras

A maioría das mostras así como a zona de manutención estarán emprazadas en 
carpas e haimas de diversos tamaños.

As zonas onde se situarán son as seguintes:

2.3.1. Zona do porto 

Nesta zona disporase a denominada TABERNA MARIÑEIRA. Esta constará 
dunha gran carpa, de 50x20 m, que estará disposta para os grandes 
eventos que, alén do propio Encontro van ter lugar na Guarda: a Festa da 
Lagosta (unha semana antes) e a Festa do Peixe Espada (dúas semanas 
máis tarde). Desta carpa complementarse con dúas haimas de 5x5 que 
albergará a zona de servizos da taberna, e unha haima de 3x3 que montará 
un polbeiro contratado ao efecto.

a) Carpa 50x20. Contará coas homologacións pertinentes e luz, 
conforme aos pregos que ao efecto preparou o propio Concello de A
Guarda. No seu interior instalaranse os seguintes servizos:

▪ Palco. Fornecido polo Concello. Disporase nun dos frontais, 
próximo á nave das redeiras, cunha medida de 16x8 m 
(128m2). Este escenario será usado para dar novas, recibir e 
despedir ás tripulacións. Asemade, o domingo será usado 
durante o festival Mascarenhas e o festival de rock pola 
noite. Para estes eventos contarase cun sistema de son.

▪ Zona de comida das tripulacións. A seguir ao palco, sobre 
unha superficie de aproximadamente 500 m2. Haberá cinco 
filas de mesas de aproximadamente 23 m.

▪ Zona de servizo de comidas para as tripulacións. Serán dúas
liñas de servizo, sobre o lateral que da ao mar, onde se 
servirá a comida. O acceso a esta área estará restrinxido aos
tripulantes, que deberán acceder portando o correspondente 
tiquet. A comida, que será cociñada no colexio de Oia, virá en
furgoneta en contedores térmicos de uso alimenticio, 
semellante aos utilizados nos hospitais. Haberá unha 
mesado de 4 m en cada liña,.

▪ Zona de taberna. Ocupará unha superficie duns 300 m2 
aproximadamente, cunha barra en forma de trapecio 
cuadrangular de 8 m de lado. Esta barra ocupará o lateral 
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oposto á zona de comida e terá acceso directo ás haimas de 
servizo da taberna. Constará de neveiras para manter as 
bebidas e alimentos refrixerados, servizo de cafetaría con e 
tapas. Terá, xa que logo, tomas eléctricas e auga. Esta barra 
dará servizo tanto aos tripulantes como ao público xeral

b) Haimas de apoio. Anexas á barra, serán dúas haimas de 5x5 m onde
estará a cociña para facer as tapas, zona de lavado, etc.

c) Haima polbeiro. Situarase no vértice da carpa, cunha dimensión de 
3x3 m onde un polbeiro complementará as tapas que surta a propia 
taberna

En toda esta zona, o Concello disporá dos correspondes colectores 
de lixo. A ocupación prevista á hora das comidas será de entre 100-
150 tripulantes o xoves ata 600 os días centrais (sábado e 
domingo). Por fora da haima disporanse tamén mesas auxiliares, 
cadeiras e quitasoles para o público en xeral.

Area portuaria. Nota: a carpa que figura nas fotografías non se corresponde coa que se 
instalará.
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Disposición da carpa mariñeira co palco de 16x8 (azul) as mesas (marrón), as liñas de servizo 
(vermello), a barra (azul) coas haimas de servizo (azul) e haima do polbeiro (laranxa).

d) Zona de concertos. Próxima ao Muelle Alto. Os concertos 
comezarán as 23:00 o xoves, venres e sábado. Contará cun 
escenario móbil duns 96 m2 , que contará cun grupo electróxeno, 
situado na parte traseira do propio escenario. O escenario 
contratado está homologado. A área destinada para o público ten 
unha superficie aproximada de 1100 m2. 

Zoan de concerto. En vermello escuro, o escenario e en transparencia a zona para o público. O 
grupo electróxeno colocarase detrás do escenario
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e) Zona de servizos: instalaranse próximos á nave das redeiras, onde 
terán conexión directa á rede alcantarillado. Haberá unha caseta 
para home e outra para mulleres

2.3.2. Zona da Ribeira

As haimas instalaranse sobre o aparcamento, deixadando un carril 
habilitado para o tráfico

a) Minifeira de artesanía. Constará de 10 haimas de 3x3 (30 m2), 
situadas no aparcamento, na banda do sur, a continuar o paso de 
cebra. Non usarán material de traballo eléctrico (tornos, etc), 
habendo exhibición en venta de produtos e fabricación manual, sen 
grandes equipos eléctricos. Porén disporase dunha toma eléctrica 
para cadanseu stand.

