
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1968) 

Foi o primeiro Presidente do GDR Terras do Deza 

(Hoxe GDR Pontevedra Norte) entre os anos (2009 

e 2012). 

Como Conselleiro de Cultura e Turismo foi o 

precursor de que os GDR fosen xestores en algúns 

territorios como no caso das Terras de Pontevedra 

Norte, do Xeodestino Turístico do seu territorio. 

Na actualidade e Conselleiro de Cultura, 

Educación e Universidade. 

 

 

Vostede foi o primeiro presidente do GDR 

TERRAS DO DEZA hoxe GDR PONTEVEDRA 

NORTE, como recorda aquel inicio?  

Pois lembro que foi unha etapa moi intensa, de 

moito traballo,  pero cargada de ilusión e, sobre 

todo, de novos retos que afrontar.  

Era unha experiencia nova, xa que durante a etapa 

final do bipartito mudaran o sistema e as 

estruturas dos GDR e, polo tanto, había moita 

incertidume e moitas dúbidas sobre como levar á 

práctica os cambios.   

En todo caso foi unha etapa apaixonante, na que 

fomos capaces de aglutinar moitas sensibilidades 

diferentes para constituír o GDR Terras do Deza e, 

deste xeito, iniciar o camiño dun proxecto que deu 

e está dando bos froitos.  

Anos despois aquel xerme foi dando os seus 

froitos e a primeira estratexia foi sendo 

executada, cree que os fondos LEADER aportaron 

beneficios ao territorio?  

A estratexia LEADER parte dun obxectivo xeral 

que é aproveitar os recursos do territorio, 

aproveitar o que cada un ten para que, sobre eses 

recursos, intentar desenvolver accións que xeren 

emprego e riqueza na contorna.  

No marco deste obxectivo, creo firmemente que o 

GDR Terras do Deza aportou moitos beneficios xa 

desde os seus inicios, primeiro co impulso do 

turismo rural e posteriormente con accións máis 

vencelladas á diversificación económica. Isto é, 

contribuíu a canalizar moitas iniciativas de 

desenvolvemento que crearon emprego e, sobre 

todo, xeraron un cambio da visión que tiñamos 

sobre o rural. Refírome a que se buscaron novos 

usos e novas funcións, sempre coa participación e 

a implicación da xente que vive e traballa nun 

territorio, que neste caso era a comarca do Deza.  

Considera que os Grupos de desenvolvemento 

rural (GDR) axudan a cumprir os obxectivos de 

desenvolvemento sostible?  

Sen dúbida. Todas as accións realizadas ao abeiro 

do GDR desenvolvéronse dentro dun marco de 

sostenibilidade tanto económica como ambiental.  

Desde o punto de vista económico, baixo a premisa 

de que os proxectos deben ter asegurada a súa 

continuidade no tempo. Isto é, que os recursos 

públicos que se inxectan teñen que ser a chispa que 

faga aflorar riqueza e emprego no territorio, pero 

as accións  teñen que seguir de xeito autónomo 

unha vez que o apoio público desaparece.  

E desde o punto de vista ambiental, unha das 

múltiples funcións do medio rural é a de manter o 

seu equilibrio natural e desenvolver actividades 

que sexan ambientalmente sostibles e que 

posibiliten manter os recursos naturais, culturais e 

sociais que existen no territorio.  

Como entende que poden contribuír as políticas 

rurais e, en concreto, os GDR en frear o 

despoboamento?  

As políticas dos GDR son anticíclicas, é dicir, 

deben estar orientadas a reducir ou intentar 

modificar dinámicas que sen a súa acción serían 

inevitables. O despoboamento é unha delas, pero 

hai que ter en conta que neste proceso interveñen 

moitas variables  e, polo tanto, non pode caer toda 

a responsabilidade do despoboamento nos GDR. 

En todo caso, a única forma de fixar poboación é 

ofrecendo calidade de vida, servizos e emprego. E 

entre todas estas variables, obviamente á súa 

escala, as accións impulsadas polos GDR van nesa 

liña. 

Como valora o traballo dos GDR en canto a 

aplicación de políticas de desenvolvemento do 

rural mais aló da xestión do programa LEADER?  

