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O Centro de Desenvolvemento Rural EuroEume é unha asociación sen ánimo de lucro declarada de 
interese público na que poden participar todas as entidades xurídicas interesadas no 
desenvolvemento do territorio. Actualmente conta cunha base social de mais de 70 asociacións 
ademais de nove concellos. Estos definen o seu ámbito territorial que comprende os concellos de 
Cabanas, A Capela, Moeche, Monfero, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas e 
Vilarmaior.  
 
EuroEume pretende constituírse nun foro de debate onde se consensúen as necesidades e 
actuacións prioritarias para o noso territorio, sendo imprescindible manter a pluralidade política, a 
transparencia na xestión dos recursos públicos e o principio de porta aberta, que garanta a libre 
adhesión e participación na entidade. Estamos a falar dun modelo de desenvolvemento sostible, que 
teña como fin conseguir un crecemento económico de acordo co benestar social e a conservación 
da natureza. 
 
As Asociacións de desenvolvemento, ben estructuradas, están chamadas a xogar un importante 
papel como dinamizadoras socioeconómicas dos territorios.  
 
A xestión dos fondos de desenvolvemento rural constiúe unha oportunidade inédita para estas 
entidades que non se pode deixar pasar cun “simple reparto” dos mesmos. Dita xestión debe 
respostar a unha estratexia territorial de desenvolvemento, planificada e participada polo 
conxunto da sociedade, e dicir consensuada na medida do posible. 
 
Ademais, e en aras de acadar a maior eficiencia na xestión dos recursos, faise urxente a necesaria 
coordinación das actuacións co resto de entidades publicas e privadas que están a intervir no 
territorio. 
 
EuroEume constitúese legalmente o 2 de septembro de 1996 despois de anos de traballo do 
movemento asociativo do territorio aunando esforzos. “ (...) optimizar o aproveitamento dos 
recursos endóxenos da zona “, é un dos obxectivos estatutarios da entidade. Enténdese que o 
desenvolvemento que se vai a promover ou apoiar dende a Asociación pasa pola posta en valor dos 
“recursos propios”, o patrimonio no sentido mais amplio co que conta o territorio ámbito da nosa 
intervención.  
 
No ano 1.998 iniciase a execución dun programa PRODER (Programa Operativo de Desenvolvemento 
e Diversificación Económica de Zonas Rurais) no que o apoio a creación dunha oferta turística de 
calidade e a valorización do patrimonio foron as principais medidas levadas a cabo, xa que boa parte 
do orzamento xestionado encadrábase baixo eses epígrafes.  
 
Un elemento fundamental da execución do Proder foi a Planificación das intervencións. En 
coherencia co expresado anteriormente, como primeira medida redactouse o Plan de 
Desenvolvemento Turístico, onde se recollen boa parte das actuacións levadas a cabo a través do 
Proder; Proxectos como o inventario e estudos realizados no casco histórico de Pontedeume en 
colaboración co propio Concello e a Escola de Arquitectura de A Coruña. Estudos que conlevaron as 
intervencións de recuperación do mesmo, fundamentalmente 19 fachadas e as prazas do Conde, 
praza Real e de San Roque que acabaron por recuperar o esplendor dun casco especialmente 
atractivo e vivo como é o de Pontedeume. As intervencións no ámbito dos Andrade: Castelo de 



Nogueirosa e Torreón dos Andrade, e en outros elementos de gran valor como o Mosteiro de 
Monfero, Castelo de Narahío, e mostras do Románico como a Igresia de Sta. Maria de Doroña e San 
Miguel de Breamo. 
 
Ou o apoio á creación dunha oferta diferenciada e de calidade co apoio dado a, entre outros, oito 
aloxamentos de turismo rural (“Casas do Eume”), albergues turísticos e especialmente os oito 
restaurantes de dous garfos, cinco dos cales forman parte a dia de hoxe da coñecida rede Cantinas 
do Eume.   
 
Estas e outras accións atópanse recollidas na publicación “EuroEume unha proposta de actuación no 
patrimonio”, coa que pretendeuse dar a coñecer tanto os resultados do traballo realizado como os 
criterios que serviron de base para a execución das intervencións. 
 