b) Zona de información. Nesta zona, anexa á caseta de información do
Concello, instalaranse haimas de 5x5, con tarima (125 m2). Nela 
estará a punto de información así como a megafonía exterior. Alén 
deste punto, onde tamén se tramitarán as inscricións das 
embarcacións, darase todos os anuncios públicos (inicio 
actuacións, etc), e haberá un stand do Concello de Esposende así 
como un obradoiro-exhibición con venta incluída, das redeiras de A 
Guarda.
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2.3.3. Zona do Reghiño
Concentrará a meirande cantidade de obradoiros e mostras.

a) Pavillón do Patrimonio. Consistirá nunha carpa de 30x10 (300m2), e 
unha haima independente de 5x5 onde se instalará a Escola de 
Cantería da Deputación de Pontevedra. A carpa cumpre coa 
normativa. Terá dos cadros dimensionados ao consumo que vai 
haber. A separación entre espazos farase mediante tabiques de 
madeira, se ben non en metros lineais serán sobre 50 m. Case todo 
o seu perímetro (60 dos 80 m) permanecerá aberto, facilitando o 
acceso así como posibles evacuacións. Terá un escenario, cunha 
tarima duns 6 m2, que se empregará para o acto de inauguración, 
presentación de libros e outras publicacións e 4 actuacións, unha o 
venres, outra o sábado e dúas o domingo. Nas figuras a seguir se 
amosan os espazos e as exposicións a acubillar.
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Pavillón do Patrimonio e haima para a Escola de Canteiros

Disposición de espazos dentro Pavillón do Patrimonio 

No mesmo Reghiño, habilitarase unha haima de 5x5 para a escola 
de cantería da Deputación de Pontevedra. Non se inclúe no Pavillón 
do Patrimonio xa que farán obradoiros demostrativos, polo que 
haberá ruído e faíscas, incompatible coa celebración doutros actos 
de xeito simultáneo e no mesmo lugar.
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b) Obradoiros. Estarán sobre o paseo marítimo, entre o Pavillón do 
Patrimonio (Reghiño) e o Encontro Infantil. O paseo ten unha largura
de 450 cm, polo que se instalarán haimas de 3x3 en grupos de 5 
(15x3 cadanseu grupo, 45m2).

Ningún dos obradoiros previstos, tanto demostrativos como de 
exhibición usarán maquinaria pesada nin lume, polo que o nivel de 
risco será baixo.

Situación das carpas para obradoiros, en relación ao Pavillón do Patrimonio

c) Encontro infantil. É, xunto co proxecto “O mar para tod@s”, o alicerce 
da inclusividade do Encontro. Orientado para os nenos terá parte 
lúdica con xogos e enredos mariñeiros, iniciación ao nautismo, con 
navegación en faluchos, así como actuacións artísticas (magos, 
paiasos, música, monicreques, malabarismo, etc)

O Encontro Infantil estará xunto ao parque infantil do Reghiño, onde 
se instalarán 3 haimas de 3x3, dúas acopladas. A súa función 
principal será de quitasol, polo que non se agarda risco importante.
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Disposición do Encontro Infantil (azul)

No tocante ás actuacións na praia do Porto, accederase á mesma 
pola rampla próxima as propias carpas (80 metros lineais)

Acceso á praia do Porto

d) Outras actuacións. Tense previsto instalar dúas exposicións a o aire
libre nas seguintes localizacións:

• Exposición Vento nas velas. Fotografías de Xurxo Lobato. No
paseo da beiramar, entre o acceso á praia do Porto e o 
Reghiño. Consta de 5 prismas rectangulares de 130cm de 
lado e 200 cm de altura. Teñen unha estrutura interior de 
tubo de aceiro galvanizado de 35x35mm coas caras en 
Alucobond de 3mm espesor rotuladas a toda cor con lamina 
transparente de protección anti-choiva. Sistema de suxeición
autoportante con peso de 200Kg en cada cubo sen precisar 
este sistema facer ningunha ancoraxe ao chan.
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Disposición dos prismas da exposición Vento nas Velas

• Exposición Fasquías de outrora, singraduras de futuro. 
Exposición autoportante, en estrutura de madeira de 4 m de 
altura, recordando as cabrias para secar as redes. Como as 
propias redes, da cabria penden telas perforadas que levan a 
exposición. Ten 5 tramos, cunha lonxitude de 20 m. Irá 
situado próxima ao baixo que acubilla o encascadoiro, danto 
extensión ao mesmo.

Disposición da exposición Fasquías de outrora

XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia  
A Guarda 11-14/07/2019. Memoria técnica Plan Seguridade 27



3. Información para o plan de emerxencias

Como organizador local figura o Concello de A Guarda, que asesora tanto 
sobre a ocupación como na elaboración do propio plan de emerxencia, 
conforme á Lei 9/2013 de Emprendemento e da Competitividade 
Económica de Galicia.

