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Europa vive un momento histórico. Esta é unha afirmación tan rotunda como desprovista de sentido retórico. E trátase 

dun punto de inflexión, a ninguén se lle oculta, complexo e cambiante. Son tempos difíciles para Galicia, xa que tamén 

o son para España e para Europa. 

Neste contexto de crise e cambio, a Unión Europea deseñou e comezou a desenvolver unha estratexia de crecemento 

para a presente década, a chamada Estratexia Europa 2020, que aposta por un crecemento intelixente, sostible e 

integrador. A estratexia pretende contribuír ao cumprimento dunha serie de obxectivos fixados para 2020 en relación 

co emprego, a educación, a innovación, a integración social, o clima e a enerxía. En liña con esta estratexia, Galicia 

converteuse nunha das poucas rexións europeas que conta co seu propio Plan Estratéxico 2010-2014, Horizonte 

2020.

Galicia segue vendo en Europa unha oportunidade e, malia as dificultades, o noso europeísmo só pode acentuarse e 

dirixirse cara ese obxectivo compartido de progreso. Así, no camiño cara a plena converxencia con Europa, a política 

de cohesión seguirá sendo unha prioridade para Galicia e continuaremos transmitíndollo ás autoridades comunitarias 

para tentar aproveitar ao máximo o potencial das rexións e as súas singularidades. 

Neste senso, recoñecemos a importancia da cooperación transfronteiriza e interrexional, como un importante 

instrumento para diluír as demarcacións interestatais e as diferenzas territoriais. Na mesma liña, tamén estamos a 

traballar na defensa dunha “aterraxe suave” para aquelas rexións que superan por primeira vez o 75% do PIB medio 

comunitario, como garante de que os avances realizados non se verán interrompidos. 

Así e todo, a política rexional europea non é a única na que concentramos os nosos esforzos en Bruxelas, a través da 

Fundación Galicia Europa. As reformas que se están a levar a cabo das políticas comunitarias que afectan ao noso 

sector primario, principalmente á agricultura e a pesca, son tamén unha prioridade para nós. 

Apostar por sectores estratéxicos onde Galicia poida achegar un valor engadido e que encontren na innovación 

impulsada pola demanda a razón do seu éxito, constitúe a nosa mellor baza. 

Alberto Núñez Feijóo

Presidente da Xunta de Galicia

Presidente da Fundación Galicia Europa

Avanzando dende Galicia cara o 2020
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A Unión Europea foi, dende o seu comezo, unha aventura institucional pioneira, tan novidosa e dinámica que carece 

dunha folla de ruta definida ou dun patrón que poder seguir ou copiar.

A actual década semellaba que ía ser tranquila no plano institucional: só se prevía a posta en práctica das novidades 

introducidas polo Tratado de Lisboa, mais, sen embargo, o estalido da crise económica complicou e cambiou radicalmente 

o escenario político, introducindo novas prioridades na axenda comunitaria. 

Todos estes profundos cambios no panorama político e económico xustifican a necesidade e a conveniencia de que as 

rexións europeas definan conxuntamente estratexias para a defensa dos seus intereses comúns, reforzando deste xeito 

o seu posicionamento e capacidade de influencia a escala comunitaria. Tales foron os casos das iniciativas CROWC, nas 

que traballamos intensamente durante o pasado ano.

Por un lado, Galicia lanzou e defendeu activamente a rede interrexional creada para acadar un tratamento diferenciado 

para aquelas rexións que, como a nosa, abandonarán en 2014 o grupo de rexións da UE principais destinatarias dos 

fondos estruturais: Trátase das Convergence Regions on the Way to Cohesion (CROWC). Esta unión estivo encamiñada a 

lograr que a UE garantise unha “aterraxe suave” para estas rexións, reducindo paulatinamente os fondos en lugar dun 

corte seco. Grazas, en parte, ao traballo das chamadas rexións CROWC, a Comisión Europea incluíu as nosas demandas 

na súas propostas lexislativas para o período orzamentario 2014-2020, tanto no que se refire ao marco financeiro 

coma aos regulamentos dos fondos.

Por outro lado, desde Galicia estamos a impulsar a experiencia piloto dunha estratexia de cooperación interrexional 

entre rexións do suroeste de Europa, a RESOE. A RESOE naceu co obxectivo de anticiparnos ao escenario financeiro 

que se abre en 2014, mediante a posta en marcha de fórmulas de cooperación máis eficaces e unha maior coordinación 

das institucións e dos recursos existentes.

De igual modo, a participación autonómica no Consello da Unión Europea supón un bo exercicio de cooperación 

interrexional. Galicia foi particularmente activa neste senso en 2011 ao representar ao resto de CC. AA. nas reunións 

de Agricultura e Pesca do Consello. Así, defendeu, no marco da reforma da Política Común de Pesca, o establecemento 

Galicia, rexión europea
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dun sistema máis exhaustivo de análise das especies pesqueiras. Tamén, nos debates sobre o futuro da Política Agrícola 

Común, traballou en prol do mantemento dun sistema de control de prezos dos produtos agrícolas que evite a súa caída 

excesiva en períodos de crise. 

Todas estas estratexias de cooperación interrexional non serían posibles sen o apoio da Fundación Galicia Europa, 

a nosa oficina en Bruxelas, que nos proporciona inmediatez e nos permite ter os ollos e as orellas ben abertos para 

detectar as oportunidades e desafíos de Galicia no contexto europeo e saber anticiparse aos mesmos

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Secretario xeral da Fundación Galicia Europa
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Comprometidos con Galicia e con Europa

Nun ano condicionado indubidablemente pola crise económica e financeira, a Fundación Galicia Europa non podía ser 

allea  a esta situación e procedeu a acometer con dilixencia importantes reformas de organización interna na busca 

dunha mellor eficiencia na asignación dos seus recursos dispoñibles.

Estas medidas, adoptadas polo seu Padroado, conseguiron axustar os custes de funcionamento da entidade sen afectar 

aos seus fins fundacionais, reforzando o compromiso da Fundación coa sociedade galega e coa defensa dos sectores  

produtivos de Galicia alí onde se toman as decisións que máis nos afectan, é dicir, en Bruxelas.

Durante a primeira metade do ano, a oficina de Bruxelas asumiu a coordinación das  oficinas rexionais españolas na 

capital comunitaria, co obxectivo de mellorar a eficiencia do seu traballo, evitando duplicidades, buscando  sinerxías e 

sumando esforzos entre todas elas. Esta coordinación serviu para relanzar e poñer en valor o papel que estas oficinas 

xogan na defensa dos intereses autonómicos e españois ante as institucións comunitarias, nun momento especialmente 

delicado para elas.

Este ano quixemos enfatizar o noso apoio ás pemes como motores clave da nosa economía e do noso tecido produtivo, 

pois representan ata dous terzos do emprego industrial na Unión Europea  e serán actores clave para poder superar 

esta crise e recuperar a senda do crecemento económico e da creación de emprego.

Con este propósito organizamos varios encontros en Bruxelas entre os representantes dos empresarios galegos e altos 

responsables da Comisión Europea en materia de empresa e industria. Estes contactos serviron para promocionar o 

potencial do tecido empresarial galego na esfera comunitaria e para dar a coñecer en Galicia aquelas accións que a 

Unión Europea está a promover en favor das pemes e que van dende a simplificación dos trámites burocráticos ata o 

acceso a fontes de financiamento, pasando pola  busca de novos mercados.

Así mesmo, a Fundación Galicia Europa continuou asesorando ás entidades galegas, tanto públicas como privadas, 

que desexan participar ou que xa estean participando en proxectos europeos, tendo en conta que os programas 

comunitarios poden constituír unha vía alternativa de financiamento para aqueles proxectos competitivos que se 

desenvolvan en Galicia. A propia Fundación continúa coa súa participación nos proxectos Eco-innova e Emprende co 

obxectivo de apoiar a creación de empresas que aposten pola ecoinnovación e polo  medio ambiente e de fomentar o 

emprededurismo da mocidade no ámbito xeográfico da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.
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Neste ano 2011 a Fundación apostou decididamente por sumar unha nova canle de comunicación ás súas tarefas 

de defensa dos intereses galegos en Bruxelas e de divulgación da información europea en Galicia mediante o seu 

posicionamento dixital nas redes sociais  máis destacadas. A apertura e actualización diaria de perfís nestas redes 

permítenos achegar Europa á mocidade galega dun xeito interactivo e inmediato, contribuíndo a aumentar o interese 

da nosa mocidade por aquelas oportunidades que Europa lles ofrece. Oportunidades que as nosas mozas e mozos non 

poden desaproveitar se queren mellorar e completar a súa formación e experiencia laboral, nun momento no que a 

cualificación e o dominio de idiomas cobran unha vital importancia. Podemos asegurar con toda rotundidade que hoxe 

máis que nunca a formación deixou de ser unha opción para converterse nunha obriga para todo aquel que desexe 

acceder ao mercado laboral.

Consciente da especial relevancia social deste problema, a Fundación revalidou un ano  máis o seu compromiso coa 

formación da mocidade galega, a través da selección de dezaoito bolseiros que adquiriron unha formación especializada 

nos asuntos europeos e nas políticas que máis afectan a Galicia.  Ademais, a Fundación publicou unha nova versión 

actualizada da “Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e nas organizacións internacionais” e participou na IV 

Feira Europea do Emprego en apoio á inserción laboral da xuventude galega.

En definitiva, un ano máis a Fundación Galicia Europa vén de renovar o seu compromiso social coa sociedade galega, 

unha sociedade de marcado sentir europeísta, que afonda as súas raíces no Camiño de Santiago coma orixe do proceso 

de  construción europea e nuns momentos de especial dificultade nos que os pobos europeos debemos volver a camiñar 

xuntos, como xa fixemos no pasado, na procura de solucións comúns apostando por unha “Máis e mellor Europa”.

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia 

Director-apoderado da Fundación Galicia Europa
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A Fundación Galicia Europa

1.1. Obxectivos 

A Fundación Galicia Europa (FGE) foi creada en 1988 

como unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve 

accións para promover o achegamento entre Galicia e 

Europa. Está vinculada funcionalmente á Dirección Xeral 

de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, e 

conta con dúas oficinas, unha en Santiago de Compostela 

e outra en Bruxelas, pertencendo esta última ás arredor 

de 300 representacións rexionais sitas na capital 

comunitaria. 

O labor da FGE nos seus 23 anos de historia tense 

materializado en catro grandes eidos de acción, que 

responden a dous grandes obxectivos: unha mellor 

comunicación da actividade europea en Galicia e o 

reforzo da posición de Galicia no contexto europeo.

Sesión plenaria do Comité das Rexións 
(Foto: Comité das Rexións).

•	 defender os intereses de Galicia ante a UE. 

A FGE leva a cabo unha serie de actividades 

encamiñadas á promoción dos intereses 

rexionais ante as institucións europeas. 

Isto tradúcese en diversas accións como 

o seguimento das políticas, normativas e 

recomendacións adoptadas a nivel comunitario, 

e a elaboración de informes de análise 

sobre as mesmas, dirixidos especialmente 

á Administración autonómica galega. Así 

mesmo, presta apoio e asesoramento técnico 

e loxístico aos participantes galegos en foros 

como o Comité das Rexións e outras reunións 

a nivel comunitario, incluídas as que organiza 

a propia FGE e que serven para achegar 

os intereses de Galicia ao ámbito europeo. 

Complementariamente, a FGE organiza diversas 

actividades para dar a coñecer a cultura e a 

identidade galegas en Bruxelas.

•	 Promover a participación galega en proxectos 

europeos. A FGE, a través das súas dúas 

oficinas en Santiago e Bruxelas, promove a 

participación de entidades galegas en proxectos 

europeos, co fin de potenciar a competitividade 

dos sectores público e privado galegos e 

preparar a sociedade galega de cara á redución 

de fondos procedentes da UE a partir de 2014. 

Esa promoción tradúcese en asesoramento 

técnico, procura de socios a escala europea, 
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organización de reunións con representantes 

das institucións comunitarias, participación 

da FGE no consorcio promotor dos proxectos 

que resulten de interese, e organización de 

cursos de elaboración e xestión de proxectos 

en Galicia. 

•	 Informar sobre a Unión Europea en Galicia. A 

FGE conta con varias ferramentas informativas 

para achegar á sociedade galega a actualidade 

da UE, e para ofrecer a entidades galegas a 

posibilidade de participar en programas de 

financiamento comunitario. A través do seu 

portal web, www.fundaciongaliciaeuropa.

eu, pódese consultar a actualidade da FGE 

e daqueles temas comunitarios que afectan 

a Galicia. En 2011, a presenza da FGE en 

Internet estendeuse ás redes sociais grazas 

á creación dun perfil en Facebook, Twitter, 

Flickr e Youtube. A FGE edita, ademais, varias 

publicacións especializadas en temas europeos, 

así como un boletín electrónico quincenal que 

conta con máis de 1.800 subscritores. 

•	 Formar e sensibilizar sobre Europa en 

Galicia. O compromiso adquirido pola FGE coa 

formación en temas comunitarios a través do 

seu programa de bolsas, permitiu a máis de 

400 persoas coñecer máis de cerca a realidade 

da UE. Así mesmo, a través dos seminarios, 

cursos e diversas xornadas que organiza 

a FGE en Galicia, foméntase a formación e 

sensibilización da sociedade galega en temas 

relacionados coa Unión Europea. 

1.2. Padroado e entidades membros 

PADROADO

O Padroado é o órgano de representación, goberno 

e administración da Fundación Galicia Europa. Está 

presidido polo presidente da Xunta de Galicia e 

integrado por representantes das entidades membros 

da FGE. Reúnese dúas veces ao ano con obxecto de 

aprobar a xestión económica e a memoria de actividades 

do exercicio anterior, así como de programar as 

actividades e o orzamento do seguinte exercicio. En 

2011, o Padroado da FGE reuniuse o 24 de xuño e o 19 

de decembro.

Reunión dos membros do Padroado o pasado mes 
de decembro en Santiago de Compostela.

PRESIDENTE:

Alberto núñez Feijóo

Presidente da Xunta de Galicia

VICEPRESIDENTE: 

Vicente Arias Mosquera

Vicepresidente do Banco Pastor

SECRETARIO XERAL: 

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza da Xunta de Galicia
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A Fundación Galicia Europa

TESOUREIRA: 

Marta Fernández Currás

Conselleira de Facenda da Xunta de Galicia

VOGAIS: 

Javier Guerra Fernández

Conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia

Samuel Juárez Casado

Conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar da Xunta de Galicia

Julio Fernández Gayoso

Presidente de Novacaixagalicia

Fernando díaz Fernández

Director xeral do Banco Pastor

Jesús Asorey Carril

Representante do Consello Galego de Cámaras

Mª Teresa Pisano Avello

Delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de 

Vigo

ENTIDADES MEMBROS DA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA 

a) Con representación no Padroado

Entidades membros – fundadoras:

Entidades membros – adheridas:
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b) Sen representación no Padroado (entidades 
asociadas)

GRUPO dE TRABALLO

Composto por representantes das entidades membros do 

Padroado, o grupo de traballo reúnese periodicamente 

para avaliar as actuacións da FGE e programar actividades 

futuras. No ano 2011, o grupo de traballo da FGE reuniuse 

o 14 de xuño e o 12 de decembro.

