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Carta do presidente
Todo chega

Os Concellos levamos meses agardando axudas eco-
nómicas para remontar os estragos da pandemia e, da 
mesma, levar a cabo unha transformación que mude as 
cousas a mellor. Por fin comezan a chegar os primeiros 
fondos e seguen a saír convocatorias. A tramitación 
é complexa e moi esixente, non só no momento da 
solicitude; os procedementos de control que estableceu 
a Unión Europea para evitar o fraude e garantir os 
obxectivos son tan detallados como estritos, e levarán 
parella non pouca carga administrativa na execución e 
ao termo. Como vimos facendo ao longo deste tempo, 
dende a Fegamp traballaremos para facilitar este cami-
ño ás Entidades Locais trasladando toda a información 
dispoñible, organizando xornadas formativas e por su-
posto, defendendo os intereses do municipalismo. Coa 
chegada das primeiras enquisas de interese e consulta 
de bases, a Federación interveu para que as axudas 
chegasen real e efectivamente a todos os Concellos; 
conseguímolo. Seguimos ao pé para conseguir a xestión 
directa de parte dos fondos, sen que estean filtrados 
polas Comunidades Autónomas.   Hai que recoñecer que 
o proceso de reconstrución está a resultar complicado e 
longo, pero pensemos que en toda maquinaria, a posta 
en marcha é sempre o máis duro. Na medida que vemos 
resultados, o esforzo muda en satisfacción. 

Os alcaldes e alcaldesas temos na cabeza un enxame de 
números e proxectos que hai que cadrar, e non só para 
recibir as axudas, senón para acadar uns orzamentos 

executables. Nesta faena topámonos coas reformas 
do imposto da plusvalía e da Lei de emprego público, 
feitos de innegable repercusión nas arcas municipais. 
Máis asuntos enriba da mesa: a solución á xestión da 
auga. Dende que en 2013 tentamos avanzar na materia 
asinando o Pacto da Auga coa Xunta de Galicia temos 
que lamentar que de terse cumprido  as medidas nel 
recollidas e amplamente reclamadas, hoxe partiriamos 
dunha situación mellor. É un tema tan complexo como 
importante, motivo polo cal sacalo adiante con presas 
e sen as mellores solucións será un erro grave que 
pagaríamos ao longo. Seguiremos a instar ao traballo 
conxunto e consensuado para ben da cidadanía.

A persistencia e o esforzo sempre dan froitos. Un 
exemplo é o acordo acadado coa Consellería de Política 
Social para incrementar o financiamento do Servicio de 
Asistencia ao Fogar. Aínda que a Lei de dependencia 
establece que o custo deste servizo non debe recaer 
sobre os Concellos, a práctica non é así. A nosa conside-
ración e responsabilidade cos maiores levounos a soster 
este servizo sen nos corresponder. Se ben seguiremos 
a demandar que, como indica a norma, o SAF sexa 
sufragado polos Gobernos do Estado e autonómico, 
despois de anos aportando a meirande parte do seu 
custo, o acordo acadado é unha boa nova para cerrar 
o ano. Que sigan os logros en 2022.

Boas festas!

Alberto Varela 
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa
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ACTUALIDADE
- - -

A Federación Galega de Municipios e Provincias pecha o ano 
coa sinatura cun importante acordo coa Consellería de Política 
Social: a mellora de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar 
(SAF), prestación cuxos custos económicos, ata o de agora, 
soportan maioritariamente os Concellos en beneficio dos seus 
veciños e veciñas.

A aportación autonómica aumentará progresivamente ano a ano: 
11 euros/hora ata finais de 2022, 11,5 euros/hora durante 2023 
e 12 euros/hora en 2024. Este aumento inicial será inmediato e 
terá efectos retroactivos, é dicir, se aplicará a todo 2021 para 
compensar a demora. 

O custo do Servizo de Atención ao Fogar ronda os 16 euros/
hora, polo que as Entidades Locais deberán manter unha contri-
bución importante. Como o presidente da Federación, Alberto 
Varela, sinalou “aos Concellos nos gustaría que a aportación 
das outras Administracións fose máis xenerosa”, se ben tras 
meses de negociacións “ambas partes teñen que ceder e hoxe 

acadamos un logro importante para o municipalismo e para os 
galegos e galegas”.

Outros importantes logros deste acordo asinado son que a Xunta 
se compromete a revisar as condicións en 2025 e que se cree 
unha comisión, que ademais de facer un seguimento para abordar 
melloras nas licitacións dos contratos do SAF, estude factores 
clave na prestación deste servizo como a dispersión xeográfica 
entre outros.

O Servizo de Atención ao Fogar prestado polos Concellos é o 
preferido polos galegos e galegas, beneficiándose del 24.024 
persoas, fronte as 7.077 que optan polas residencias. O obxectivo 
dos Concellos é “que mellore o sistema, tanto a nivel normativo 
como de financiamento, e que a dependencia sexa asumida 
integramente polas Administracións que sinala a Lei, que son 
Goberno autonómico e Goberno de España, pero en primeira 
instancia e sobre todo, mellorar o modelo para que a cidadanía 
dispoña do servizo máis eficiente e coa maior calidade posible”.

SAF: A Fegamp consigue máis financiamento da Xunta

É un servizo esencial cuxo custo non debería recaer nas arcas municipais, 
mais  porén, os Concellos viñan aportando a meirande parte. Por fin, tras moitas 
negociacións, a Fegamp vén de acadar que o Goberno autonómico aumente a 
súa achega sen desistir do obxectivo real; que as Administracións do Estado e 
autonómica sufraguen este servizo como sinala a Lei de Dependencia.



A Federación Galega de Municipios e Provincias renova o con-
venio de colaboración coa Xunta de Galicia para a atención 
sanitaria de trastornos en Unidades Municipais de Atención a 
Drogodependencias (UMADs).

En 2021 Sanidade aportará aos Concellos preto de 4.000.000 
de euros para esta asistencia de gran interese público, social, 
económico e humanitario, así como con unha gran especifi-
cidade técnica.

Dende que comezara esta colaboración en 2010 creáronse 
unidades en 13 Concellos (Pontevedra, Vilagarcía, Ourense, 
Cangas, Vigo, Ribeira, Carballo, Monforte, Noia, Burela, 
Santiago, Porriño e O Grove) que prestan este servizo social 
con carácter supramunicipal.

Tras a sinatura do convenio, o presidente da Fegamp, Alberto 
Varela analizou xunto co conselleiro de Sanidade, Julio García 
Comesaña, a situación das UMADs. O aumento de demanda ao 
longo destes anos fai que, con variacións en función da carga 
e características asistenciais de cada unidade, os Concellos 
veñen a sufragar de media un 30% do custo.

Acordouse que cara á colaboración do ano que vén se creará 
unha comisión conxunta para mellorar o soporte organizativo 
e financeiro aos Concellos con UMADs. O obxectivo é aliviar a 
carga que supón para estes Municipios esta competencia allea 
en materia sanitaria en tanto se artella o complexo proceso 
de integración de ditas unidades no SERGAS.

A Fegamp canalizará o movemento 
reivindicativo das localidades de entre 
20.000-50.000 habitantes para acadar o 
seu encaixe económico e competencial 
na Administración, acorde ao peso so-
ciodemográfico e económico que están 
a desenvolver.

A suxestión do Concello de Ames, a 
Federación convocou ás autoridades das 
16 localidades neste tramo de poboación 
para recoller as súas queixas e reivindi-
cacións. Nun primeiro encontro todos os 
asistentes coincidiron na absoluta nece-
sidade de cambiar o modelo de financia-
mento xeral, que os prexudica en favor 
das grandes cidades e localidades máis 
pequenas e, con carácter máis urxente, 
acadar cambios na adxudicación dos 
fondos europeos para a reconstrución, 
xa que reproduce o escenario de deixalos 
“en terra de ninguén”. Segundo os cál-
culos da Fegamp, estes Concellos son o 

grupo con maior déficit de financiamento 
en termos per cápita, sendo en 2019 o 
diferencial con respecto á media galega 
de 127 euros menos por habitante. 

Periféricos das grandes cidades ou ca-
beceira de comarca, os Concellos entre 
20.000-50.000 habitantes son os que ex-
perimentaron globalmente o maior aumen-
to de poboación (78.000 habitantes, un 
20% máis respecto ao ano 20000), único 
tramo no que este crecemento se da nos 
tres grandes grupos de idade (> 16 anos, 
16- 64 anos e > 64 anos), paliando a caída 
poboacional da Comunidade Autónoma. O 
presidente da Fegamp, Alberto Varela, e 
alcalde de Vilagarcía de Arousa (38.000 
habitantes) subliñaba este feito así como 
as obrigas dos Concellos medianos de pres-
tar determinados servizos que se esixen ás 
grandes cidades: “o que está claro é que 
todos os que estamos aquí vertebramos 
un territorio e a nosa veciñanza ten as 

mesmas obrigas e os mesmos dereitos que 
o resto dos cidadáns”.

Os alcaldes e alcadesas coincidiron 
tamén na necesidade de pór orde nas 
competencias xa que outro dos proble-
mas que lastran é a asunción de funcións 
alleas sen orzamento correspondente. 
Consideran que a Lei de Bases está obso-
leta e impulsarán o seu cambio así como 
o da normativa que regula a contratación 
pública, que lles resta operatividade.

Con todas as testemuñas e achegas, a 
Fegamp está a elaborar un documento 
de traballo con reivindicacións e liñas 
de actuación concretas. Como sinalara 
o presidente da Fegamp, Alberto Varela 
“é unha chamada de atención, estamos 
representadas todas as formacións po-
líticas e esta discriminación aos nosos 
Concellos está dirixida tanto ao Goberno 
do Estado como Xunta de Galicia”.
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Renovación das UMADs

A Atención á drogodependencia dende os Concellos 
mantense un ano máis, se ben a Fegamp está a 
traballar no futuro de este servizo e o seu tránsito 
ata incorporarse ao Servizo Galego de Saúde

Grupo de traballo para 
Concellos medianos

As localidades entre 20.000 e 50.000 
habitantes avanzan entre a presión dunha 
poboación crecente e uns orzamentos 
e plans que se centran nas grandes 
cidades ou pobos máis pequenos. En terra 
de nadie, estes municipios fan frente 
común nas súas reinvidicacións.
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Os orzamentos para o 2022

Preocupantes expectativas... 
convertidas en oportunidades

O 2022 constituirase como un momen-
to clave para os próximos anos. Os 
Concellos e Deputacións partiamos dun-
has expectativas de financiamento para 
dito ano pesimistas pola liquidación na 
Participación nos Ingresos do Estado 
(PIE) correspondente ao ano 2020, moi 
negativa debido á recadación real dos 
impostos á baixa por mor da pandemia. 
Isto supuña que o índice de evolución 
anual da PIE con respecto ás previsións 
afondaba (o que tamén afectaría aos 
recursos da Comunidade Autónoma de 
Galicia) repercutindo nas finanzas das 
Entidades Locais cunha minoración de 
ingresos peor que a que se producira 
no 2009 (e que hoxe en día aínda ten 
consecuencias para algún Concello). 

Pero as medidas adoptadas por Estado 
e CCAA converten este ano 2022 nunha 
oportunidade para asentar as bases dun-
ha recuperación en vías de producirse, 

se ben convén non perder de vista que 
está envolta nunha serie de factores 
derivados da COVID-19 -como a falla de 
subministración-  preocupantes para a 
recuperación económica mundial.

Hai que advertir que estas medidas son 
extraordinarias e que polo tanto non 
debemos pensar nas contías asignadas 
para este ano como unha referencia para 
o futuro. Pola contra, cremos oportuno 
advertir que polo propio funcionamen-
to do sistema de financiamento das 
Entidades Locais, no que ao factor de 
recadación previa do Estado únese a 
afectación das entregas a conta ás CCAA 
e a súa liquidación n-2 (no cálculo das 
entregas a conta se liquida a entrega de 
dous anos atrás),  agás que se adoptasen 
outras medidas complementarias, debe-
mos tomar como referencia o ano 2021 
para vindeiros exercicios orzamentarios.

Financiamento estatal

Tres importantes medidas adoptadas na 
Comisión Nacional de Administración 
Local (CNAL) fan que o financiamento 
procedente do Estado vaia crecer este 
2022: o incremento da entrega a conta, 
a dotación dun Fondo Extraordinario 
derivado do efecto SII do IVE (reitera-
damente solicitado pola FEGAMP) e a 
dotación adicional e extraordinaria de 
recursos por un importe global equiva-
lente ao volume total dos reintegros que 
deberían efectuar ás Entidades Locais en 
2022 derivados da liquidación definitiva 
de 2020. 