Conforme aos resultados das edicións anteriores, o número de visitantes 
que se achega ao Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia ao 
longo dos 4 días de duración oscila entre os 4000 e as 10000 persoas, con 
picos de afluencia de aproximadamente 1000 persoas. Dada a extensión da
actuación no ámbito do porto, cunha superficie de aproximadamente 1.4 
hectáreas, a ocupación será baixa, inferior a 1 persoa m-2

3.1 Navegacións

Os organizadores contactaron coas Autoridades Marítimas, nomeadamente o 
Capitán Marítimo de Vigo, detallando todas as navegacións, incluíndo a 
navegación en convoi, que contará co apoio do servizo de Gardacostas de Galicia, 
como das navegacións dentro do propio porto. CULTURMAR ten subscrita unha 
póliza de seguros coa aseguradora MGS Seguros y Reaseguros, S.A., con número 
51360948, con inscrición nominal de todos os navegantes que pertencen á 
CULTURMAR. Asemade, as navegacións costeiras contarán con embarcacións de 
apoio a motor.

3.2 Póliza de Seguro de Responsabilidade Civil

CULTURMAR ten subscrita unha póliza de RC con número 95003440 coas 
seguintes garantías:

Garantía Lím. Siniestro Lim. Per. Seguro Lím. víctima

RC EXPLOTACIÓN 300.000,00€ 300.000,00€ 150.000,00€

RC PATRONAL 300.000,00€ 300.000,00€ 150.000,00€

DEFENSA E FIANZAS 300.000,00€ 300.000,00€

RC ORGANIZADOR EVENTOS DEPORTIVOS 336.566,78€ 336.566,78€ 120.202,42€

RC ORGANIZACIÓN EVENTOS CULTURAIS 300.000,00€ 300.000,00€ 150.000,00€
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3.3 Póliza de Seguro de Accidentes de Voluntariado

CULTURMAR ten subscrita unha póliza de seguro de accidentes para o 
voluntariado con número 51254071, concertada con MGS Seguros y Reaseguros 
SA

3.4 Ocupación de terreos marítimos

CULTURMAR asinou un convenio co Ente Portos de Galicia para ocupación da 
lámina de auga así como dos espazos portuarios en terra, incluíndo as 
necesidades no tocante a enerxía (electricidade), subministración de auga ou 
enganche a saneamento.

3.5 Instalacións efémeras

Todas as carpas, escenarios, grupo electróxeno ou sanitarios foron obxecto de 
valoración de ofertas cuxo prego técnico especificaba a subministración de 
equipamento conforme a normativa, facéndose os subministradores responsábeis 
do fornecemento de dito material conforme ao disposto nas distintas normativas 
elaboradas ao efecto.

3.6 Ocupación de espazos públicos

Da 1.4 hectáreas que ocupará o evento en terra, a ocupación en instalacións será 
de aproximadamente 4400 m2, cunha ratio de 0.29, polo que dada a afluencia 
prevista, a falta de espazos pechados, a cantidade de vías de evacuación  
existentes e, finalmente, a disposición lineal do evento, non se prevé risco alto de 
aglomeracións ou desaloxo lento.

O tráfico estará cortado nas horas centrais do evento (11-21:30), estando 
restrinxido nas restantes (subministración de víveres para os bares e mercancía en
xeral para o resto dos locais). A policía local fará un dispositivo de disuasión para 
que os visitantes podan deixar os coches nos aparcadoiros públicos existentes. 
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3.7 Dispositivo de emerxencia

Alén da policía local, contarase co servizo de Protección Civil, así como co 
Operativo de Seguridade, que inclúe ambulancia e bombeiros. 

Os avisos públicos faranse dende o punto de información, na Ribeira, onde se 
instalará unha torreta de son. Dada as características do porto de A Guarda, a 
distancia máxima dende este punto ao resto dos espazos públicos do evento é 
inferior a 1 km, polo que non será preciso instalar outros sistemas de amplificación
do son

3.8 Dispositivo de limpeza

O Concello de A Guarda reforzará no porto, ao pé da Taberna Mariñeira a dotación 
de colectores de lixo, conforme as previsións de asistentes. Do mesmo xeito na 
zona dormitorio haberá un servizo de limpeza final para deixar as instalacións 
conforme foron entregadas.

A dotación de WC públicos, alén dos existentes nos bares da contorna, será 
reforzada coa colocación de casetas (mulleres/homes) na zona do porto, xunto a 
nave de redeiras.