Integrantes do grupo de traballo: 

Alejandro Kowalski Bianchi

Director de Comunicación do Banco Pastor

Miguel Viu Pereira

Departamento de Relacións Xurídicas de 

Novacaixagalicia

Fernando Barros Fornos

Secretario xeral adxunto da Cámara Oficial de 

Comercio, Industria e Navegación de Santiago de 

Compostela

Santiago López-Guerra Román

Secretario xeral do Consorcio da Zona Franca de 

Vigo

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Director - apoderado da Fundación Galicia 

Europa

Santiago Álvarez González

Subdirector xeral de Relacións coa Unión Europea 

Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Ana Ramos Barbosa

Directora da oficina da Fundación Galicia Europa 

en Bruxelas

1.3. Organigrama

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Director - apoderado da Fundación Galicia Europa

Ana Ramos Barbosa

Directora da oficina da Fundación Galicia Europa en 

Bruxelas
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A Fundación Galicia Europa

Pilar González Quintana

Xefa do Servizo de Xestión Económica e 

Coordinación Administrativa

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 

Unión Europea

Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Coordinación da xestión financeira

EQUIPO TÉCnICO dE InFORMACIón 
E AnÁLISE COMUnITARIA

Oficina de Santiago de Compostela

Luis Gago Sotorrío

Oficina de Bruxelas

María Xesús Garea Lodeiro

Vanessa Lobo Casas

Alba Mariño Enríquez

COMUnICACIón

Oficina de Santiago de Compostela

Patricia Pedrido Davila (ata o 14 de xullo)

Clara Alonso Sangil (desde o 14 de outubro)

Oficina de Bruxelas

María Sabarís Sardón (ata o 24 de xullo)

Bárbara Fachal Santos (desde o 14 de outubro)

AdMInISTRACIón E SECRETARIAdO

Oficina de Santiago de Compostela

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar administrativa

Oficina de Bruxelas

Marlène Fernández González

Responsable de administración

Renée Avial García

Secretaria de dirección

LICEnCIAdOS En PRÁCTICAS

Oficina de Santiago de Compostela

Elvira Blanco Rielo

Alba Montoiro González

Yolanda Tarrío Rey (ata o 30 de abril)

Paula Leticia Martínez Regal – Comunicación 

Oficina de Bruxelas

Rebecca Luz Vilariño Regueiro (ata o 31 de xullo)

Cristina Ozón Pereira

Iria Rodríguez-Lestegás Tizón

Iago Martín Menduiña

Leticia Cambeiro Rodríguez - Comunicación

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA 
PARA A MOCIdAdE

Oficina de Santiago de Compostela

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora
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1.4. Colaboración con outras entidades 

A Fundación Galicia Europa mantén convenios e outras 

formas de colaboración con distintas entidades galegas 

para o desenvolvemento das súas actividades, xa sexa no 

eido da defensa dos intereses galegos na UE, na formación 

de mozos en temas comunitarios ou na participación en 

proxectos europeos.

CONVENIOS CON CONSELLERÍAS DA XUNTA DE GALICIA 

PARA O USO DA OFICINA DE BRUXELAS

A FGE foi acordando desde o ano 2006 convenios con 

diferentes consellerías da Xunta de Galicia co obxectivo 

de que estas poidan contar con persoal propio na oficina 

de Bruxelas para facer un seguimento das políticas máis 

relevantes para a Xunta de Galicia. 

Durante 2011, mantivéronse convenios de colaboración 

coa Consellería do Mar, coa Consellería de Cultura e 

Turismo e coa Consellería do Medio Rural. 

COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN PARA O FOMENTO 

DA CALIDADE INDUSTRIAL E  DESENVOLVEMENTO 

TECNOLÓXICO DE GALICIA PARA O USO DA OFICINA 

DE BRUXELAS

A FGE mantivo en 2011 un acordo de colaboración coa 

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 

Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. En virtude 

desta colaboración, o seu persoal dispuxo dun espazo na 

oficina da FGE en Bruxelas e fixo uso das instalacións da 

FGE ao longo do ano.

CONVENIO COA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE DA 

XUNTA DE GALICIA PARA O MANTEMENTO DUNHA 

OFICINA DE INFORMACIÓN EUROPEA DIRIXIDA Á 

MOCIDADE EN SANTIAGO

A FGE mantivo durante o ano 2011 un convenio de 

colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar 

para o desenvolvemento de actividades de información 

e documentación dirixidas aos mozos, a través da Oficina 

de Información Europea para a Mocidade que a propia 

FGE acolle na súa sede de Santiago de Compostela.

A Oficina de Información Europea para a Mocidade, 

existente desde 1997 grazas a convenios similares, 

atópase a disposición dos mozos galegos para calquera 

consulta relacionada coas actuacións da Unión Europea 

en materia de xuventude como bolsas de estudos, 

prácticas nas institucións da UE ou financiamento 

comunitario. Actualmente desenvolve un importante 

labor como impulsora e xestora de proxectos europeos 

(ver punto 3.3).

CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DE 

SANIDADE EN MATERIA DE FORMACIÓN

En 2011, a través dun convenio asinado coa Consellería 

de Sanidade, convocouse unha bolsa para a realización 

de prácticas neste departamento, dirixida a licenciados 

universitarios interesados en especializarse na promoción 

e xestión de proxectos europeos de innovación e 

investigación no ámbito sanitario.
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A Fundación Galicia Europa

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 

EN MATERIA DE FORMACIÓN

A FGE asinou un convenio de colaboración coa 

Universidade da Coruña para financiar con 3.000 

euros o Máster en Estudos da Unión Europea, que 

incorpora o módulo de especialización “Galicia Europa” 

e que proporciona aos mozos e profesionais galegos 

as ferramentas necesarias para poder desenvolver 

unha carreira profesional orientada cara aos asuntos 

europeos. 

Tamén se asinaron convenios de colaboración coa Uni-

versidade de Santiago de Compostela, a Universidade 

de Vigo e a Universidad Autónoma de Barcelona. En 

virtude destes acordos, a FGE acolleu na súa oficina de 

Santiago de Compostela estudantes en prácticas para 

a súa formación en asuntos comunitarios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LUGO EN MATERIA DE FORMACIÓN

A FGE ten firmado convenios cos membros do padroado 

para colaborar no impulso da presenza de Galicia ante a 

UE. No ano 2011, a FGE mantivo un convenio coa Cámara 

de Comercio de Lugo que permitiu a un bolseiro desta 

entidade formarse sobre os asuntos comunitarios nas 

instalacións da FGE en Bruxelas. 

CONVENIO CON NOVACAIXAGALICIA PARA A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONXUNTAS

No mes de xuño, a FGE e Novacaixagalicia asinaron un 

convenio para reforzar a súa colaboración na defen-

sa dos intereses galegos en Europa. En virtude deste 

acordo, Novacaixagalicia achegará 142.000 euros para 

o desenvolvemento de tres liñas de traballo fundamen-

tais: formación e sensibilización sobre a Unión Europea, 

promoción da participación das entidades galegas en 

proxectos europeos e promoción de Galicia en Bruxelas. 

A visita da Confederación de Empresarios de Galicia no 

mes de outubro foi unha das actividades levadas a cabo 

ao abeiro deste convenio.
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2.1. Participación de Galicia no Consello da Unión 

Europea

Desde o 9 de decembro de 2004, as comunidades 

autónomas participan de forma oficial no Consello 

da Unión Europea grazas a un acordo asinado coa 

Administración Xeral do Estado. Esta participación 

representa un importante paso cara adiante na 

participación autonómica nos asuntos europeos, xa que é 

no propio Consello e no Parlamento Europeo onde reside 

o poder lexislativo da Unión.

En virtude deste acordo, as CC. AA. poden participar en 

todos os niveis de traballo desta institución europea. Por 

unha banda, incorporando un representante autonómico 

con rango de conselleiro na delegación española dentro 

das reunións do Consello a nivel ministerial e, por outra, 

participando nas instancias preparatorias das reunións 

do Consello, como os grupos de traballo. As formacións 

nas que este acordo se fai efectivo son as de Agricultura 

e Pesca; Educación, Cultura, Xuventude, Audiovisual e 

O comisario de Política Rexional, Johannes Hahn, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.



20

Deporte (engadido este último en 2011); Emprego, Política 

Social, Saúde e Consumidores; Medio Ambiente, e a parte 

de Xogo, dentro do Consello de Competitividade.

Debido ao complexo e descentralizado sistema político-

administrativo español, este modelo de participación 

busca integrar as diferentes realidades españolas e 

fortalecer os mecanismos de formación do Estado, 

dacordo co principio de unidade de representación 

exterior do Estado e de lealdade institucional. 

Como vén sucedendo desde a implantación deste acor-

do, a Fundación Galicia Europa prestou en 2011 o apoio 

necesario aos departamentos competentes da Xunta de 

Galicia co obxectivo de facilitar a participación e a comu-

nicación entre todas as partes implicadas. A colaboración 

estendeuse á Representación Permanente de España 

ante a Unión Europea e ás demais oficinas autonómicas 

en Bruxelas, o que facilitou o seguimento do desenvolve-

mento dos traballos nas diferentes formacións do Conse-

llo abertas á participación autonómica.

Durante a primeira metade do ano 2011, correspondeulle 

a Galicia coordinar a participación autonómica no Conse-

llo de Agricultura e Pesca e durante a segunda metade, 

a parte de Xogo no Consello de Competitividade. Excep-

cionalmente, Galicia tamén coordinou a participación 

autonómica nos temas de pesca entre xullo e decembro, 

debido á cesión voluntaria por parte da Comunidade Au-

tónoma de Madrid (ver punto 2.5).

2.2. Participación de Galicia no Comité das Rexións

O Comité das Rexións (CdR) é a asamblea consultiva 

comunitaria na que están representados os entes locais 

e rexionais da Unión Europea. Está composto por 344 

membros, 21 dos cales son españois. En representación 

da Comunidade Autónoma de Galicia, o membro titular 

é o propio Presidente da Xunta de Galicia, mentras que 

o cargo de membro suplente recae no Director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE.

A pesar de ser un órgano consultivo, as institucións 

comunitarias encargadas de lexislar deben consultar 

obrigatoriamente ao Comité en materias como a 

cohesión económica e social, o transporte, o emprego, 

a educación ou a cultura, aínda que tamén pode ser 

consultado sempre que se estime oportuno. Da mesma 

maneira, o CdR elabora ditames por propia iniciativa, 

o que lle permite tratar calquera asunto que figure na 

axenda europea.

Participación de Jesús Gamallo nun 
pleno do Comité das Rexións.

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, en 

permanente coordinación coa Xunta de Galicia, presta 

asistencia e apoio aos membros galegos do CdR na súa 

participación nos asuntos do Comité. Xunto co apoio 

loxístico, a oficina fai un seguimento constante dos 

traballos do CdR e colabora na elaboración de emendas 
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a ditames e informes debatidos tanto nas comisións nas 

que participa Galicia como no pleno do Comité, cando 

se estima necesaria a inclusión e consideración dos 

intereses de Galicia.

Galicia forma parte de dúas das seis comisións 

sectoriais:

•	 Política de Cohesión Territorial (COTER), 

con competencias nos ámbitos da cohesión 

económica, social e territorial, os fondos 

estruturais, a cooperación territorial, os 

transportes e as súas redes transeuropeas. 

•	 Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais 

e Exteriores (CIVEX), con competencias en 

materia de xustiza e asuntos de interior, 

liberdades e dereitos fundamentais, redución 

das cargas burocráticas e cidadanía. O membro 

suplente galego exerce como portavoz do grupo 

do Partido Popular Europeo nesta comisión. 

Alberto Núñez Feijóo no pleno 
do Comité das Rexións no que se aprobou 

o ditame sobre o futuro das AECT 

(Foto: Comité das Rexións).

O pleno do Comité das Rexións aprobou en 2011 dous 

ditames liderados pola Comunidade Autónoma de 

Galicia. O primeiro deles, referido á modificación do 

regulamento das Agrupacións Europeas de Cooperación 

Territorial (AECT), foi aprobado na sesión plenaria do 

27 e 28 de xaneiro e o segundo, en relación co Libro 

Verde da Comisión Europea sobre o futuro da Política de 

Desenvolvemento da UE, aprobouse o 11 de maio. No mes 

de outubro, o membro suplente galego do CdR, Jesús 

Gamallo Aller, foi elixido como relator para a elaboración 

dun novo ditame sobre o impacto da futura política de 

cooperación ao desenvolvemento na UE. 

Ademais, os esforzos galegos no seo do CdR 

encamiñáronse en 2011 a defender a posición de 

Galicia en relación co novo período de financiamento 

comunitario, a reforma da política europea de 

transportes ou as estratexias macrorrexionais na 

UE, entre outros. Cómpre salientar o activo papel 

desempeñado pola delegación galega en materia de 

cooperación ao desenvolvemento no seo do Comité 

das Rexións, ao representar este órgano nas Xornadas 

Europeas de Desenvolvemento, celebradas no mes 

de decembro, e participar activamente no segundo 

encontro de cooperación descentralizada organizado 

polo CdR no mes de marzo. 

En relación co futuro da política rexional, presentáronse 

varias emendas ao ditame sobre o “Quinto Informe de 

Cohesión” e defendeuse, en dúas reunións conxuntas do 

Comité das Rexións co Parlamento Europeo, a necesidade 

de que as rexións europeas que abandonan o Obxectivo 

Converxencia, como é o caso de Galicia, sigan contando 

cun apoio adecuado no período 2014-2020. 

Ademais, Galicia seguiu formando parte en 2011 do 

Grupo Interrexional do CdR sobre a Crise do Automóbil 

(GICA), que busca dar solucións ao impacto que a crise 

económica está a provocar nas rexións europeas onde 
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este sector produtivo ten un peso importante, como 

no caso galego. Tras varias reunións preparatorias, en 

decembro celebrouse unha reunión a nivel político na 

que se tratou como as propostas lexislativas relativas ao 

paquete de cohesión para o período 2014-2020 poden 

afectar a este sector.

2.3. Participación de Galicia nos comités 

 da Comisión Europea

As comunidades autónomas españolas, como parte 

da Delegación española, participan desde o ano 1999 

nos denominados “comités da Comisión Europea” 

ou “comités de comitoloxía”. Esta participación 

desenvolveuse xa durante os cuadrienios 1999-2002 

e 2003-2006 e continuou ao longo de 2011, dentro do 

cuadrienio 2007-2011. Estes comités son os que asisten 

á Comisión Europea nos traballos de regulamentación, 

control e execución da normativa europea.

Ao longo de 2011, Galicia participou, en representación 

do resto de CC. AA., en 19 comités da Comisión Europea. 

A FGE presta un apoio continuo ás consellerías para 

a súa participación activa neles, chegando mesmo 

a asistir a estas reunións cando, por circunstancias 

excepcionais, as consellerías non poden asegurar a súa 

presenza. Así, a FGE asistiu en 2011 a varias reunións 

como a do Comité da Organización Común de Mercado 

única na xestión do mercado do leite ou a do Comité 

de Seguimento do Programa de Acción Comunitaria no 

eido do consumo.

2.4. Colaboración entre as oficinas 
 rexionais españolas en Bruxelas

Os directores das oficinas rexionais españolas en 

Bruxelas asinaron en 2002, baixo a coordinación da 

Fundación Galicia Europa, un acordo de colaboración 

co obxectivo de estreitar as súas relacións, mellorar 

os seus sistemas de información e potenciar os seus 

recursos humanos. Deste xeito, o grupo de Colaboración 

das Oficinas Rexionais Españolas (CORE) ten reforzado 

durante estes anos a interlocución destas oficinas coas 

institucións europeas e coa Representación Permanente 

de España ante a Unión Europea (REPER). 

Os traballos desenvolvidos pola CORE durante 2011 

estiveron coordinados no primeiro semestre pola 

oficina da FGE en Bruxelas e no segundo pola oficina de 

Baleares.

COORDINACIÓN DA CORE POR PARTE DA FUNDACIÓN 

GALICIA EUROPA

Durante o primeiro semestre de 2011, a oficina de Bruxelas 

da FGE asumiu a coordinación da CORE. O programa 

de traballo adoptado veu marcado pola actualidade 

comunitaria, así como por un labor continuado en favor 

dunha maior participación das CC. AA. nos asuntos 

comunitarios. 

Respecto á axenda comunitaria, a posta en marcha da 

estratexia Europa 2020, a proposta do novo marco 

financeiro plurianual e os debates sobre a reforma da 

Política Rexional centraron o traballo da CORE. 
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No tocante á maior implicación das CC. AA. nos asuntos 

comunitarios, abordáronse os seguintes temas: 

•	 Acceso aos documentos das formacións 

do Consello non abertas á participación 

autonómica.