Estimación da entrega a conta o ano 
2022 ás Entidades Locais galegas

 A entrega a conta para o ano 2022 cre-
cerá en termos globais un 13,42% con 
respecto ao ano anterior. As cantidades 
individualizadas que corresponderán a 
cada concello galego estableceranse en 
función dos índices de reparto, no caso 
dos 307 concellos integrados no réxime 
de variables (Poboación, Esforzo Fiscal 
e Inverso da Capacidade Tributaria), e 
da determinación da parte de cesión de 
impostos, FCF, IAE e FAS, no caso dos 
Concellos maiores de 75.000 habitantes 
e Deputacións Provinciais. 

Atendendo a estes datos, a estimación 
realizada para o total das Entidades 
Locais galegas ascendería a un importe 
aproximado de 1.387 millóns de euros, 
uns 160 millóns máis que no ano 2021. 

Menores 5.000 
habitantes

89.147.660 €

195.965.272 €

Entre 5.000 - 20.000
habitantes

316.874.609 €

Máis de 50.000
habitantes

558.178.679 €

Deputacións
Provinciais

113.778.401 €

Fondo Asistencia
Sanitaria

113.901.172 €

Entre 20.000 - 50.000
habitantes

ESTIMACIÓN ENTREGAS A CONTA 2022 ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

FONTE: Fegamp
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Estimación da compensación ás Entidades 
Locais polo efecto da implantación do 
SII IVE na liquidación da participación 
dos tributos do Estado de 2017

Na disposición Adicional septuaxésima regúlanse os criterios 
de reparto da compensación derivada do efecto SII do IVE 
correspondente ao ano 2017. 

A cantidade global dotada para todas as Entidades Locais 
do Estado ascende a 466 millóns de euros, máis 30 millóns 
correspondentes a intereses legais derivados desta contía. 

A estimación do importe para as Entidades Locais galegas 
ascendería a 29,5 millóns de euros atendendo aos criterios 
establecidos na disposición adicional mencionada, coa se-
guinte desagregación: 

Financiamento autonómico

Fondo de Cooperación Local

A dotación das cantidades do Fondo 
de Cooperación Local para o ano 2022 
ascenderá a 135.713.928 € coa seguinte 
distribución:

Compensación da liquidación negativa do ano 2020 

A través da Disposición Adicional Octoxésima, inclúese unha 
partida orzamentaria por un importe global de 731.890,27 miles 
de euros (de carácter ampliable) para dotar de maior financia-
mento en 2022 ás Entidades Locais, con motivo dos saldos 
globais negativos das liquidacións da participación en tributos 
do Estado relativas ao exercicio 2020. 

Esta dotación distribuirase entre as Entidades Locais en función 
do importe negativo resultante do cálculo da liquidación para 
cada unha delas. O ingreso realizarase no último trimestre do ano. 

Ademais destas tres medidas, os Orzamentos do Estado prevén 
unha dotación de 2.050 millóns de euros correspondente a fondos 
de resiliencia, sen que se poida determinar neste momento a can-
tidade que lle corresponderá aos Concellos e Deputacións galegas.

ESTIMACIÓN FONDO EXTRAORDINARIO SII ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

FONTE: Fegamp
(Non contabilizados os importes correspondentes a intereses legais)

Menores 5.000 
habitantes

1.595.882 €

Entre 5.000 - 20.000
habitantes

4.421.353 €

Entre 20.001 - 50.000
habitantes

2.385.278 €

Fondo Asistencia
Sanitaria

2.412.340 €

Máis de 50.000
habitantes

6.665.449 €

Deputacións
Provinciais

11.985.800 €

DISTRIBUCIÓN FONDO COOPERACIÓN LOCAL ANO 2022

FONTE: Fegamp en base ao Proxecto de Lei dos Orzamentos de Galicia para 2022

Fondo base
FCL

112.972.806 €

9.755.064 €

Liquidación exercicios
anteriores

12.986.058 €

Liquidación exercicios
anteriores

1. Criterios de reparto Fondo Base 
destinado aos Concellos

Para concretar esta contía desagragada, 
cada Concello debe consultar os coefi-
cientes contidos no Anexo VI da Lei de 
Orzamentos para 2022.
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3. Liquidación FCL Ano 2020 
(9,7 millóns de euros) 

Inclúese dentro deste importe unha 
cantidade en torno aos 4 millóns de 
euros correspondente a cantidades non 
executadas do Fondo Adicional do ano 
2020 e que, conforme ao disposto no 
artigo 57.5 da Lei 6/2019, repartiranse 
entre os Concellos con poboación infe-
rior a 15.000 habitantes cos criterios e 
ponderacións establecidas nesta norma 

(Poboación 55%, Habitantes maiores 65 
anos 10%, Superficie 15%, Núcleos de 
Poboación 20%, e coeficiente dun 5% 
modulador do esforzo fiscal).

Da cantidade restante, unha parte 
repartirase entre todos os Concellos 
atendendo aos índices establecidos na 
Lei 6/2019 para o cálculo da entrega 
a conta do fondo base e aos criterios 
citados no parágrafo anterior.

Transferencias derivadas de 
convenios ou subvencións

Os Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia 
para o ano 2022 inclúen 352.904.753€, 72 
millóns máis con respecto ao ano anterior, 
en concepto de Transferencias derivadas de 
Convenios e Subvencións con destino ás 
Entidades Locais de Galicia coa seguinte 
distribución por programas:

2. Criterios de reparto Fondo Adicional destinado aos Concellos

Transferencias derivadas de convenios ou subvencións EELL

139.522.156 €

71.136.046 €

22.559.058 €

18.813.16118.813.161 €

15.916.712 €

15.270.452 €

12.985.174 €

11.351.750 €

8.625.117 €

6.708.789 €

6.108.114 €

5.237.500 €

4.794.475 €

4.786.668 €

2.392.425 €

2.210.554 €

1.274.627 €

1.053.463 €

815.508 €

572.614 €

350.000 €

300.000 €

120.000 €

Acción social e promoción social

Dinamización económica do medio rural

Sociedade da información e do coñecemento

Investigación, desenvolvemento e innovación

Actuación e valoración do medio rural

Promoción do emprego

Administración local

Industria, enerxía e minaría

Ordenación do territorio

Administración xeral

Normalización lingüistica

Proteción civil e seguriade

Transferencias a Entidades locais

Infraestruturas

Actuacións ambientais

Turismo

Cultura

Educación

Sanidade

Vivenda

Deportes

Comercio

Xustiza

2.700.000 €

Servizos
de emerxencia

de carácter
supramunicipal

2.470.000 €

Custos mantemento
Centros de Saúde

2.000.000 €

Rede de faixas
secundarias de xestuión

da biomasa para a
prevención de 

incendios

1.800.000 €

Renovación do
parque municipal
de motobombas
contra incendios
e dos camións de
recollida de lixo

1.500.000 €

Concellos resultantes
dun proceso de fusión

1.250.000 €

Retirada matemática
de niños de vespa

velutina

900.000 €

Retirada matemática
de niños de vespa

velutina

145.000 €

institucións penais
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Acción social e promoción social 
39,5%

Promoción do emprego
20,2%

Turismo
6,4%

Actuacións ambientais
5,3%

Dinamización económica do medio rural
4,5%

Actuacións e valoración do medio rural
4,3%

Administración local
3,7%

Industria, enerxía e minaría
3,2%

Cultura
2,4%

Educación
1,9%

Sanidade
1,7%

Vivenda
1,5%

Infraestruturas
1,4%

Ordenación do territorio
1,4%

Transferencias a Entidades Locais

Administración local

Industria, enerxía e minaría

Cultura

Educación

Sanidade

Vivenda

Infraestruturas

Ordenación do territorio

39,5 %

6,4%

20,2%

5,3%

4,5%

4,3%

3,7%

3,2%

2,4%

1,9%

1,7%

1,5%

1,4%
1,4%

TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE CONVENIOS
OU SUBVENCIÓNS POR PROGRAMAS
(peso específico por programas)

27,8 %

32,9 %

24,6 %

3,7 %

9,1 %

1,9 %

PROCEDENCIA FONDOS PROXECTO DE ORZAMENTOS 2022
(%)

Fondo Compensación Ambiental
1,9%

Fondos Propios FCL
27,8%

Fondos Propios Outras Transferencias
32,9%

Fondo Finalistas Estado
24,6%

Fondos Europeos
3,7%

Fondo Resiliencia
9,1%



12. 
- - -

CONCELLO AO DÍA
- - -

O Constitucional declarou nulo o Imposto 
sobre o Incremento do Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana, máis coñecido como 
plusvalía, ao considerar que vulneraba o 
principio de capacidade económica do 
individuo. Unha resolución deste tipo 
era cuestión de tempo; xa dentro das 
100 medidas aprobadas pola Comisión de 
Análise das Facendas Locais da Fegamp, 
como na propia Asemblea Xeral de no-
vembro de 2019, a Federación solicitaba 
a modificación deste imposto.

En concreto, a sentencia anula  os artigos 
107.1 (segundo párrafo) e 107.4 do texto 
refundido da Lei reguladora das facendas 
locais (LRHL). A reforma desta norma 
para dotar de seguridade xurídica tanto a 
cidadanía como ás Administracións locais 
quedaba aprobada o 8 de novembro co 
Real Decreto-lei 26/2021 e entraba en 
vigor dous días despois, contemplando 
unha marxe de seis meses para que os 
Concellos  adecúen as súas normativas 
ao actual marco legal. 

Como norma xeneral, para o seu cálculo 
a nova norma establece a fórmula de 
multiplicar o valor catastral do chan no 
momento do deveño polos coeficientes 
establecidos polos Concellos, fixando uns 
límites que serán a actualizados anual-
mente con norma de rango legal, tendo 
en conta a evolución do mercado. O texto 

da posibilidade aos Concellos –só a efec-
tos deste imposto- de corrixir ata un 15% 
á baixa os valores catastrais do chan en 
función do seu grado de actualización.

Así mesmo, esta reforma ofrece un mé-
todo alternativo que consiste en tributar 
en función da plusvalía real obtida no 
intre da transmisión do inmoble e que se 
determina  pola diferencia entre o valor 
de transmisión do chan e o de adquisición 
e que o contribuínte poderá aplicar se 
amosa que a plusvalía real é inferior á 
resultante da fórmula xeral. Sen ganan-
cia, non se pagará plusvalía.

Por outra banda, o Tribunal Constitucional 
establece que non se revisarán as situa-
cións con decisión definitiva antes da 
sentencia nin aqueloutras que teñan a 
consideración de consolidadas (ex: as 
autoliquidacións non recorridas).

Como novidade de interese, para evitar 
transaccións especulativas, si se gravarán 
as plusvalías xeradas en menos de doce 
meses, é dicir, aquelas nas que entre a 
operación de adquisición e a de transmi-
sión do inmoble transcorra menos dun 
ano.

Deica se adapten as ordenanzas munici-
pais, para determinar a base impoñible do 
imposto, se aplicarán os novos coeficien-
tes que establece o novo Real Decreto-lei.  

Periodo de xeración Coeficiente

< 1 ano 0,14

1 ano 0,13

2 anos 0,15

3 anos 0,16

4 anos 0,17

5 anos 0,17

6 anos 0,16

7 anos 0,12

8 anos 0,1

9 anos 0,09

10 anos 0,08

11 anos 0,08

12 anos 0,08

13 anos 0,08

14 anos 0,1

15 anos 0,12

16 anos 0,16

17 anos 0,2

18 anos 0,26

19 anos 0,36

≥ 20 anos 0,45

Plusvalía e Administración local

O 26 de outubro o Tribunal Constitucional tombaba a fórmula 
de determinación da plusvalía municipal, un imposto que 
para os Concellos galegos supuña cada ano arredor de 47 
millóns de euros. As Administracións locais dispoñen de 6 
meses para adaptar a súa normativa ao novo Real-Decreto.