3.9 Capacidade dos Monitores do Encontro Infantil

O persoal que atenda ó Encontro Infantil (actividades dirixidas para os nenos) 
contará con titulación específica. Nomeadamente, haberá unha persoa coa 
titulación de Director de Tempo Libre e os restante co de Monitor/a de Tempo Libre
e certificados de Dinamizadora Comunitaria.
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	1. Emprazamento e programa xeral
	Como en todas as edicións do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, as actuacións previstas divídense en dous grandes grupos:
	Actuacións en mar. Son aquelas que comportan exhibición a flote das embarcacións e actividades de nautismo (iniciación ao nautismo -actividades a pé de praia para iniciar a vocación sobre a vela tradicional dos máis novos, navegacións para tripulantes e navegacións inclusivas)
	Actuacións en terra. Están conformadas por aquelas que garanten a acollida dos tripulantes (zonas de manutención e aloxamento); a diseminación e mailo compromiso coa cultura marítimo-fluvial (mostras, obradoiros, recitais poéticos, etc); atención aos visitantes (información, feira de artesanía, etc); e lúdicas (música, Encontro Infantil, etc)
	Dadas as características da bacía de A Guarda, todas as actuacións, agás o aloxamento das tripulacións terán lugar en apenas 18 hectáreas, sobre unha elipse de aproximadamente 650 m no diámetro maior e 350 no inferior, o que confire a esta Edición unhas características únicas.
	Figura 3: Foto aérea do porto de A Guarda amosando o emprazamento das principais actuacións previstas
	Figura 4: Cuadríptico do programa
	1.1 Actuacións no mar

	Abranguen a exhibición das embarcacións na bacía de A Guarda e tamén navegacións. Como novidade, nesta edición parte da frota, a de maior porte, chegará por mar, dentro dun proxecto que se denominou Tesa a Escota. Apoiadas polo servizo de Gardacostas de Galicia, as embarcacións de máis o norte recalarán en Muros, para logo navegar cara a Cíes o sábado 6 de xullo. Nesta travesía xuntaránse as embarcacións da ría de Muros. A súa vez, na altura de Sálvora polo sur, uniránse as da ría de Arousa para enfiar logo cara a Ons. Neste punto serán as embarcacións da Ría de Pontevedra as que se unirán ao Convoi, para logo navegar á costa da Vela e facer noite en Cíes onde agardarán as embarcacións da ría de Vigo. A segunda singradura desta travesía terá lugar o domingo 7 con rumbo cara á Guarda onde se agarda chegar cara ao mediodía. Esta navegación dependerá das condicións meteorolóxicas, se ben por calendario, os ventos deberían ser favorábeis.
	1.1.1. Fondeadoiro

	Todas as embarcacións ficarán no medio da bacía. Nesta zona disporánse catro liñas de fondeo, feitas por empresa especializada (ver figura anexa) 3 liñas serán de 400 m e a cuarta de 200. Cada embarcación levará unha boia numerada, asignada con antelación en función do tamaño das embarcacións. O embarque da tripulación facilitarase mediante a instalación dun pantalán. A distancia entre boias permitirá que todas as embarcacións borneen en función do vento.
	Esta disposición fará que a bacía en si propicie un auténtico museo flotante, con visión caseque panóptica. Así está previsto realizar visitas guiadas a este museo vivo o venres e sábado ás 20:30 horas
	Plano de distribución dos amarres no fondeadoiro
	1.1.2. Navegacións

	Como no caso da navegación en convoi Tesa a Escota, as navegacións dependerán das condicións meteorolóxicas. O programa de navegacións contempla unha matinal, entre as 11 e as 13 horas, e outra vespertina, entre 17 e 19:30. Porén, cada mañán, na carpa a instalar no Reghiño, o chamado Pavillón do Patrimonio, haberá unha reunión de patróns, prevista para ás 10:30 onde os detalles de cadansúa navegación dese día serán ultimados. As navegacións programadas son as seguintes:
	Xoves: na beiramar da Guarda (percorrido costeiro a rentes do peirao)
	Venres mañá. Programa O mar para tod@s, navegación inclusiva dirixida a persoas con discapacidade, que farán o seu bautismo de mar en embarcacións tradicionais
	Venres tarde: navegación cara a foz do Miño, Proa á Insúa
	Sábado mañá: roteiro cara o mosteiro de Oia
	Sábado tarde: roteiro cara ás cetáreas
	Domingo: na beiramar da Guarda (percorrido costeiro a rentes do peirao)
	1.2 Actuacións en terra

	Neste apartado distínguense aquelas encamiñadas aos tripulantes e resto de participantes e as de exhibición/demostración, dirixidas ao público en xeral
	1.2.1. Actuación restrinxida. Aloxamento participantes

	O aloxamento estará nos grupos escolares situados na Sangriña (CEIP e IES) e instalacións deportivas municipais (ximnasio do pavillón). Alén de voluntarios, coordinarase un servizo de acreditación e de apertura e peche das instalacións que evite a presenza de persoas alleas.
	1.2.2. Actuación restrinxida. Manutención participantes