•	 Colaboración coa REPER para intensificar 

a promoción da presenza española nas 

institucións comunitarias.

•	 A entrada en vigor do novo sistema de 

comitoloxía a partir do 1 de marzo.

•	 Seguimento dos asuntos debatidos na 

Conferencia para Asuntos Relacionados coa 

Unión Europea (CARUE).

Coordinación entre directores

Os directores das oficinas rexionais continuaron cos seus 

encontros habituais para coordinar as súas actividades e 

debater temas de interese común como:

	 Programar actividades anuais conxuntas 

no marco da CORE, así como poñer en 

funcionamento o acordo de colaboración entre 

as oficinas.

	 Participar como membros da delegación 

española no Comité das Rexións.

	 Coordinar as relacións coa REPER, 

especialmente a través da súa Consellería de 

Asuntos Autonómicos.

	 Realizar un seguimento dos acordos da CARUE 

respecto da participación das CC.AA. no 

Consello de Ministros da Unión Europea e nas 

reunións dos comités da Comisión Europea 

(“comitoloxía”).

Ademais das reunións internas, os directores das 

oficinas rexionais españolas celebran outras de carácter 

externo con altos cargos das institucións comunitarias, 

que permiten contar con información de primeira man 

sobre as novidades en relación co desenvolvemento das 

políticas europeas. 

En total, a FGE organizou catro reunións internas (tres de 

directores e unha cos coordinadores dos once grupos de 

coordinación técnica existentes) e cinco encontros entre 

os directores de oficinas e os seguintes altos cargos das 

institucións comunitarias:

•	 Joaquín Almunia, comisario de Competencia 

e vicepresidente da Comisión Europea (28 de 

abril). Entre outros temas, abordouse o futuro 

da Política Rexional e a demanda específica 

dunha axuda transitoria para as rexións que 

abandonan por primeira vez o Obxectivo 

Converxencia. 

•	 Luis Planas, embaixador representante 

permanente de España ante a UE (15 de 

xuño). Tratouse, entre outros, o tema da 

acreditación do persoal das oficinas no Consello 

da UE e a proposta de acceso á documentación 

das formacións do Consello non abertas  á 

participación autonómica.

•	 daniel Calleja, director xeral adxunto da dX 

Empresa e Industria da Comisión Europea e 

Enviado especial para pemes (17 de xuño). 

Calleja explicou o novo impulso dado á Lei 

Europea da Pequena Empresa e abordou a 

posibilidade de designar enviados especiais 

para pemes a nivel rexional.
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•	 Joaquín Almunia, comisario de Competencia 

e vicepresidente da Comisión Europea (27 de 

xuño). Como continuación ao encontro de abril, 

o vicepresidente da Comisión Europea reuniuse 

coas oficinas das CC. AA. que teñen máis 

intereses en xogo dentro do futuro orzamento 

comunitario. Almunia esbozou a proposta da 

Comisión sobre o Marco Financeiro Plurianual 

2014-2020, que se publicou dous días despois. 

•	 José Manuel Silva, director xeral de 

Agricultura e desenvolvemento Rural da 

Comisión Europea (6 de xullo). Encontro 

celebrado xa en xullo por problemas de axenda, 

no que se abordou a reforma da Política Agrícola 

Común (PAC). 

Accións conxuntas de formación

Dentro do marco de CORE, organízanse varias sesións de 

formación e información dirixidas ao persoal das oficinas 

de representación autonómica en Bruxelas. Durante 

o primeiro semestre, a FGE organizou con este motivo 

tres seminarios e, durante o segundo, acolleu un cuarto 

seminario organizado pola oficina de Baleares:

•	 Conferencia “Relacións Institucionais e 

Lobby” (18 de febreiro). A cargo de David 

Córdova, director do Programa Superior 

Lobby and Advocacy, do Instituto de Empresa 

- Business School. En canto que experto en 

accións de defensa dos intereses públicos e 

privados de institucións e empresas, Córdova 

expuxo a situación destas accións en España. 

O debate co persoal das oficinas centrouse 

no modo no que os intereses rexionais se 

defenden en Bruxelas.

•	 Mesa redonda “O novo sistema de 

Comitoloxía” (24 de maio). Os responsables 

deste tema na Comisión, o Parlamento e a 

Representación Permanente de España ante a 

UE (REPER) expuxeron a súa visión sobre como 

se está a levar á práctica este novo sistema e 

as repercusións que pode ter no futuro. Tamén 

se abordou a reorganización da participación 

autonómica nos comités.

Mesa redonda sobre comitoloxía.
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•	 Mesa redonda “Estratexia Europa 2020 e 

a súa aplicación en España” (10 de xuño). 

Celebrado tres días despois da publicación das 

recomendacións da Comisión sobre os Plans 

Nacionais de Reforma (PNR), este encontro 

serviu para debater coa coordinadora do grupo 

de avaliación de España da Comisión e coa 

conselleira competente da REPER, a elaboración 

do PNR español e o seguimento que del se vai 

facer. 

 

Mesa redonda “Estratexia Europa 2020 
e a súa aplicación en España”.

•	 Xornada informativa sobre o Rexistro Común 

de Transparencia (29 de setembro). Dous 

funcionarios do Parlamento Europeo explicaron 

neste acto a posta en marcha do novo rexistro 

unificado de grupos de interese presentes 

en Bruxelas e a súa incidencia nas oficinas 

españolas de representación rexional.

Grupos de Coordinación Técnicos

No marco dos obxectivos previstos mediante o acordo 

de colaboración entre as oficinas rexionais españolas, 

os Grupos de Coordinación Técnicos (GCT) teñen como 

principal misión o seguimento e a análise continuada 

das políticas públicas comunitarias, desde o inicio do 

seu proceso de concepción por parte da Comisión ata 

a súa adopción polo Consello e, de ser o caso, polo 

Parlamento Europeo. Con este propósito, establecen 

contactos coas persoas axeitadas para o seguimento 

destes procesos, ás que se invita a participar nas súas 

reunións. 

Tendo en conta as áreas de interese das comunidades 

autónomas, durante o ano 2011 funcionaron once GCT 

para cada un dos cales está designada unha oficina 

coordinadora:
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GCT   COORdInAdOR

1. Agricultura Cataluña 

(complementado por 

Andalucía)

2. Pesca e Asuntos 

 Marítimos

País Vasco  

3. Asuntos Sociais, 

 Emprego e Inmigración

Comunidade de Madrid

4. Competitividade, 

 Enerxía e Turismo 

Castela e León (

Competitividade e 

Enerxía)  

Baleares (Turismo)

5. Cultura, Educación e 

 Xuventude

País Vasco (Cultura) 

Cantabria (Educación) 

A Rioxa (Xuventude)

6. I+D e Sociedade da 

 Información

Comunidade de Madrid

7. Medio Ambiente Cantabria

8. Política de Cohesión País Vasco  

9. Relacións Exteriores 

 e Cooperación ao 

 desenvolvemento

Comunidade Valenciana

10. Saúde Andalucía

11. Transportes Aragón 

 

Resultados da coordinación galega da CORE

Na súa memoria de actuacións, os resultados máis 

destacados da coordinación realizada pola FGE do 

sistema de colaboración informal entre as oficinas de 

representación autonómica foron: 

•	 A elaboración dun documento conxunto 

das oficinas de representación autonómica 

sobre o acceso á información das distintas 

formacións do Consello que non están abertas 

á participación autonómica. No documento 

propuxéronse melloras para facilitar o acceso 

por parte das CC. AA. a esta información. Foi 

enviado á Representación Permanente de 

España ante a UE e tratado persoalmente co 

embaixador permanente.

•	 A creación dun grupo de reflexión sobre como 

mellorar o funcionamento da CORE, formado 

por seis directores de oficina. 

•	 A actualización de cadros comparativos en 

relación coas bolsas que ofertan as oficinas 

rexionais, as acreditacións das que dispón cada 

oficina para entrar no Parlamento Europeo e o 

listado dos Grupos de Coordinación Técnica
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5.5. Accións desenvolvidas no eido das políticas 
 comunitarias con maior impacto en Galicia

No ámbito das políticas comunitarias, a Fundación Galicia 

Europa realiza un labor de representación, promoción e 

defensa dos intereses galegos na capital europea ante as 

institucións e outros organismos da UE. A continuación 

recóllense exemplos de accións desenvolvidas ao longo 

de 2011 respecto a algunhas políticas comunitarias con 

impacto en Galicia.

POLÍTICA REXIONAL E DE COHESIÓN

Durante o ano 2011, a FGE desenvolveu un intenso traballo 

en favor dunha axuda transitoria para Galicia no próximo 

período financeiro 2014-2020. Neste apartado, fixo un 

seguimento exhaustivo da actualidade comunitaria, 

asistiu a conferencias e organizou encontros bilaterais, 

multilaterais e seminarios co obxectivo de transmitir as 

demandas galegas nesta materia a todos os implicados 

no debate europeo.

En primeiro lugar, a FGE presentou en xaneiro unha 

contribución á consulta pública aberta pola Comisión 

Europea a raíz da publicación, a finais de 2010, do “Quinto 

informe da cohesión económica, social e territorial na 

UE”. Esta contribución destacaba a necesidade de artellar 

períodos transitorios, suficientes e axeitados, para 

axudar ás rexións que, a partir de 2014, abandonarán 

por primeira vez o Obxectivo Converxencia. Estas 

contribucións presentáronse no “V Foro da Cohesión” 

que tivo lugar en Bruxelas a finais de xaneiro de 2011. 

A FGE prestou apoio á conselleira de Facenda, Marta 

Fernández Currás, e ao director xeral de Planificación 

e Fondos comunitarios, Francisco Javier Rodríguez, 

durante a súa participación neste encontro, no que se 

deron cita os responsables rexionais e os máis altos 

representantes das institucións comunitarias, así como 

dos Estados membros. A conselleira de Facenda interveu 

publicamente neste foro para dar a coñecer a situación 

das rexións que, como Galicia, abandonarán por primeira 

vez o Obxectivo Converxencia, explicando os esforzos 

que se teñen feito e que se están a facer para acadar 

a converxencia con Europa. Así mesmo, solicitou unha 

axuda transitoria suficiente para consolidar os esforzos 

ata agora realizados.

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, 
durante o V Foro da Cohesión.

Por outra banda, co fin de reforzar as alianzas a escala 

europea, e tendo en conta que España e Alemaña son 

os estados máis interesados na axuda transitoria, 

dado o volume de poboación afectada pola saída de 

converxencia, a FGE organizou en marzo de 2011 un 

encontro entre o conselleiro de Presidencia da Xunta 

de Galicia, Alfonso Rueda, e o secretario de estado de 
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Asuntos Europeos da rexión alemá de Saxonia-Anhalt 

e  responsable de Relacións Exteriores ante o goberno 

federal alemán, Michael Schneider. Nese encontro 

concluíuse que, para apoiar a consolidación do proceso 

de converxencia nestas rexións, é preciso asegurarlles 

unha axuda transitoria similar ao máximo que perciben 

na actualidade as rexións que abandonan este obxectivo, 

que son dous terzos da axuda en converxencia. Ademais, 

a FGE organizou en marzo un encontro entre o conselleiro 

de Presidencia e o comisario de Política Rexional da 

Comisión Europea, Johannes Hahn, a quen lle trasladou 

as demandas galegas neste eido.

Así mesmo, a FGE prestou apoio á Xunta de Galicia para 

a presentación de diversas emendas ao borrador de 

ditame do Comité das Rexións sobre o “Quinto informe 

da cohesión económica, social e territorial na UE” e 

outros ditames importantes no marco da futura axuda 

transitoria. O obxectivo destas emendas foi defender, en 

todo caso, unha axuda transitoria para as rexións que 

abandonarán por primeira vez o Obxectivo Converxencia. 

Nelas recollíase a posición galega: a contía da axuda para 

Galicia a partir de 2014 debería ser igual ao máximo nivel 

de axudas outorgado ata agora, isto é, dous terzos.

Encontro do conselleiro de Presidencia co 
secretario de estado de Asuntos Europeos da rexión 

alemá de Saxonia-Anhalt, Michael Schneider.

En xuño de 2011, a Comisión Europea adoptou a súa 

proposta relativa ao marco financeiro comunitario 

para o período 2014-2020. Trátase dun documento 

de gran relevancia pois é o que abre o debate oficial 

sobre o orzamento comunitario para o próximo período 

financeiro, incluíndo as principais partidas orzamentarias. 

Posteriormente, en outubro de 2011, a Comisión Europea 

lanzou o paquete lexislativo relativo á política de cohesión 

para o período 2014-2020, onde se inclúe a proposta 

de Regulamento xeral de fondos. En ambas as dúas 

propostas, a Comisión Europea prevé crear unha rede 

de seguridade que implicaría a concesión dunha axuda 

ás rexións que, como Galicia, abandonarán por primeira 

vez o Obxectivo Converxencia a partir de 2014, e que 

representaría dous terzos de parte do financiamento con 

cargo aos fondos estruturais que perciben na actualidade. 

Esta demanda é froito do traballo desenvolvido pola 

FGE e a Xunta de Galicia durante os tres últimos anos 

en Bruxelas e coincide plenamente coa transmitida 

por Galicia ás institucións comunitarias a través dos 

argumentos da rede Convergence Regions on the Way to 

Cohesion (CROWC).

Por último, cómpre destacar que tras a adopción de 

todas estas propostas por parte da Comisión Europea, a 

FGE organizou na súa oficina, no marco dos Open Days 

2011, un seminario-debate a nivel europeo para que a 

Comisión presentara a súa visión sobre o tratamento que 

recibirán, a partir de 2014, as rexións que abandonarán 

o Obxectivo Converxencia. Este seminario, que contou 

coa participación do xefe de gabinete do comisario 

responsable de Política Rexional, Nicola de Michelis, 

serviu para dar un paso máis na sensibilización do resto 

das institucións comunitarias, sobre a demanda galega 

que xa fora adoptada pola Comisión Europea. É preciso 

sinalar que, tras a adopción das propostas por parte da 

Comisión Europea, compete, principalmente ao Consello 

e ao Parlamento Europeo a aprobación final da axuda 

transitoria para Galicia.
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POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN

No primeiro semestre de 2011, Galicia asumiu a 

representación das Comunidades Autónomas españolas 

nos Consellos de Agricultura e Pesca da Unión Europea. 

A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, foi 

a encargada de coordinar e defender, en colaboración 

co Goberno central, a posición española nas reunións 

mensuais do Consello, celebradas en Bruxelas e 

Luxemburgo. No segundo semestre do ano, Galicia 

mantivo esta responsabilidade despois de que o Goberno 

da Comunidade de Madrid lle cedese a representación 

nos Consellos en materia pesqueira.

A FGE colaborou estreitamente coa Xunta de Galicia ao 

longo do 2011 ofrecendo as súas instalacións na capital 

comunitaria a un técnico da Consellería do Mar, ao abeiro 

dun convenio asinado entre as dúas entidades. Esta 

colaboración permitiu realizar un mellor seguimento das 

reunións dos grupos de traballo de Pesca e dos Consellos 

de Ministros, así como reforzar a posición negociadora 

estatal en pleno debate sobre a reforma da Política 

Pesqueira Común (PPC).

Durante este período, Galicia enviou informes 

periódicos ás comunidades españolas para dar conta 

das negociacións da Unión Europea en materia 

pesqueira, o que contribuíu a fixar posicións comúns 

das CC. AA. en torno a diferentes asuntos de relevancia 

para o sector.

Así, Galicia liderou, entre outras reivindicacións, a 

demanda dun sistema de estudo e análise de datos de 

especies pesqueiras máis exhaustivo e coordinado pola 

Comisión Europea, a fin de determinar as posibilidades 

de pesca de cara ao futuro. Con esta petición, a Xunta 

amosou a súa oposición á proposta da Comisión Europea 

de reducir un 25% a cota para aquelas especies das que 

non existan datos científicos suficientes que determinen o 

seu estado biolóxico. Froito das reivindicacións lideradas 

por Galicia, a frota pesqueira veu aumentado para o 

2012 o Total Admisible de Capturas (TAC) de 20 das 40 

especies das que España ten cota en augas europeas.

