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DELUCO
ACTA N. ° 02 / 2019

SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO PROVINCIAL DE TURISMO
DATA

Mercares , 30 de OUTUBRO de 2019

HORA

17:00 horas

LUGAR

Salón de plenos do Pazo Provincial de San Marcos (Lugo)

ASISTENTES

PRESIDENTE: JOSÉ TOMÉ ROCA

VICEPRESIDENTA: PILAR GARCÍA PORTO
SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO MOURELLE CILLERO

GRUPO PROVINCIAL PSDG: PABLO RIVERA CAPÓN (TITULAR)
GRUPO PROVINCIAL PSDG:MAYRA GARCÍA BERMÚDEZ (TITULAR)
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR: Ma ELENA CANDÍA LÓPEZ
(TITULAR)
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
(TITULAR)

GRUPO PROVINCIAL BNG: MAITE FERREIRO TALLÓN (TITULAR)
MANCOMUNIDADE

DE CONCELLOS

DA

MARINA

LUGUESA:

ALFREDO

LLANO GARCÍA (TITULAR)
CONSORCIO DE TURISMO DA RIBEIRA SACRA: LUÍS FERNÁNDEZ GUITIÁN
(TITULAR)
VICERREITORADO

DA UNIVERSIDADE

DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

CAMPUS DE LUGO: JESÚS VÁRELA ZAPATA (TITULAR)
CLUSTER DE TURISMO DE GALICIA: JOSÉ FRANCISCO REAL CASTRO
(TITULAR)
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CAMINO DE SANTIAGO NA PROVINCIA DE

LUGO: ÁNGEL TRABADA GÓMEZ (TITULAR)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE

LUGO - APEHL: JOSÉ FRANCISCO REAL CASTRO (TITULAR)
Deputación de Lugo
San Marcos №8 - 27001 Lugo
Teléfono: 982 260 000
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• FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO: LUÍS S. FERNÁNDEZ DÍAZ (SUPLENTE)
• ASOCIACIÓN

PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA - APIT

GALICIA: BEATRIZ PÉREZ PEREIRA (SUPLENTE)
• AUXILIA: MARÍA NURIA NEIRA VILA (SUPLENTE)

• XEFE DE ÁREA CULTURA E TURISMO: MERCEDES LÁMELA LÓPEZ.
ASOCIACIÓN GALEGA DE AXENCIA DE VIAXES- AGAVI: - AUSENTE.
• ASOCIACIÓN

GALEGA DE PROPIEDADE

BALNEARIA -

BALNEGAL: -

AUSENTE.

• FEDERACIÓN GALEGA DE TURISMO RURAL -FEGATUR: - AUSENTE
EXPERTO NO ÁMBITO UNIVERSITARIO: MIGUEL PAZOS OTÓN - AUSENTE.
• AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA-AUSENTE

• ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES E USUARIOS DA PROVINCIA DE LUGO ACUL-AUSENTE

ORDE DO DÍA
1. - Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do Consello Provincial de
Turismo celebrada con data 6 de marzo do 2019

2.- Aprobación, se procede, das bases para a creación dos Premios Provinciais do
Turismo e da Gastronomía Lucense.
3. - Dación de canta dos avances realizado no marco do sistema de información

turística intelixente da provincia de Lugo.
4.-Previsión de asistencias a feiras de turismo ao longo do ano 2020.

S.-Previsión de estratéxias para a consolidación das serras orientáis como destino de
turismo científico.
6, -Rogos, preguntas e propostas.

Deputación de Lugo
San Marcos №8 - 27001 Lugo
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DESENVOLVEMENTO

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do Consello Provincial
de Turismo celebrada con data 6 de marzo do 2019
No Pazo Provincial de San Marcos as 17:00 horas, o llustrísimo Sr. Presidente,
Don José Tomé Roca, toma a palabra e abre a sesión ordinaria do Consello
Provincial de Turismo, agradecendo a asistencia dos participantes e sinalando
que o gobernó da Deputación

Provincial de Lugo considera

prioritario a

cooperación entre administracións, organizacións e asociacións dentro deste

organismo multidisciplinar co fin de funcionar como motor de impulso do
desenvolvemento turístico da provincia.

Traslada

que o organismo provincial considera fundamental

entendéndoo
económico

como

unha

do territorio.

peza clave
Indica

que

para

o

o turismo

desenvolvemento

se continuará

promovendo

social e
o

Plan

Estratéxico de Turismo da provincia de Lugo como folla de ruta para acadar os
obxectivos que se teñen nesta materia, convencidos das enormes posibilidades

que se teñen neste campo como motor económico. Engade que o turismo
representa, a día de hoxe, máis do 11 % do P. I. B. e o 12% do emprego.
Continúa sinalando que é importante que se pona en común o noso patrimonio

cultural, natural, etnográfico, gastronómico e que se siga unha mesma directriz,
actuando con unidade de acción para potenciar a industria turística, que xa se
entende como fundamental para Lugo. Menciona que as cifras reflicten que
estamos na boa senda xa que, tanto na Marina Lucense, Ribeira Sacra e o
centro de Lugo acadamos este verán máis dun 90% de ocupación hostaleira,
chegando a cifras do 100%.
Engade que contamos cunha envexable materia prima; vivimos nunha das
provincias máis ricas en biodiversidade do mundo: dende as térras marinas da
costa lucense, as chairas da Térra Cha, pasando pola capital da provincia coa
Muralla Romana, subindo as montañas de Cervantes e o Courel convertido,
este último, en xeoparque, para rematar no val de Lemas, que abraza ao río