	Os participantes disporán dun servizo de catering, na carpa a montar no peirao. Dita carpa estará compartida coa taberna mariñeira, aberta ao público en xeral. Entre ambos espazos habilitarase un sistema de identificación que por medio de voluntarios limitará o acceso á area restrinxida ao público
	1.2.3. Actuacións públicas

	Con todo, case todas as actuacións están concibidas para á poboación local e o mais o público visitante. Estas consistirán en:
	Espazo de información e rexistro. Situado na Ribeira, xunto á caseta de información do Concello. Neste espazo informarase aos visitantes da programación e calendario de eventos e tamén será utilizado para acreditar as embarcacións que se acheguen. Este espazo acubillará tamén un stand promocional da Póvoa de Varzim e o Obradoiro/mostra das Redeiras de A Guarda.
	Feira de artesanía. Situada tamén na Ribeira, será unha actuación organizada pola Fundación Artesanía de Galicia, onde estarán artesáns con carta e obradoiro activo.
	Exposicións. Estarán distribuídas tanto en diversos baixos pola zona da Ribeira como na carpa que se instalará no Reghiño, denominada Pavillón do Patrimonio
	Obradoiros. Situaranse no paseo marítimo, xusto por baixo do Reghiño, en haimas de 3x3
	Encontro infantil, a desenvolver ao carón do parque infantil do Reghiño
	Actuacións musicais. As nocturnas (a partires das 23:00) terán lugar no peirao, no espazo anexo á carpa mariñeira, mentres que as da tarde distribuiranse no Pavillón do Patrimonio (Reghiño) así como no auditorio ao aire libre da Praza de San Bieito. Alén distas actuacións estáticas, están previstas tamén pasarrúas por todo o recinto do Festival
	Recitais poéticos e presentacións de libros. Terán lugar tanto no Pavillón do Patrimonio como no auditorio de San Bieito
	Actividades fora do ámbito portuario. Serán visitas guiadas aos emprazamentos máis emblemáticos da contorna (Castro de Santa Trega, salinas romanas, Percorrido histórico polo casco do pobo)
	Os horarios xerais para estas actuacións públicas serán de mañá desde ás 11 as 14 horas e pola tarde desde ás 17 ás 21:30, agás os concertos nocturnos (23 horas) e as visitas que nalgún caso sairán un chisco máis cedo
	2. Dotacións
	Dada extensión do programa previsto, as dotacións estruturais (locais en edificacións) serán complementados con dotacións efémeras (carpas)
	2.1 Dotacións estruturais

	Albergarán a zona de aloxamento, parte das exposicións e tamén algún obradoiro. En xeral, os inmobles para actuacións públicas non representan unha grande superficie nin se agarda que teñan unha afluencia masiva.
	2.1.1. Aloxamento

	O aloxamento farase nos grupos escolares situados na Sangriña (CEIP e IES) e instalacións deportivas municipais (ximnasio do pavillón). Tanto o CEIP como o IES teñen zona de acampada con herba, o que facilitará que os tripulantes e resto de participantes que queiran pernoctar quer en tenda, quer en autocaravana. Asemade ambos centros están conectado mediante unha pequena porta, que da acceso ás instalacións exteriores. Deste xeito, non será preciso que as persoas que usen este servizo deambulen polo interior dos edificios lectivos.
	Aloxamento a cuberto no ximnasio municipal. Sinalado como 1a na figura. Cunha superficie útil duns 240 m2, nel instalaranse unhas 35-40 liteiras. Ten dotación sanitaria suficiente tanto para estas 70-80 persoas como para as que fiquen en tendas e ou autocaravanas
	Aloxamento a cuberto no pavillón do IES a Sangriña. Sinalado como 1b na figura. Cunha superficie útil duns 800 m2, nel instalaránse as restantes liteiras. Como dotación sanitaria conta con 28 duchas para homes e outras tantas para mulleres así como 6 inodoros. Os servizos están situados no interior do pavillón (7+7 duchas e 3+3 inodoros) e nun edificio anexo (resto).
	Zona de acampada no CEIP a Sangriña. Sinalado como 2a na figura. Cunha superficie útil duns 2000 m2, con herba pero pouca sombra.
	Zona de acampada no IES a Sangriña. Sinalado como 2b na figura. Cunha superficie útil duns 1000 m2, con herba e árbores que proporcionan sombra.
	Zona de parking interior para remolques no IES a Sangriña. Sinalado como 3 na figura. Cunha superficie útil duns 2000 m2, sobre cemento ou terra.
	Pola outra banda, no exterior do recinto acoutado hai espazo para parking dos coches.
	Instalacións para pernocta
	2.1.2. Baixo na rúa Inguieiros número 2