No que respecta á reforma da PPC, todas as 

Comunidades Autónomas españolas representadas 

por Galicia, amosáronse contrarias ao compromiso de 

acadar o obxectivo do Rendemento Máximo Sostible 

en 2015, por consideralo inabordable, e defenderon 

a substitución dos TAC e as cotas por un sistema 

de control baseado no esforzo pesqueiro, máis 

compatible coa progresiva eliminación dos descartes 

proposta pola UE. Galicia liderou tamén a defensa do 

intercambio de dereitos de pesca entre os diferentes 

estados, e reclamou a necesidade de impulsar o sector 

da acuicultura e recoñecer o carácter diferenciado da 

pesca artesanal e o marisqueo. 

A Conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante 
o seu encontro coa comisaria europea de Pesca 

e Asuntos Marítimos, Maria Damanaki.

No marco do debate sobre a reforma da PPC, a FGE 

organizou no mes de febreiro unha mesa redonda onde se 

discutiu, entre outros asuntos, a necesidade dun réxime 

específico para a pesca artesanal e o marisqueo na UE. 

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, viaxou a Bruxelas 

para participar neste debate que estivo moderado pola 
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presidenta da comisión de Pesca do Parlamento Europeo, 

Carmen Fraga, e que contou coas intervencións da 

directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión 

Europea (DX MARE), Lowri Evans, e o presidente da 

Federación Galega de Confrarías, Benito González.

Con motivo desta visita, a conselleira mantivo un encontro 

coa comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, a 

quen trasladou o descontento do sector do arrastre e da 

Administración galega ante o descenso xeneralizado dos 

TAC e cotas para 2011. Quintana demandou á Comisaria 

máis axilidade nas xestións para paliar a situación do 

sector ante a baixada dun 93% na cota do lirio e o descenso 

na cota doutras especies como a cabala e o xurelo. A 

conselleira tamén trasladou á responsable europea de 

Pesca a intención da Xunta de recorrer o regulamento 

europeo que establece a substitución do bioensaio polo 

método químico na detección de biotoxinas marinas.

No mes de marzo, Rosa Quintana reuniuse de novo 

en Bruxelas coa presidenta da comisión de Pesca do 

Parlamento Europeo e a directora da DX MARE, para 

presentarlles as conclusións de dous informes elaborados 

pola Xunta de Galicia en relación co recorte do TAC do 

lirio. O primeiro dos informes acreditaba a existencia de 

dous stocks diferentes desta especie en augas europeas 

do norte, o que avalaba a necesidade de dividir a súa 

xestión, mentres que o segundo daba conta do impacto 

socioeconómico que están a ter na frota galega as fortes 

reducións de capturas impostas pola UE.

En setembro, Quintana desprazouse á capital comunitaria 

para solicitar á directora da DX MARE, a rebaixa 

do talle mínimo da ameixa para a súa extracción. A 

conselleira presentoulle un informe científico no que se 

demostraba que as condicións medioambientais afectan 

ao crecemento desta especie e que a ameixa adquire a 

madureza sexual necesaria para poder reproducirse a un 

talle substancialmente inferior aos 35 mm. En resposta 

a esta demanda, a Unión Europea aceptou reducir, en 

determinadas zonas de Galicia, o talle mínimo legal da 

ameixa babosa en tres milímetros. 

Finalmente, a conselleira acudiu a Bruxelas no mes de 

novembro, invitada pola directora da DX MARE, para 

participar nunha mesa redonda sobre novas opcións 

de futuro para as áreas de pesca, organizada pola 

Rede europea de zonas de pesca (Farnet, Fisheries Area 

Network). Quintana expuxo tres proxectos desenvolvidos 

polos Grupos de Acción Costeira (GAC) escollidos pola 

Comisión Europea como exemplos de revitalización do 

litoral europeo.

A conselleira do Mar xunto á directora 
da DX MARE, Lowri Evans, e dúas representantes 

dos Grupos de Acción Costeira.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Durante o primeiro semestre do ano 2011, Galicia 

representou ás Comunidades Autónomas españolas no 

seo do Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da 

UE, concentrándose posteriormente no seguimento dos 

expedientes tramitados durante este primeiro semestre 

e nas propostas lexislativas da Comisión Europea para 

a reforma da Política Agrícola Común (PAC) de cara ao 

período 2014-2020.
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A representación de Galicia no Consello de Ministros 

da UE permitiu ao conselleiro do Medio Rural, Samuel 

Juárez, participar directamente nesta institución para 

defender os intereses galegos. O conselleiro do Medio 

Rural estivo presente nas seis reunións que se celebraron 

en Bruxelas e Luxemburgo xunto á ministra de Medio 

Ambiente, Medio Rural e Mariño, Rosa Aguilar, así como 

na reunión extraordinaria mantida con motivo da crise do 

E-Coli no mes de xuño. Deste modo, a nosa comunidade 

participou activamente en asuntos de máximo interese 

como a elaboración das Conclusións do Consello sobre a 

Comunicación “A PAC no horizonte 2020: Responder aos 

retos futuros no ámbito territorial, dos recursos naturais e 

alimentario”, unha primeira aproximación da configuración 

desta política para o próximo período. Así mesmo, 

seguiuse con especial interese unha serie de expedientes 

xa comezados, como o tramo final das negociacións en 

materia de contratos no sector lácteo ou a aliñación da 

lexislación agrícola co Tratado de Lisboa. 

O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, 
coa ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

En definitiva, o feito máis salientable de 2011 en materia 

de agricultura foi a presentación oficial en outubro 

das propostas lexislativas da Comisión Europea para 

a futura Reforma da PAC de cara ao novo período de 

programación 2014-2020. O debate en torno á reforma 

da PAC é de vital importancia para os agricultores 

e gandeiros debido ao impacto que terá no agro 

galego a nova lexislación, que concede unha maior 

relevancia á seguridade alimentaria e aos compromisos 

medioambientais. 

Ademais, durante o ano 2011, Galicia ostentou a repre-

sentación das Comunidades Autónomas en diversos 

Comités de Xestión no ámbito das negociacións dentro 

da Comisión Europea. En concreto, en materia de gando 

vacún, sector lácteo e pagamentos directos, tres eidos 

de máximo interese e dos que cómpre facer un segui-

mento exhaustivo.

A FGE mantivo un convenio coa Consellería do Medio 

Rural durante 2011 para acoller na súa oficina de 

Bruxelas a unha asesora técnica encargada dos temas 

que afectan a este departamento.

COMPETITIVIdAdE

A FGE prestou apoio a diferentes sectores produtivos 

galegos na defensa dos seus intereses ante as 

institucións comunitarias: 

•	 Sector do automóbil. Como xa se mencionou 

no punto 2.2, Galicia continuou participando 

activamente no Grupo Interrexional sobre a 

Crise do Automóbil do Comité das Rexións, no 

que ostenta a vicepresidencia. A actividade 

deste grupo, formado por máis de 40 membros 

de 32 rexións europeas, organízase nun nivel 

técnico e nun nivel político. A FGE asegura a 

participación nas reunións preparatorias en 



32

Bruxelas, nas que se presentan e debaten as 

iniciativas de traballo e se orientan os temas 

que tratarán os representantes políticos 

nos seus encontros. En 2011, celebráronse 

catro reunións a nivel técnico e dúas a nivel 

político, unha en xaneiro e outra en decembro. 

Na reunión de xaneiro expuxéronse as 

estratexias rexionais europeas en materia de 

electromobilidade, mentres que na reunión de 

decembro abordouse o contido das propostas 

lexislativas relativas á Política Rexional para o 

período 2014-2020 e a súa incidencia no sector 

do automóbil. 

Reunión do Grupo Interrexional sobre a Crise 
do Automóbil no Comité das Rexións.

•	 Sector naval. Para facer fronte ao actual 

contexto de crise que vive este sector 

e defender a súa viabilidade perante as 

institucións comunitarias, unha serie de 

rexións europeas para as cales este sector 

é estratéxico, mobilizáronse en Bruxelas 

para elaborar un plan de acción común. Así, 

a finais de 2011 creouse a rede “Maritime 

Industries for Blue Growth”, co fin de defender 

unha política europea de futuro para o sector 

naval, que aposte pola súa diversificación e 

diferenciación, e reclamar que este sector 

se teña en conta nas directrices políticas e 

financeiras da estratexia “Europa 2020”. 

A FGE mantivo encontros regulares cos 

membros da rede en Bruxelas co obxectivo 

de intercambiar boas prácticas, explorar a 

posibilidade de lanzar iniciativas conxuntas e 

trasladar as súas preocupacións e demandas 

ás institucións europeas. Ademais, a rede 

elaborou un memorando de entendemento, 

no que se recolle a súa visión de futuro para 

esta política europea, e que será transmitido 

ás institucións comunitarias.

•	 Sector empresarial. Coincidindo coa Semana 

Europea das Pequenas e Medianas Empresas, 

a xunta directiva da Confederación de 

Empresarios de Galicia (CEG) realizou unha 

visita á capital comunitaria. A FGE colaborou 

estreitamente coa CEG no deseño e realización 

da axenda, que incluíu unha visita á Comisión 

Europea, unha reunión con varios membros 

do Parlamento Europeo para tratar diversos 

temas como a resposta da UE á crise financeira, 

o comercio internacional ou a reforma da 

Política Agrícola Común, e unha xuntanza co 

gabinete do comisario de Competencia, Joaquín 

Almunia, para abordar o expediente aberto pola 

Comisión Europea sobre o sistema de axudas 

ao sector naval en España. Esta actividade 

encadrouse no convenio de colaboración entre 

Novacaixagalicia e a FGE, asinado no mes de 

xuño, e resultou nun mellor coñecemento 

tanto da actividade europea por parte da CEG 

como da actividade empresarial en Galicia por 

parte das institucións comunitarias. 
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•	 Sector do metal. A FGE transmitiu a varios 

eurodeputados a posición galega en defensa 

deste sector para que a tivesen en conta 

nos debates que se estaban a producir no 

Parlamento Europeo en relación coa elaboración 

da normativa europea que regula o comercio de 

emisións contaminantes. 

2.6. Accións en defensa da cooperación territorial

A MACRORREXIÓN DE REXIÓNS DO SUROESTE 

EUROPEO (RESOE)

A Macrorrexión de Rexións do Suroeste Europeo 

(RESOE) é a nova estratexia de cooperación interrexional 

establecida entre Galicia, Castela e León e o Norte de 

Portugal. RESOE pretende servir de instrumento para 

reforzar a cooperación entre as rexións participantes e 

situalas mellor no contexto do novo escenario financeiro 

que se abre a partir de 2014.

Presentación da Macrorrexión RESOE en Bruxelas.

A Fundación Galicia Europa organizou a finais de 

marzo a axenda da visita a Bruxelas do conselleiro de 

Presidencia, Alfonso Rueda, que tivo como principal 

obxectivo presentar a Macrorrexión RESOE a escala 

europea. A FGE organizou e acolleu nas súas instalacións 

este acto no que interviñeron representantes de 

Galicia (o conselleiro de Presidencia e o director xeral 

de Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo), de Castela 

e León e da Dirección Xeral de Política Rexional da 

Unión Europea, e ao que asistiron representantes de 

distintas rexións europeas interesadas no proxecto. A 

FGE, en colaboración coa Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE, está a participar en todas as 

iniciativas posibles para que esta nova estrutura 

de cooperación interrexional do Suroeste europeo 

(RESOE) se integre na futura estratexia política da UE 

para o Atlántico.

Neste apartado, cómpre destacar que en marzo de 

2011, durante o procedemento de adopción dunha 

resolución do Parlamento Europeo sobre a Estratexia 

Atlántica, a FGE trasladoulle a esta institución 

comunitaria a postura da comunidade galega. En 

concreto, transmitiuse a resposta da Xunta de Galicia 

á consulta pública lanzada pola Comisión Europea para 

a posterior definición dunha política integrada para a 

rexión Atlántica, así como a posición transmitida polo 

Goberno galego ao Ministerio de Política Territorial e 

Administración Pública en relación con este mesmo 

tema.

AS AGRUPACIÓNS EUROPEAS DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL (AECT)

En xaneiro de 2011 tivo lugar a aprobación do ditame 

elaborado polo Presidente da Xunta de Galicia sobre 

as Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial 

(AECT) no Comité das Rexións. Durante o proceso de 

elaboración deste ditame, a FGE mantivo un contacto 

directo cos diferentes servizos do Comité das Rexións de 

cara á preparación da reunión plenaria onde se aprobou o 

texto deste ditame. Ademais, antes da reunión plenaria, a 

FGE prestou apoio na xestión e negociación de emendas 
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ao experto da dirección xeral de Relacións Exteriores e 

coa UE que realizou o seguimento técnico na Xunta de 

Galicia. 

No mes de outubro, a Comisión Europea publicou a 

proposta de reforma das AECT incluíndo varios dos puntos 

recollidos no ditame galego. Para Galicia, a reforma deste 

regulamento reviste unha especial importancia, pois a 

AECT Galicia-Norte de Portugal foi unha das primeiras 

AECT en establecerse e constitúe un referente para as 

preto de 30 AECT xa existentes..

2.7. Organización de encontros en Bruxelas entre 

representantes galegos e responsables das 

políticas comunitarias con impacto en Galicia

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas 

desempeña un papel destacado á hora de organizar 

visitas á capital europea, tanto de responsables políticos 

como de técnicos do sector público e privado galego. 

As tarefas que desenvolve a FGE son, de forma xenérica, 

as seguintes: 

•	 Definición, de acordo cos interesados, dos 

interlocutores máis apropiados no seo das 

institucións europeas (principalmente da 

Comisión Europea e do Parlamento Europeo), da 

Representación Permanente de España ante a 

Unión Europea (REPER) e doutros organismos ou 

asociacións establecidos en Bruxelas. 

•	 Contacto cos interlocutores e elaboración da axenda 

das visitas.

•	 Asesoramento técnico relacionado coas políticas 

europeas nas que se centrará a visita.

•	 Acompañamento durante as entrevistas, prestando 

apoio técnico e loxístico.

•	 No caso de visitas de grupos, organización de 

charlas nas institucións europeas e na propia FGE 

sobre temas comunitarios.

A continuación destácanse as visitas de responsables 

políticos e técnicos a Bruxelas durante o ano 2011. A FGE 

resultou determinante na organización das axendas e 

no bo desenvolvemento dos encontros mantidos polos 

responsables galegos: 

•	 O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE 

da Xunta de Galicia, Jesús Gamallo Aller, membro 

suplente do Comité das Rexións (CdR), trasladouse a 

Bruxelas en máis de vinte ocasións ao longo de 2011 

para representar á nosa comunidade nas sesións 

plenarias do CdR, así como nas reunións das dúas 

comisións de traballo onde Galicia participa (ver 

punto 2.2). Así mesmo, en canto que relator do ditame 

do Comité das Rexións sobre o futuro da Política de 

Desenvolvemento da UE, o director xeral mantivo 

encontros con representantes da Dirección Xeral 

de Cooperación ao Desenvolvemento da Comisión 

Europea e participou nun seminario organizado polo 

CdR, onde explicou as accións postas en marcha 

por Galicia neste eido. Igualmente, representou ao 

CdR nunha reunión do diálogo estruturado sobre 

a participación da sociedade civil e as autoridades 

locais na cooperación ao desenvolvemento, 

convocada pola Comisión Europea. Gamallo contou 

neste ámbito co asesoramento da subdirectora xeral 

de Cooperación Exterior, Pilar Romero, que visitou 

Bruxelas en varias ocasións ao longo de 2011.
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•	 O presidente da Xunta de Galicia, Alberto núñez 

Feijóo, visitou Bruxelas o 26 e o 27 de xaneiro 

de 2011, acompañado polo director xeral do seu 

gabinete e o director xeral de Relacións Exteriores 

e coa UE. O presidente da Xunta participou no 88° 

pleno do Comité das Rexións, onde se aprobou o 

ditame sobre “Novas perspectivas para a revisión 

do regulamento AECT”. O titular da Xunta mantivo 

durante a súa visita encontros bilaterais coa 

presidenta do Comité das Rexións, Mercedes Bresso,  

e co comisario de Política Rexional da Comisión 

Europea, Johannes Hahn, a quen lle trasladou a 

demanda dunha axuda transitoria para as rexións 

que, como Galicia, abandonarán por primeira vez o 

obxectivo converxencia en 2014.