Os GDR, ademais de xestionar as axudas europeas 

a través do programa LEADER , teñen un principal 

elemento positivo que é que aglutinan 

sensibilidades, permiten intercambiar opinións, 

fortalecer unión  e crear unha idea de marca que 

xere identidade nun territorio.  

Con isto quero dicir que é fundamental que todos 

os axentes −tanto públicos como privados− que 

interactúan nun espazo teñan unha estratexia 

común para poder liderar con éxito a 

transformación dun territorio. Nese sentido, máis 

aló do que é a xestión estrita de fondos, é 

imprescindible afondar no carácter participativo, 

na necesidade de consensuar proxectos e na busca 

de sinerxía entre os actores.  

Que proxectos destacaría durante o seu mandato 

como presidente do GDR Terras do Deza?  

Desenvolvemos proxectos moi interesantes tanto 

de carácter produtivo como cunha perspectiva 

social. Lembro unha planta para converter 

biomasa en astilla, ou a mellora das instalacións de 

Aspadeza, por poñer algún exemplo entre os 

moitos destacables. En todo caso, creo que 

deberían falar as persoas que desenvolveron eses 

proxectos e que puideron acceder a unha vida e a 

un futuro mellor grazas ás axudas dadas dende o 

GDR.  

7. ¿Que consellos lle transmitirías aos xestores 

dos GDR de cara ao futuro? 

O único consello que me atrevo a darlle é que 

actúen sempre pensando no ben xeral e no ben 

común do territorio. Os xestores non son un fin en 

si mesmo, senón que son un medio para mellorar a 

calidade de vida e favorecer o desenvolvemento 

das áreas rurais. Por tanto, temos que ser moi 

humildes  e moi participativos e sacar adiante liñas 

de traballo que redunden no beneficio das persoas.  

Dende a visión que aporta o seu cargo como 

Conselleiro de Cultura e Educación, considera 

que os GDR poden achegar algunha iniciativa ou 

contribuír en algún ámbito das súas 

competencias?  

Estou absolutamente seguro de que as estruturas 

de colaboración e participación dos GDR, así como 

dos seus equipos técnicos, teñen capacidades para 

desenvolver e participar en múltiples e variados 

proxectos. Neste senso, en vez de duplicar 

estruturas, considero que o máis eficiente é apostar 

por unidades de colaboración, e que se empreguen 

os GDR como elementos aglutinadores que 

posibiliten a implantación de políticas públicas. Eu 

mesmo, na miña anterior responsabilidade na área 

de turismo, impulsei un proxecto para adecuar a 

xestión dos xeodestinos cos dos GDR porque, en 

certa medida, compartíamos obxectivos comúns.  

Nese sentido os GDR son unha moi boa plataforma 

para poder sacar adiante unha coordinación de 

diferentes accións pública e privadas sobre un 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Xa no ámbito persoal, que supuxo para vostede a 

presidencia do GDR TERRAS DO DEZA? 

Como dixen ao principio, recordo o moito traballo 

e as moitas horas dedicadas xa que houbo que 

poñer a andar o GDR, montar un equipo técnico e 

tamén participar na creación da asociación galega. 

Isto tamén me aportou unha visión transversal dos 

procesos que se producen nos territorios. Aínda 

que eu, pola miña formación como xeógrafo e polo 

meu anterior traballo como xerente da fundación 

comarcal,  xa tiña unha percepción da necesidade 

de deseñar proxectos integrais sobre un territorio, 

onde tanto os axentes públicos como os privados 

puidésemos aglutinar esforzos e ter unha 

estratexia común.  

Creo que me permitiu, en certa medida, levar á 

práctica desenvolvementos teóricos que xa tiña 

analizado en liñas de traballo e investigación que 

desenvolvera na miña traxectoria académica 

universitaria.   

Pero, por riba de todo, foi unha experiencia moi 

positiva e moi enriquecedora, xa que me deu a 

oportunidade de comprobar a diferencia que hai 

entre a teoría e a práctica, e ver que detrás de cada 

proxecto é necesario realizar unha forte análise 

previa tanto de recursos como de estratexias e de 

accións a levar a cabo.  

 

ENTREVISTAS AOS 

PRESIDENTES E DIRECTIVOS  

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO 

RURAL “TERRAS DE 

PONTEVEDRA NORTE” 

2008-2021 

 