A partires de todo iso, cómpre valorar as 
perdas que as modificacións poidan supor 
para os Concellos, e compensar ás Entidades 
Locais por esa posible perda de recadación 
como se fixo coas CCAA cando se produciu 
a redución de recadación de determinados 
impostos polo efecto da COVID. En calquera 
caso, é necesario reformar dunha vez por 
todas o financiamento dos Concellos, que 
asumen cada vez máis gasto sen dispor 
dunha maior dotación de recursos. 
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13. 
- - -

FONDO 
GALEGO
- - -

II Foro da Cooperación Municipalista 
da Lusofonía

Autoridades locais de Galicia e de cinco países de lingua oficial 
portuguesa intercambiaron boas prácticas arredor dos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible no II Foro da Cooperación 
Municipalista da Lusofonía, que se celebrou en Braga baixo o 
epígrafe a ‘A localización dos ODS tras a Covid-19: unha mirada 
desde o xénero’ os días 25 e 26 de novembro. Participantes de 
Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Príncipe e Portugal 
compartiron desafíos e estratexias neste encontro organizado 
polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, co apoio da 
Xunta de Galicia e a colaboración da Unión das Cidades Capitais 
de Lingua Portuguesa (UCCLA).

O evento, que puido seguirse online, deu comezo no Día 
Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, 
cunha mesa inaugural na que o presidente do Fondo Galego, 
Juan González, lembrou que o primeiro foro, celebrado en 2019 
en Santiago de Compostela, culminou coa creación da Rede 
de Autoridades Locais da Lusofonía polos ODS, “un espazo de 
participación igualitaria onde todas as partes aprendemos e 

nos fortalecemos”. Unha actuación conxunta que defendeu, así 
mesmo, o subdirector xeral de Acción Exterior e Cooperación 
Transfronteiriza, Xosé Lago, quen indicou que “a Xunta promove 
a colaboración entre Galicia e o Norte de Portugal e máis alá, 
pois os países africanos de lingua portuguesa son prioritarios 
para a cooperación galega”. 

Tamén o secretario xeral da UCCLA, Vitor Ramalho, chamou a 
“xuntar forzas para combater o agravamento da discriminación 
e as desigualdades que trouxo a pandemia”, mentres que a con-
celleira de Cohesión Social de Braga, Carla Sepúlveda, destacou 
como “a crise xerada polo coronavirus puxo de manifesto inter-
dependencias, fraxilidades e prioridades sobre as que debemos 
reflexionar de xeito crítico”. Sobre as consecuencias da Covid-19 
nas comunidades locais falou asemade Herménio Fernándes, 
presidente da Asociación Nacional dos Municipios de Cabo Verde 
(ANMCV), quen apuntou como “os esforzos do arquipélago para 
acadar o desenvolvemento sustentable se viron ameazados”, pero 
destacou ao tempo a “capacidade de resiliencia” do seu pobo.
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ODS 13: Acción polo clima

Os retos do municipalismo perante o 
cambio climático centraron o seguinte 
debate, no que a alcaldesa da vila mozam-
bicana de Boane, Mariana Cupane, puxo 
de relevo como “os eventos climáticos 
extremos afectan en primeiro termo ás 
mulleres e raparigas, que ademais son 
responsables da familia, polo que deben 
buscar solucións como ir á procura de 
auga”, pese a estaren “excluídas dos cír-
culos de poder”. Este enfoque de xénero 
aplicouno tamén a secretaria rexional 
do Ambiente do Goberno do Príncipe, 
Ana Alice da Mata, quen sinalou que a 
erosión provocada pola subida do nivel 
do mar reduce a dimensión das illas e fai 
desaparecer os areais, “afectando non só 
ás comunidades pesqueiras senón espe-
cialmente ás mulleres que viven da salga”.

O vicepresidente da ANMCV, Júlio Lópes, 
incidiu en que “as mudanzas climáticas 

teñen un grande impacto nas illas, de aí 
que os poderes públicos deban adoptar 
medidas para combatelo e fomentar a 
capacidade de adaptación”, cumprindo 
así co ODS 13. No mesmo senso, o con-
celleiro de Medio Ambiente de Moaña, 
Odilo Barreiro, concluíu que “as políticas 
de loita contra o cambio climático deben 
ser transversais en todas as áreas de 
goberno” e chamou a “unha cooperación 
lusófona contra a emerxencia climática”.

A segunda xornada do II Foro da 
Cooperación Municipalista da Lusofonía 
arrincou cunha sesión sobre ruralismo e 
ODS, na que a concelleira de Igualdade de 
Cabanas, Paula González, expuxo como “a 
Axenda 2030 impulsa aos concellos rurais 
a traballar desde unha perspectiva univer-
sal e inclusiva, co obxectivo de que nin-
guén quede atrás”, particularmente tendo 
en conta o envellecemento e dispersión 

da poboación feminina na nosa contor-
na, para o que é preciso descentralizar 
as actividades. 

Tamén o gobernador interino de Cacheu 
(Guinea-Bissau), Fernando Eduardo 
Pires, fixo fincapé en que a distancia a 
determinados servizos como os hospitais 
prexudica nomeadamente as mulleres, 
embarazadas e nais por exemplo, e en 
como “a medida que se ascende nos ciclos 
educativos, a porcentaxe de raparigas 
decrece porque se lles prohibe despra-
zarse lonxe da familia”. Pola súa banda, 
o presidente da Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento 
(Portugal), Paulo Ramalho, subliñou que 
“a pandemia trouxo unha nova querencia 
polo auténtico” e que “resulta de vital 
importancia ter boas condicións de vida 
no rural, para fixar a poboación”. 

ODS 5: Igualdade de xénero

A derradeira mesa do encontro centrouse precisamente 
na igualdade de xénero e no empoderamento de mulleres 
e nenas e estivo moderada pola concelleira de Igualdade 
de Pontedeume, Raquel Caruncho. A presidenta do 
Consello Rexional da Xuventude de Cacheu, Deusa da 
Silva, deu inicio aos relatorios explicando que a equidade 
de xénero está recoñecida na lexislación de Guinea-
Bissau, pero “para a maioría das etnias as mulleres non 
teñen dereito á propiedade da terra nin á herdanza e 
están en desvantaxe no divorcio e no reparto de bens 
entre a parella”, polo que chamou a unha alianza interna-
cional a prol do ODS 5. Pola súa banda, a concelleira de 
Santa Cruz, Jamira Duarte, expresou que “en Cabo Verde 
a pobreza ten rostro feminino” e introduciu o concepto 
de “pobreza de tempo”, indicando que “os homes dedican 
38 horas semanais ao traballo non remunerado e as 
mulleres case 63, o que dificulta o seu acceso ao traballo 
formal, á formación e á autonomía económica”, eivas ás 
que están intentando poñer solución desde o concello.

A continuación, Rogerio Albino, edil do municipio mo-
zambicano de Mandlakaze, apostou por “intensificar a 
participación das mulleres nos cargos decisorios” para 
o cal “é preciso vencer barreiras como o analfabetismo, 
tabús culturais, dificultades económicas, etc.” Para 
rematar, a deputada de Igualdade da Deputación de 
Pontevedra, Victoria Alonso, explicou como a institución 
provincial está a traballar cunha “cultura igualitaria”, 
tamén cara o interno, e glosou as diferentes iniciativas 
impulsadas a prol da igualdade e contra a violencia 
machista. 

Alén dos relatorios, o programa do II Foro da Cooperación 
Municipalista da Lusofonía incorporou unha presenta-
ción sobre educación para o desenvolvemento e outra 
sobre o proxecto ‘Rumo a 2030’ do IMVF.

Asinado: Comisión Executiva do  
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade



15. 
- - -

AXENDA
- - -

Os pasados días 11 e 12 de novem-
bro celebrouse o “Encontro galego de 
Ciberseguridade”, organizado polo nodo 
galego CIBER.gal. Xunto ao presidente 
da Federación, Alberto Varela, na inau-
guración participaron representantes 
das demais institucións integrantes; o 
conselleiro de Facenda e Administración, 
Miguel Corgos e o director de Relaciones 
Institucionais e Estratexia do INCIBE, 
Miguel Ángel Cañada.

No trascurso das xornadas tivo lugar unha 
palestra denominada “Dixitalización das 
AAPP: Seguridade da información e ciber-
seguridade” ,  moderada polo coordinador 
da Fegamp, Raúl Fernández, e na que 
participaron representantes técnicos das 
catro Deputacións e da Amtega.  

Entre outros temas, nesa mesa fíxose 
fincapé sobre a grande importancia da 
concienciación do tecido administrativo 
público no tema da ciberseguridade, 
tanto de traballadores como dos propios 
cargos políticos. Así mesmo, cada un dos 
organismos representados comentou as 
súas propias actuacións na materia e os 
distintos niveis de axuda aos Concellos, 
destacándose a materialización, en breve, 
dun convenio marco consistente na con-
tratación dun amplo conxunto de servizos 

para a cidadanía e empresas pero, sobre 
todo, para a Administración e nela no-
meadamente a Administración local.

Comentouse o grave problema da ex-
clusión financeira motivada polo peche 
de oficinas bancarias e a redución xeral 
de horarios de atención ao público que 
empuxa ao usuarios á banca dixital, rea-
lidade para a que moita xente non está 
preparada, nin ten medios nin coñece-
mentos, acabando sendo branco fácil dos 
ciberdelincuentes.

Outro dos graves problemas a debate foi 
a carencia de especialistas, dunha banda 
porque das universidades non saen sufi-
cientes e en segundo lugar porque moitos 
dos que saen, ante a falla de estímulos 
profesionais e de compensacións salariais 
acordes á súa capacidade, vanse exercer 
a súa labor fóra de Galicia. Ademais 
constatouse a inadaptación dos RPTs da 
Administración local a estas necesidades.  

Por último todos os participantes esti-
veron de acordo na absoluta necesidade 
da coordinación das distintas administra-
cións, e mesmo empresas e universidades, 
nestas tarefas, considerando o nodo gale-
go CIBER.gal como a grande oportunidade 
para que isto suceda.

O vicepresidente da Fegamp, Alfonso 
Villares, recolleu o premio que a 
Federación Galega de Piragüismo conce-
deu á Fegamp para recoñecer a aposta dos 
Concellos por este deporte. Tras agradecer 
o galardón e trasladar o parabén ao resto 
de deportistas e institucións premiadas, 
Alfonso Villares confirmou a importancia 

que o municipalismo da a práctica depor-
tiva, xa que mellora ás persoas e constrúe 
unha sociedade mellor. Villares valorou o 
esforzo que fan os deportistas e reafirmou 
o compromiso dos alcaldes e alcaldesas 
para axudalos a desfrutar da súa activi-
dade física e conquistar todos os triunfos 
aos que aspiren.

A Fegamp premiada 
polo mundo do deporte

Encontro galego 
de ciberseguridade

Os Concellos temos ante nós un reto ineludible; ensamblar a 
dixitalización co resto da maquinaria de xestión municipal e que 
dito sistema sexa seguro. A Fegamp traballa para que as Entidades 
Locais dispoñan de asesoramento e coñecemento no campo.



16. 
- - -

A FONDO: ODS6
- - -

O ODS6 leva por título “Auga Limpa e 
Saneamento” e ten como principal misión 
fomentar aquelas accións que permitan 
garantir a dispoñibilidade e a xestión sus-
tentábel da auga e o saneamento axeitado 
das augas residuais para toda a poboación 
mundial:

1. Atinxir o acceso universal e equitativo 
á auga potábel a un prezo asumíbel 
para o conxunto da poboación. 

2. Ter un saneamento e servizo de hixie-
ne axeitado, con especial fincapé ás 

necesidades de todas as persoas en 
vulnerabilidade.

3. Mellorar a calidade das augas reducin-
do a contaminación, eliminando a ver-
tedura e emisión de produtos químicos 
e materiais perigosos, procurando a 
súa reutilización.

4. Ecoeficiencia nos recursos hídricos, 
focalizándose na sustentabilidade da 
extracción e o abastecemento de auga 
doce.

5. Xestión integrada dos recursos hídricos.

6. Protexer e restaurar os ecosistemas 
relacionados coa auga, incluídos as 
fragas, montañas, as zonas húmidas, 
os ríos, os acuíferos e as lágoas.

7. Ampliar a cooperación internacional e 
o apoio aos países en desenvolvemen-
to para crear capacidades nos progra-
mas relativos á auga e saneamento.

8. Apoiar e fomentar a participación das 
comunidades locais.

Consumo de auga potábel e prezo da auga

Unha persoa ten acceso á auga potábel se 
a súa fonte está a menos de 1 quilómetro e 
se polo menos pode garantirse uns 20 L por 
persoa e día (ou sexa, 7,3 m3 por habitante 
e ano). Baixo esta premisa 844 millóns de 
persoas no mundo, aproximadamente un 
12% da poboación mundial (fundamental-
mente na África subsahariana), non teñen 
acceso a auga potábel. Os datos en Europa 
superan o 90%, e o valor para España é 
superior ao 99% da poboación cuberta con 
acceso a auga potábel.