Alberto Núñez Feijóo xunto á presidenta do Comité 
das Rexións, Mercedes Bresso, durante a rolda de 

prensa que ofreceron en Bruxelas 
(Foto: Comité das Rexións).

•	 O conselleiro de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, Alfonso 

Rueda, viaxou á capital comunitaria o 28 e 29 

de marzo para participar na presentación da 

Macrorrexión das Rexións do Suroeste Europeo 

(RESOE) e reunirse con altos cargos das institucións 

comunitarias en relación coa defensa dunha axuda 

transitoria para Galicia a partir de 2014 (ver punto 

2.5).

•	 A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou 

ao longo do 2011 nos Consellos de Ministros de 

Agricultura e Pesca da UE que se celebraron en 

Bruxelas e Luxemburgo, en representación das 

comunidades autónomas españolas. Ademais, 

mantivo varios encontros con altos cargos das 

institucións comunitarias e participou en varios 

seminarios (ver punto 2.5).

•	 O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, 

viaxou durante o primeiro semestre a Bruxelas e 

Luxemburgo para participar nos Consellos de Minis-

tros de Agricultura e Pesca da UE, representando ás 

Comunidades Autónomas españolas. O conselleiro 

do Medio Rural defendeu os intereses do conxunto 

das rexións españolas nun momento clave para o 

deseño da futura PAC (ver punto 2.5).

•	 A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, 

acompañada polo director xeral de Planificación e 

Fondos, Francisco Javier Rodríguez, desprazouse 

ata Bruxelas (30 de xaneiro - 1 de febreiro) para 

participar no V Foro da Cohesión “Investindo 

no futuro de Europa: A Contribución da Política 

de Cohesión á Europa do 2020’. A conselleira 

defendeu unha axuda transitoria para as rexións 

que, como Galicia, abandonarán por primeira vez 

o Obxectivo Converxencia a partir do ano 2014. 

Durante a súa estadía a titular de Facenda mantivo 

tamén un encontro co conselleiro de Facenda da 

Representación Permanente de España ante a UE 

(ver punto 2.5).



36

•	 A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, viaxou a 

Bruxelas o 21 de xuño para asistir a varias reunións 

con responsables comunitarios. Farjas mantivo 

un encontro co director de Sistemas de Saúde e 

Produtos Sanitarios da Dirección Xeral de Saúde e 

Consumidores da Comisión Europea, no que trataron 

diversos aspectos da directiva relativa á aplicación 

dos dereitos dos pacientes na asistencia sanitaria 

transfronteiriza.

A conselleira de Sanidade saúda aos bolseiros 
da FGE na súa visita á oficina de Bruxelas.

•	 O director xeral de Competitividade e Innovación 

Tecnolóxica, Juan Carlos Maneiro, visitou a capital 

comunitaria acompañado por dous subdirectores 

con motivo da “European Seafood Exposition 2011”, 

que se celebrou do 3 ao 7 de maio. Tamén estiveron 

en Bruxelas o secretario xeral para o deporte, 

José Ramón Lete, que participou o 27 de maio 

no seminario “Developing the European Dimension 

in Sport” e nunha consulta do Comité das Rexións 

sobre o borrador do ditame “A dimensión europea 

do deporte”; e o subdirector de Gardacostas da 

Consellería do Mar, Lino Sexto, quen asistiu no mes 

de xuño a un seminario sobre seguridade marítima 

celebrado no Parlamento Europeo.

2.8. Organización de seminarios e conferencias en 

Bruxelas

A Fundación Galicia Europa organizou e acolleu durante 

2011 diversos debates e seminarios para tratar temas 

de actualidade comunitaria de especial relevancia para 

Galicia, en consonancia co seu obxectivo de defender os 

intereses galegos ante a UE. As instalacións da FGE en 

Bruxelas facilitaron a celebración de actos que reuniron 

a representantes da sociedade galega, das institucións 

comunitarias e doutras oficinas de representación 

rexional. 

DEBATES GALICIA EUROPA

 

A FGE puxo en marcha en 2010 os “Debates Galicia 

Europa”, co obxectivo de impulsar a defensa dos intereses 

de Galicia na capital europea a través do intercambio de 

ideas entre a rede de galegos que traballan en Bruxelas 

e persoeiros vidos de Galicia. O 4 de outubro de 2011, 

a FGE acolleu o cuarto debate Galicia Europa, que tivo 

como invitado ao presidente da Confederación de 

Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla. Durante 

a súa intervención, explicou ante representantes de 

distintas institucións presentes en Bruxelas o labor 

que desenvolven as organizacións empresariais e, en 

concreto, a Confederación de Empresarios de Galicia, 

en favor da competitividade e o emprego, temas clave 

dentro da estratexia “Europa 2020”.
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Jesús Gamallo co presidente da Confederación de
Empresarios de Galicia.

SEMANA EUROPEA DAS REXIÓNS E AS CIDADES – OPEN 

DAYS 2011

Galicia participou na novena edición da Semana Europea 

das Rexións e das Cidades (Open Days 2011), que se 

celebrou en Bruxelas entre os días 10 e 13 de outubro. 

Este evento, que reúne anualmente máis de 6.000 

participantes, centrouse no debate do futuro da Política 

de Cohesión europea e no intercambio de boas prácticas 

en materia de desenvolvemento rexional. Galicia tivo 

unha participación destacada neste evento ao acoller e 

organizar dous encontros na sede da FGE e participar 

activamente noutros catro.

•	 “A Administración Pública a prol do patrimonio 

cultural e histórico e do desenvolvemento 

sostible”. A FGE acolleu o 12 de outubro nas 

súas instalacións este seminario organizado 

polo consorcio ‘Europe of Traditions’, formado 

por dez socios rexionais europeos, entre os cales 

se atopaba a Deputación de Ourense. O acto 

congregou a máis dun centenar de asistentes 

que puideron coñecer de preto diferentes 

exemplos de restauración e conservación do 

patrimonio financiados con fondos europeos.

•	 “Succesful Convergence Regions: What kind 

of transition is feasible?”. Na última xornada 

dos Open Days, o 14 de outubro, la FGE celebró 

un seminario no que se debateu sobre o futuro 

das rexións europeas que saen por primeira 

vez do Obxectivo Converxencia. O evento foi 

organizado por un consorcio formado por sete 

rexións europeas e liderado pola FGE.

Seminario sobre o futuro das rexións CROWC.

•	 Xornada Inaugural. O director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, 

interveu na sesión de apertura dos Open 

Days, celebrada no Parlamento Europeo o 10 

de outubro, para defender o establecemento 

dunha axuda transitoria para as rexións que, 

como Galicia, abandonarán por primeira vez 

o Obxectivo Converxencia en 2014. No debate 

estiveron presentes, entre outros persoeiros, o 

comisario de Política Rexional, Johannes Hahn, 

a presidenta do Comité das Rexións, Mercedes 
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Bresso, o presidente do Parlamento Europeo, 

Jerzey Buzek, e o presidente da Comisión 

Europea, José Manuel Barroso.

•	 Presentación de Eco-innova. Na segunda xor-

nada dos Open Days, o 11 de outubro, presentouse 

o proxecto Eco-Innova, liderado polo Concello de 

Ourense e no que participa tamén a FGE. En to-

tal presentáronse 16 proxectos desenvolvidos en 

toda Europa, como exemplos de boas prácticas 

cofinanciadas polos fondos da Política Rexional. 

Este mesmo día, o director xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, Jesús 

Gamallo, participou en Bruxelas nunha reunión 

conxunta entre o Parlamento Europeo e o Comi-

té das Rexións onde se debateu sobre o futuro 

dos fondos comunitarios.

•	 Presentación do portal de cooperación 

descentralizada. Jesús Gamallo participou o 

12 de outubro na presentación deste portal no 

Comité das Rexións, en canto que relator do 

ditame presentado por este órgano sobre o 

futuro da cooperación ao desenvolvemento. 

•	 Reunión sobre o futuro do sector naval 

europeo. A directora da oficina da FGE en 

Bruxelas, Ana Ramos, participou neste encontro 

organizado pola Conferencia das Rexións 

Periféricas e Marítimas de Europa que tivo 

lugar na capital comunitaria o 14 de outubro.

SEMINARIOS E CONFERENCIAS ORGANIZADOS POLA 

FGE

•	 Mesa redonda sobre a reforma da Política 

Pesqueira Común. No marco da reforma da 

Política Pesqueira Común, o 8 de febreiro tivo 

lugar en Bruxelas unha mesa redonda organizada 

pola FGE, onde se debateu a necesidade dun 

réxime específico para a pesca artesanal e o 

marisqueo na UE. Á reunión asistiron a conselleira 

do Mar, Rosa Quintana, a presidenta da comisión 

de Pesca do Parlamento Europeo, Carmen Fraga, 

e nela tamén participaron a directora xeral de 

Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea, 

Lowri Evans, e o presidente da Federación Galega 

de Confrarías, Benito González.

Mesa redonda sobre o futuro da Política Pesqueira Común.
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•	 Presentación da Macrorrexión RESOE. O 29 de 

marzo tivo lugar nas instalacións da FGE o acto de 

presentación da nova estratexia de cooperación 

interrexional establecida entre Galicia, Castela 

e León e o Norte de Portugal, denominada 

Macrorrexión de Rexións do Suroeste Europeo 

(RESOE).  No acto interviñeron representantes 

da Xunta de Galicia, da Junta de Castela e León 

e da Dirección Xeral de Política Rexional da 

Unión Europea e a el asistiron representantes 

de distintas rexións europeas interesadas no 

proxecto. RESOE pretende servir de instrumento 

para reforzar a cooperación entre as rexións 

participantes e para estar mellor preparados 

para o novo escenario financeiro que se abre a 

partir de 2014.

•	 Mesa redonda sobre as políticas da UE de 

apoio ás pemes. O 5 de outubro, o enviado 

especial para as pemes da Comisión Europea,  

Daniel Calleja Crespo, expuxo neste encontro 

cos empresarios da CEG a actual revisión da 

Lei da Pequena Empresa Europea, repasando 

as tres grandes prioridades estratéxicas da UE 

en relación coas pemes: reducir a burocracia, 

facilitar o acceso ao crédito e promover o 

acceso a novos mercados. Pola súa banda, o 

xefe do sector “Pemes no 7º Programa Marco 

de I+D” da Dirección Xeral de Investigación da 

Comisión Europea, Fernando Trabada, adiantou 

como será o novo programa de financiamento 

europeo de I+D+i a partir de 2014 e o papel das 

pemes dentro del.

Mesa redonda sobre as políticas da UE 
de apoio ás pemes.

SEMINARIOS E CONFERENCIAS NAS QUE COLABOROU 

A FGE

•	 Reunión da comisión executiva do Grupo 

Compostela de Universidades. A FGE acolleu o 

13 de febreiro nas súas instalacións unha reunión 

da comisión executiva do  Grupo Compostela 

de Universidades, unha asociación sen ánimo 

de lucro que ten por obxectivo fomentar 

a cooperación e promover o diálogo nos 

campos da educación superior e universitaria. 

A iniciativa foi lanzada pola Universidade de 

Santiago de Compostela e conta na actualidade 

con máis de 70 membros en todo o mundo.

•	 Reunión sobre o futuro 8º Programa Marco de 

I+d+i. O 24 de xaneiro celebrouse na oficina da 

FGE en Bruxelas esta reunión organizada pola 

Oficina Española de Ciencia e Tecnoloxía (SOST), 

na que a directora de Innovación da Comisión 

Europea deu conta do estado do borrador do 

futuro instrumento de financiamento da I+D+i 

a nivel europeo.
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•	 Mesa redonda sobre a mellora das 

cualificacións profesionais a través do Fondo 

Social Europeo. A oficina de representación 

das universidades galesas en Bruxelas 

organizou esta mesa redonda o 8 de abril para 

poñer en común diferentes proxectos que 

se están a executar a cargo do Fondo Social 

Europeo (FSE) co obxectivo de mellorar as 

cualificacións dos traballadores e adaptalas ás 

novas necesidades do mercado laboral. Este 

encontro contou coa colaboración da FGE e 

nel participaron tamén representantes de 

Bratislava, Saxonia-Anhalt, Chipre e Gales.

•	 Reunión da Conferencia de Redes Europeas 

Transfronteirizas e Interrexionais de 

Cidades (CECICn). O comité directivo 

desta plataforma, integrada por seis redes 

transfronteirizas de cidades que desenvolven 

actividades de cooperación territorial, reuniuse 

na oficina da FGE o 17 de maio. A reunión 

estivo presidida polo secretario xeral do Eixo 

Atlántico, Xoán Vázquez, en representación 

do alcalde de Santiago, que ocupaba nese 

momento a presidencia de CECICN. Nesta 

plataforma, creada en abril de 2010, participan 

as redes de cidades atlánticas, bálticas, 

mediterráneas, adriáticas, ibéricas e francesas. 

CECICN traballa para defender unha política de 

cooperación transfronteiriza forte no seo da 

Unión Europea.

•	 Reunión dun grupo de expertos sobre o 

transporte das obras de arte na Unión 

Europea. O 21 de xuño a sala da FGE acolleu 

esta reunión na que, por parte de España, 

participou unha representante da Consellería 

de Cultura e Turismo xunto co representante 

da Administración Xeral do Estado. Este grupo 

de expertos creouse a instancias do Consello 

da UE no marco da Axenda Europea da Cultura 

2007-2013 e está xestionado pola Comisión 

Europea. O estudo de diferentes vías para 

simplificar o proceso de préstamo de obras de 

arte dentro da UE é unha das catro prioridades 

fixadas no plan de traballo 2011-2014. O 

subgrupo de transporte está a elaborar unha 

guía de boas prácticas co fin de simplificar os 

procesos, unificar criterios, abaratar custos e 

garantir a seguridade no traslado das obras de 

arte.

•	 Seminario sobre seguridade marítima e 

gardacostas no Parlamento Europeo. O 

subdirector de Gardacostas da Consellería 

do Mar, Lino Sexto, expuxo durante este 

encontro celebrado o 22 de xuño o modelo 

de Galicia como referencia na loita contra a 

contaminación, ao contar cun servizo integral 

de gardacostas con medios propios. Galicia 

participou como membro da Conferencia de 

Rexións Periféricas e Marítimas (CRPM), onde 

se está a traballar nun documento de posición 

sobre a materia para presentar ás institucións 

comunitarias.

•	 Foro anual “Regions for Economic Change”. A 

FGE participou na cuarta edición da conferencia 

anual “Rexións polo cambio económico”,  que 

tivo lugar entre o 23 e o 24 de xuño, e que se 

centrou na especialización e o crecemento 

intelixente das rexións europeas, de cara a 

acadar os obxectivos da estratexia “Europa 

2020”. Este tema é de especial interese 

para Galicia debido a que deixa de ser rexión 

Obxectivo Converxencia a partir de 2014, ao 

superar o 75% da media do PIB dos 27 Estados 

membros. Isto significa que deixará de recibir 
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unha parte importante dos fondos europeos 

que viña recibindo ata agora, polo que a 

especialización se revela imprescindible para 

acadar financiamento mediante a participación 

en proxectos europeos.

•	 Programa ‘Fortalecemento da Función Pú-

blica en Latinoamérica’. O 8 de decembro, a 

directora da oficina da FGE en Bruxelas, Ana 

Ramos, interveu como relatora nunha xorna-

da destinada a informar a un grupo de univer-

sitarios procedentes de Iberoamérica sobre a 

defensa internacional dos intereses públicos e 

privados en Bruxelas. Esta xornada celebrouse 

no marco da segunda edición das bolsas para o 

Fortalecemento da Función Pública en Latino-

américa da Fundación Botín.

