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barreiras, outras constroem moinhos 
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A desaparición das fronteiras na Europa 

comunitaria e a aparición de comunidades de 

traballo que camiñaron cara a creación de 

agrupacións de cooperación transfronteiriza, 

como a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, 

alimentaron as condicións para crear nodos de 

actuación, a modo de eslabóns, que favorecen 

a articulación de redes culturais 

transnacionales en diferentes campos, como 

pode ser o da Cultura e a Comunicación.  

Punto de partida 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 
Os lazos sociais, culturais, lingüísticos 

e económicos constitúen a base sobre 

a que, na sociedade en rede, podemos 

construír renovados mecanismos de 

actuación no campo da 

interculturalidade, a convivencia 

cultural e a comunicación no século 

XXI.  

Punto de partida 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 
A Comunidade de Traballo Galicia-

Norte de Portugal, creada en 1991, 

xurdiu como unha oportunidade para 

encontros periódicos entre “os dous 

lados dá raia” co fin de analizar 

cuestións de interese común e estudar 

a posibilidade de coordinar iniciativas 

comúns.  

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 
Era unha aposta pola colaboración 

entre dous pobos que, aínda que 

nacidos dun tronco común, viviran de 

costas durante anos grazas a unha 

política alimentada desde os gobernos 

centrais dos dous países.  

*E, aínda que naceu sen moito entusiasmo, o paso do 

tempo demostrou que era unha opción que permitía dar 

un paso adiante para unha mellor planificación 

transfronteriza. 

  

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

A cooperación transfronteriza, auspiciada pola Xunta de 

Galicia e a Comissao de Coordenaçao e 

Desenvolvimento Rexional da Regiao Norte de Portugal, 

atopou un bo punto de partida para, tras sucesivas 

adaptacións, encarar o nacemento formal da 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que, desde a súa 

creación, no ano 2008 como Agrupación Europea de 

Cooperación Transfronteriza, conseguiu aproveitar este 

novo camiño para impulsar a cooperación entre 

administracións, cun forte carácter económico, pero que 

tamén ten un importante compoñente cultural e 

comunicativo.  

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Esta agrupación europea, GNP-AECT 

(http://www.gnpaect.eu/gl/), formalizouse no ano 

2010 coa toma de posesión dos órganos 

directivos e a súa entrada en funcionamento no 

mesmo ano. 

 

*O seguinte paso, na liña da configuración que 

auspicia a Unión Europea, foi a creación dunha 

macrorrexión, que engloba ao territorio que 

forman parte de varios países e do que 

comparten desafíos comúns, polo que resulta 

aconsellable promover accións conxuntas.    

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Foi no ano 2010 cando o presidente da 

Comisión de Coordinación e Desenvolvemento 

Rexional da Rexión Norte de Portugal, o 

presidente da Xunta de Galicia e o presidente da 

Junta de Castilla y León asinaron o convenio polo 

que quedou formalmente constituída a 

macrorrexión Rexións do Sudoeste Europeo 

(RESOE), a primeira de carácter ibérico, á que 

no ano 2014 uniríase Asturias, na primeira 

ampliación. 

 

 

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Outro ámbito de cooperación transfronteiriza é o 

Eixo Atlántico, que naceu da man das cidades no 

ano 1992 como unha asociación de municipios 

urbanos (no ano 1991 nacera, como dixen, a 

Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 

Portugal, que marcou as novas vías do proceso 

de colaboración Galicia-Portugal). 

 

*Foron os alcaldes de Porto (Fernando Gomes) e 

Vigo (Carlos Príncipe) os que deron o paso 

adiante. 

 

 

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*O Eixo Atlántico viviu unha etapa fundacional 

(1992-1999), no que se van incorporando máis 

concellos; 

*A etapa de 2000-2006 é de consolidación, cunha 

mudanza na estructura para ser máis operativa a 

entidade e unha maior aposta pola integración na 

comunidade de traballo Galicia-Norte de 

Portugal, en calidade de comisión especial. 

