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FINS ESTATUTARIOS
ARTIGO 5º.- Obxectivos da Asociación
1º.- A Asociación pretende servir de núcleo de converxencia e representación de todas
as entidades e axentes interesados no desenvolvemento integral da comarca para
acadar os seguintes obxectivos:
a) Promover e xestionar Programas das diferentes Administracións Públicas ou
entidades privadas que contribúan ó desenvolvemento da zona de actuación da
Asociación EuroEume.
b) Sensibilizar ás Administracións Locais, Autonómica, Estatal, así como ás Institucións
Comunitarias Europeas ó obxecto de optimiza-lo aproveitamento dos recursos
endóxenos da comarca de cara ó seu desenvolvemento armónico e integral.
c) Servir ós asociados de centro receptor e distribuidor de toda a información relativa ó
eido do desenvolvemento local e rexional, tanto a nivel nacional coma internacional,
centrándose este labor principalmente no coñecemento das dotacións, recursos e
proxectos existentes en cada momento e susceptibles de levarse a cabo pola
Asociación ou polos seus asociados.
d) Posibilitar entre os asociados o intercambio de experiencias e metodoloxías de
intervención do ámbito de desenvolvemento local e rexional.
e) Vertebrar os diferentes sectores socioeconómicos e constituír un foro de debate
continuo sobre os problemas da zona.
f) Formular e transmitir á poboación a estratexia adecuada para lograr o
desenvolvemento da zona, así como promover a súa aplicación.
g) Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social
como económico.
h) Estudar, conservar, promocionar e defender o patrimonio cultural do territorio, así
como os recursos naturais e o medio ambiente.
i) Impulsar e promove-la participación social e cidadá nas accións de cooperación para o
desenvolvemento, así como fomentala educación para o desenvolvemento e a
sensibilización da sociedade galega nas realidades dos pobos máis desfavorecidos,
potenciando unha ética asentada en valores humanistas, de convivencia pacífica,
tolerancia e igualdade entre tódalas persoas.
j) Promovela sensibilización das institucións de cara a unha aproximación progresiva da
porcentaxe que as respectivas entidades públicas destinan a políticas de cooperación ó
mínimo ético do 0,7 % dos recursos propios.
k) Deseñar e implementar actividadesenfocadas á xestión sostible e integrada dos
recursos turísticos da comarca , coa finalidade de contribuír ao desenvolvemento
económico da mesma a través da promoción turística e a conservación do patrimonio
etnográfico, cultural e medioambiental do Eume sensibilizando a poboación e
administracións.
l) Prestar especial atención e apoio, a través de programas específicos, aos sectores da
poboación máis desfavorecidos: mulleres, maiores, xuventude, e colectivos en risco de
exclusión social.
m) Fomentar o principio de igualdade de xénero e contemplalo nas actuacións a
desenvolver.
n) Promocionar e fomentar a formación, sensibilización, información e participación de
persoas voluntarias nos programas de voluntariado da Asociación ou outras entidades
do territorio.

Actividades 2021

1.- PROGRAMAS 0.7% IRPF FINS SOCIAIS

Durante o ano 2021, desenvolvéronse varios programas financiados con cargo aos fondos
do 0,7% do IRPF que distribúe a convocatoria da Consellería de Política Social da Xunta de
Galicia. A dita convocatoria concurrimos a través da Asociación Terra e Xente, entidade
que constituímos conxuntamente cos Centros de Desenvolvemento Rural de Portas
Abertas (Vilardevos), O Viso (Lodoselo), Ancares (Cervantes) e a Asociación FISA Boa Vida
(Pontevedra). Con respecto ao ano 2020 o orzamento para realizar estas actividades
incrementouse nun 60% a cuantía da axuda recibida, pasándose de 5 a 7 programas de
actividade: Infancia, Urxencia, Intervención comunitaria, Maiores, Igualdade, Voluntariado
Ambiental e Voluntariado Social, constituíndose na principal vía de financiamento da
Asociación.