•	 Conferencia ‘O futuro dos Fondos Estruturais 

– Oportunidades para as rexións cun impor-

tante sector do automóbil’. A directora da ofi-

cina da FGE en Bruxelas, Ana Ramos, participou 

o 13 de decembro nesta conferencia organizada 

polo Comité das Rexións, prestando apoio ao 

secretario da Fundacion Clúster do Automóbil 

de Galicia  (CEAGA). No encontro debateuse so-

bre as posibilidades que presentan as propostas 

lexislativas relativas ao paquete de cohesión 

para o período 2014-2021.

2.9. Actividades de promoción de Galicia en Bruxelas

Durante o ano 2011, diversos actos foron impulsados 

ou acollidos na oficina da Fundación Galicia Europa en 

Bruxelas para a difusión da cultura e identidade galegas 

na capital comunitaria.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA FGE

	 Conferencia sobre o Camiño de Santiago (25 

de maio). Xunto co eurodeputado e presidente 

do Intergrupo do Parlamento Europeo “Camiños 

de Santiago”, Francisco Millán Mon, a FGE 

organizou na súa oficina esta conferencia na 

que se presentou a Asociación de Amigos de 

Santiago de Compostela en Bélxica e se abordou 

a importancia desta vía de peregrinación na 

construción europea.

Conferencia sobre o Camiño de Santiago.



42

	 Exposición sobre a vida e obra de Lois Pereiro 

(maio-xuño). A FGE acolleu unha exposición sobre 

a figura e obra do poeta lucense Lois Pereiro 

(Monforte 1958-A Coruña 1996), homenaxeado 

no Día das Letras Galegas en 2011.

	 Invitación ao Concello de Bruxelas para par-

ticipar no Corpus Christi de Ponteareas (26 

de xuño). A FGE xestionou a invitación feita 

polo Concello de Ponteareas ao Concello de 

Bruxelas para a participación dunha delegación 

de tapiceiros da capital belga no Corpus Christi 

de Ponteareas (Pontevedra), celebración decla-

rada Festa de Interese Turístico Internacional. 

Tres representantes da asociación encargada 

de confeccionar a alfombra floral de Bruxelas 

desprazáronse a Ponteareas como invitados de 

honra este ano.

ACTIVIDADES NAS QUE PARTICIPOU A FGE

	 Feira “European Seafood Exposition 2011” 

(3-7 de maio). Galicia participou na Feira Euro-

pea de Mariscos cun expositor que albergou 36 

empresas relacionadas co mundo do mar. Este 

evento serviu para promover os produtos fres-

cos e transformados do sector pesqueiro gale-

go e potenciar a imaxe internacional do sector 

marítimo da comunidade.

	 Xornada de Portas Abertas das institucións 

da Unión Europea (7 de maio). Durante esta 

xornada de portas abertas organizada con 

motivo do Día de Europa, Galicia contou cun 

expositor no Comité das Rexións (CdR), onde 

se ofreceu información sobre Galicia a todos 

os cidadáns que se achegaron ata o edificio do 

Comité.

Expositor da FGE no Comité das Rexións 
na Xornada de Portas Abertas da UE

	 Procesión do Apóstolo Santiago en Bruxelas 

(6 de xuño). Un ano máis, a FGE contribuíu 

á difusión desta procesión organizada pola 

Asociación belga de Amigos de Santiago de 

Compostela e o Centro Galego de Bruxelas. 

Utilizando unha imaxe do apóstolo regalada 

pola Xunta de Galicia en 1992, esta procesión 

é a única de carácter relixioso que se celebra 

en Bruxelas, polo que constitúe un referente 

de Galicia para o público belga. A procesión 

retoma unha tradición xacobea na cidade que 

fora prohibida no século XVIII.



43Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

Promoción dos intereses galegos

en Europa

	 Participación na celebración do día E (18 de 

xuño). Galicia participou na celebración desta 

xornada cun espazo situado no Instituto Cer-

vantes, que serviu de punto de información 

sobre a cultura e a lingua galegas. Tamén esti-

veron presentes as rexións de Andalucía, Estre-

madura, Valencia, País Vasco e A Rioxa. Desde 

2009, o Instituto Cervantes vén celebrando 

o Día E en toda a comunidade hispanofalante 

para promover a lingua española.

Stand promocional da FGE con motivo 
da celebración do Día E.

	 II Xornada Europea de Uccle (24 de 

setembro). Galicia estivo presente por segundo 

ano consecutivo na degustación europea 

organizada pola Asociación de Empresarios do 

municipio bruxelés de Uccle. A FGE participou 

cun expositor no que se ofreceu aos asistentes 

información sobre a rexión. Nesta feira tamén 

participaron representacións de Grecia, 

Eslovenia, Letonia, Malta, Romanía, Hungría, 

Italia, Francia e Eslovaquia.

Expositor de Galicia en Uccle

	 difusión de información relacionada con 

Galicia. A FGE levou a cabo a difusión de 

eventos celebrados en Bruxelas como o Festival 

Internacional de Cine Documental Millenium 

(8 e 14 de xuño), que dedicou a súa xornada 

de apertura a Galicia coa proxección do filme 

do realizador galego Oliver Laxe “Todos vós 

sodes capitáns” e a actuación do grupo de orixe 

galega Ialma. A FGE tamén difundiu entre os 

seus contactos nas institucións comunitarias 

os Cursos Internacionais da Universidade de 

Santiago de Compostela dedicados ao ensino 

do español como lingua estranxeira.
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Durante o ano 2011, a Fundación Galicia Europa prestou 

o seu apoio ao lanzamento, execución e difusión de 

resultados de diferentes proxectos de dimensión europea 

participados por entidades galegas. Tamén colaborou 

directa ou indirectamente nalgúns proxectos que 

contribúen a difundir as directrices europeas en Galicia.

3.1. Asesoramento da FGE a entidades galegas 

POSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO

Diferentes organizacións galegas dirixíronse á Fundación 

Galicia Europa para informarse sobre as posibilidades 

de financiamento a nivel comunitario e sobre o modo 

de participar nos diferentes programas europeos. A 

continuación menciónanse algunhas destas consultas 

especificando o apoio prestado:

•	 Resposta a diferentes consultas sobre as 

posibilidades de financiamento comunitario 

de proxectos promovidos por distintos 

departamentos e organismos da Xunta de Galicia, 

así como por outras entidades galegas: Dirección 

Xeral de Dependencia, Subdirección Xeral de 

Inmigración, Augas de Galicia,  Consellería de 

Sanidade, AECT Galicia-Norte de Portugal, 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 

Ambiental de Galicia, Real Club Náutico de Vigo, 

Turgalicia, Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, Cámara de Comercio de 

Pontevedra e a Fundación Preescolar na Casa.

•	 Participación da FGE no Encontro entre 

Fundacións Culturais Galegas. A finais de maio a 

FGE animou as doce entidades asistentes a este 

encontro a participar en proxectos europeos, 

ofrecéndolles información sobre o Programa 

Cultura 2007-2013.

Encontro entre Fundacións Culturais Galegas 
no Balneario de Mondariz.
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•	 Asesoramento a unha empresa galega que 

participa nunha proposta de proxecto ao 7º 

Programa Marco de I+D.

•	 Asesoramento a dúas organizacións galegas 

para a súa participación no programa Erasmus 

para Mozos Emprendedores.

•	 Asesoramento á Deputación de Pontevedra 

sobre a convocatoria referida á  “Noite dos 

Investigadores” do 7º Programa Marco de I+D.

•	 Asesoramento á Plataforma de Innovación da 

Consellería de Sanidade sobre as posibilidades 

de financiamento comunitario para a Axencia 

de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias.

•	 Asesoramento á Dirección Xeral de Fondos e 

Planificación Comunitaria sobre o concepto 

de beneficiario no marco do Regulamento 

xeral de fondos estruturais da UE e sobre a 

admisibilidade dun tipo de beneficiario no 

marco do Regulamento FEDER

•	 Asesoramento á Fundación Deporte Galego e á 

Secretaría Xeral do Deporte sobre as distintas 

posibilidades de financiamento comunitario para 

a posta en marcha do plan Galicia Saudable.

PROCURA DE SOCIOS TRANSNACIONAIS

Así mesmo, prestouse asesoramento específico para 

a procura de socios transnacionais, dado que é un dos 

requisitos indispensables que se esixen á hora de participar 

en proxectos europeos. Na páxina web, publicáronse 301 

avisos de entidades europeas que procuran socios para 

presentar proxectos a programas de financiamento 

comunitario.  Realizáronse tamén diversas xestións para 

a identificación e posta en contacto entre entidades 

galegas e estranxeiras: 

•	 Procura de socios en Galicia para un proxecto 

europeo promovido polo Servizo de Policía do 

Norte de Irlanda dentro do 7º Programa Marco 

de I+D

•	 Identificación, a petición da rexión Sueste de 

Suecia, das entidades en Galicia que traballan 

asistindo aos coidadores de enfermos 

psíquicos. 

•	 Difusión xeral e específica dunha proposta de 

proxecto para participar nunha convocatoria 

do programa Progress liderada pola Confede-

ración Galega de Persoas con Discapacidade 

(COGAMI). 

Por último, informouse á Dirección Xeral de Educación 

e Cultura da Comisión Europea sobre un exemplo de 

éxito en Galicia referido á integración social de disca-

pacitados.

ACTOS NA FGE

Durante 2011, a sala de reunións e conferencias da oficina 

de Bruxelas foi cedida para a celebración dos seguintes 

actos en relación cos proxectos europeos: 

•	 Reunión do Comité Técnico do proxecto 

Digital Local Agenda (DLA). A sala da FGE 

acolleu o 20 de setembro unha reunión interna 

entre os socios do proxecto de cooperación 

interrexional DLA, cuxo principal obxectivo 

é mellorar a aplicación das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación aos servizos 

públicos locais. Financiado a cargo da iniciativa 

Interreg IVC, este proxecto reúne once socios 

de nove países diferentes, entre os cales se 

atopa a asociación de municipios galegos e 

portugueses Eixo Atlántico.
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•	 Reunión do proxecto SIGnEd, no que 

participa a Fundación Centro Tecnolóxico de 

Telecomunicacións de Galicia (GRAdIAnT). 

O 16 de novembro celebrouse na oficina da FGE 

unha reunión interna dos socios deste proxecto 

europeo co fin de que puidesen preparar unha 

reunión de revisión coa Comisión Europea. 

SIGNED está cofinanciado polo 7º Programa 

Marco de I+D.

•	 Reunión do comité directivo do proxecto 

TEFLES, liderado pola consultora galega 

InOVA. Os socios do proxecto “Technologies and 

Scenarios For Low Emissions Shipping”  (TEFLES), 

cofinanciado polo 7º Programa Marco de I+D da 

Comisión Europea, reuníronse nas instalacións 

da FGE o 22 de novembro. Iniciado en xaneiro de 

2011, o proxecto reúne dez entidades (empresas, 

universidades e Administración Pública) 

pertencentes a seis países europeos distintos. 

Pola parte galega, ademais da consultora que o 

lidera, participan a Autoridade Portuaria de Vigo, 

o estaleiro Hijos de J. Barreras e a empresa de 

I+D Vicus Desarrollos Tecnológicos. O proxecto 

ten por obxectivo diminuír a  contaminación no 

transporte marítimo mediante a mellora das 

tecnoloxías aplicadas en buques e portos.

•	 Conferencia “Europa 2020: Impacto das Po-

líticas Lingüísticas e de Formación na Em-

pregabilidade e Competitividade da Unión 

Europea”. A oficina da FGE en Bruxelas acolleu 

o 24 de novembro esta conferencia organizada 

pola rede de políticas lingüísticas para o mer-

cado laboral, LILAMA, cofinanciada con cargo 

ao Programa de Aprendizaxe Permanente da 

Comisión Europea. Durante o encontro, expuxé-

ronse exemplos de boas prácticas de formación 

lingüística adaptada ás necesidades do mer-

cado laboral. En LILAMA participan diferentes 

entidades de España, Francia, Italia, Suecia e 

Reino Unido.
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3.2. Participación da FGE en proxectos europeos

Ademais de fomentar a participación galega en proxectos 

europeos, a propia Fundación Galicia Europa participa 

en proxectos que contribúen a promover os valores 

europeos en Galicia, sobre todo entre os máis novos. 

ECO-INNOVA

A FGE participa no proxecto Eco-innova, liderado polo 

Concello de Ourense en colaboración con diversas 

entidades nacionais e internacionais. O proxecto 

enmárcase dentro do Programa de Cooperación 

Transnacional da UE “Espacio Atlántico”, que promove 

a cooperación en distintas áreas das rexións da fachada 

atlántica de Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal e 

España, durante o período 2007-2013, a través do Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O obxectivo esencial de Eco-innova é crear unha estrutura 

transnacional para informar, promover e promocionar a 

ecoinnovación entre as pemes das rexións participantes. 

Xunto coa FGE e o Concello de Ourense, participan no 

proxecto a Axencia de Desenvolvemento Rexional ADRAT 

(Portugal); dúas incubadoras de empresas, ACIBTM 

(Portugal) e Bordeaux Productic (Francia); e a University of 

Glamorgan (Reino Unido).

O proxecto ten unha duración de 35 meses (2010-2012) 

e o seu presuposto total ascende a 1.435.489,54 euros, 

cun 65% financiado polo fondo FEDER.

Durante o ano 2011, Eco-innova encargouse de elaborar 

un diagnóstico do estado da ecoinnovación nas rexións 

participantes. Neste contexto, a FGE realizou un estudo 

territorial sobre a ecoinnovación na Coruña e Lugo, 

nos sectores agro-forestal, téxtil e extractivo. Entre as 

oportunidades identificadas por este estudo, cómpre 

salientar dúas: por unha banda, a consideración das 

tecnoloxías ambientais e da ecoinnovación como unha 

das áreas preferentes nos programas de financiamento 

de I+D+i e, por outra, a consideración cada vez maior por 

parte do público xeral do atributo “eco” como elemento 

de valoración de produtos e servizos.

Portada do “Estudo territorial sobre a ecoinnovación 
na Coruña e Lugo” realizado pola FGE.
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A FGE presentou este estudo no mes de marzo en Bor-estudo no mes de marzo en Bor-

deos, nunha reunión transnacional con empresas do 

sector. Tras a presentación de todos os estudos territo-

riais, iniciouse a segunda fase do proxecto coa elabora-

ción dunha estratexia conxunta para a ecoinnovación. 

Esta “Estratexia común para a Ecoinnovación” foi ofi-

cialmente presentada e aprobada nun seminario inter-

nacional celebrado en Cardiff no mes de xuño. Os catro 

territorios atlánticos que integran o proxecto analizaron 

as dificultades presentes, as liñas de acción prioritarias 

e as novas oportunidades que ofrece a ecoinnovación 

nos seus territorios. Deste xeito, propugnaron a crea-

ción dun paquete de solucións para facerlle fronte aos 

obstáculos compartidos, co fin de poder desenvolver 

unha carteira uniformizada de servizos que será pre-

sentada nos anos 2012 e 2013. Ademais, neste seminario 

mostrouse como as empresas xa están ecoinnovando e 

como os empresarios apostan por esta nova liña.

A finais de novembro, a FGE celebrou e dirixiu o semi-

nario “Creando ecosistemas empresariais a través da 

innovación”, ao que asistiron os socios do proxecto e 

empresas dos sectores que foron obxecto do estudo. 

Durante o encontro aprobouse o “Pacto Atlántico pola 

Ecoinnovación” para a creación de novos produtos, ser-

vizos e sistemas que reduzan o uso de recursos e o im-

pacto prexudicial destes no medio ambiente. 