	Antigo local destinado a restaurante. Será usado para expoñer os audiovisuais do Proxecto Socheo denominado “Socheo dos mares de A Guarda”. Consta de XX m2 aproximadamente. Con servizo de luz
	2.1.3. Baixo na Rúa do Porto número 22

	Local destinado a garaxe/galpón. Será usado para expoñer a exposición sobre “As marcas mariñeiras de A Guarda”, organizada pola Asociación Naturalista do Baixo Miño, Anabam. Consta de XX m2 aproximadamente. Con servizo de luz
	2.1.4. Baixo Praza San Bieito, 2 (Os Arcos)

	Este baixo acubillará senllas exposicións. Unha de selos denominada “A filatelia no mar” e unha mostra de fotografía chamada “Refachos” sobre a derradeira edición do Encontro en Combarro. O baixo consta de 76 m2 aproximadamente. Con servizo de luz
	2.1.5. Baixo casa rúa Malteses,2

	Con servizo de luz.
	2.1.4. Baixo no lugar do Reghiño

	Neste baixo hai un alboio usado como almacén para as redes que tiña un encascadoiro. Aproveitarase, xa que logo, para facer un obradoiro de encascado, parte non interior, parte no exterior.
	2.2 Dotacións efémeras

	A maioría das mostras así como a zona de manutención estarán emprazadas en carpas e haimas de diversos tamaños.
	As zonas onde se situarán son as seguintes:
	2.3.1. Zona do porto

	Nesta zona disporase a denominada TABERNA MARIÑEIRA. Esta constará dunha gran carpa, de 50x20 m, que estará disposta para os grandes eventos que, alén do propio Encontro van ter lugar na Guarda: a Festa da Lagosta (unha semana antes) e a Festa do Peixe Espada (dúas semanas máis tarde). Desta carpa complementarse con dúas haimas de 5x5 que albergará a zona de servizos da taberna, e unha haima de 3x3 que montará un polbeiro contratado ao efecto.
	a) Carpa 50x20. Contará coas homologacións pertinentes e luz, conforme aos pregos que ao efecto preparou o propio Concello de A Guarda. No seu interior instalaranse os seguintes servizos:
	Palco. Fornecido polo Concello. Disporase nun dos frontais, próximo á nave das redeiras, cunha medida de 16x8 m (128m2). Este escenario será usado para dar novas, recibir e despedir ás tripulacións. Asemade, o domingo será usado durante o festival Mascarenhas e o festival de rock pola noite. Para estes eventos contarase cun sistema de son.
	Zona de comida das tripulacións. A seguir ao palco, sobre unha superficie de aproximadamente 500 m2. Haberá cinco filas de mesas de aproximadamente 23 m.
	Zona de servizo de comidas para as tripulacións. Serán dúas liñas de servizo, sobre o lateral que da ao mar, onde se servirá a comida. O acceso a esta área estará restrinxido aos tripulantes, que deberán acceder portando o correspondente tiquet. A comida, que será cociñada no colexio de Oia, virá en furgoneta en contedores térmicos de uso alimenticio, semellante aos utilizados nos hospitais. Haberá unha mesado de 4 m en cada liña,.
	Zona de taberna. Ocupará unha superficie duns 300 m2 aproximadamente, cunha barra en forma de trapecio cuadrangular de 8 m de lado. Esta barra ocupará o lateral oposto á zona de comida e terá acceso directo ás haimas de servizo da taberna. Constará de neveiras para manter as bebidas e alimentos refrixerados, servizo de cafetaría con e tapas. Terá, xa que logo, tomas eléctricas e auga. Esta barra dará servizo tanto aos tripulantes como ao público xeral
	b) Haimas de apoio. Anexas á barra, serán dúas haimas de 5x5 m onde estará a cociña para facer as tapas, zona de lavado, etc.
	c) Haima polbeiro. Situarase no vértice da carpa, cunha dimensión de 3x3 m onde un polbeiro complementará as tapas que surta a propia taberna
	En toda esta zona, o Concello disporá dos correspondes colectores de lixo. A ocupación prevista á hora das comidas será de entre 100-150 tripulantes o xoves ata 600 os días centrais (sábado e domingo). Por fora da haima disporanse tamén mesas auxiliares, cadeiras e quitasoles para o público en xeral.
	Area portuaria. Nota: a carpa que figura nas fotografías non se corresponde coa que se instalará.
	Disposición da carpa mariñeira co palco de 16x8 (azul) as mesas (marrón), as liñas de servizo (vermello), a barra (azul) coas haimas de servizo (azul) e haima do polbeiro (laranxa).
	d) Zona de concertos. Próxima ao Muelle Alto. Os concertos comezarán as 23:00 o xoves, venres e sábado. Contará cun escenario móbil duns 96 m2 , que contará cun grupo electróxeno, situado na parte traseira do propio escenario. O escenario contratado está homologado. A área destinada para o público ten unha superficie aproximada de 1100 m2.
	Zoan de concerto. En vermello escuro, o escenario e en transparencia a zona para o público. O grupo electróxeno colocarase detrás do escenario
	e) Zona de servizos: instalaranse próximos á nave das redeiras, onde terán conexión directa á rede alcantarillado. Haberá unha caseta para home e outra para mulleres
	2.3.2. Zona da Ribeira