1.1- PROGRAMA DE INFANCIA - O NOSO ESPAZO

- No mes de agosto, en colaboración coa Asociación Amigus de As Pontes, organizouse
una actividade pedagóxica de robótica con familias do territorio, na que participaron 17
persoas de 8 diferentes núcleos familiares.
- Nos meses de maio e outubro 66 persoas, das que 34 eran nenas e nenos, participaron en
tres actividades no marco do "Proxecto Ríos", relacionadas con dar a coñecer a riqueza do
territorio, dos saberes tradicionais, fomentar o contacto coa natureza. Estas actividades
realizáronse nos concellos de A Capela e Monfero, en colaboración co Museo Etnográfico
de A Capela e coa Asociación Rural C respectivamente.

1.2- PROGRAMA DE ATENCIÓN URXENTE

En colaboración coa concellería de Servizos Sociais dos cinco Concellos da comarca. o
programa consistiu na entrega de bens de primeira necesidade a 9 familias en situación o
risco de exclusión social. A maioría das prestacións relacionáronse con servizos sanitarios
vbásicos (produtos de óptica e ortodoncia), así como bens básicos para os domicilios das
familias beneficiarias (aluguer, mobiliario e electrodomésticos básicos). De cara ao
exercicio 2022 xa se mantiveron reunións cos departamentos de servizos sociais
municipais para facerlles chegar o incremento de fondos dispoñibles, de cara a iniciar o
antes posible a posta a disposición dos mesmos para atender as necesidades básicas das
persoas en situación ou risco de exclusión social dentro da nosa comarca.

1.3- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

O programa da Asociación Euroeume centrouse en tres vías de traballo:
Nas oficinas da associación prestouse atención continuada de apoio ao emprego e
autoemprego, principalmente orientada ao sector primario, e no asesoramento sociolaboral. Nesta área atendéronse a un total de 20 persoas.
Traballamos cos centros escolares de cara para a posta en valor do medio rural e a
promoción dos produtos e recursos da zona, con actividades relacionadas cos ciclos de
Formación Profesional de Hostalería do CIFP Fraga do Eume, nas que participaron un total
de 28 alumos e alumnas do centro.
Realizouse un obradoiro de formación na temática da axuda a domicilio, para capacitar ás
persoas nun nicho de emprego dentro da nosa comarca e as comarcas limítrofes, na que
participaron 14 persoas
Finalmente ofrecéronse obradoiros centrados no Consumo Responsable, a Economía
Circular e a alimentación saudable, nos que participaron un total de 43 persoas.

1.4- PROGRAMA DE MAIORES - ALDEAS ACTIVAS

Dentro deste programa, realizáronse tres tipos de actividades:
Dunha parte asinamos un convenio co Concello de Monfero para a realización de
obradoiros de estimulación cognitiva, que se celebran cada xoves, en dous turnos
diferenciados, con 14 persoas maiores do concello.
Por outra banda, continuouse o traballo con asociacións de cara a facilitar a alfabetización
dixital das persoas maiores e para fomentar a participación e o manexo das Redes Sociais.
Nestas actividades participaron 13 persoas maiores de 65 anos.
Finalmente, en colaboración coa Asociación de Amas de Casa de As Pontes, organizamos
un obradoiro de alimentación saudable, nos que participaron 8 persoas, limite establecido
por mor das restriccións sociosanitarias do momento, quedando canto menos outras 8
persoas en lista de espera, polo que se pretende reprogramar esta actividade durante o
ano 2022.

1.5- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

No marco do Programa de Voluntariado Ambiental da Asociación realizáronse diversas
actividades, enfocadas principalmente á concienciación medio ambiental e á mellora na
xestión de residuos. Durante este ano participaron nas actividades do programa un total
de 10 persoas voluntarias, que colaboraron de diferentes xeitos no desenvolvemento das
actividades realizadas neste programa.
Entre as actividades realizadas cabe destacar a organización, en colaboración co Concello
de As Pontes, dunha actividade dentro da XIV Limpeza Simultanea de Ríos, na que un total
de 8 persoas recolleron refugallos nas dúas marxes do río Eume ao seu paso polo núcleo
urbán de As Pontes.