Proba da calidade do traballo realizado este ano, foi 

o recoñecemento que a DX de Política Rexional da UE 

outorgou ao proxecto Eco-innova, seleccionándoo xun-

to con outros quince proxectos, de entre os máis de 100 

presentados, para participar na Semana Europea das 

Rexións e as Cidades (Open Days 2011), organizada en 

Bruxelas os días 11 e 12 de outubro de 2011. O proxecto 

Eco-innova serviu como modelo de boas prácticas no 

sector ambiental.

Seminario “Creando ecosistemas empresariais 
a través da innovación”.
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EMPREndE

Proxecto de cooperación transfronteiriza presentado 

na segunda convocatoria do Programa Operativo 

de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 

(POCTEP), como continuación ao proxecto “Espazo 

Xuvenil”. Liderado pola Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado da Xunta de Galicia, conta coa participación 

da FGE, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), 

o Insituto Português da Juventude (IPJ) e a Federación 

Nacional de Asociacións Xuvenís (FNAJ). O obxectivo 

común dos integrantes é promover a creación de 

emprego por parte dos mozos da Eurorrexión, apoiando 

as iniciativas xuvenís emprendedoras. 

Cartel do V Encontro Asociativo Xuvenil EMAX, 
1º Foro EMPRENDE.

No ano 2011, a principal actividade organizada no marco 

do proxecto EMPRENDE foi o “I Foro EMPRENDE”, que 

tivo lugar en Vilagarcía de Arousa os días 28, 29 e 30 

de outubro. Este encontro tiña por obxectivo poñer en 

contacto mozos de Galicia e o Norte de Portugal co fin de 

intercambiar o seu traballo asociativo, así como as súas 

experiencias e ideas para emprender. A FGE, en canto 

que membro organizador do foro, contaba co seu propio 

stand para asesorar aos mozos acerca das diferentes 

saídas profesionais no ámbito da UE, así como sobre os 

programas para emprendedores que a UE promove. O 

número total de participantes no foro foi de 1.065 mozos, 

dos cales 115 foron asesorados persoalmente polo persoal 

da FGE que se desprazou ata alí.

3.3. Oficina de Información Europea para a Mocidade

A Fundación Galicia Europa acolle a Oficina de Información 

Europea para a Mocidade grazas ao convenio que mantén 

coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (ver 

punto 1.4). Esta oficina xestiona diferentes proxectos 

europeos que teñen por principais beneficiarios os 

mozos: 

	 Eurocidade Chaves – Verín I e Eurocidade 

Chaves – Verín II: ambos proxectos están 

enmarcados no Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 

(POCTEP) e liderados polo Concello de Verín. 

A través deles, preténdese sentar as bases 

dunha cooperación de segunda xeración que 

permita converter a Eurocidade Chaves-Verín 

nun instrumento de desenvolvemento rexional. 

Esta iniciativa permitiría pór en marcha accións 

que melloren a calidade de vida dos cidadáns 

a través de medidas como a creación dunha 



51Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

Fomento da participación galega

en proxectos europeos

oficina da mocidade conxunta e dunha unidade 

de desenvolvemento de paquetes turísticos 

comúns.

	 Imagina Atlántica: enmarcado no Programa 

Operativo Espazo Atlántico 2007-2013, o 

proxecto está liderado polo socio francés 

Communauté d’Agglomération du Grand 

Angoulême (COMAGA). Os seus obxectivos 

céntranse no eido da creatividade xuvenil. 

As accións que impulsa son as seguintes: 

constituír un “polo atlántico de competencias 

e de recursos” da imaxe; crear produtos e 

circuítos turísticos/culturais con recursos 

mobilizados e as capacidades de expresión 

dos territorios; definir e pór en marcha un 

programa de intercambios de estudantes ou 

profesionais; e organizar seminarios técnicos 

internacionais.

	 Espazo Xuvenil: proxecto enmarcado no 

POCTEP e liderado pola Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, en colaboración 

co Instituto Português da Juventude. Ten por 

obxectivo promover a cooperación institucional 

en materia de políticas de mocidade. Co fin de 

que a poboación nova quede a vivir e a traballar 

na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, 

preténdense impulsar procesos formativos 

e intercambios de experiencias xuvenís que 

senten as bases para a creación de empresas e 

iniciativas emprendedoras, implicando mozos 

de ámbolos lados da fronteira.
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4.1. Portal web

Desde o ano 2006 a Fundación Galicia Europa conta 

cun completo portal web para achegar aos cidadáns a 

actualidade europea. Actualizado diariamente, o portal 

ofrece aos usuarios a posibilidade de coñecer de primeira 

man que está a suceder en Europa, e como aquilo que se 

decide en Bruxelas pode afectar a Galicia. Tamén recolle 

todo tipo de información para a execución e planificación 

de proxectos europeos ou para a realización de períodos 

de prácticas en institucións comunitarias.

Ao longo de 2011, ao redor de 26.000 persoas accederon 

á web da FGE, o que supón unha media de case 2.200 

usuarios ao mes procedentes de 38 países diferentes, 

sendo España e Bélxica os países que achegan un maior 

número de navegantes. Cada usuario permanece na web 

da FGE unha media de cinco minutos, e dentro desta, 

consulta aproximadamente sete páxinas por sesión.

Portal web da Fundación Galicia Europa
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As visitas ao portal distribúense equitativamente entre 

aquelas que acceden directamente, as que chegan a 

través de motores de busca e as que acceden a través 

doutros sitios web, observándose un aumento das visitas 

procedentes da rede social Facebook. A páxina de inicio é 

a páxina máis visitada, seguida do apartado de bolsas e o 

apartado dedicado ao financiamento comunitario.

4.2. Redes sociais

Co obxectivo de continuar informando sobre as 

oportunidades que ofrece a Unión Europea en Galicia, a 

Fundación Galicia Europa comezou en 2011 a estar presente 

en catro redes sociais: Facebook, Twitter, Flickr e Youtube. 

Esta presenza en redes nace da necesidade de encontrar 

novas canles de comunicación próximas ao noso público 

obxectivo.

A través das redes sociais, a FGE comparte principalmente 

información práctica relacionada coa UE como guías 

informativas, publicacións da UE, bolsas, concursos 

ou ofertas de emprego. Tamén comparte as principais 

noticias e novidades que se actualizan na súa web.

 Páxina da Fundación Galicia Europa en Facebook.
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O número de seguidores nas citadas plataformas 

aumenta semanalmente, sendo Facebook e Twitter as 

redes que acumulan un maior número. Isto débese a que 

estas redes son actualizadas diariamente, mentres que 

os vídeos de Youtube e as fotos de Flickr compártense 

en función dos actos organizados pola FGE. Desde a 

apertura das contas, a comezos de 2011, ata finais de ano, 

contabilizáronse un total de 179 seguidores en Facebook, 

e 273 en Twitter. De entre estes seguidores, apréciase 

unha lixeira maioría de público feminino, así como unha 

maior cantidade de seguidores cuxas idades se sitúan 

entre os 25 e os 34 anos. 

Grazas á súa presenza nas redes sociais, a FGE reforza 

a súa comunicación dirixida ao público novo e cumpre 

cunha das prioridades fixadas para 2011: contribuír á 

formación e ao emprego en Galicia. 

Perfil da Fundación Galicia Europa en Twitter.
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4.3. Boletín electrónico

A páxina web da Fundación Galicia Europa invita os 

usuarios a subscribirse ao seu boletín electrónico, que 

ten unha periodicidade quincenal. Con respecto ao 

ano anterior, o número de subscritores deste boletín 

aumentou en case 400, pasando de 1.400 a preto de 

1.800.

O boletín recolle a actualidade da FGE e da UE, as 

convocatorias e as procuras de socios para participar 

en programas de financiamento comunitario. En total, 

en 2011 enviáronse 272 convocatorias de proxectos 

europeos e 301 procuras de socios para participar neles. 

Tamén se inclúe no boletín a axenda de actividades da 

FGE. 

4.4. Colaboración cos medios de comunicación 

A Fundación Galicia Europa colabora desde 2006 

coa Revista do Eixo Atlántico ECO elaborando un 

artigo mensual de opinión en relación con algún tema 

comunitario de especial interese para Galicia. En 2011, 

publicáronse artigos sobre: 

•	 Financiamento comunitario en Galicia

•	 Fuga de cerebros

•	 O traballo do Comité das Rexións

•	 As novas directrices comunitarias de 

transporte 

•	 Ano Europeo do Voluntariado

•	 A prevención como ferramenta na loita 

antiterrorista

•	 A solicitude dunha axuda transitoria para 

Galicia

•	 A reforma da Política Pesqueira Común 

•	 O papel das oficinas de representación rexional 

en Bruxelas

•	 O envellecemento poboacional da UE

•	 O papel da política de transportes europea na 

cohesión territorial da UE
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A FGE tamén ofrece apoio a xornalistas galegos que 

acoden á capital comunitaria invitados polo Comité das 

Rexións da Unión Europea, co obxectivo de fomentar o 

coñecemento e o interese dos cidadáns galegos polos 

asuntos comunitarios. En 2011, foron dous os xornalistas 

que visitaron Bruxelas:

•	 Asistencia dun xornalista de ‘Radio Galega’ a un 

curso no Comité das Rexións. Grazas á colaboración 

entre a FGE, a Consellería de Presidencia e o 

Comité das Rexións, un xornalista da Radio Galega 

participou entre o 23 e o 25 de novembro nun curso 

sobre o futuro dos medios de información locais e 

rexionais en Europa organizado polo Grupo PPE no 

Comité das Rexións.

•	 Visita dun xornalista de ‘La Voz de Galicia’ 

ao Comité das Rexións. Invitado polo Comité 

das Rexións, un redactor de ‘La Voz de Galicia’ 

desprazouse a Bruxelas o 1 de decembro para 

realizar a cobertura informativa da presentación 

do ditame do director xeral de Relacións Exteriores 

e coa UE sobre o impacto da política europea de 

desenvolvemento. Como resultado da viaxe, o xornal 

publicou un artigo sobre a participación galega nos 

asuntos comunitarios.
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5.1. Bolsas

A formación da xuventude nos asuntos europeos é 

un dos alicerces da actividade da Fundación Galicia 

Europa. Cada ano convócanse unha serie de bolsas 

para que os mozos galegos poidan incrementar os seus 

coñecementos sobre a UE e mesmo facer prácticas nas 

súas institucións.

Estas bolsas diríxense maioritariamente a licenciados 

que queiran especializarse nas diferentes políticas 

comunitarias, co obxectivo de favorecer a súa proxección 

profesional no ámbito europeo. Ademais, a FGE contribúe 

á formación práctica do persoal vinculado ás entidades 

colaboradoras e membros do seu padroado, mediante 

a concesión de bolsas para a realización de estadías 

na súa oficina de Bruxelas. Desde a súa creación en 

1988, estas bolsas permitiron a máis de 400 persoas 

aumentar os seus coñecementos sobre a UE e realizar 

prácticas en institucións comunitarias.

No ano 2011 concedéronse un total de 18 bolsas, 

repartidas nas seguintes liñas de acción:

•	 Sete bolsas para a formación en prácticas de 

licenciados universitarios en temas relacionados 

coa Unión Europea nas oficinas da FGE en Santiago 

de Compostela e Bruxelas.

•	 Dúas bolsas para a formación en prácticas 

de licenciados universitarios en Ciencias da 

Comunicación para a difusión das actividades 

da FGE, da Xunta da Galicia e das empresas do 

sector público galego. 

•	 Cinco bolsas para persoal das entidades membros 

e asociadas ao Padroado da FGE para a realización 

de estadías na oficina da FGE en Bruxelas.

•	 Tres bolsas para titulados universitarios que 

obtiveron prácticas non remuneradas nunha 

institución da Unión Europea.

•	 Como novidade, en 2011 convocouse, en 

colaboración coa Consellería de Sanidade, unha 

bolsa para a formación en prácticas de licenciados 

universitarios en xestión de proxectos europeos de 

I+D+i no ámbito sanitario.

RELACIón dE BEnEFICIARIOS En 2011

Bolsas para a realización de prácticas nas oficinas 

da Fundación Galicia Europa

Do 16 de xaneiro ao 16 de decembro de 2011.
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Oficina de Santiago de Compostela

Elvira Blanco Rielo

Alba Montorio González

Yolanda Tarrío Rey (ata o 30 de abril)

Paula Leticia Martínez Regal - Comunicación

Oficina de Bruxelas

Iago Martín Menduiña

Cristina Ozón Pereira

Iria Rodríguez-Lestegás Tizón

Rebecca Luz Vilariño Regueiro (ata o 31 de xullo)

Leticia Cambeiro Rodríguez - Comunicación

Bolseiros da FGE na oficina de Bruxelas.

Bolsas dirixidas ao persoal das entidades membros do 

Padroado da FGE

Andrés Arias Arnoso

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. Xunta de Galicia

Bruno Fernández González

Consellería do Medio Rural-AGADER. Xunta de 

Galicia

Javier Quiles del Río

Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia

Belén Salgado Iglesias

Deputación Provincial de Lugo

Fernando Veiga Aguiar

Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia

Bolsas para a realización de prácticas en institucións 

comunitarias

Axencia Europea de Control de Pesca 

Carmen González Vallés Martínez (5 meses)

Parlamento Europeo 

Adriana Asorey Souto (4 meses)

Juan Elías Vergara Míguez (3 meses)

Bolsas para a realización de prácticas na Consellería 

de Sanidade 

Pablo Raña Díez
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5.2. Visitas formativas a Bruxelas 

A FGE presta apoio a grupos galegos de estudantes, 

asociacións e outros colectivos que acoden á capital belga 

para formarse e familiarizarse coas institucións europeas 

e coñecer de preto o labor que realizan. O equipo da 

oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas acolle 

estes grupos na súa oficina para explicarlles de primeira 

man o papel de Galicia no entramado comunitario e 

ofrécelles asesoramento para a organización da axenda. 

En 2011, a FGE recibiu as seguintes visitas:

•	 Visita do Centro San Xerome Emiliani de A Guar-

da (21 de xuño). A FGE prestou apoio a un grupo de 

persoas con discapacidade deste centro galego e 

doutro similar en Portugal, que visitaron Bruxelas 

como participantes nun proxecto de democracia 

participativa desenvolvido ao abeiro do programa 

europeo “Xuventude en Acción”. O grupo visitou as 

institucións comunitarias co obxectivo de coñecer 

o seu traballo en relación coa integración das per-

soas con discapacidade. Ademais, os coordinado-

res deste proxecto presentaron á FGE as súas ideas 

para a elaboración doutros proxectos comunitarios 

que impliquen a este colectivo.

•	 Visita da Confederación de Empresarios de Galicia 

(4 de novembro). Coincidindo coa Semana Europea 

das Pemes, a xunta directiva da Confederación de 

Empresarios de Galicia (CEG) realizou unha visita á 

capital comunitaria. A FGE colaborou estreitamente 

coa CEG no deseño e realización da axenda que 

incluíu visitas á Comisión Europea e ao Parlamento 

Europeo (ver punto 2.5).

•	 Presentación das oportunidades de financiamen-

to europeo para a I+d+i galega (30 de novembro).  

No contexto dun curso de formación de xestores 

de proxectos de I+D+i, organizado pola Fundación 

para o Fomento da Calidade Industrial e Desen-

volvemento Tecnolóxico, a FGE recibiu un grupo 

de alumnos para informarlles das posibilidades de 

financiamento das actividades de I+D+i desenvol-

vidas polas entidades galegas. Esta presentación 

centrouse non só no actual período 2007-2013 se-

nón tamén nas posibilidades que se abren a partir 

de 2014, data na que se prevé a entrada en vigor do 

futuro 8° Programa Marco de I+D.
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5.3. Cursos, seminarios e xornadas en Galicia

PRESEnTACIón dA “GUÍA dE PRÁCTICAS E SAÍdAS 

LABORAIS nA UnIón EUROPEA E ORGAnIzACIónS 

InTERnACIOnAIS”

O equipo da Fundación Galicia Europa realizou unha serie 

de presentacións para dar a coñecer entre os estudantes 

universitarios este manual editado a finais de 2010. As 

citas foron nas Facultades de Ciencias Políticas e da 

Administración da USC (24 de febreiro), de Ciencias 

Sociais e de Comunicación do Campus de Pontevedra (4 

de abril) e de Dereito da Coruña (23 de maio). Ademais, 

a publicación presentouse noutros dous foros: a IV Feira 

Europea de Emprego da Universidade da Coruña (11 e 12 de 

abril) e o Fórum Emprego Universitario da Universidade 

de Vigo (celebrado en Ourense, Vigo e Pontevedra entre 

os días 18 e 20 de maio).

