candieira
rede de apoio e promoción
das mulleres do mar

programación

rede colaborativa
para promover
as mulleres do mar
Proxecto presentado por:
GALP Ría de Pontevedra, Golfo Ártabro Norte,
Costa da Morte e Seo de Fisterra,
Ría de Muros-Noia Costa Sostible,
Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda

IMPLANTACIÓN
3 FASES
• Fase inicial: divulgación
• Fase intermedia: implementación
de programas de innovación social
para o emprendemento
• Fase final: exposición de resultados
e constitución da Rede

PLAN DE PARTICIPACIÓN
E COMUNICACIÓN

Fase inicial:
DIVULGACIÓN
Posta en marcha. Aprobación do deseño
de instrumentos para a divulgación
e a planificación das accións a
desenvolver. Contacto cos axentes
territoriais para favorecer a súa
incorporación ao proceso.

Secuencia

Xornada de
presentación
do proxecto

Contacto inicial
nos territorios

Encontros
territoriais

Procedemento de traballo
1. Xornada de Presentación
do Proxecto
2. Contacto inicial
nos territorios:

Axentes locais e contactos ou visitas presenciais nos
territorios.
Enganche de diferentes perfís e axentes, reforzando nas
áreas de muller, emprendemento e innovación de cada zona.

3. Encontros territoriais

Presentación do proxecto e das fases, exemplos
de experiencia, radiografía das das necesidades
e potencialidades do territorio para promover iniciativas
no marco de Candieira.
Os encontros serán institucionais e sociais:

оо O encontro institucional: concellos do GALP,

requirindo a presenza de alcaldes/alcaldesas, persoal
técnico municipal (ADL, área de emprego, cultura, etc.).

оо O encontro social: entidades do territorio, sobre todo

do sector pesqueiro, o ámbito patrimonial, cultural e
ambiental, incidindo nas mulleres e axentes vinculados
ao ámbito do emprendemento e a innovación.

оо O traballo dos encontros remata coa constitución dun
grupo motor en cada territorio, que será o encargado
de dinamizar o proceso e favorecer a incorporación de
máis axentes ao mesmo.

Fase intermedia:
IMPLEMENTACIÓN
DE PROGRAMAS DE
INNOVACIÓN SOCIAL
PARA O EMPRENDEMENTO
Laboratorio (espazo para a produción das iniciativas innovadoras no
territorio) e programas de formación-acción para o emprendemento,
encamiñadas á dinamización do asociacionismo entre as mulleres.

Secuencia
Programa
acompañamento
emprendedoras
Laboratorio

Programa
dinamización
asociacionismo
de mulleres

Procedemento de traballo
1. Os laboratorios
оо Espazos de creación onde axentes locais de relevancia contarán as
súas iniciativas e experiencias innovadoras
Impulso á xeración de novas experiencias innovadoras

оо Organización dos axentes sensibles en cada zona costeira.
оо Duración: catro ou cinco horas
оо Favorecemento do coñecemento mutuo e/ou intercambio de
opinións. Tamén coñecemento entre GALPs.

оо Titorización, das experiencias previa selección da adecuación das
mesmas, nos programas posteriores.

2. Selección de experiencias
оо Iniciativas de maior calado
оо Grao de cohesión dos proxectos
оо Intercambio de coñecemento entre territorios
e impulso de sinerxias

оо Apoio dos Grupos

3. Programa de
formación-acción
оо Acompañamento de proxectos emprendedores
e dinamización do asociacionismo de mulleres.

оо Adquisición de competencias persoais, profesionais
e habilidades e destrezas, a través do prototipado
de proxectos.

оо Empregando a filosofía do movemento maker, ética

do DIY (Do It Yourself): faino ti mesma e faino con outras.

оо Afianzamento e reforzo das relacións entre as persoas
e entidades participantes.

оо Emprego da web e redes como espazos para nutrir a

creación de redes e o coñecemento e posta en valor dos
traballos que se están realizando entre grupos.

3.1. Programa de formación-acción
para o acompañamento de proxectos

FASES
ALFA. PROTOTIPADO EN PLANOS

оо Identificación de persoas a quen se dirixe
оо Descrición do produto ou servizo. Como funciona e
cales son as súas características.

оо Historia de uso.
оо Posta en común con outros GALP

BETA. VERSIÓN DE PROBA

оо Testeo do produto ou servizo: elaboración ou
presentación de proba.

