
 
Concello de Covelo

Dinamización, mostra e impulso de iniciativas do 
Concello de Covelo 2019

XUSTIFICACIÓN

Como explicamos ano tras ano o envellecemento da poboación e o 
descenso dos empadronamentos son un problema no rural e pola 
contra, nótase o regreso de xente nova en busca de novas 
oportunidades, do autoabastecemento e dunha mellor calidade de 
vida, intentanto apostar pola agricultura, a ganadería, a natureza e a 
artesanía como modos de vida. 

Comezamos no 2016 co programa de hortas ecolóxicas como 
iniciativa a longo prazo de dinamización comunitaria. Iniciativa coa 
que se procura que se utilicen recursos propios e que nos sirvan para 
aprender técnicas, aptitudes e actitudes, valores e habiliades 
necesarias para unha inserción tanto laboral como social. O programa 
de hortas ecolóxicas 2017 concluiu cun grupo de traballo sobre 
iniciativas de emprendemento no rural. Por falta de seguridade 
económica non xurxiu ninguna cooperativa ou empresa pero é un reto 
que intentamos conseguir, por iso seguimos co grupo de traballo de 
emprendemento rural en busca de ideas para desenvolver unha 
alternativa viable de autoemprego.

Os pequenos concellos rurais queremos apostar por apoiar modos de 
vida que aproveiten os nosos recursos e dinamizar o noso pobo para 
crear oportunidades para novas familias.

Seguindo na mesma línea que anos anteriores de aproveitamento de 
recursos, agricultura ecolóxica…pretendemos continuar coa 
formación neste sentido e mostrando as diferentes iniciativas de 
asociacions e de pequenas empresas que se desenvolven no rural así 
como a venta directa que esperamos chegue a ser un proxecto de 
emprendemento.

O ano 2018 foi o ano de comezar a visibilización do traballo realizado 
e de que persoas participantes poireran sacar alguna rentabilidade o 
seu traballo amparados no  Decreto 125/2014 do 4 de setembro, polo 
que se regula en Galicia a venta directa de productos primarios desde 
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as explotacións á persoa consumidora final que nos da unha 
oportunidade de visibilizar o que se fixo ata agora xunto con outras 
iniciativas de empredemento , culturais, sociais…. De esta forma, o 
visibilizar o traballo feito impulsouse a  competitividade e viabilidade 
do sector primario e alimentario e o desenvolvemento sostible do 
medio rural ademáis da incentivación da actividade económica e do 
emprego no medio rural, impulsando o desenvolvemento integral de 
zonas con risgo de despoboamento.

As persoas participantes poideron vender parte dos seus excedentes 
nas mostras realizadas e facer contactos de posibles clientes calquera 
día.

Este ano 2019 continuamos o impulso da venta directa xunto cunha 
programación para promocionar a cocina saudable con productos de 
temporada e un servizo de transporte para para facilitar a mobilidade 
polas parroquias.

OBXECTIVOS XERAIS:

 Impulsar a competitividade e viabilidade do sector primario e 
alimentario

 Favorecer o desenvolvemento sostible do medio rural

 Incentivar a actividade económica e o emprego no medio rural

 Dinamización das diferentes parroquias do Concello

 Impulsar o desenvolvemento integral de zonas con risgo de 
despoboamento

ACTIVIDADES

Proxecto mostra e impulso de iniciativas municipais de 
Covelo: Mostras de productos locais

Debido a que valoramos positivamente as mostras realizadas o 
pasado ano, seguimos co proxecto. Tárase de facer unha mostra de 
productos primarios de proximidade e das diferentes inicitivas rurais  
que se desenvolvan no concello. Este ano, como continuación do 
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proxecto de hortas ecolóxicas e como resultado das ideas xeradas 
polo grupo de traballo sopbre emprendemento rural , pensamos en 
facer obradoiros de cociña nas mesmas exposicións co fin de que as 
persoas aprendan a realizar cociña saudable cos productos de 
temporada.