Dende o ano 2.002 EuroEume está a xestionar un novo programa de Desenvolvemento Rural, a 
Iniciativa Comunitaria Leader +. Para iso realizouse un novo documento de planificación, o Plan 
Participativo de Desenvolvemento Rural para o territorio EuroEume, que establece varias liñas 
estratéxicas. Dito plan recolle o testigo do labor realizado anteriormente, e nese sentido é 
continuista, se ben aborda mais ámbitos de actuación ademais do patrimonial e turístico. As 
diferentes líneas de actuación do Plan pódense sintetizar nos seguintes apartados: 
 
 

1. Mellorar a capacidade de organización da poboación  
 
Este é o primeiro dos obxectivos estratéxicos, reforzar a cohesión social, obxectivo que está presente 
nos diferentes apartados a través do resto de actuacións. As denominadas “mesas sectoriais”, son 
foros de encontro abertos, onde podemos debatir e consensuar propostas de actuación que 
contribuan a mellorar a nosa realidade. Neste sentido tense traballado dende a Mesa Sectorial de 
entidades sen ánimo de lucro, chamada Mesa pola calidade de vida e do tecido asociativo.  
 
De este foro xurdiu a implementación e desenvolvemento do programa comunitario Enea, que 
pretende dar un papel activo as persoas de mais idade na sociedade. A inquedanza por acadar a 
igualdade de oportunidades, obxectivo transversal no Leader, está a recibir un novo impulso dende 
outra Inicitiva Comunitaria, o Equal. Para a definición do seu programa realizáronse varios talleres 
coas asociacións de mulleres do territorio que deberán tamén participar na implementación do 
programa. 
 
Co Equal e aproveitando o diagnóstico realizado na marco da implementación da Axenda 21 Local 
preténdese por unha banda establecer un mapa dos diferentes servicios que se están a prestar, 
fundamentalmente no ámbito dos servizos sociais, e por outra recoller as necesidades existentes 
para intentar posteriormente darlles unha mellor resposta. 
 
Un proxecto que se está a traballar dende hai tempo na Mesa sectorial é o da creción dun medio de 
comunicación escrito, un xornal. Preténdese impulsala comunicación no medio rural e procurar que 
a súa imaxe sexa consecuente coa sua nova realidade.  Difundindo a información que se produce no 
territorio entre os seus propios habitantes, convertindo o territorio no marco informativo e a vida 
das suas xentes, das institucións,  asociacións, etc. no contido da información.  
 
A través de Leader estanse apoiando proxectos como a creación de Centros de dia, un parque 
infantil, xeriátrico, unha residencia para nenos autistas de Aspanais, etc. 
 



 
2. A adaptación do sector agroalimentario ás novas condicións dos 

mercados. 
 
Esta é outra das nosas líñas de actuación. Aquí tamén arrancamos cunha Mesa agrogandeira 
constituída por cooperativas, explotacións agrarias e gandeiras, administración e sindicatos agrarios. 
Mesa, que fructificou na constitución da Agrupación Agroalimentaria do Eume integrada polas 
cooperativas agrarias e varias explotacións do territorio. 
 
A Agrupación Agroalimentaria está a traballar na capacitación e organización dos productores do 
territorio, así coma no control da calidade das produccións obtidas. Esta entidade acondicionou un 
local para o uso en común dos productores socios, que permitíu obter un Rexistro Sanitario, 
ademais incentivase a transformación e apoiase a comercialización das diferentes produccións. Na 
actualidade funciona un “Grupo de consumo” formado por consumidores responsables. Outras vías 
de comercialización que se leván a cabo son os canais de hostelería, restauración e comercio 
minorista local e a promoción a través da web www.agroalimentariadoeume.org 
 
A través de Leader apoiáronse outros proxectos, ademais dos directamente relacionados coa AAE, 
como o da Casa do Mel en Goente. 

 
 
3. Conservación e posta en valor dos recursos naturais, patrimoniais e 
culturais. 

 
Non se está a valorar axeitadamente a necesidade de coñecer e conservar o patrimonio inmaterial 
das nosas comarcas, que debido aos fortes cambios experimentados ao longo do pasado século 
vaise estragándose cada dia pola inevitable desaparición dos nosos protagonistas anónimos. 
 
