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Resumo
Neste traballo trataremos a reactivación da

economía social do municipio de

Cervantes mediante as políticas de

desenvolvemento endóxeno, impostas

polo centro de desenvolvemento rural

(CDR) Ancares.

Traballo realizado

Gráfico 2. Opinión da poboación sobre o CDR 

Ancares 

Fonte: elaboración propia 

Traballo realizado

Táboa 1. Orzamento programas do CDR 

Ancares 

Fonte: CDR Ancares 

Introdución
As estratexias de desenvolvemento

endóxeno céntranse nun enfoque máis

local, na utilización dos recursos propios

do territorio e no papel dos axentes locais.

A relación e coordinación entre os

diferentes organismos locais e o alto grao

de asociacionismo entre poboación e

entidades locais conforman os factores

necesarios para lograr a eficacia destas

políticas.

O principal obxectivo do traballo é analizar

o papel do centro de desenvolvemento

rural Ancares.

Traballo realizado
Os centros de desenvolvemento rural

(CDR) dirixen a súa actuación a:

• Lograr a promoción social, educativa e

económica.

• Propiciar novas oportunidades aos

colectivos máis desfavorecidos.

• Dotar de servizos sociais de calidade á

poboación.

En que lugares exercen o seu labor?

• Municipios con menos de 500

habitantes e altos índices de

envellecemento.

Gráfico 1. Evolución poboación de Cervantes

Fonte: IGE 

Actuación do CDR Ancares:

• Programas orientados ás persoas de

máis de 65 anos

• Programa orientado á promoción da

muller:

• Programa dedicado á infancia

Conclusións, limitacións e

posibles ampliacións
O traballo do CDR Ancares:

• Eficacia débil na concienciación da

poboación sobre o futuro da zona.

• Ausencia dunha análise intensiva

propia por parte do CDR Ancares

sobre o desenvolvemento do seu

papel.

Limitacións do traballo:

• Falta de coñecemento da

poboación sobre o centro

• Ausencia de datos municipais

desagregados

Ampliacións:

• Elaboración de estratexias máis

inclusivas e de maior calidade.

Grazas ao CDR Ancares

conséguese unha mellora na vida

dos habitantes.
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GRAO EN ECONOMÍA  

Programa maiores 
de 65 anos 

Acompañamento á 
realización de

trámites 

30 participantes 

Proposta de mellora: 

Maior visibilidade e 
promoción do 

programa

Garantía de 
asistencia 

11 participantes e 
15 xestións levadas 

a cabo

Proposta de mellora: 

Convenio entre 
sanidade e CDR 

Ancares 

Realización de 
actividades 

terapéuticas

20 persoas 

Instalación dun 
edificio adaptado e 

ofrecemento do 
material necesario

Programa 
orientado ás

mulleres 

Facilitar información e 
formación laboral 

contribuíndo a 
igualdade

30 beneficiarias 

Proposta de mellora: 

Equipo de asesoramento
contratado polo CDR que 
se encargue das cuestións

Fortalecemento da 
autoestima e 
promoción do 

empoderamento

1 taller trismestral no 
que colaboraron 30 

mulleres 

Proposta de mellora: 
Tratar de forma máis
exhaustiva  este tipo 

de contidos

Programa 
dedicado á 

infancia 

Proporcionar 
actividades 

educativas e culturais

Ofértanse 30 
actividades 

Instauración dun
sistema de transporte 

que permita  a 
participación de todos 

os nenos e nenas

Favorecer as 
relacións

interxeracionais

6 actividades para 
fomentar a 

participación

O CDR Ancares 
darlles voz e dereito 
a opinar aos cativos

DEBILIDADE 

Vínculo estreito co Grupo de 
desenvolvemento Ancares 

(GDR Ancares)

AMEAZA

Poboación pouco
comprometida co progreso da 

zona 

FORTALEZA

Correcto coñecemento por 
parte da entidade do 

patrimonio inmaterial do 
territorio

OPORTUNIDADE 

Forte riqueza dos recursos 
propios 

DAFO CDR 
Ancares 

GDR 
ANCARES CDR 
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Programas Financiado por: Orzamento 2020

Brecha Estado español 11.000€

Concilia Rural Xunta de Galicia 9970,24€

Urxencia Xunta de Galicia 8442,37€

Igualdade Xunta de Galicia 7792,66€

O Noso Espazo Xunta de Galicia 7659,9€

Animación grupos 

muller

Política social 4538,52€

Aldeas Activas Xunta de Galicia 3347,52€

Vou Contigo Xunta de Galicia 2905,92€