	As haimas instalaranse sobre o aparcamento, deixadando un carril habilitado para o tráfico
	a) Minifeira de artesanía. Constará de 10 haimas de 3x3 (30 m2), situadas no aparcamento, na banda do sur, a continuar o paso de cebra. Non usarán material de traballo eléctrico (tornos, etc), habendo exhibición en venta de produtos e fabricación manual, sen grandes equipos eléctricos. Porén disporase dunha toma eléctrica para cadanseu stand.
	b) Zona de información. Nesta zona, anexa á caseta de información do Concello, instalaranse haimas de 5x5, con tarima (125 m2). Nela estará a punto de información así como a megafonía exterior. Alén deste punto, onde tamén se tramitarán as inscricións das embarcacións, darase todos os anuncios públicos (inicio actuacións, etc), e haberá un stand do Concello de Esposende así como un obradoiro-exhibición con venta incluída, das redeiras de A Guarda.
	2.3.3. Zona do Reghiño

	Concentrará a meirande cantidade de obradoiros e mostras.
	a) Pavillón do Patrimonio. Consistirá nunha carpa de 30x10 (300m2), e unha haima independente de 5x5 onde se instalará a Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra. A carpa cumpre coa normativa. Terá dos cadros dimensionados ao consumo que vai haber. A separación entre espazos farase mediante tabiques de madeira, se ben non en metros lineais serán sobre 50 m. Case todo o seu perímetro (60 dos 80 m) permanecerá aberto, facilitando o acceso así como posibles evacuacións. Terá un escenario, cunha tarima duns 6 m2, que se empregará para o acto de inauguración, presentación de libros e outras publicacións e 4 actuacións, unha o venres, outra o sábado e dúas o domingo. Nas figuras a seguir se amosan os espazos e as exposicións a acubillar.
	Pavillón do Patrimonio e haima para a Escola de Canteiros
	Disposición de espazos dentro Pavillón do Patrimonio
	No mesmo Reghiño, habilitarase unha haima de 5x5 para a escola de cantería da Deputación de Pontevedra. Non se inclúe no Pavillón do Patrimonio xa que farán obradoiros demostrativos, polo que haberá ruído e faíscas, incompatible coa celebración doutros actos de xeito simultáneo e no mesmo lugar.
	b) Obradoiros. Estarán sobre o paseo marítimo, entre o Pavillón do Patrimonio (Reghiño) e o Encontro Infantil. O paseo ten unha largura de 450 cm, polo que se instalarán haimas de 3x3 en grupos de 5 (15x3 cadanseu grupo, 45m2).
	Ningún dos obradoiros previstos, tanto demostrativos como de exhibición usarán maquinaria pesada nin lume, polo que o nivel de risco será baixo.
	Situación das carpas para obradoiros, en relación ao Pavillón do Patrimonio
	c) Encontro infantil. É, xunto co proxecto “O mar para tod@s”, o alicerce da inclusividade do Encontro. Orientado para os nenos terá parte lúdica con xogos e enredos mariñeiros, iniciación ao nautismo, con navegación en faluchos, así como actuacións artísticas (magos, paiasos, música, monicreques, malabarismo, etc)
	O Encontro Infantil estará xunto ao parque infantil do Reghiño, onde se instalarán 3 haimas de 3x3, dúas acopladas. A súa función principal será de quitasol, polo que non se agarda risco importante.
	Disposición do Encontro Infantil (azul)
	No tocante ás actuacións na praia do Porto, accederase á mesma pola rampla próxima as propias carpas (80 metros lineais)
	Acceso á praia do Porto
	d) Outras actuacións. Tense previsto instalar dúas exposicións a o aire libre nas seguintes localizacións:
	Exposición Vento nas velas. Fotografías de Xurxo Lobato. No paseo da beiramar, entre o acceso á praia do Porto e o Reghiño. Consta de 5 prismas rectangulares de 130cm de lado e 200 cm de altura. Teñen unha estrutura interior de tubo de aceiro galvanizado de 35x35mm coas caras en Alucobond de 3mm espesor rotuladas a toda cor con lamina transparente de protección anti-choiva. Sistema de suxeición autoportante con peso de 200Kg en cada cubo sen precisar este sistema facer ningunha ancoraxe ao chan.
	Disposición dos prismas da exposición Vento nas Velas
	Exposición Fasquías de outrora, singraduras de futuro. Exposición autoportante, en estrutura de madeira de 4 m de altura, recordando as cabrias para secar as redes. Como as propias redes, da cabria penden telas perforadas que levan a exposición. Ten 5 tramos, cunha lonxitude de 20 m. Irá situado próxima ao baixo que acubilla o encascadoiro, danto extensión ao mesmo.
	Disposición da exposición Fasquías de outrora
	3. Información para o plan de emerxencias
	Como organizador local figura o Concello de A Guarda, que asesora tanto sobre a ocupación como na elaboración do propio plan de emerxencia, conforme á Lei 9/2013 de Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia.
	Conforme aos resultados das edicións anteriores, o número de visitantes que se achega ao Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia ao longo dos 4 días de duración oscila entre os 4000 e as 10000 persoas, con picos de afluencia de aproximadamente 1000 persoas. Dada a extensión da actuación no ámbito do porto, cunha superficie de aproximadamente 1.4 hectáreas, a ocupación será baixa, inferior a 1 persoa m-2
	3.1 Navegacións