*A etapa desde 2007 é a de proxección 

internacional. 

 

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Neste ano 2016, logo deste percorrido de 

organización no campo da colaboración 

transfronteriza desde as administracións 

públicas, Galicia e o Norte de Portugal 

celebraron, no mes de maio accións 

conmemorativas dos trinta anos de adhesión á 

Unión Europea. 

*Este foi o marco que impulsou estas novas vías de 

colaboración, que quedaran bloqueadas durante as 

ditaduras que sufriron os dous países, España e 

Portugal, e que consolidaran as fronteiras durante anos, 

provocando un mosaico de relacións moi singulares.  

 

 

Referencias históricas 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 
*Neste escenario do entramado formal de 

rexións, eurorrexións e macrorrexións, na 

segunda década do terceiro milenio, logo 

de trinta anos os dous países na Unión 

Europea, podemos dicir que a eurorrexión 

constitúe un espazo de sólida interrelación 

social, económica e cultural, ben situado 

para afrontar desafíos de futuro. 

*Hai, polo tanto, un entramado formal, que 

cultivou pouco a sintonía cos cidadáns.  
 

Algunha evidencia 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 
*Á marxe da eficiencia do funcionamento 

dos instrumentos creados e dos acertos e 

erros cometidos polos seus xestores, o 

certo é que hai unha base que alimenta a 

integración e a colaboración no campo 

simbólico nun momento no que a sociedade 

rede (Castells, 1996) marca o camiño de 

moitas dinámicas de funcionamento. 

*Entendo que, sen ser a solución, temos algún 

paso dado (mellor ca sen nada).  

 

Algunha evidencia 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*As oportunidades nesta sociedade rede 

preséntanse áo calor dos dispositivos móbiles e 

as redes sociais, que alimentan ou poden 

alimentar elementos de conexión e renovadas 

redes de intervención social.  

*Os cambios habidos na Sociedade da 

Información e o Coñecemento, coas mudanzas 

no ecosistema comunicativo, crearon unha 

escenario que na segunda metade da segunda 

década do terceiro milenio preside a conectividad 

e a movilidade. 

 

 

 

O Novo escenario comunicativo 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*O outro ámbito decisivo para a construción de 

pontes de colaboración na sociedade actual son 

as redes sociais. 

  

*Hai, polo tanto, que deseñar estratexias para 

unha sociedade enredada onde a a 

conectividade, a mobilidade e as redes virtuais 

enmarcan boa parte dos procesos comunicativos 

e culturais. 

 

 

O Novo escenario comunicativo 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Unha das iniciativas pioneras no ámbito da 

sociedade da información foi o proxecto Xanela, 

xurdido en 1998 con financiamento europeo RISI 

II, e promovido pola Zona Franca de Vigo. O 

proxecto Xanela buscaba prover de servizos de 

información aos 18 concellos do Eixe Atlántico 

(que xuntaba municipios de Galicia e Portugal). 

*Un aspecto significativo é que da estratexia 

inicial da creación dun buscador e servizos 

básicos de información en Internet, pasouse con 

certa rapidez a unha orientación cultural.  

Algunhas iniciativas no pasado. Cito tres 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

* A Xanela da Cultura, presentada en 2001, 

convertiuse nun modelo de medio orientado á 

axenda de lecer e cultura, estructurado como un 

portal que pretendía reunir unha axenda cultural 

común para os dous países pero ao mesmo 

tempo ofrecer unha web específica para cada 

municipio.  

 

  

 

 

Algunhas iniciativas no pasado 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Outro exemplo de colaboración no ámbito de 

patrimonio cultural foi a rede CASTRENOR 

(2007), promovida pola Xunta e o Ministerio de 

Cultura portugués para a promoción inicial do 

patrimonio galaico. O programa tiña como 

obxectivo a creación dunha ”rede temática”, 

ámbito de desenvolvemento turístico e cultural 

que non se estendeu a outros ámbitos posibles 

do patrimonio cultural.  