En colaboración con outras entidades, como a Asociación Betula, a Asociación de Amigos
do Mosteiro de Monfero e a Asociación Rural C, o programa de voluntariado de Euroeume
participou na restauración dunha curripa dentro dos terreos adquiridos pola Asoiciación
Betula dentro das Fragas do Eume, e tamén nunha xornada de deseucaliptización.

Por outra banda, nas actividades relacionadas coa sensibilización ambiental da infancia, e a
xuventude, mantívéronse os programas de compostaxe escolar do CIFP Fraga do Eume e
do CIP de O Feal, iniciándose tamén programas de compostaxe escolar nos CEIP de Ombre
e Andrade, no concello de Pontedeume, e no CIP Virxe da Cela de Monfero, iniciándose
tamén os contactos para a posta en marcha deste proxecto no CEIP Eladia Mariño no
concello de Cabanas.
Nestes centro realizáronse charlas informativas sobre a xestión de residuos, centradas
principalmente na xestión da fracción orgánica, para todos os cursos dos citados centros
escolares e unha actividade para a posta en marcha de composteiros escolares. Nestas
actividades participaron máis de 250 escolares de idades entre os 3 e os 15 anos. Estas
novos centros escolares incorporados ao programa de compostaxe escolar tamén
manifestaron o seu interese en poñer en marcha un horto escolar, que se van poñer en
marcha durante o ano 2022.

2.- PROGRAMA 0.7% IRPF IGUALDADE

Desenvolvéronse diversas actuacións enmarcadas en tres proxectos:
Por unha banda, en canto ás actividades finaciadas polas axudas do 0,7% do IRPF para
actuacións relacionadas coa promoción da igualdade de xénero, . Dentro das actuacións
compre sinalar que o programa dirixiuse a todas as mulleres do territorio e á poboación
escolar do territorio. Nestas actividades participaron 149 mulleres, e os impactos das
publicacións feitas nas redes sociais e na web de Euroeume superaron as 2.000 persoas.
Traballamos con diferentes asociacións da comarca de cara a fomentar a sensibilización
sobre a igualdade de xénero, a prevención do acoso sexual, o fomento do empoderamento
das mulleres e da súa participación na vida civil da comarca a través de diversos
obradoiros, e o apoio á formulación de plans de empresas dentro do tecido empresarial do
territorio.
Tamén realizamos dúas actividades nos centros escolares de cara a traballar na
prevención da violencia de xénero na xuventude.
En canto aos materiais elaborados durante o ano 2021, cabe destacar a elaboración dunha
Guía de Lingüaxe non sexista, que presentamos e repartimos á maioría das asociacións da
zona, para facilitar e mellorar a súa comunicación. Deseñamos unha guía de recursos
comarcais fronte a violencia de xénero, que xa está dispoñible na web de Euroeume e que
se repartirá entre entidades e concellos durante o ano 2022. Ademais realizamos diversas
publicacións nos perfís da asociación nas redes sociais relacionados coas datas sinaladas
nesta materia.