No ano 2018 o consumo medio de auga nos 
fogares españois foi de 48,5 m3 por persoa 
e ano, cunha distribución no territorio ben 

diferente. Galicia atópase por debaixo da 
media española, cun consumo nos fogares 
de 45,6 m3/persoa ano. Débese destacar 
que non existe unha relación directa en-
tre as zonas con maior estrés hídrico e os 
datos de consumo.

O prezo medio da auga en España en 2018 
foi de 1,91 €/m3. Neste caso si existe 
unha moi boa correlación entre o prezo 
e a dispoñibilidade de auga, pois son as 
zonas cunha maior tendencia a ter secas 
continuadas as que presentan un prezo 
da auga máis elevado. Galicia é das co-
munidades autónomas cun prezo da auga 
máis baixo.

No portal do banco mundial relati-
vo á auga (wbwaterdata.org) pode 
atoparse unha inxente cantidade 
de datos que permiten ter unha 
radiografía das consecución das 
metas en función dos diversos 
indicadores. Así, a finais do ano 
2020 o 74% da poboación mundial 
tiña a acceso a sistemas seguros 
de potabilización de augas e tan 
só un 56% das augas residuais eran 
procesadas en estacións depurado-
ras de tratamento que eviten a súa 
vertedura directa aos ecosistemas 
coa consecuente contaminación. 

Gumersindo 
Feijóo 
Departamento de 
Enxeñaría Química 
CRETUS

Vicerreitor de 
Planificación, Tecnoloxías 
e Sustentabilidade da USC 
 
gumersindo.feijoo@usc.gal
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ODS6: 
Agua limpa e saneamento

Ben esencial, a auga centra en exclusividade un dos Obxectivos do 
Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU. A súa xestión é complexa: 
garantir o acceso para a produción pero tamén para o consumo 
humano, empregar mecanismos para a súa mellor xestión e aplicar 
tratamentos de limpeza para minorar a contaminación e os seus 
efectos negativos. Involucra a todas as Administracións. En pleno 
proceso de recuperación e transformación, a política que se aplica 
na xestión da auga é determinante para a obtención de axudas. En 
Galicia, a norma está agora en debate. 



Pegada hídrica

O consumo de auga non se produce tan só polo seu “gasto” 
directo nos fogares e actividades industriais, senón que tamén 
a produción de bens de consumo supón un “gasto” indirecto de 
auga. A contabilidade de ambos factores pode calcularse pola 
pegada hídrica, pois mide o volume de auga doce empregado ao 
longo da cadea de produción dun produto ou servizo. Xunto coa 
pegada de carbono é un dos indicadores ambientais con maior 
desenvolvemento nos últimos anos para medir a sustentabili-
dade de produtos e procesos.

Existen dúas metodoloxías para o seu cálculo:

I. O enfoque da Rede da Pegada Hídrica (WFN, polas 
súas siglas en inglés), na que se definen tres tipos de 
indicadores en función da súa procedencia:

 > Auga verde: relacionada coa auga de choiva incorpo-
rada no produto ou a evapotranspirada polas plantas.

 > Auga azul: relacionada co consumo de auga doce.

 > Auga gris: relacionada coa calidade da auga e a súa 
contaminación debido á vertedura de substancias 
contaminantes nun proceso.

II.  A norma ISO 14046 basease na metodoloxía da Análise 
de Ciclo de Vida (ACV). A aplicación da filosofía de 
ciclo de vida implica a avaliación das cargas ambien-
tais, dende o berce ata a cova, asociadas ás etapas de 
extracción de materias primas, transporte, produción, 
distribución, uso e fin de vida.

Nun estudo que publicamos no ano 2018 calculouse o im-
pacto ambiental de 26 cidades españolas coa metodoloxía 
da ACV (Figura 4). Neste caso cuantificouse a pegada hídrica 

tendo en conta tanto o consumo de auga nos fogares como 
nas diversas actividades produtivas. As cidades galegas 
analizadas están ben situadas, xa que se atopan con valores 
máis baixos da mostra analizada de cidades españolas. O 
valor medio da pegada hídrica para a mostra de cidades 
españolas consideradas foi de 64±9 m3 por habitante equi-
valente e ano. Existe unha flutuación significativa entre as 
diferentes cidades que está directamente relacionada coas 
taxas de consumo de auga.
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Figura 1.  
Prezo da auga  
nas diferentes  
comunidades autónomas.  
(Fonte INE)
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1,13Castela e León

1,01A Rioxa

Saneamento das augas residuais

A nivel mundial, no ano 2020, tan só o 56% das augas residuais 
urbanas e industriais foron depuradas axeitadamente previa a 
súa vertedura á natureza. Ao igual que co acceso á auga potábel 
existe unha clara diferenza entre o hemisferio norte e sur; así 
na África subsahariana a porcentaxe é inferior ao 10% e en 
Sudamérica, coa excepción de Chile, a porcentaxe de depuración 
atópase nun valor medio do 30%.

España sitúase, no 86%, por debaixo da media europea. Os 
países con PIB semellantes teñen porcentaxes por enriba do 
93%; polo tanto, nos vindeiros anos cómpre afondar na mellora 
das infraestruturas de saneamento e depuración coa meta de 
atinxir valores por enriba do 90%

Tras varios sinalamentos, en 2017 España recibiu unha sanción 
da Comisión Europea pola deficiente depuración dalgunhas en 
17 Estacións Depuradores de Augas Residuais (EDAR) e pídese 
unha multa de 50 millóns de euros e 171.217,2 € diarios ata 
que se solucionen os problemas. 3 das EDAR sancionadas están 
en Galicia.
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Figura 4. Pegada hídrica de diversas cidades (m3 agua doce/habitante). Fonte dos 
datos: González-García, S., Manteiga, R., Moreira, M.T., Feijoo, G., (2018). Assessing 
the sustainability of Spanish cities considering environmental and socio-economic 
indicators. Journal of Cleaner Production 178:599-610



18. 
- - -

A FONDO
- - -

A xestión da auga

O prezo xusto deste recurso é igual á combinación da prestación do 
servizo cos valores medioambientais, sociais e culturais. A reforma da Lei 
autonómica removerá os elementos dos pratos da balanza pero o resultado 
final deberá ser o equilibro. A fórmula: concienciación, infraestrutura/
administración de calidade e cooperación interadministrativa.

En Europa, a directiva 2000/60/CE co-
ñecida como Directiva Marco del Auga 
(DMA), establece a actuación comunita-
ria en política de augas. A súa transposi-
ción na nosa terra vén determinada por 
unha serie de normas estatais, autonó-
micas e ordenanzas municipais, que per-
seguen garantir o acceso da poboación 
favorecendo o desenvolvemento econó-
mico e social e preservando os recursos 
medioambientais. Dentro da coordina-
ción entre Xunta de Galicia e Entidades 
Locais para a xestión deste recurso, en 
2013 asinouse un Pacto da Auga con 
trinta medidas respecto á información, 
financiamento, prestación de servizos, 
sostibilidade, xestión, coordinación e 
administración hidráulica.

A xestión da auga está condicionada 
pola orografía e a distribución poboa-
cional, factores ambos moi marcados 
no caso de Galicia. Segundo destaca o 
último Informe sobre o ciclo integral da 
auga en pequenos e medianos municipios 
(Libro verde da gobernanza da auga en 
España, 2020), Galicia é a Comunidade 
con máis proporción de municipios entre 
1.000-5.000 habitantes (53,99%) e o 
94% son de menos de 20.000. O tamaño 
reduce progresivamente a capacidade 
técnica e financeira ao dificultar o ac-
ceso á economía de escala e encarecer o 
custo por usuario. A situación agrávase 
coa elevada dispersión en tanto que o 
número de entidades de poboación por 
municipio está en 32,9 cando a media de 

España é 4 ou 5. Por outra banda, canto 
menor é o municipio ou a poboación, a 
actividade ofrece menor atractivo para 
a iniciativa privada.

O informe sinala tamén, que se ben a 
cobertura é practicamente universal 
(97,5% en Galicia, 99,6% de media 
en España), os problemas teñen que 
ver maioritariamente coa calidade da 
auga e os mecanismos de control con 
déficits no estado das infraestruturas e 
perdas nas redes, establecéndose unha 
correlación directa entre o tamaño do 
municipio e o estado de conservación 
da rede.

Poboación Ben (%) Regular (%) Mal (%)
Indicador 

Conservación

<1.000 78,65 18,89 2,50 0,88

1.001 - 5.000 82,85 14,28 2,88 0,90

5.0001 - 20.000 90,10 7,52 2,38 0,94

Fonte: Libro verde da gobernanza da agua en España a partir da Enquisa de infraestruturas e 
Equipamentos Locais (2018)



EELL e o 
anteproxecto da Lei 
galega da auga

O director xeral da Fegamp, José Manuel Chapela, 
achegou á xornada técnica “Modelos de xestión do ciclo 
integral da auga” as previsibles vicisitudes do proxecto 
de Lei da auga no que está a traballar a Xunta de Galicia.

Ante os expertos convocados polo Colexio 
de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos 
de Galicia xunto con Augas de Galicia, 
José Manuel Chapela amosou o apoio da 
Fegamp e o municipalismo para emprender 
a necesaria mellora da xestión da auga. 
Se ben valorou diversos sistemas, subliñou 
que en calquera caso a xestión deberá le-
varse a cabo de forma sostible e eficiente 
nos termos contidos na Lei de Bases do 
Réxime Local.

Tras repasar as dificultades desta xestión 
–especialmente en Concellos pequenos e 
medianos- como a falla de financiamento,  
as deficiencias nas estruturas, a disper-
sión poboacional e configuración territo-
rial e outros factores sociais e políticos, 
o director xeral da Fegamp explicou as 
premisas que a futura norma autonómica 
debe ter en conta e que tanto Fegamp 
como distintos Concellos comunicaron nas 
alegacións ao texto: 

1. Necesidade de clarificar as compe-
tencias na materia, especialmente 
respecto á depuración. Cómpre 
resolver a diverxencia entre a lexis-
lación local e sectorial xa manifesta 
na Lei de Augas.

2. É imprescindible que a norma veña 
precedida dunha rigurosa memoria 
económica e estudios de custos. 

3. A norma debe elaborarse en leal-
dade institucional coas Entidades 
Locais, sen tutelas nin imposicións. 

4. A futura Lei deberá ser respectuosa 
coa autonomía local, en tanto toca 
unha das competencias nucleares 
dos Concellos.

5. O texto deberá necesariamente 
considerar a posible incidencia das 
súas medidas nas facendas locais e 
establecer, en caso de afectación, 
mecanismos oportunos de com-
pensación de conformidade co 
disposto na Lei e no Pacto Local 
asinado entre a Xunta e a Fegamp 
en 2013.

6. A Lei debe procurar a colabora-
ción entre as Entidades Locais 
mediante a creación de manco-
munidades e/ou consorcios fronte 
á creación de novos entes xera-
dores de confrontación como as 
“aglomeracións urbanas” previstas 
no anteproxecto de Lei. Así mes-
mo, a colaboración institucional 

Xunta-Concellos non debería 
quedar limitada aos convenios.

7. En base a experiencias positivas 
nesta liña, deberíase impulsar o 
papel de asistencia, colaboración 
e coordinación das Deputacións 
Provinciais. 

8. Conviría ter en conta o papel das 
comunidades de usuarios, inicia-
tivas que están a demostrar grandes 
logros en Galicia.  

9. En materia de participación nas 
inversións de subministro e sanea-
mento, a norma debería determinar 
a participación das Entidades Locais 
(Concellos e Deputacións) en base a 
máis criterios de representatividade 
que a poboación, como dispoñibili-
dade orzamentaria, capacidade de 
xestión, viabilidade técnica, etc.