	Os organizadores contactaron coas Autoridades Marítimas, nomeadamente o Capitán Marítimo de Vigo, detallando todas as navegacións, incluíndo a navegación en convoi, que contará co apoio do servizo de Gardacostas de Galicia, como das navegacións dentro do propio porto. CULTURMAR ten subscrita unha póliza de seguros coa aseguradora MGS Seguros y Reaseguros, S.A., con número 51360948, con inscrición nominal de todos os navegantes que pertencen á CULTURMAR. Asemade, as navegacións costeiras contarán con embarcacións de apoio a motor.
	3.2 Póliza de Seguro de Responsabilidade Civil

	CULTURMAR ten subscrita unha póliza de RC con número 95003440 coas seguintes garantías:
	3.3 Póliza de Seguro de Accidentes de Voluntariado

	CULTURMAR ten subscrita unha póliza de seguro de accidentes para o voluntariado con número 51254071, concertada con MGS Seguros y Reaseguros SA
	3.4 Ocupación de terreos marítimos

	CULTURMAR asinou un convenio co Ente Portos de Galicia para ocupación da lámina de auga así como dos espazos portuarios en terra, incluíndo as necesidades no tocante a enerxía (electricidade), subministración de auga ou enganche a saneamento.
	3.5 Instalacións efémeras

	Todas as carpas, escenarios, grupo electróxeno ou sanitarios foron obxecto de valoración de ofertas cuxo prego técnico especificaba a subministración de equipamento conforme a normativa, facéndose os subministradores responsábeis do fornecemento de dito material conforme ao disposto nas distintas normativas elaboradas ao efecto.
	3.6 Ocupación de espazos públicos

	Da 1.4 hectáreas que ocupará o evento en terra, a ocupación en instalacións será de aproximadamente 4400 m2, cunha ratio de 0.29, polo que dada a afluencia prevista, a falta de espazos pechados, a cantidade de vías de evacuación existentes e, finalmente, a disposición lineal do evento, non se prevé risco alto de aglomeracións ou desaloxo lento.
	O tráfico estará cortado nas horas centrais do evento (11-21:30), estando restrinxido nas restantes (subministración de víveres para os bares e mercancía en xeral para o resto dos locais). A policía local fará un dispositivo de disuasión para que os visitantes podan deixar os coches nos aparcadoiros públicos existentes.
	3.7 Dispositivo de emerxencia

	Alén da policía local, contarase co servizo de Protección Civil, así como co Operativo de Seguridade, que inclúe ambulancia e bombeiros.
	Os avisos públicos faranse dende o punto de información, na Ribeira, onde se instalará unha torreta de son. Dada as características do porto de A Guarda, a distancia máxima dende este punto ao resto dos espazos públicos do evento é inferior a 1 km, polo que non será preciso instalar outros sistemas de amplificación do son
	3.8 Dispositivo de limpeza

	O Concello de A Guarda reforzará no porto, ao pé da Taberna Mariñeira a dotación de colectores de lixo, conforme as previsións de asistentes. Do mesmo xeito na zona dormitorio haberá un servizo de limpeza final para deixar as instalacións conforme foron entregadas.
	A dotación de WC públicos, alén dos existentes nos bares da contorna, será reforzada coa colocación de casetas (mulleres/homes) na zona do porto, xunto a nave de redeiras.
	3.9 Capacidade dos Monitores do Encontro Infantil

	O persoal que atenda ó Encontro Infantil (actividades dirixidas para os nenos) contará con titulación específica. Nomeadamente, haberá unha persoa coa titulación de Director de Tempo Libre e os restante co de Monitor/a de Tempo Libre e certificados de Dinamizadora Comunitaria.