Co fin de promocionar a actividade e de captar xente, seguirase coa 
sesión vermut con animación musical e engadiremos transporte para 
facilitar a participación de todas as parroquias.

A ruta de transporte nos servirá o mesmo tempo como un proxecto 
piloto de transporte para estudiar o uso por parte da veciñanza de 
esta línea.

Faranse catro mostras os primeiros venres dos meses de xuño, xullo, 
agosto e setembro para que se poidan mostras os productos de 
temporada. Nas xornadas que coincidan con temporada lectiva 
procuraremos a participación da comunidade escolar para que 
coñezan os recursos do seu Concello para o que prepararemos unha 
unidade didáctica e a ofreceremos a escola . 

Obxectivos :

 Visibilizar as iniciativas que se desenvolven no Concello de 
Covelo.

 Impulsar o emprendemento cos recursos do Concello 

Actividades xerais en cada mostra ( 4 mostras):

 Exposición e mostra das iniciativas

 Participación da comunidade escolar 

 Obradoiros de cociña saudable con productos de temporada

 Transporte polas parroquias de Covelo

 Animación musical

Proxecto dinamización das parroquias de Covelo: Cine de 
Verán 
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Co fin de acercar o cine como unha forma de cultura a veciñanza e de 
fomentar un espazo de reunión , este ano pretendemos facer o cine 
de verán. Como a maioría dos proxectos comenzamos por unha 

pequena experiencia, como un proxecto-piloto, e faremos 2 sesións.

Obxectivos :

 Acercar o cine a veciñanza

 Fomentar espazos de reunión disfrutando do entorno.

PERSOAS DESTINATARIAS 

Poboación en xeral 

METODOLOXÍA
Empregarase unha metodoloxía activa e participativa na que se 
implicará a todas as persoas activas no movemento asociativo do 
Concello, empresa, persoal do Concello de Covelo, comunidade 
educativa e sanitaria....
Empregaremos  unha metodoloxía aberta e flexible, adecuandose as 
persoas participantes e basada no autoaprendizaxe e no traballo en 
equipo. Se trata de crear un clima de colaboración e cooperación cara 
construcción de unas mostras prácticas, vistosas, visibles e viables. 
Creemos que é importante conseguir facer unha rede de traballo e 
que estas actividades sirvan para captar a atención e implicar a 
poboación.

TEMPORALIZACIÓN: 

maio xuño xullo agosto setembro

Programación e inscrición na formación e 
mostra

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3
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Mostra 4

Cine de Verán 

Mostras

Cine de verán

** As mostras realizaranse os primeiros venres dos meses de maio, 
xuño, agosto e setembro dependendo do tempo.

RECURSOS
RECURSOS MATERIAIS 

 Folios 
 Bolígrafos 
 Folletos Informativos 
 Carteis publicidade

Material non Funxible: 
 mesas  
 sillas
 ordenador
 sonido
 equipo de proxeccións

RECURSOS HUMANOS 
 Educadora Social do Concello de Covelo, coordinadora do 

proxecto.
 Persoal técnico para os montaxes

ORZAMENTO

Asistencia técnica para obradoiros e mostras 2170 €

Animación musical 2000 €

Publicidade 866,86 €

Transporte 1440 €

Cine de verán 1580 €
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TOTAL 8056,86 €
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AVALIACIÓN 

Farase unha avaliación continuada baseada na observación e no 
acompañamento durante o proceso.
Na formación entregarase as persoas técnicas e as persoas 
participantes uns boletíns de seguemento co fin de mellorar o 
proxecto e nas mostras entregaremos as persoas estén nos postos 
outros boletíns nos que pediremos que valoren uns indicadores de 
seguiremos que temos pendente de concretar pero que terán que 
valorar se se cumplen os obxectivos propostos, ademais de diferentes 
items que nos axuden a mellorar proximos proxectos.
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