Presentación da guía de saídas laborais 
no “Forum Emprego Universitario”.

CAFÉ - dEBATE SOBRE A SITUACIón dO SECTOR 

COnSERVEIRO GALEGO

A FGE, dentro do seu ciclo de “cafés-debate” nos que se 

analizan temas actuais e de especial interese para Galicia, 

invitou o 25 de marzo ao  secretario xeral de ANFACO-

CECOPESCA, Juan Manuel Vieites, a participar nunha 

charla con xornalistas. Neste café-debate expúxose 

a situación que está a atravesar o sector conserveiro 

galego a raíz do acordo comercial alcanzado entre a UE e 

os estados do Pacífico. Ao encontro acudiron xornalistas 

de El Correo Gallego, a Axencia Galega de Noticias e Radio 

Galega, que recolleron nos seus medios as reivindicacións 

de Vieites. 

Jesús Gamallo presidiu o café-debate 
sobre a situación do sector conserveiro galego.
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XORnAdA “ECOLABEL: PROMOCIón dO TURISMO 

SOSTIBLE”

A FGE e o Albergue Alvarella Ecoturismo celebraron o 

22 de xuño a xornada “Ecolabel: promoción do turismo 

sostible” co obxectivo de difundir a etiqueta ecolóxica 

europea en Galicia. Ao acto asistiron diferentes axentes 

da zona implicados en proxectos de desenvolvemento 

local, que apostan pola ecoloxía como liña de traballo 

para o crecemento económico da comarca. Na mesa 

redonda, celebrada nas instalacións de Alvarella, 

a FGE encargouse de explicar os obxectivos comunitarios 

en materia ambiental no marco da Estratexia Europa 

2020.

Xornada “Ecolabel: promoción do turismo sostible”.

XORnAdA EMPLEA TALEnTO

Ao abeiro do proxecto EMPRENDE, financiado polo 

Programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte 

de Portugal (POCTEP) e do que a FGE é socia, organizouse 

o 10 de maio en Santiago de Compostela a xornada 

“Emplea Talento”, que serviu de punto de encontro entre 

mozos e empresarios. O obxectivo da xornada foi animar 

aos mozos da Eurorrexión a emprender os seus propios 

negocios. 

XORnAdA InFORMATIVA “PRÁCTICAS E SAÍdAS 

LABORAIS En ESPAÑA E nO RESTO dOS PAÍSES 

dA UnIón EUROPEA”

A FGE interveu o 24 de outubro na xornada informativa 

“Prácticas e Saídas Profesionais en España e no resto de 

países da Unión Europea” organizada pola Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), en colaboración 

coa FGE, e celebrada na Coruña. O obxectivo desta 

conferencia foi informar aos estudantes sobre bolsas, 

oposicións e prácticas tanto dentro da Unión Europea 

como noutras organizacións internacionais. 
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e sistemas que reduzan o uso de recursos e o impacto 

no medio ambiente. Ademais, o texto reflicte o sentir de 

todas as rexións implicadas en adoptar unha estratexia 

en prol da ecoinnovación.

IV FEIRA EUROPEA dE EMPREGO 

A FGE contou cun expositor propio na IV Feira Europea 

de Emprego que se celebrou os días 11 e 12 de abril no 

Campus de Elviña, na Coruña. A FGE informou aos 

asistentes sobre as distintas bolsas que convoca 

anualmente, dirixidas a formar os mozos e mozas galegos 

nos asuntos comunitarios, e distribuíu exemplares da 

“Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e 

organismos internacionais”, editada pola FGE. Ademais, 

un técnico da FGE participou no coloquio “Xuventude en  

Movemento”, incluído no programa da feira.

A FGE na IV Feira Europea de Emprego.

COnFEREnCIA “A XESTIón dA ILUSIón E O 

COEFICIEnTE dE OPTIMISMO nUnHA EUROPA En 

CAMBIO”

O 9 de novembro, a FGE organizou unha conferencia 

na que o prestixioso consultor e conferenciante 

internacional, Emilio Duró, deu as claves para aumentar 

a mentalidade positiva e a motivación dos asistentes 

fronte aos novos retos que se presentan nunha Europa en 

continua transformación. O obxectivo desta conferencia 

foi o de cambiar a mentalidade dos participantes para 

así recuperar a ilusión e o optimismo, ser máis felices, 

render máis e vivir mellor.

Conferencia de Emilio Duró 
“A xestión da ilusión e o coeficiente 

de optimismo nunha Europa en cambio”.

SEMInARIO ECO-InnOVA “CREAR ECOSISTEMAS 

EMPRESARIAIS A TRAVÉS dA InnOVACIón”

O grupo de traballo do proxecto europeo transnacional 

Eco-innova, do que forma parte a FGE, organizou o 22 

de novembro en Santiago de Compostela o seminario 

“Crear ecosistemas empresariais a través da innovación”. 

Con motivo deste seminario, presentouse a “Estratexia 

Conxunta para a Ecoinnovación”, elaborada polos socios 

do proxecto. Tamén se aprobou o Pacto Atlántico para a 

Ecoinnovación, un documento no que se recolle a vontade 

dos socios do proxecto de crear novos produtos, servizos 
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SEMInARIO FInAL dO PROXECTO ER-InnOVA

O 30 de xuño, o Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) 

acolleu un seminario para difundir os resultados finais 

do proxecto de cooperación transfronteiriza Galicia-

Norte de Portugal, ER-INNOVA, que ten por obxectivo 

o incremento da competitividade das pemes do sector 

das enerxías renovables. O proxecto materializouse 

nun programa piloto de implantación de tecnoloxías 

da información e a comunicación en aproximadamente 

un centenar de pemes da Eurorrexión Galicia-Norte de 

Portugal. 

A FGE colaborou con Tecnópole na organización deste 

seminario, invitando a participar nel ao responsable de 

Innovación e Enerxías Renovables dentro da Dirección 

Xeral de Política Rexional da Comisión Europea, quen 

achegou as liñas de acción a nivel europeo en materia de 

enerxías renovables. 

5.4. Celebración da Semana de Europa

Con motivo do Día de Europa, que se celebra o 9 de maio, 

a Fundación Galicia Europa organiza cada ano unha serie 

de actos conmemorativos destinados a achegar a Unión 

Europea aos cidadáns. O obxectivo destas actividades 

non é só sensibilizar acerca da importancia de pertencer 

a un proxecto común como é a UE, senón tamén 

fomentar o espírito europeo dos galegos, potenciando o 

seu coñecemento e a súa participación nas institucións 

comunitarias.

 

As actividades e actos organizados a semana do 9 de maio 

de 2011 tiveron como obxectivo que os cidadáns galegos 

de todas as idades tomasen conciencia da importancia do 

proxecto europeo, e comprendesen mellor a súa historia 

e os valores que as institucións comunitarias defenden.

Actividades organizadas con motivo da Semana de 

Europa 2011:

•	 2 de maio: Montaxe dun crebacabezas xigante da 

Unión Europea en Lalín. Actividade para alumnos de 

educación primaria.

•	 9 de maio: Convocatoria do certame fotográfico 

“Galeg@s: cidadanía activa”.

•	 9 de maio: Declaración Institucional da Xunta de 

Galicia con motivo do Día de Europa.
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“COnSTRUÍndO EUROPA XUnTOS”, MOnTAXE dUn 

CREBACABEzAS XIGAnTE dA UE

Arredor de 50 estudantes de educación primaria de 

centros educativos do Concello de Lalín participaron 

nesta actividade que consistiu na montaxe 

dun crebacabezas da Unión Europea dunha 

superficie de 81 metros cadrados. Os rapaces 

participantes colocaron cada unha das 27 pezas 

do crebacabezas ordenadamente, simbolizando os 

pasos para a construción da actual Unión e configurando 

así o mapa da xeografía comunitaria. 

Montaxe do crebacabezas xigante da Unión Europea.
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COnCURSO FOTOGRÁFICO “GALEG@S: CIdAdAnÍA 

ACTIVA”

En 2011 a FGE convocou por terceiro ano consecutivo 

o seu concurso fotográfico, este ano baixo o título 

“Galeg@s: cidadanía activa”. A temática, en consonancia 

co Ano Europeo do Voluntariado, xirou arredor do 

asociacionismo xuvenil, os labores do voluntariado, o 

ecoloxismo e os valores democráticos. Neste contexto, 

a FGE propuxo aos participantes captar instantáneas 

nas que plasmasen a súa particular visión das diversas 

fórmulas de participación social.

 

O concurso, dirixido a afeccionados á fotografía maiores 

de 18 anos, nados ou residentes en Galicia, repartiu unha 

cantidade total de 1.000 euros en premios. O coidado 

e a atención ás persoas maiores, o labor dos doadores 

de sangue e a concienciación co medio foron os temas 

retratados que o xurado elixiu como gañadores do 

concurso.

 

Con esta iniciativa, a FGE fixo un chamamento á sociedade 

para concienciala da importancia de constituírse como 

cidadáns activos comprometidos coa sociedade e o 

medio.

Imaxes gañadoras:

 Primeiro premio: “Pasos compartidos” de Yolanda Martínez Suárez.
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Segundo premio: “Voluntarios de corazón” de Romina Pedrido Davila.

Terceiro premio: “Verde botella” de Susana Pombo López.
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dECLARACIón InSTITUCIOnAL dA XUnTA dE 

GALICIA

A FGE participou na redacción da Declaración Institucional 

da Xunta de Galicia con motivo do Día de Europa, así como 

na cerimonia de izado da bandeira comunitaria á que 

asistiron os conselleiros de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, e de Facenda, así como os directores 

xerais de Relacións Exteriores e coa UE, e de Planificación 

de Fondos. 
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Europa en Galicia. Quen é quen?

FUndACIón GALICIA EUROPA

Rúa dos Feáns, 3C baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 012; Fax 981 541 013

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Correo: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

dIRECCIón XERAL dE RELACIónS EXTERIORES E 

COA UE

Rúa dos Feáns, 5 baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 001; Fax 981 541 003

Correo: sunioneu@xunta.es

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA PARA A 

MOCIdAdE dA FUndACIón GALICIA EUROPA

Divulga información europea, orienta e asesora a 

mocidade para promover a súa participación en 

programas europeos.

Rúa dos Feáns, 3C baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax 981 541 013

Correo: pilar.deloro.saez@xunta.es

 

CEnTROS dE dOCUMEnTACIón EUROPEA

Permiten o acceso ao público en xeral, especialmente da 

comunidade universitaria, a información sobre a Unión 

Europea e as súas diferentes políticas. Promoven e 

consolidan o estudo sobre a integración europea.

Universidade de Santiago de Compostela. 

Facultade de Dereito

Campus Universitario Sur

15782 Santiago de Compostela

Tel. 881 814 782 - 881 814 784; Fax 981 547 025

Correo: cede@usc.es

Universidade da Coruña

Facultade de Dereito

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

Tel. 981 167 000 (ext. 1628); Fax 981 290 310

Correo: cde@udc.es
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EUROPE dIRECT 

Ofrece información, asesoramento e respostas a 

preguntas dos cidadáns sobre lexislación, políticas, 

programas e posibilidades de financiamento da Unión 

Europea. 

Europe Direct A Coruña

Deputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional 2

15006 A Coruña

Tel. 981 080 331; Fax 981 080 354

http://www.dicoruna.es/ipe 

Correo: europedirect@dicoruna.es

Europe Direct Lugo

Avda. Coruña, 490 (antigo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

http://www.lugo.es/europedirect

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org

EnTERPRISE EUROPE nETWORK 

Rede promovida pola Dirección Xeral de Empresa e 

Industria da Comisión Europea que ofrece información 

e asesoramento a empresas sobre as oportunidades 

que a UE lles ofrece. Está presente nas Comunidades 

Autónomas do noroeste de España (Asturias, Cantabria, 

Castela e León e Galicia) a través do consorcio de 

entidades Galactea-Plus (http://www.galacteaplus.es). 

En Galicia, estas son as entidades que forman parte do 

consorcio:

CIS GALICIA (CENTRO DE INNOVACIÓN E 

SERVIZOS, TECNOLOXÍA E DESEÑO)

Apoia a transferencia de tecnoloxía entre 

empresas e a súa participación en programas 

de financiamento comunitario, especialmente os 

relacionados coa I+D+i.

A Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax 981 337 171

http://www.cisgalicia.org

Correo: galactea@cisgalicia.org

IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA)

Informa e asiste as empresas galegas en temas 

comunitarios, promove a cooperación empresarial 

e apoia a súa participación en programas 

europeos.

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 033; Fax 981 541 114

http://www.igape.es

Correo: galacteaplus@igape.es
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Europa en Galicia.

Quen é quen?

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Presta información e asistencia sobre temas 

europeos ás empresas galegas, fomenta a 

cooperación entre elas, transmite á Comisión 

Europea as súas opinións e apoia a súa 

participación en programas europeos.

Rúa do Vilar 54

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 555 888; Fax 981 555 882

http://www.ceg.es

Correo: euroinfo@ceg.es

REdE EUROdESK A CORUÑA

Rede de centros de información relevante para xente 

nova sobre temas da UE.    

EURODESK A CORUÑA

Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade

Praza de Matadoiro, s/n

15703, Santiago de Compostela

Tel. 981 58 39 00; Fax: 981 58 39 42

Correo: ccinformacionxuvenil.eurodesk@xunta.es 

EURODESK A CORUÑA

Asociación InGalicia

Arcadio Villega Gárante, 2 baixo D

15011 A Coruña

Tel. 981 266 715

Correo: ingalicia@ingalicia.org 

EURODESK VIGO

Asociación Xuvenil Abertal

Venezuela, 3

36203 Vigo, Pontevedra

Tel. 986 22 56 62

Correo: Paula.martinez@abertal.es

EURODESK LUGO

Avda. Coruña 490 (antigo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org
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Anexo I: Índice de siglas

AECT Agrupación Europea de Cooperación 

Transfronteiriza

CARUE Conferencia para Asuntos 

Relacionados coa Unión Europea

CC. AA. Comunidades Autónomas

CdR Comité das Rexións

CE Comisión Europea

CECICN Conferencia de Redes Europeas 

Transfronteirizas e Interrexionais de 

Cidades

CE Confederación de Empresarios de 

Galicia

CIVEX Comisión de Cidadanía, Gobernanza e 

Asuntos Institucionais e Exteriores do 

CdR

CORE Colaboración das Oficinas Rexionais 

Españolas en Bruxelas

COTER Comisión de Política de Cohesión 

Territorial do CdR

CROWC Convergence Regions On The Way 

To Cohesion (Rexións Converxencia 

camiño da Cohesión)

CRPM Conferencia de Rexións Periféricas e 

Marítimas

DX Dirección Xeral da Comisión Europea

DX MARE Dirección Xeral de Asuntos Marítimos 

e Pesca da Comisión Europea

DX REGIO Dirección Xeral de Política Rexional da 

Comisión Europea

FEDER Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional

FGE Fundación Galicia Europa

FSE Fondo Social Europeo

GCT Grupo de Coordinación Técnica dentro 

de CORE

IGAPE Instituto Galego de Promoción 

Económica

PAC  Política Agrícola Común

PNR Plans Nacionais de Reforma

POCTEP Programa Operativo de Cooperación 

Transfonteiriza España-Portugal

PPC Política Pesqueira Común

REPER Representación Permanente de 

España ante a Unión Europea

RESOE Macrorrexión de Rexións do Suroeste 

Europeo

SOST Oficina Española de Ciencia e 

Tecnoloxía

UE Unión Europea