оо Testeo da imaxe atendendo á destinataria
principal. Aprendizaxe sobre imaxe e
comunicación.

оо Testeo xurídico. Aprendizaxe sobre normativa.
оо Testeo económico de venda: cálculo de custos
e política de prezos.

GAMMA. ESCALABILIDADE
E TRANSFERENCIA

оо Canalización a servizos de impulso de iniciativas
emprendedoras.

оо Cooperación en rede e transferencia de
coñecemento

PLANIFICACIÓN
12 sesións de traballo
de 3 horas cada unha:

оо Sesión 1: Presentación da metodoloxía e actividades

de coñecemento mutuo. Primeiro pulido das ideas de
emprendemento.

оо Sesión 2: Identificación de persoas a quen se dirixe
оо Sesión 3: Descrición do produto ou servizo. Como funciona
e cales son as súas características.

оо Sesión 4: Historia de uso. Posta en común con outros GALP
оо Sesión 5: Testeo do produto ou servizo: elaboración
ou presentación de proba.

оо Sesión 6: Testeo do produto ou servizo: elaboración
ou presentación de proba.

оо Sesión 7: Testeo da imaxe atendendo á destinataria
principal. Aprendizaxe sobre imaxe e comunicación.

оо Sesión 8: Testeo da imaxe atendendo á destinataria
principal. Aprendizaxe sobre imaxe e comunicación.

оо Sesión 9: Testeo xurídico. Aprendizaxe sobre normativa.
оо Sesión 10: Testeo económico de venda: cálculo de custos
e política de prezos.

оо Sesión 11: Testeo económico de venda: cálculo de custos
e política de prezos.

оо Sesión 12: Canalización a servizos de impulso de iniciativas
emprendedoras. Cooperación en rede e transferencia de
coñecemento.

3.2. Programa de dinamización do asociacionismo de mulleres
En liña co programa anterior, reforzando as relacións e xeracións
de redes entre as mulleres participantes pero aberto á incorporación
de todas as persoas que o desexen.

CONTIDOS:

оо Sesión 1: Igualdade, empoderamento e necesidades que nos levan
a cooperar.

оо Sesión 2: Cooperación e traballo en rede. Marco estatutario e
organizativo.

оо Sesión 3: Xestión de espazos participativos: asembleas e reunións.
оо Sesión 4: Habilidades persoais e comunicativas
оо Sesión 5: Ferramentas para o desenvolvemento e financiamento de
proxectos.

оо Sesión 6: Fomento da participación garantindo a conciliación.

coordinador do proxecto

socios do proxecto

GALP Ría de Pontevedra (6)

GALP Golfo Ártabro Norte (2N)

Edificio de Servizos Portuarios.
Porto Pesqueiro Norte s/n. Marín
36900 Pontevedra. 886 21 30 15/ 698 180 887
gac6@accioncosteira.es

Rúa do Curro 33. Miño 15.630 A Coruña
981 784 417 - 636 736 788
galpgolfoartabronorte@gmail.com

GALP Costa da Morte (3)

Lugar A Camposa, s/n Buño 15.111. A Coruña
981 70 73 78/626 104 619 | Fax: 981 71 13 52
gac3@accioncosteira.es ı info.gac3@accioncosteira.es

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia
Costa Sostible (4)

Rúa Espíritu Santo, 4. (Ed. Municipal de Servizos
Administrativos) 15.200 Noia. A Coruña.
981 82 27 54/638 033 467 | Fax: 981 82 01 20
gac4@accioncosteira.es ı info.gac4@accioncosteira.es

GALP Ría de Arousa (5)

FEXDEGA, Finca a Maroma. Avda.Rodríguez de
Mendoza s/n 36600 Vilagarcía de Arousa Pontevedra
986 51 09 53/628 155 386 | Fax: 986 55 40 69
gac5@accioncosteira.es

GALP Ría de Vigo-A Guarda (7)

Rúa Ventura Misa, 19. Baiona 36300 Pontevedra
986 35 81 09 | 646 87 31 06
gac7@accioncosteira.es

Para poñerse en contacto:
Laura Nieto Zas,
Xerente do GALP Ría de Pontevedra.
886 213 205 – 698 180 887
gac6@accioncosteira.es