Algunhas iniciativas no pasado 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Un terceiro exemplo foi o proxecto CREATIVA 

(2011), que a partir da selección de xacementos 

arqueolóxicos do proxecto precedente 

(Castrenor) elaborou unha plataforma tecnolóxica 

baseada en Google Earth, centrada en fotografía 

panorámica de diferentes áreas de xacementos 

de ambos lados da fronteira.  

*Este proxecto, con todo, atopábase illado dentro 

dunha serie de iniciativas dispersas ao redor da 

economía cultural (guías de empresas e servizos, 

foros de debate sobre coworking e outros temas, 

etc.).  

 

Algunhas iniciativas no pasado 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

*Das experiencias citadas e doutras algunha aprendizaxe temos 

que sacar. 

**A primeira, que hoxe non partimos de cero.  

 

**A segunda, aínda que hai que analizar mellor 

as experiencias pasadas, pero todo parece 

indicar que convén unha combinación de 

estructura institucional e dinamización social. 

 

**A terceira, que hai que buscar unha maior 

implicación da sociedade e buscar modelos 

sostibles, que garanticen a continuidade.   

 

Que aprendemos? 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

**A cuarta, a cutura e o turismo cultural estiveron 

en boa parte dos proxectos do pasado. O motivo 

é obvio, tendo en conta que o principal elemento 

definidor do territorio de Galicia e norte de 

Portugal é a existencia dunha historia, unha 

cultura e un marco lingüístico común.  E por iso 

que parece que seguirán alimentando iniciativas. 

 

**A quinta, a maioría destes proxectos suman e 

non compiten, polo que hai que buscar 

sindicación de esforzos e actuacións.  

 

Que aprendemos? 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

**A sexta, dispoñemos dun activo común que 

nace e crea rede: o Camiño de Santiago, que 

ademais das rutas oficiais, xerou desde Portugal 

un importante fluxo turístico a Galicia que se 

produciu sen apenas plans de promoción turística 

ou do Douro Vinhateiro como destino 

relativamente frecuente do turista galego.  
(No caso portugués, poderiamos falar tamén dunha importante 

ruta, a do Románico, que funciona como un elemento vertebrador 

do norte de Portugal máis rural).   

Que aprendemos? 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

**A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a partir de 

diferentes iniciativas e experiencias postas en marcha 

nos últimos anos, entrou no espazo comunicativo con 

mensaxe diferenciada.  

*As actuacións levadas adiante conseguiron reforzar 

este espazo como unidade diferenciado e como un actor 

no entramado actual de zonas transfronterizas con 

identidade.  

*O espazo mostrou sólidos lazos sociais, económicos e 

culturais, que agora tratan de reforzar as estratexias de 

comunicación, tanto das entidades oficiais como as 

iniciativas privadas. 

  

 

  

Para concluir 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

**Logo de anos de dispersión de iniciativas, no 

marco da pluralidade que emerxe dos actores da 

eurorrexión, HOXE parece posible unha maior 

colaboración e abrir espazo para renovadas 

estratexias que permitan un aproveitamento do 

valor engadido dos lazos comúns para intervir no 

escenario ibérico, europeo e mundial.  

  

 

  

 

  

Para concluir 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

**POLO TANTO, AO MEU VER, OS DATOS 

PARECEN INDICAR QUE:  

 

O escenario actual parece máis propicio que o de 

fai vinte anos para que a eurorrexión Galicia-

Norte de Portugal alimente a creación de redes 

culturais transnacionales no campo da 

Comunicación que emerxan desde a base e se 

sustenten proxectos sostenibles. 

  

 

  

 

  

Para concluir 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204


  

 EU, polo que contei, TAMÉN 

CONCORDO 

 

«Quando os ventos da mudança 

sopram, umas pessoas levantam 

barreiras, outras constroem moinhos 

de vento» 

 

Érico Veríssimo 

Xornalista e escritor brasileño 

https://www.facebook.com/notes/pedro-barbosa/quando-os-ventos-da-mudan%C3%A7a-sopram/10152835607381204