Lonxe dun interés nostálxico polo pasado é importante apreciar a utilidade de conservar e difundir 
as experiencias locais, contrastalas con novas ideas e experiencias, que poidan facilitar a toma de 
decisións de planificación, apoiadas na experiencia do pasado e que fuxan do mimetismo acrítico.  
 
Contamos con poder recoller ese coñecemento fruto da experiencia a través do estudio sobre a 
Memoria Histórica e Oral do territorio, que debe ser ao mesmo tempo un activo que aproveitar 
desde a Asociación Universidade Rural Paulo Freire do Eume. 
 
Outro proxecto ambicioso no que estamos a traballar é a creación dunha ruta que implique os 
principias elementos patrimoniais do territorio (Castelo e Torreón dos Andrade, Mosteiros de 
Monfero e Caaveiro, Castelos de Moeche e Narahío, etc.), dita ruta conleva un centro documental, 
proxectos de acondicionamento, musealización, información, etc. Para acadar o obxectivo de ter 
unha ruta de museos vivos é fundamental contar coa participación dos concellos e entidades 
asociativas do territorio, así como do resto de administracións.  
 
Un expediente que vira a reforzar as accións anteriores é o do Museo Etnográfico da Casa do Pazo 
na Capela. Outros proxectos que veñen a incidir na recuperación de recursos naturais, son as 
intervencións levadas a cabo nos marxes dos ríos Xubia, Baxoi, Porto das Lapelas e pronto no río 
Eume ao seu paso por As Pontes.  
 
 
 



 
 

4. Desenvolvemento do potencial turístico. 
 
No periodo do Proder funcionou a Mesa do turismo, que tivo como fruto a creación da Asociación 
de Empresarios de Turismo do Eume, que agrupa aos propietarios das casas de turismo rural, 
Cantinas do Eume, turismo activo, etc.  
 
Neste novo periodo considerouse oportuno a creación dun ente de xestión turística do territorio que 
xestionase o destino amparado pola marca Eumeturismo. Dito ente é o Centro de Iniciativas 
Turísticas Eumeturismo, que ten entre as suas funcións, a promoción, comercialización, formación 
e mellora da calidade do destino Eumeturismo. www.eumeturismo.org. 
 
Ao mesmo tempo continuase implementando e desenvolvendo o Plan de Desenvolvemento Turístico 
deseñado no 98, a través do apoio á creación de nova oferta turística (aloxamentos, 
establecementos de restauración, empresas de acividades), actividades formativas en calidade, de 
promoción e comercialización, sinalización, etc. De feito esta segue a ser a medida mais dotada 
económicamente no Leader.  
 
 
 

5. Valorización das pemes e artesanía.  
 
Co impulso dado para a constitución da Asociación de Artesáns do Eume deuse un paso mais aló 
que o simple apoio a iniciativas particulares, creándose unha rede de artesáns que están a plantexar 
necesidades para o conxunto do sector: como son a edición dun catálogo, exposicións conxuntas, 
asistencia a feiras, etc., que poideron ser atendidas a través da Inicitiva Leader, así como outras 
actuacións concretas como as levadas a cabo en diferentes obradoiros de artesanía de pedra (3), 
orfebrería, etc.  
 
Outros proxectos, fundamentalmente de apoio a pemes que poideron ser apoiados correponderon a 
un centro de formación, panaderías, unha explotación de ratos, fabricación de invernadoiros, a 
realización dun estudo sobre o comercio local, etc.  
 
 
Todas estas experiencias constituen un exemplo de cómo a Asciación EuroEume entende que deben 
ser abordadas as intervencións sobre os “recursos” do territorio... fundamentalmente buscando a 
concertación. Débense poñer de acordo os diferentes axentes públicos e privados e respetar a 
participación e opinión dos distintos axentes sociais, especialmente dos locais.  
 
Unha Asociación representativa e cohesionada permitirá  asumir  retos cada vez maiores e 
convertirse en interlocutor para debater as propostas de desenvolvemento que afecten a este 
territorio. 
 
 
Para mais información, dirixirxe a nosa sede social en R/ Capela 21, 15.320 As Pontes  
telf.: 981.440729  
info@euroeume 
www.euroeume.org 