Máis dunha década despois da sinatura 
do Pacto da Auga, como representante 
do Municipalismo, a Fegamp aproveitou 
este foro para instar á Xunta de Galicia a 
sentar as veces que sexan necesarias na 
busca das mellores solucións na xestión 
dun ben tan importante social, económica 
e medioambientalmente como é a auga.
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Neveras, equipos de música, mobles, 
bicicletas, adornos, roupa... Ao alma-
cén empregado polo Concello de Allariz 
no Polígono de Chorente como Punto 
de Recollida e Recuperación (ReR) de 
obxectos chega de todo e volve saír con 
novo destino e novos donos e donas. 
Este servizo estase a conformar como 
paradigma das políticas municipais: 
medidas prácticas, rendibles, sosti-
bles e protagonizadas pola cidadanía. 
O resultado supera amplamente a 
aceptación; o éxito desta medida rula 
por toda Galicia de boca en boca e os 
datos abraian: en pouco máis de tres 
meses exhibiron 147 obxectos dos cales 
98 volven prestar servizo nas casas de 
galegos e galegas e 1 foi devolto. Ao 
fronte desta trasfega perfectamente 
organizada está Miguel López, traballa-
dor municipal e membro da Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de 
Allariz, que explica a Concellos Galegos 
os detalles de funcionamento. Baixo a 
idea do aproveitamento dos recursos 
e a certeza de que a reciclaxe va máis 
alá da separación do lixo nas casas e 
negocios, calquera persoa pode ir de-
positar os seus artigos e calquera pode 
ir recoller o que lle conveña. Basta 
con concertar unha cita con Miguel. 

Non hai custo nin requisito algún. A 
maiores, para os habitantes de Allariz, 
o Concello dispón dun servizo de reco-
llida de grandes aparellos tres veces 
ao ano. Tampouco hai límite á hora de 
entregar ou levar artigos, e o mesmo 
unha familia leva dous lámpadas que 
unha vintena de electrodomésticos 
e instrumentos de cociña. Tan só hai 
unha condición para os novos propie-
tarios e propietarias: unha fotografía 
do obxecto na súa nova vida que forma 
parte da campaña de concienciación de 
reciclaxe que o Concello fai a través de 
Instagram e Facebook.

A nave é unha auténtica central de se-
paración de residuos; todo o que non 
sirve para ofertar organízase en palés 
para o seu correspondente tratamento, 
así, o mesmo fan recollida de tapóns 
e latas que nun día entregan corenta 
frigoríficos e vinte lavadoras.

 O Concello de Allariz consegue con 
este servizo múltiples impactos po-
sitivos: diminuír o volume e custo da 
recollida de residuos, reducir o impac-
to medioambiental, ofrecer bens sen 
custo algún e sobre todo, concienciar 
e mobilizar á sociedade respecto á 
utilidade e vida das cousas.

20. 
- - -

INICIATIVAS LOCAIS
- - -

Punto de Recollida 
e Recuperación 
(ReR)

Un servizo municipal e tres grandes logros 
no eido económico, medioambiental e social. 
Iniciativas como a de Allariz amosan o interese 
da cidadanía polas políticas medioambientais e 
a súa disposición a colaborar activamente.
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REPORTAXE
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CONVIVE.COMigo

Segundo datos da fiscalía, en 2020  abríronse expedientes 
a 211 menores por violencia filio-parental. Un programa 
pioneiro busca a colaboración das Entidades Locais co sistema 
xudicial de menores. Con ese chamamento a asociación Arela 
acudiu á Fegamp:  os Concellos poden ser un importante 
elo na reconstrución de familias con conflitos.

O proxecto está en marcha na provincia 
de Pontevedra... de momento. Dende 
2018 e coa COVID-19 entre medias, 
recibiu oito derivacións do Xulgado de 
Menores desa circunscrición. O obxec-
tivo é claro: traballar con eles para 
reconducir a súa relación de maltrato 
aos pais.  De que maneira? O programa 
CONVIVE.COMigo da asociación ARELA 
e a Xunta de Galicia busca persoas ou 
familias que queiran convivir cun/cun-
ha adolescente que teña que cumprir a 
medida xudicial de convivir con outra 
persoa, familia ou grupo educativo. 
A idea é aportarlle un modelo de 

convivencia nun ambiente socializador 
e positivo que lle permita modificar as 
conductas que motivaron a medida 
xudicial e tratar de que asimile outra 
forma de relacionarse e vivir para que 
que non reincida nos mesmos feitos, 
comportamentos e actitudes. 

Fronte as posibles reticencias, a tran-
quilidade dunha decisión xudicial que 
basea  en exhaustivos informes técni-
cos e do fiscal confirmando a idonei-
dade da medida e do/da menor, xa que 
non todos poden acceder a esta opción. 
Durante o tempo de acollida –de entre 
6 meses e un ano- o menor mantén 

o contacto coa súa familia de orixe 
para ir traballando as dificultades de 
relación e a familia receptora conta con 
formación e apoio sempre. A dispoñibi-
lidade de unidades de acollida por todo 
o territorio reduce o desprazamento e 
o impacto na vida do mozo ou moza. 
As familias receptoras contan sempre 
con formación e apoio. 

Concellos Galegos recolle a experiencia 
dunha familia (para salvagardar a in-
timidade do/da menor, non se indican 
nomes nin localidade) e dun Concello 
participantes no programa.

“Nai” e “Fillo” ,  parte dos membros 
dunha familia que acolleu a unha per-
soa en reintegración familiar, aportan 
a súa perspectiva: 

 — Nai: Souben do programa en 2018, a 
través dun medio de comunicación. 
Consulteino co resto da familia, es-
tiveron de acordo –sen o seu apoio 
non o faría- e contactei con Arela, 
valoráronnos, básicamente pregun-
tas sobre a nosa forma de vivir, 
relacións familiares, etc e entramos 
no periodo de formación

 — Fillo:  Participamos todos. Durante 
un par de semana viñan psicólogos e 
traballadores sociais días alternos e 
nos daban charlas, poñíannos casos 
prácticos...

 — Nai: Coñecimos aos pais en meno-
res e non tivemos máis contacto, á 
persoa que viu a casa dous ou tres 
día despois, cando chegou. Fixemos 
os trámites académicos e de médico, 
tampouco é moito, e tentamos que 
vira e se integrara na nosa forma 
de vivir.

 — Fillo: Foi unha máis, non había 
diferencias. As normas eran ás de 
casa. Ás veces me veía reflexado e se 
estaba de mal humor sentábamos a 
falar. Ao comezo a relación era máis 
pechada, logo moi ben e de feito 
seguimos en contacto.

 — Nai: Non vou negar que houbo mo-
mentos difíciles, nos que tiven que 
reñir, como aos meus fillos. Se nal-
gún caso tiña dúbidas ou situacións 

que non sabía como manexar non 
tiña máis que levantar o teléfono e 
os traballadores de Arela estaban alí. 
Pero coido que o puxo doado. Á miña 
casa chegou unha persoa con medos, 
desordes alimenticios, ofuscación e 
rebeldía, como meu fillo din: enfada-
da co mundo. Unha das cousas que 
agradecía era a nosa forma de resol-
ver as discusións; cando os reproches 
rematan, rematan, se pasa páxina. E 
quedaba liberada. Coido que apren-
deu outra forma de xestionar os con-
flitos. Sentíase protexida e relaxada. 
Agora é unha persoa agradecida, 
resolutiva, independente. Definitiva 
e claramente madurou. Para todos 
nós é unha experiencia intensa pero 
gratificante, que tamén che fai ver 
as cousas doutra maneira.



Como xurde a colaboración do Concello de Marín? 

Foi a propia asociación Arela a que contactou connosco e ofreceunos a 
posibilidade. Reunímonos cos seus representantes, explicáronnos de forma 
pormenorizada o programa e pareceunos moi positivo. Ademais non nos 
supuña custo algún nin complicación a nivel de xestión que non puidésemos 
asumir así que puxémonos mans a obra para sumar sinerxías da Asociación 
e dos nosos Servizos Sociais e comezar.

Canto levades no programa e que balance facedes?

A posta en marcha foi en febreiro de 2021, tras varias xuntanzas coa 
Asociación para ver as accións a emprender. Pouco despois, en maio, dúas 
unidades familiares xa comezaran os trámites, polo que estamos satisfeitos 
ata o momento. Ao ser unha iniciativa nova é necesario deixar un tempo 
de difusión e aclimatación para que as familias que poidan estar interesa-
das ou pensándoo coñezan ben o proxecto, testemuñas doutras familias 
colaboradoras...  en xeral estamos contentos e cremos que pode ser un 
servizo moi positivo. 

En que consiste exactamente a colaboración do Concello?

Nun primeiro intre, o noso traballo foi coordinar o equipo da Asociación co 
noso departamento de Servizos Sociais. Toda vez que a adhesión ao pro-
grama era realidade, démoslle difusión a través de medios de comunicación 
e das nosas propias redes sociais para que a poboación de Marín tivera 
información. Mantivemos por outra banda contacto con outros sectores, 
como ONGs da nosa localidade que están moi implicadas na atención social 
e contan cun importante número de voluntarios e voluntarias aos que, 
polo seu perfil, podería interesarlles a iniciativa. É a maneira de topar 
familias pola nosa parte, dándolle toda a publicidade posible ao programa 
e aportando un número de contacto de Arela que se encarga de darlles toda 
a información necesaria para converterse en familias de acollida. 

Que dificultade ou esforzos supón a implantación ou desenvolvemento?

A verdade é que a dificultade é mínima. A nivel orzamentario non supón 
inversión algunha e respecto a xestións tampouco porque se encarga de 
todo Arela; eles toman contacto coas familias, realizan a selección, o segui-
mento... Iso facilita moito a colaboración porque quizais non poderiamos 
asumir internamente esa carga de traballo ao non contar nin con profesionais 
especializados no eido nin con capacidade de contratación. Sen dúbida estes 
son puntos a favor para sumarse como Concello, xa que a xestión é sinxela 
e responde, sobre todo, á capacidade de difusión. E unha das cuestións que 
nos parece máis importante é que cando as familias deciden iniciar este 
reto non se senten soas en ningún intre; a asociación ofrece un servizo de 
acompañamento fundamental. 

Cal é a repercusión nos marinenses e marinensas?

Como comentei houbo xa dúas familias que comezaron os trámites, se 
ben moitas máis persoas amosaron interese e contactaron con Arela para 
informarse. O interese crece na poboación de Marín e é importante subliñar 
que non leva carga económica para as familias, o que posibilita que a 
capacidade adquisitiva non sexa impedimento para  calquera familia que 
queira animarse a participar.

Que diría a outros compañeiros e compañeiras ao fronte de Concellos? 

Por suposto que animamos a Concellos do noso tamaño ou similar a adherirse 
a proxectos coma este, maduros e cun colectivo experto detrás, neste caso da 
asociación Area. Dende a Administración local debemos poder tender pontes na 
asistencia social. Xa estamos a facelo en moitas ocasións cos propios servizos 
que xestionamos, pero colaborar con iniciativas que cubran as necesidades de 
colectivos vulnerables tan concretos permítenos chegar a eses espazos de axuda 
onde quizais non poderíamos estar presentes doutra maneira. 

www.arela.org 
convive@arela.org 
986 212 537

María Ramallo 
Alcaldesa de Marín
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FALADOIRO
- - -

Violencia dixital: maltrato 24h/7d

A finais de novembro o Parlamento Galego aprobou, por unanimidade 
de todas as formacións políticas, a modificación da Lei galega 
de violencia de xénero para que o maltrato exercido a través das 
novas tecnoloxías sexa recoñecido como ataque machista. 

A enquisa de UNICEF deste mesmo ano 
son os únicos datos sobre a realidade 
dun comportamento machista que conta 
cunha nova ferramenta para o maltrato. A 
presidenta da Asociación Stop Violencia de 
Género Digital, Encarni Iglesias, confirma a 
falla de estatísticas oficiais pero compar-
te con Concellos Galegos o coñecemento 
exisistente:

De qué falamos exactamente?

De todo tipo de violencia exercida a través 
de calquera medio tecnolóxico: internete, 
redes sociais, whatsapp, correos electróni-
cos, chamadas telefónicas,etc.  E violencia 
pode ser insultos, acosos como chamar 
nunha hora noventa veces, programas es-
pía, coaccións... calquera tipo de agobio ou 
medo da vítima por un maltrato mediado 
por calquera terminal ou dispositivo.

A tecnoloxía amplifica o poder do 
maltratador?

Até o infinito, vintecatro horas, sete días 
á semana, trescentos sesenta e cinco días 
ao ano aínda que non estea coa vítima. 
Moitas veces dende os xulgados non se 

explica ben que a orde de afastamento leva 
en si prohibición de calquera comunicación 
e os maltratadores pensan que poden se-
guir a lanzar insultos nas redes, chamar... 
ou crean perfís falsos para continuar co 
maltrato. Non lle dan o mesmo rigor ao 
quebrantamento de condena pero calquera 
contacto é un quebrantamento igual.

Entón o maltrato machista dixital é máis 
depredador?

Cruel, eu diría que é máis cruel. A violencia 
física tela enfronte, e a psicolóxica é cons-
tante, pero cando tes ao agresor diante 
ves vir o golpe. O problema da dixital é 
que non ves ao agresor e non podes tentar 
defenderte.

