
 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS FACTOR RODRÍGUEZ (1956) 

Foi o segundo Presidente do GDR Terras do Deza 

(Hoxe GDR Pontevedra Norte) entre os anos (2012 

e 2014). 

Foi o primeiro Presidente que proviña da 

representación privada e foi clave para a 

modernización do GDR e para que o mesmo 

formase parte do partenariado de Proxectos de 

ámbito europeo como o Erasmus +. 

Na actualidade forma parte da Xunta directiva do 

GDR en representación da Coral Polifónica de 

Agolada. 

 

 

Vostede exerceu como presidente da ADR 

TERRAS DO DEZA e actualmente segue formando 

parte da xunta directiva como representante da 

mesa sectorial de cultura, 

 

1. Na súa opinión, cal cre que foi o principal 

impacto positivo da aplicación do LEADER no 

seu territorio? 

Igual que noutros territorios, creo que nas 

Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes, o 

LEADER axudou á dinamización do rural, 

permitindo levar a cabo proxectos que doutro xeito 

poderían non ser viables. Ao principio, había un 

grande descoñecemento das posibilidades que 

ofrecía o LEADER, pero co paso do tempo, a xente 

ten máis información ao respecto, o que fai que 

cada vez haxa máis promotores que presentan 

proxectos. 

2. Que propostas encomendaría as 

Administracións de cara a mellorar a 

implementación da metodoloxía LEADER? 

Dada a filosofía do LEADER como unha estratexia 

participativa, de abaixo a arriba, creo que habería 

que esforzarse en facilitar as xestións, 

minimizando na medida do posible os trámites 

burocráticos aos promotores. Igualmente, dado o 

impacto para os pequenos produtores e 

emprendedores e os efectos colaterais como a 

creación de emprego e a fixación de poboación no 

rural, deberían incrementarse na medida do 

posible os recursos destinados ao LEADER. 

 

3. Como valora as actuación levadas a cabo polo 

GDR a prol do rural a marxe do programa 

LEADER? 

Os GDR deben ser algo máis ca unha mera oficina 

de tramitación de axudas e, como coñecedores da 

realidade de cada territorio, teñen tamén que 

propoñer a participación en proxectos 

dinamizadores internacionais que permiten 

aprender de iniciativas noutros países e tamén fan 

unha función divulgativa e promocional do noso. 

Durante a miña etapa como Presidente, 

participamos en diversos proxectos como o 

VERNE (Educación y Rutas Culturales Europeas) 

destinado a mellorar as habilidades e formación 

das persoas que atenden establecementos 

turísticos asentados nestas rutas, e no que se 

promocionou o Camiño de Santiago noutros países 

e se tomou nota de iniciativas doutras rutas 

culturais de países como República Checa, Polonia, 

Creta, etc. que, por suposto, teño que dicir que non 

son comparables ao noso Camiño. 

Tamén teño que resinar o proxecto ASGAIA ("Red 

Astur-gallega de Industrias Agroalimentarias: 

Estrategias para la innovación" que ten como 

obxectivo adaptar a industria agroalimentaria 

existente no medio rural aos cambios de 

tendencias, mellorando a súa competitividade e 

facilitando novos canais de comercialización de 

produtos. No marco deste proxecto, fixemos 

diversas accións formativas nas que participaron 

diversas industrias alimentarias da nosa zona. 

4. Que proxectos destacaría durante o seu 

mandato como presidente? 

En canto a proxectos produtivos, creo que houbo 

proxectos importantes en ámbitos tan diferentes 

como o aproveitamento e transformación de 

biomasa, explotación de galiñas poñedoras de 

ovos campeiros, a Vivenda social comunitaria para 

a 3ª idade Enxebre en Rodeiro, e un longo etc. 

No referente a proxectos non produtivos, 

destacaría diversos proxectos relacionados co 

Museo etnográfico Casa do Patrón que, na miña 

opinión, fai unha labor encomiable, unha vivenda 

para persoas con discapacidade intelectual e pistas 

deportivas, promovidos ambos por ASPADEZA, 

etc. e de iniciativa pública, a aula de informática de 

Agolada. 

5. Na súa condición actual como representante da 

mesa sectorial de cultura, Como cree que incide o 

LEADER no ámbito sociocultural? 

Creo que neste ámbito é un recurso aínda pouco 

explotado, habería que facer pedagoxía e 

divulgación entre asociacións de índole social e 

cultural para amosarlles as posibilidades que lles 

ofrece o LEADER. 

6. Cre que o LEADER tivo incidencia na 

revalorización dos recursos naturais, culturais, 

históricos e artísticos da zona? 

Sen dúbida, houbo diversos proxectos tanto 

privados coma públicos neste eido como 

restauración de igrexas, pontes, etc.  

7. Cre que existe algún elemento no territorio 

esquecido ou ao que se presta pouca atención? 

Nunha zona como a nosa, con tanta riqueza 

patrimonial histórico-artística, natural, etc. con 

castros, espazos naturais incluídas na Rede Natura 

como zonas de especial conservación (Serra do 

Candán, Sobreirais do Arnego, Brañas de Xestoso, 

etc.), espazos declarados monumento natural 

como a fraga de Catasós, etc., sempre hai campo 

para a mellora e haberá que seguir a traballar día a 

día para seguir a poñer en valor todos estes 

recursos. 

9. A nivel persoal, ¿que lle aportou a presidencia 

do GDR TERRAS DO DEZA? 

Foron uns anos de intenso traballo, nos que fun 

testemuña en primeira persoa da capacidade de 

emprendemento da xente do rural e aprendín a 

valorar máis, se cabe, a importancia de buscar 

futuro para o medio rural e garantir que non se 

perdan modos de vida, métodos tradicionais de 

produción e riqueza económica e cultural que 

temos a responsabilidade de salvagardar. 

Tamén teño que salientar a oportunidade de 

coñecer e traballar co magnífico equipo técnico do 

GDR que foi esencial para que puidera exercer 

unha responsabilidade na que non tiña 

experiencia. Moitas grazas a todos eles. 
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