Por outra banda, obtívéronse 11.995,35 € de financiamento da Deputación da Coruña para
a realización de actuacións relacionadas coa promoción da igualdade de xénero. Dentro
deste programa realizaouse un programa denominado "Enraizadas". ‘’Enraizadas’’
formulouse como un traballo de apoderamento e de promoción da participación social das
mulleres ocupadas no sector agroalimentario servíndonos, para este obxectivo, de
ferramentas de tipo audiovisual.
A acción articulouse ao redor de 7 audiovisuais difundidas a través das redes sociais, e a
realización dun acto de presentación, a modo de encontro das mulleres que traballan no
sector agroalimentario. Para a realización do proxecto contouse coa participación de 9
muilleres procedentes de 6 concellos da zona. Estas mulleres foron as protagonistas da
acción, realizándose diversas entrevistas e encontros coas mesmas para coñecer as súas
demandas e necesidades.
O proxecto presentouse o 12 denovembro no concello de As Pontes, contando coa
presenza de 56 persoas. A difusión levouse principalmente a través da páxina web e das
redes sociais de Euroeume, posto que as notas de prensa remitidas a todos os medios de
comunicación autonómicos obtiveron moi pouca difusión. Para aumentar a difusión
enviáronse enlaces aos videos publicados a os concellos, centros de ensino, e tecido
asociativo da comarca, rexistrándose case que 10.000 impactos nos videos publicados.

Finalmente, en colaboración coa Asociación de Empresarios SEARA, organizáronse
diversas actividades relacionadas coa igualdade na empresa, ofrecéndose charlas sobre
temáticas como a Igualdade Salarial na empresa, ou sobre a obligatoriedade de ter un Plan
de Igualdade nas empresas de certo volume , ofrecéndose neste ámbito a posibilidade de
asesorar e acompañar ás empresas na elaboración dos seus Plans de Igualdade.

3.- DESENVOLVEMENTO SECTOR PRIMARIO

No marco das axudas de Actividades de Promoción Económica da Deputación da Coruña
para o ano 2021 presentouse unha solicitude de axuda para realizar diferentes actuacións
de cara a reforzar as relacións en torno á cadea alimentaria local e fomentar o
coñecemento e concienciación sobre a importancia e os beneficios que crea para a nosa
sociedade o consumo de produtos locais. O proxecto centrouse na realización dun
proxecto de cooperación co CIFP Fragas do Eume centrado na posta en valor dos
cogomelos, especialmente daquelas especies que teñen un menor valor comercial en
fresco. Coa conversión do IES Fragas do Eume en CIFP, as autorizacións necesarias por
parte da Consellería de Educación non chegaron a tempo e este proxecto e non se puido
levar a cabo, a espera de poder realizalo durante o curso 2022-23
Durante a tempada dos cogomelos continuouse a respaldar á AAVV do Monte Forgoselo
para a xestión do couto micolóxico do monte e a comercialización dos cogomelores
recolectados en establecementos de restauración das comarcas do Eume e Ferrolterra.
Por outra banda continuouse co apoio á Asociación Agroalimentaria do Eume, en canto á
xestión administrativa e comercial.
Finalmente, en colaboración coa Asociación Seitura 22, estamos a procurar a posta en
marcha dun programa de Ecocomedores nos centros escolares das comarcas do Eume,
Ferrolterra e Ortegal, que agardamos poda significar unha nova oportunidade para a
Agroalimentaria do Eume en canto a súa tarefa de facilitadora da comercialización
conxunta dos produtos alimentarios da comarca

4.- OUTRAS ACTIVIDADES
Durante o exercicio 2020 continuamos a prestar servizos como punto de información e
promoción de recursos turísticos do territorio. Así mantense o dominio e o aloxamento do
portal da marca Eumeturismo; www.eumeturismo.org: que a pesares de ser unha páxina
que precisaría unha actualización segue a recibir unha cifra de visitas anuais importante,
12.321 ata finais de outubro de 2.021.
Colaborase asimesmo co Museo Etnográfico O Pazo de A Capela no servizo de atención
de visitantes durante a campaña de verán.
De cara á presentación da solicitude das axudas do IRPF para o ano 2022 o equipo técnico
da asociación mantivo máis de 70 xuntanzas con diversas entidades do territorio, con
departamentos municipais e con centros escolares de cara a decidir que tipo de
actuacións se presentarían na solicitude.

ASOCIACIÓN EUROEUME
Rúa 8 de marzo, CAP
15320 As Pontes
Tel: 981 440668
euroeume@euroeume.org