Tedes recoñecido algún efecto 
específico nas vítimas?

O principal problema é que a sociedade 
non a visualiza como un tipo de violencia 
e por outra banda como non sabemos como 
pór fin ao “problema” normalizámolo e 
vivimos con el pero o dano psicolóxico a 
longo prazo é moi grave porque vives con 
sensación de inseguridade.   

É máis doado probala?

Non porque as probas dixitais son moi ma-
nipulables e para que sexan aceptadas nun 
xuízo ten que ir acompañadas dun informe 
pericial, ten que ser requirido... 

Hai diferencias nos perfís dos 
maltratadores e das vítimas dixitais 
respecto aos da violencia física?

Calquera muller ou rapaza que teña telé-
fono ou ordenador pode ser vítima. Entre 
as mozas vemos conceptos moi erróneos: 
cren que si non están pendentes do que 
fan ou queren controlar o seu móbil non as 
queren. Non tes que dar as claves do teu 
teléfono a ninguén porque a persoa ten 
que confiar en ti. E entre mulleres xa de 
máis idade con síndrome do niño baleiro, 
ou as que se evaden dos problemas nas 
redes sociais porque ninguén ten unha 
vida perfecta e pasan moitas horas co-
nectadas crean un mundo paralelo onde 
es quen de dar información ou dicir cousas 
que non darías a ninguén cara a cara... e 
isto mesmo en canto aos maltratadores, o 
anonimato fai que perdan medo ou falen 
e actúen de forma máis cruel.

VÍTIMAS NO EIDO TECNOLÓXICO EN ESPAÑA ENTRE 11 - 18 ANOS

Grooming
(contacto dun adulto a través da internete,

chats, redes sociais, etc con fins pederastas)
6,5 % 13 %

Sexting
(presión ou chantaxe sexual) 6,8 % 16 %

Sentiron:

angustia 14,5 % 29,4%

medo 19,5 % 30 %

inseguridade 17,9 % 38,1 %

HOMES MULLERES
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O maltrato machista, consecuencia máis atroz da pretendida desigualdade entre ho-
mes e mulleres, segue na nosa sociedade. Por iso, con motivo do Día  Internacional 
da Eliminación da Violencia contra a Muller, a Fegamp lembra ás vítimas que os 
Concellos están aí para axudalas a saír desa situación e reitera o firme compromiso 
das Entidades Locais de combater tan inxusta, irracional e gran eiva.

A COVID19 agravou e agachou o problema, pero a desfeita da pandemia vén 
seguida dunha oportunidade para avanzar cara a unha metamorfose histórica 
en todos os eidos: as bases que rexen o estilo de vida, o emprego dos recursos 
naturais, a economía, os dereitos e as relacións humanas. Neste último punto 
se encadra o obxectivo de acadar a igualdade de xénero, principio esencial para 
unha sociedade xusta, pacífica, próspera, sostible e absolutamente incompatible 
co maltrato á muller.

Cando acada saír á luz, a violencia física -máis identificable ou perceptible- é a que 
fai saltar as alarmas máis veces. Pero o maltrato ás mulleres prodúcese acotío, en 
case todos os ámbitos da vida e baixo distintas formas: discriminación, violencia, 
vexación, dominio, ameaza, acoso, enmudecemento, privación... Mais recentemente 
recoñecida pero non por iso menos cruel, nesta lista incluíuse a violencia vicaria, 
é dicir, aquela que o maltratador exerce contra as persoas que a muller máis quere, 
normalmente fillos e fillas, coa intención de xerarlle sufrimento ou sometela.

Se ben ao longo dos últimos anos as estatísticas amosan avances importantes 
nalgunhas formas de maltrato como a ablación, aínda deixan cifras tremebundas 
como que case unha de cada tres mulleres do mundo de 15 anos ou máis sufriu 
violencia física ou sexual ao menos unha vez na súa vida.

Aquí, en Galicia, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia do ano pasado rexistra 
6.073 vítimas da violencia de xénero (1,27% máis que en 2019), 3 asasinatos machis-
tas e un dato moi preocupante: un 84% de renuncias a continuar co proceso xudicial.

Os Concellos somos para a cidadanía a Administración tanxible; o refuxio das 
persoas cando teñen dúbidas, necesidades, problemas... A confianza que depositan 
en nós é unha gran responsabilidade que cobra máis peso canta máis gravidade 
reviste a situación e, fóra de toda cuestión, a vida e integridade das persoas é a 
maior das prioridades.

Esta relación directa, a nosa capacidade de xestión, xunto co noso coñecemento 
e acción á hora de dar forma ao modelo de convivencia, convírtenos nun actor 
esencial en calquera política, pero de xeito especial naquelas que inciden direc-
tamente nas persoas.

O compromiso do municipalismo galego fronte a violencia de xénero va máis aló de 
diminuír os rexistros de vítimas; persegue erradicar ese maltrato astuto e invisíbel 
que oprime de distintas maneiras ás mulleres impedíndolles o seu desenvolvemento 
e traballa na concienciación para que a igualdade sexa inherente á nosa sociedade.

E dende este posicionamento, a Fegamp, en nome das Entidades Locais Galegas:

 > Instamos ás demais Administracións, institucións, entidades públicas e pri-
vadas, axentes sociais e á cidadanía en xeral, a sumarse a esta declaración 
de denuncia e compromiso para erradicar calquera tipo de violencia contra 
as mulleres.

 > Sinalamos a necesidade dunha abordaxe global e profunda, con liñas de 
acción sobre todas as formas do maltrato, incidindo non só na asistencia 
senón axudando a dar visibilidade a todo tipo de situacións e adoptando 
medidas de prevención que eviten o sufrimento.

 > Reivindicamos a importancia do municipalismo nesa inescusable transfor-
mación que debe pór fin ao maltrato ás mulleres e a acorde participación 
na toma de decisións que precise dito proceso.

 > Requirimos recursos económicos e humanos para a implementación de 
proxectos de axuda e empoderamento das mulleres 

 > Demandamos a mellora e prioridade das políticas e leis a favor do desen-
volvemento das mulleres, garantindo a súa aplicación en calquera espazo e 
circunstancia a prol de protexer os seus dereitos.

 > Subliñamos o valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, 
intelectual e humano e, por tanto, a necesidade de asegurar a súa partici-
pación plena e efectiva en todos os niveis de liderado.

#25N

#concellosgalegos

#PoloBoTrato 
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A desinformación 
no mundo dixital

Normalmente os danos producidos por ciberataques se 
limitan a perdas económicas ou de seguridade nos datos 
que, co tempo, son rectificables recuperando a operativa 
do xeito máis rápido e eficiente posible, remontada que 
se coñece como resiliencia ante ciberataques. Porén, 
cada vez máis, se suceden ataques que teñen como 
obxectivo alterar o funcionamento dun dos principais 
elementos do desenvolvemento dunha democracia e 
dun sistema de Goberno moderno: a opinión pública

Raúl Fernández Iglesias 
Técnico da Fegamp

Como ciberataque está pensada e 
deseñada para socavar, debilitar e 
modificar estados de opinión 

Recentemente o CCN publicou un informe de boas prácticas 
respecto á desinformación no Ciberespacio que imos tentar 
resumir. Non pensemos que este tipo de ataques é cousa de 
hoxe en día; aspectos tecnolóxicos aparte, no ano 544 AdC 
o xeneral chino Sun Tzu xa deixara por escrito que a arte da 
guerra é o engano. Máis recentemente un mestre neste tipo 
de asuntos foi Göebbles, ministro do Tercer Reich, que marcou 
e definiu as pautas da comunicación e a desinformación, re-
sumidas na súa célebre cita: "unha mentira mil veces repetida 
convértese en verdade". A revolución dixital ten propiciado de 
xeito exponencial estas accións, tanto en magnitude como en 
frecuencia e eficacia. Os responsables destes ataques adoitan 
ser gobernos, máis tamén grupos subnacionais tanto políticos 
como económicos e sociais. 

Existen seis factores que impulsan a distribución da desinfor-
mación: alto nivel de efectividade, dificultade para establecer 
unha atribución directa, complexa regulación, limitación para 

establecer unha relación de causalidade, aproveitamento das 
vulnerabilidades sociais xa existentes e infiltración da desin-
formación ilexítima e maliciosa nos métodos da comunicación 
social e política lexítima. Subliñar dentro da complexa regula-
ción, que a liberdade de expresión e de opinión son principios 
fundamentais nunha sociedade democrática e é inviable limitar 
estes dereitos, tamén que a infiltración da desinformación vén 
de que non é doado discernir que opinións e informacións das 
distribuídas en plataformas dixitais forman parte do lexítimo 
intento de influencia por parte de actores sociais, económicos e 
políticos das que utilizan técnicas de influencia xunto ás novas 
posibilidades das redes sociais con propósitos de inxerencia 
maliciosa.

É pois preciso que a cidadanía teña os recursos e desenvolvan 
as habilidades necesarias para identificar produtos e platafor-
mas de comunicación propias das ferramentas de desinforma-
ción. A desinformación será exitosa na medida na que as súas 



mensaxes logren ser hexemónicas, asumidas e compartidas 
por usuarios finais que descoñecen a motivación das fontes 
de información que consumen e moitas das veces comparten. 
Hai que conseguir, pois, que os usuarios finais consuman e 
compartan información de xeito crítico evitando ser cómplices 
involuntarios de accións ofensivas contra os intereses xerais.

Segundo o INE, en 2020 o 87,4% da poboación galega de entre 
16 e 74 anos usa internet fronte á media estatal do 93,2%, 
sendo, en todo caso gran cantidade de xente a que se informa 
diariamente deste xeito; por medios de comunicación dixitais 
así como polas redes sociais e que, polo tanto, pode ser po-
tencial vítima dun ataque de desinformación. Ademais apenas 
tres de cada dez usuarios dixitais son conscientes de que as 
novas que len nunha rede social dependen dun algoritmo, o 
que constitúe unha clara vulnerabilidade da opinión pública.

Medios que dependen da publicidade, redactores non profesio-
nais e decisións non claras sobre o que se publica, precisamen-
te non axudan a ter unhas fontes de información obxectivas e 
libres de influencias interesadas. Os cidadáns europeos cada 
vez confían menos nos medios de comunicación sendo soa-
mente un 44% os que manteñen a súa confianza. Asusta pensar 

que un 70% dos internautas recoñece a súa preocupación por 
non saber diferenciar entre o que é certo e é falso en internet.

As consecuencias dunha campaña sistemática e maliciosa 
de desinformación entre a opinión pública poden derivar en 
perigosas consecuencias para unha democracia. Un dos prin-
cipais obxectivos de ditas accións é, precisamente, detectar 
os puntos de vulnerabilidade no contrato social dun pais e 
potencialos có obxecto de aumentar a desconfianza entre ci-
dadáns e institucións públicas e o último barómetro Edelman 
sinalaba que en España só o 24% dos cidadáns confía nas súas 
institucións de Goberno. 

A confianza das democracias en que a cidadanía mellor in-
formada será capaz de tomar mellores decisións para a súa 
gobernanza é vital e a acción desinformativa persegue que-
brar a confianza do cidadán na esencia da información como 
elemento de decisión democrática. É unha boa práctica ter 
en conta ate que punto se está tentando minar a confianza 
nos medios verdadeiramente informativos para contrarrestar 
e anular estas campañas de empoderamento social.

Metodoloxía e retroalimentación

A metodoloxía das campañas de desinformación está asentada 
nunha combinación de diversas disciplinas, tales como a socio-
loxía, a política, a literatura, o periodismo ou a tecnoloxía. Tres 
dos seus pasos son: análise e detección de vulnerabilidades 
sociais e políticas dun país, creación de narrativas transmedia 
e creación dunha rede de medios propios e duns canais de 
distribución automatizados.

Os elementos clave dunha campaña de desinformación son: 
fake news, deep fake news (imaxes multimedia manipuladas), 
enfoques manipulados (titulares terxiversados), novos medios, 
foros sociais, perfiles dixitais maliciosos, contas automatiza-
das, persoeiros influíntes ou estrelas invitadas, algoritmos 
como aliados involuntarios e os anuncios pagados.

Por outra banda, a polarización social provoca uns debates 
sociais en moitos casos infundados ou inexistentes que derivan 
en conversas que só contribúen a radicalizar as posturas dos 
membros de cada unha das comunidades de opinión. Son os 
chamados círculos, que auténticas trampas nas que nos po-
demos ver atrapados afastándonos da realidade e facéndonos 
vivir en mundos paralelos compartidos con persoas de idéntico 
pensamento.

En definitiva, aínda que a desinformación non é nova si que 
cobra inusual perigrosidade na transformación dixital  polo 
que é moi importante seguir o decálogo de recomendacións 
que o Centro Criptolóxico Nacional pon a nosa disposición.
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3 de cada 10 usuarios dixitais son conscientes  
de que as novas que len nunha rede social dependen 
dun algoritmo, unha clara vulnerabilidade 
da opinión pública.

70%
 dos internautas recoñece a súa 

preocupación por non saber diferenciar  
entre o que é certo e é falso na internet.



Analiza la fuente de las noticias que recibes y consumes: diariamente, se reciben en nuestros dispositivos móviles 
decenas de impactos comunicativos con noticias que nos sorprenden, nos indignan o nos emocionan. En ocasio-
nes, estas noticias provienen de plataformas digitales “no tradicionales” con escasa transparencia. Es importante 
conocer qué medio publica una noticia, cuál es su trayectoria, y qué periodistas, empresas o países se encuentran 
detrás de la publicación44 . En este sentido conviene que existan enlaces que redirigen la información a sus fuentes 
originales o a otros textos que validan los datos.

Duda de los pantallazos o screenshots que recibas por redes sociales: cuando recibas alguna noticia en formato de 
imagen, es recomendable mostrar siempre una dosis de prudencia y escepticismo. Existen multitud de software y 
programas informáticos, de muy fácil uso, que permiten retocar o modificar imágenes con falsos titulares de medios 
de comunicación tradicionales o de cuentas y perfiles en redes sociales de personas reales. Del mismo modo, es 
muy común sacar imágenes fuera de contexto, disociando la toma real con el titular, y dando verosimilitud a una 
historia falsa. Si dudas de la realidad de algunos de estos mensajes, es recomendable acudir siempre a la fuente 
original con sus enlaces en Internet o hacer lo que se denomina “búsqueda inversa” para saber si una foto ya fue 
publicada antes en Internet45 .También es posible comprobar si una imagen es original o ha sido copiada a través 
de la información EXIF.

¿Quién te ha compartido la noticia y en qué contexto?: no des credibilidad a todos los mensajes que lees en redes 
sociales, especialmente a mensajes o comentarios publicados por cuentas y perfiles anónimos. Pregúntate, aunque 
te lo haya enviado un amigo, qué fecha tiene la información, quién es la fuente y qué otros medios lo han difundido. 
Incluso conviene buscar el titular en algún buscador, porque, si es verdadero, otros medios lo habrán recogido. Da 
credibilidad sólo a noticias compartidas por fuentes reales46.

Ojo con las falsas cuentas “humanas”: cada vez con mayor frecuencia, están surgiendo en las redes sociales 
cuentas con aparente aspecto humano, pero que, en realidad, están manejadas por robots o por terceras perso-
nas a cargo de controlar diversos perfiles. Antes de seguir o de confiar del contenido publicado por un perfil digital, 
analiza a cuántas personas sigue, cuántas personas le siguen, si genera contenido propio, si hace un excesivo uso 
de la red social… Todos ellos son indicadores para detectar falsos perfiles digitales en las redes sociales47.

No seas parte del algoritmo: las plataformas digitales que utilizamos diariamente para comunicarnos e informarnos 
están basadas en un complejo algoritmo que nos ofrece información personalizada en función de nuestros supues-
tos gustos, aficiones u opiniones. De esta manera, las propias plataformas digitales nos ofrecen aquella información 
que el software considera que va a ser de nuestro agrado. Si queremos desarrollar una opinión bien formada, crítica 
y contrastada, es recomendable obtener fuentes de información alternativas a aquellas que, por defecto, nos 
muestran los algoritmos de las plataformas de comunicación.

Lee la letra pequeña: las acciones de desinformación más exitosas son aquellas que se sustentan en medias verda-
des. Las noticias falsas son relativamente fáciles de detectar y desmontar. Sin embargo, en muchas ocasiones, los 
promotores de la desinformación utilizan fotos y datos verdaderos que, presentados de manera sugerente en un 
titular y acompañados de una fotografía, pueden ser interpretados de manera errónea. Cuando te informes en 
formatos digitales, no te quedes sólo con la sensación que puede generar un titular y una fotografía. Lee la noticia 
completa y analiza si los datos están contrastados y si las citas y opiniones recogen pluralidad de opiniones.

Mantente alerta con los contenidos patrocinados de origen desconocido: las plataformas digitales obtienen ingresos 
económicos a cambio de que los usuarios patrocinen determinado contenido para que aparezca de manera 
destacada en el perfil de una audiencia determinada. Desconfía de todo contenido político o polémica que 
aparezca patrocinado por perfiles anónimos o no identificados con asociaciones, partidos políticos o instituciones 
reales.

Desconfía de estrellas invitadas: con frecuencia se producen casos en los que relevantes agentes políticos, sociales 
o culturales se involucran de manera activa en discusiones políticas o sociales de países extranjeros. La libertad de 
expresión y de opinión es uno de los bienes más respetables de una democracia liberal. Sin embargo, también hay 
que tener en cuenta que algunos de estos actores influyentes participan en determinadas discusiones en función de 
agendas políticas y económicas muy determinadas y que no son conocidas por la audiencia final.

Pensamiento crítico y cabeza fría: determinados agentes políticos, tanto nacionales como subnacionales, utilizan la 
comunicación digital para enfrentar a la opinión pública de un país extranjero y movilizar el legítimo descontento 
de parte de sus ciudadanos en torno a cuestiones políticas, sociales o económicas polémicas y de debate. Partici-
par en los debates políticos enriquece la democracia y la pluralidad política. Sin embargo, es recomendable hacer-
lo desde la racionalidad, el respeto y el pensamiento crítico, evitando generar espirales de odio y descalificaciones, 
que, en ocasiones, pueden estar promovidas por agentes o grupos encubiertos.

Tú puedes parar un conflicto: las acciones de desinformación contemporáneas están basadas en la rapidez y la 
viralidad con la que se extienden las noticias, los rumores y los comentarios. Todos formamos parte y somos eslabo-
nes de las campañas de desinformación. Es importante ser conscientes de que podemos ser utilizados como peones 
de estrategias patrocinadas y gestionadas por agentes desconocidos con intereses políticos no declarados. Por eso, 
es importante estar siempre alerta de los contenidos informativos que recibimos a diario en nuestros ordenadores o 
dispositivos móviles y no contribuir a difundir informaciones no contrastadas o de dudosa trazabilidad y proceden-
cia.
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Analiza a fonte das novas que recibes e consumes: diariamente chegan aos nos nosos dispositivos móbiles decenas de impactos 
comunicativos con novas que nos sorprenden, indignan ou emocionan. En ocasións, estas novas proveñen de plataformas dixitais “non 
tradicionais” con escasa transparencia. É importante coñecer que medio publica unha nova, cal é a súa traxectoria e que xornalistas, 
empresas ou países atópanse detrás da publicación. Neste sentido convén que existan ligazóns que redirixan da información ás súas 
fontes orixinais ou a outros textos que validen os datos.

Dubida dos pantallazos ou screenshots que recibas por redes sociais: cando recibas algunha nova en formato de imaxe é 
recomendable sempre unha dose de prudencia e escepticismo. Existen multitude de softwares e programas informáticos de moi fácil 
uso que permiten retocar ou modificar imaxes con falsos titulares de medios de comunicación tradicionais ou de contas e perfís 
en redes sociais de persoas reais. Do mesmo xeito, é moi común sacar imaxes fóra de contexto, disociando a toma real co titular e 
dando verosimilitude a unha historia falsa. Se dubidas da realidade dalgúns destas mensaxes é recomendable acudir sempre á fonte 
orixinal coas súas ligazóns na internet ou facer o que se denomina “procura inversa” para saber se unha foto xa fora publicada antes 
na internet. Tamén é posible comprobar se unha imaxe é orixinal ou foi copiada a través da información EXIF.

Quen che comparta a noticia e en que contexto: non deas credibilidade a todas as mensaxes que les en redes sociais, especialmente 
a mensaxes ou comentarios publicados por contas e perfís anónimos. Pregúntache, aínda que cho enviou un amigo, que data ten a 
información, quen é a fonte e que outros medios difundírono. Mesmo convén buscar o titular nalgún buscador, porque, se é verdadeiro, 
outros medios recollerano. Dá credibilidade só a novas compartidas por fontes reais.

Ollo coas falsas contas “humanas”: cada vez con maior frecuencia, están a xurdir nas redes sociais contas con aparente aspecto 
humano, pero que, en realidade, están manexadas por robots ou por terceiras persoas a cargo de controlar diversos perfís. Antes de 
seguir ou de confiar no contido publicado por un perfil dixital, analiza a cantas persoas segue, cantas persoas lle seguen, se xera 
contido propio, se fai un excesivo uso da rede social… Todos eles son indicadores para detectar falsos perfís dixitais nas redes sociais. 

Non sexas parte do algoritmo: as plataformas dixitais que utilizamos diariamente para comunicarnos e informarnos basean nun 
complexo algoritmo que nos ofrece información personalizada en función dos nosos supostos gustos, afeccións ou opinións. Desta 
maneira, as propias plataformas dixitais ofrécennos aquela información que o software considera que vai ser do noso agrado. Se 
queremos desenvolver unha opinión ben formada, crítica e contrastada, é recomendable obter fontes de información alternativas a 
aquelas que, por defecto, móstrannos os algoritmos das plataformas de comunicación.

Le a letra pequena: as accións de desinformación máis exitosas son aquelas que se sustentan en medias verdades. As noticias falsas 
son relativamente fáciles de detectar e desmontar. Con todo, en moitas ocasións, os promotores da desinformación utilizan fotos e 
datos verdadeiros que, presentados de maneira suxestiva nun titular e acompañados dunha fotografía, poden ser interpretados de 
maneira errónea. Cando te informes en formatos dixitais, non quedes só coa sensación que pode xerar un titular e unha fotografía. 
Le a noticia completa e analiza se os datos están contrastados e se as citas e opinións recollen pluralidade de opinións.

Mantente alerta cos contidos patrocinados de orixe descoñecida: as plataformas dixitais obteñen ingresos económicos a cambio 
de que os usuarios patrocinen determinado contido para que apareza de maneira destacada no perfil dunha audiencia determinada. 
Desconfía de todo contido político ou polémica que apareza patrocinado por perfís anónimos ou non identificados con asociacións, 
partidos políticos ou institucións reais.

Desconfía de estrelas convidadas: con frecuencia se producen casos nos que relevantes axentes políticos, sociais ou culturais se 
involucran de maneira activa en discusións políticas ou sociais de países estranxeiros. A liberdade de expresión e de opinión é un 
dos bens máis respectables dunha democracia liberal. Con todo, tamén cómpre ter en conta que algúns destes actores influentes 
participan en determinadas discusións en función de axendas políticas e económicas moi concretas e que non son coñecidas pola 
audiencia final. 

Pensamento crítico e cabeza fría: determinados axentes políticos, tanto nacionais como subnacionais, utilizan a comunicación 
dixital para enfrontar á opinión pública dun país estranxeiro e mobilizar o lexítimo descontento de parte dos seus cidadáns ao redor 
de cuestións políticas, sociais ou económicas polémicas e de debate. Participar nos debates políticos enriquece a democracia e 
a pluralidade política. Con todo, é recomendable facelo desde a racionalidade, o respecto e o pensamento crítico, evitando xerar 
espirais de odio e descualificacións, que, en ocasións, poden estar promovidas por axentes ou grupos encubertos.

Ti podes parar un conflito: as accións de desinformación contemporáneas están baseadas na rapidez e a viralidade coa que se 
estenden as noticias, os rumores e os comentarios. Todos formamos parte e somos elos das campañas de desinformación. É importante 
ser conscientes de que podemos ser utilizados como peóns de estratexias patrocinadas e xestionadas por axentes descoñecidos con 
intereses políticos non declarados. Por iso, é importante estar sempre alerta dos contidos informativos que recibimos a diario nos 
nosos computadores ou dispositivos móbiles e non contribuír a difundir informacións non contrastadas ou de dubidosa trazabilidade 
e procedencia.

Decálogo de seguridade fronte ás 
campañas de desinformación





> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

29. 
- - -

AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
- - -

BOE Nº. 238 / MARTES, 14 DE DECEMBRO DE 2021

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 
Orde do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a 
entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia mu-
nicipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco 
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se 
procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva por anticipado de gasto para o anos 2022 
e 2023 (código de procedemento MT975K). BDNS (Identif.): 599045.

OBXECTO
Regular a concesión, en réxime de concorren-
cia non competitiva, de axudas para a mellora 
da xestión dos biorresiduos ás entidades locais 
municipais e supramunicipais e agrupacións de 
entidades locais de Galicia que teñan asumida a 
competencia de prestar os servizos de recollida 
ou de tratamento de residuos municipais (proce-
demento MT975K), ao tempo que se fai pública 
a súa convocatoria para os anos 2022 e 2023.

LIÑAS SUBVENCIONABLES

a) Proxectos de implantación, ampliación ou 
mellora da recollida separada de biorresi-
duos destinados a instalacións específicas 
de tratamento biolóxico (compostaxe e/
ou dixestión anaerobia).

b) Proxectos de separación e reciclaxe en 
orixe de biorresiduos mediante a súa 
compostaxe doméstica ou comunitaria 
(compostaxe in situ).

ENTIDADES BENEFICIARIAS

- Concellos a <50 quilómetros dalgunhas 
das plantas autorizadas para o trata-

mento de biorresiduos de competencia 
municipal e/ou das plantas de compos-
taxe/transferencia. 

- Concellos sen recollida separada de bio-
rresiduos

- Concellos que non recibiron axudas para 
a implantación da recollida separada de 
biorresiduos previamente

- Concellos que teñen pendente a exten-
sión deste servizo a toda a súa poboación 

- Concellos que non teñen implantada a 
compostaxe doméstica e/ou comunitaria 
no seu territorio, previamente.

- Concellos que non recibiron axudas para 
a implantación da compostaxe doméstica 
e/ou comunitaria

- Concellos que teñen pendente a exten-
sión deste servizo a toda a súa poboación 
e poden completar as axudas para as 
ditas implantacións.

- Concellos nos que é necesario com-
plementar a implantación da recollida 
separada de biorresiduos coa compostaxe 
in situ.

CONTÍA

O financiamento máximo outorgado para as ac-
tuacións reguladas nesta orde de axudas non 
excederá o 90 % do custo total do proxecto. 

Data límite para presentación das solicitu-
des: 31/01/2022

Máis información:
- Na web da Fegamp: https://fegamp.gal/
content/axudas-entidades-locais-de-galicia-
para-o-financiamento-de-actuacions-en-
materia-de-residuos

BOE Nº. 298 / MARTES, 14 DE DECEMBRO DE 2021

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL
Extracto da Resolución do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral da Entidade Pública Empresarial Red.es, 
M.P., pola que se convoca a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda 
ancha fixa de alta velocidade a 30 MBITS por segundo. BDNS (Identif.): 599666.

OBXECTO
Regular o procedemento da concesión direc-
ta de axudas destinadas para a contratación 
de servizos de acceso de banda ancha fixa, 
independentemente da tecnoloxía utilizada, 
a unha velocidade mínima de transmisión de 
datos en sentido descendente de 30 Mbits por 
segundo.

BENEFICIARIOS
Concellos con poboación igual ou inferior 
a 5.000 habitantes censados no seu último 
padrón para que poidan dispoñer de servi-
zos de acceso de banda ancha fixa de alta 
velocidade en dependencias en que se pres-
ten servizos municipais tales como casa 
do concello, bibliotecas públicas, centros 
deportivos, parque de bombeiros, policía mu-

nicipal ou edificios de xestores de servizos 
municipais. Os servizos de banda ancha pre-
vistos neste epígrafe deberán destinarse aos 
propios servizos municipais ou aos usuarios 
dos devanditos servizos e en ningún caso po-
derán destinarse a facilitar acceso de banda 
ancha ao público en xeral ou a prestación de 
servizos a terceiros.

BASES REGULADORAS
Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro, polo 
que se regula a concesión directa de sub-
vencións para a contratación de servizos de 
acceso de banda ancha fixa de alta velocidade 
a 30 megabits por segundo.

IMPORTE
A presente convocatoria dispón dunha contía 
global de 5.000.000 € (cinco millóns de euros).

A contía máxima da subvención, incluíndo im-
postos indirectos, será de 400€.

Prazo de presentación de solicitudes: 
31/12/2022 ou ata que se esgote o 
orzamento

Máis Información
- Na web da Fegamp: https://fegamp.gal/
content/subvencions-para-contratacion-de-
servizos-de-acceso-de-banda-ancha-fixa-de-
alta-velocidade-0



>   AXUDAS 

BOE Nº. 185 / MÉRCORES, 4 DE AGOSTO DE 2021

Real Decreto 692/2021, do 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos a proxectos 
singulares locais de enerxía limpa en municipios de reto demográfico (PROGRAMA  DUS 5000), no marco do Programa de 
Rexeneración e Reto Demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia

OBXECTO
Incentivar a transición enerxética e á mobilidade 
sostible dos pequenos municipios con máis dificulta-
des para acometer grandes investimentos, mediante 
proxectos singulares de enerxía limpa.

CONTÍA

O programa conta cun orzamento inicial de 75 mi-
llóns de euros procedentes dos fondos europeos, que 
poderá ser ampliado sempre que exista dispoñibilida-
de orzamentaria e ata que expire a súa vixencia en 
novembro de 2022.

BENEFICIARIAS
Concellos, Deputacións, Mancomunidades, Consellos 
Insulares, Consellos Comarcais, Cabidos e outras 
entidades públicas con ámbito de actuación en mu-
nicipios de ata 5.000 habitantes e municipios non 

urbanos de ata 20.000, nos que os seus núcleos de 
poboación teñan ata 5.000 habitantes, que presenten 
proxectos cun investimento mínimo de 40.000 euros.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

- Redución da demanda e o consumo enerxético en 
edificios e infraestruturas públicas.

- Instalacións de xeración eléctrica renovable para 
autoconsumo.

- Instalacións de xeración térmica renovable e de 
redes de calor e/ou frío.

- Loita contra a contaminación  lumínica, ilumina-
ción eficiente e intelixente, Smart Rural e TIC.

- Movilidade Sostible

CONTÍA

As axudas subvencionarán ata o 100% no caso consi-
derarse  “proxectos integrais

Data límite para presentación das solicitudes: 
7/11/2022

Máis información:
- IDAE - Programa DUS 5000. 

- Base de Datos Nacional de Publicidade de 
Subvencións e Axudas Públicas

- Na web da Fegamp: https://fegamp.gal/content/
programa-dus-5000-axudas-proxectos-singulares-
locais-de-enerxia-limpa

BOE Nº. 290 / SÁBADO, 4 DE DECEMBRO DE 2021

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO 
Orde TED/1358/2021, do 1 de decembro, pola que establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o 
financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento

OBXECTO
O financiamento de proxectos innovadores para a 
transformación territorial, que dende unha dimensión 
económica, social, ambiental e de xénero propicien a 
reactivación social e económica de zonas con proble-
mas de despoboamento e revaloricen o espazo rural 
con desenvolvemento sostible.

Os proxectos poderán desenvolverse nun ou varios 
municipios, sendo elixibles tanto os municipios cunha 
poboación igual ou inferior aos 5.000 habitantes, 
como aqueles municipios de máis de 5.000 habitantes, 
a condición de que as actuacións desenvólvanse en 
entidades locais menores cunha poboación inferior aos 
5.000 habitantes.

BENEFICIARIAS

- Concellos ou agrupacións de Concellos.

- Deputacións  Provinciais. 

- Consellos comarcais ou outras entidades locais 
que agrupen a varios municipios.

- Mancomunidades de municipios.

- Organismos autónomos vinculados ou depen-
dentes das entidades locais territoriais citadas.

CONTÍA

Cada beneficiario poderá presentar na súa solicitude 
un único proxecto. As axudas non poderán superar o 
90 % do total de gasto subvencionable.

Data límite para presentación das solicitudes: 
30 días hábiles (pendente de convocatoria)

Máis información:
- Na web da Fegamp: https://fegamp.gal/content/
subvencions-para-o-financiamento-de-proxectos-
innovadores-para-transformacion-territorial-e

30. 
- - -

AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
- - -
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>  

Adeus a Darío Xohán Cabana

Autodidacta que sentou na RAG, 
o seu exquisito coñecemento e 
talento no só lega importantes 
obras á poesía e prosa galega, 
senón que gracias a él nos estantes 
de literatura en galego hai xoias 
do talle de A Divina Comedia.

31. 
- - -

AO COMPÁS
- - -

Veño buscarte a pé pola verea,
pois anque sei que o tempo escorre e pasa,
non sei facer, nin quero, táboa rasa
do tempo meu que sobre o teu se estea.

Sinto que dentro un río me alapea,
e deito a miña ollada que se arrasa
por estas chousas nosas e esta casa
na que eu nacín, e agora é casa allea.

Considero a herballada que consume
cada leiro que agora xa non labras,
e o baleiro de ti, e o pesadume;

e anque tu endexamais a porta lle abras
pra te vires quentar comigo ó lume,
eu érgoche outra casa de palabras.

Nun século XIX no que a poesía non conquistaba, Darío Xohán Cabana 
(Roás, 1952- Romeán, novembro 2021) acadou fama e recoñecemento tal 
que aparecía en cancións tanto de Fuxan os ventos como de Amancio Prada.

Dous nomes marcaron a carreira literaria do de Terra Cha: Miguel María, 
autor de referencia, amigo e apoio nos seus comezos como escritor, e 
Miguel Hernández, poeta ao que veneraba e cuxo estilo deixou unha forte 
pegada nel como reflexan os seus versos enérxicos e vinculados ao traballo, 
ás estacións do tempo e ás vivenzas do propio Xohán Cabana. Él mismo 
recoñecía que a súa obra estaba posuída polas formas clásicas e declaraba 
abertamente a súa devoción polo soneto, ao que consideraba unha forma 
imperecedoira, perfecta, que guía ao escritor no desenvolvemento do que 
quere contar sen excesos nin dispersións. 

Home de gran implicación política e defensa das súas ideas, a súa primeira 
motivación para escribir era o galego en se, un ben que lle inquietaba e para 
cuxa defensa ante os “atropelos” das normativizacións e doutras linguas 
non escatimaba forzas. Ilustre, empregado municipal, quixo que na súa vida 
a  escritura fora pracer, refuxio, non profesión, porque non quería estar 
condenado a escribir todos os días senón cando quixera e o que quixera.

En 1970 publicara o primeiro dunha decea de poemarios como Home e terra, 
Verbas a un irmao, Romeceiro da Terra Chá ou Patria do Mar. Declarado ante 
todo poeta, dende finais dos anos 80 cultivou con éxito a narrativa publican-
do, entre outras, unha das novelas galegas máis vendidas, Galván en Saor, e 
nos 90 comezou tamén a publicar obras dirixidas ao público infantil, ensaio 
e literatura divulgativa. A bibliografía deste escritor por amor a este arte 
conta máis de 50 obras e numerosos premios. Inestimable é a súa aportación 
como tradutor ao galego dos clásicos da literatura, brindándonos versións 
de xoias coma o Cancioneiro de Petrarca e A Divina Comedia de Dante. Este 
traballo de tres anos, continuo e obsesivo como o propio Darío confesaba, 
para traer ao galego os 14.000 versos hendecasílabos desta obra universal 
foi mérito para recibir a Medalla de ouro de Concello de Florencia. Dende 
2006, Darío Xohán Cabana ocupaba unha cadeira na RAG.(Poemario Canta de cerca á morte)



OS CONCELLOS 
GALEGOS 

 Polo bo trato

1  Empregamos linguaxe libre de 
connotacións sexistas

2  Integramos a perspectiva de xénero nas 
nosas decisións

3  Difundimos unha imaxe non sexista da 
muller

4  Traballamos a prevención da violencia 
machista e os valores de igualdade 
e respecto entre toda a poboación, 
especialmente a máis nova

5  Fomentamos a ética e a 
corresponsabilidade nas tarefas e no 
coidado, tanto de menores como de 
persoas dependentes

6  Identificamos e emendamos as posibles 
deficiencias que atopemos a nivel 
municipal na loita contra a violencia cara 
ás mulleres

7  Respectamos a conciliación da vida 
laboral, familiar e persoal, e a igualdade 
de oportunidades no cadro de persoal

8  Promovemos a representación 
equilibrada de mulleres e homes 
en todos os ámbitos de actuación 
municipal

9  Rexeitamos a contratación de 
actividades nas que se fomente unha 
imaxe sexista da muller

10  Prestamos especial atención ás mulleres 
en situación de vulnerabilidade

COLABORA