Miño e ao río Sil para conformar a Ribeira Sacra coa súa viticultura heroica.
Deputación de Lugo
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Sinala que contamos con unha cultura gastronómica excepcional, todos
canecemos o slogan famoso : "... E para comer. Lugo", e aválanos unha historia
que consegue facer desta provincia un destino cultural único.
Indica que seguimos traballando cada día para ofrecer estes tesauros da
provincia do mellar xeito posible, pero que aínda queda moito que facer para
reafirmarlle ao mundo que somos garantía de calidade. Por ¡so, como
deseguido valse abordar, é crucial que apostemos por reforzar a nosa presenza
en grandes citas que axuden a promover as nosas potencialidades turísticas ñas
que todos debemos colaborar e atraer novos perfís de visitante. Neste senso,
engade, que debemos implantar as novas tecnoloxías como ferramenta
fundamental para ofrecer opcións innovadoras. Hoxe irnos coñecer unha
aplicación moi interesante para os teléfonos móbiles que permite ao usuario
achegarse a un golpe de clic aos principáis recursos patrimoniais da provincia.
Engade que temos por diante moitos retos e oportunidades, entre elas, sen
dúbida, o Xacobeo 2021. Debemos unir forzas para aproveitar todo o enorme

potencial que representa para a nosa térra o turismo ligado aos caminos de
Santiago.

Finaliza sinalando que, en definitiva, queda moito traballo por facer, que

agardo co afrontemos con ganas e en boa sintonía e que está seguro de que
acadaremos logros que consolidarán á provincia de Lugo como destino turístico
a través dunha oferta diferenciada e de calidade.

Indica que se vai tratar, en primeiro lugar, o primeiro punto da orde do día, isto
é, a aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do Consello Provincial
de Turismo celebrada con data 6 de marzo do 2019 e pregunta se hai algunha
cuestión ao respecto.

Solicita a palabra o representante da Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería e Turismo de Lugo - APEHL, Don José Francisco Real Castro
sinalando que o nome de APEHL é o de Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería e Turismo porque así consta nos seus estatutos.
Deputación de Lugo
San Marcos №8 - 27001 Lugo
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Toma a palabra a representante do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista
Galego, Dona Maite Ferreiro Tallón indicando que non vai mostrar nin a súa
conformidade

nin desconformidade

coa acta anterior porque non estaba

presente na mesma como representante, como acontece con outros grupos, e

dubida se é prudente votar cando non formou parte do Consello anterior,
manifestando, novamente, que non vai a votar este punto.
Precédese á votación da acta da ordinaria do Consello Provincial de Turismo
celebrada con data 6 de marzo do 2019.

Votos a favor: 12 (José Tomé Roca, Pilar García Porto, Pablo Rivera Capón,
Mayra García Bermúdez, Pablo José Taboada Camoira, Alfredo Llano García,

Luís Fernández Guitián, Jesús Várela Zapata, Ángel Trabada Gómez, Luís S.
Fernández Díaz, Beatriz Pérez Pereira e Mercedes Lámela López)
Votos en contra: O

Abstencións: 3
representación

(Malte

Ferreiro Tallón, José

Francisco

da Asociación Provincial de Empresarios

Real
de

Castro

en

Hostelería e

Turismo de Lugo e José Francisco Real Castro en representación do Clúster de
Turismo de Galicia)
Quedando aprobada a acta da sesión ordinaria.

2. - Aprobación, se procede, das bases para a creación dos Premios Provinciais
do Turismo e da Gastronomía Lucense.

Toma a palabra a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona. Pilar
García Porto, sinalando que as bases dos premios Lugo Cambia ao turismo e a
gastronomía lucense xa se trouxeran ao anterior pleno do Consello Provincial
de Turismo. Estes premios elabórense no marco das competencias que confire
a normativa
reguladora

aplicable
da

do

actividade

Deputación de Lugo
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desenvolvendo, entre outras, accións de fomento do turismo no ámbito
provincial.

Engade que no contexto destas actuacións de fomento do turismo están a
finalidade destas bases que é a creación de recoñecementos honoríficos na
busca dunha posta en valor de actividades e proxectos singulares no eido do
turismo e a gastronomía

como

poden ser socioeconómicas e culturáis,

fundamentáis na identidade da provincia. O Plan Estratéxico de Turismo da
Provincia de Lugo 2017-2020 recolle na súa Uña Estratéxica 2 e,
concretamente, no marco das actuacións 2. 1 e 2. 4, a creación dos Premios
Provinciais da Gastronomía Lucense e dos Premios Provinciais as mellares
iniciativas turísticas do

ano.

Con

estas accións, a

Deputación

pretende

recoñecer o esforzó dos axentes implicados no desenvolvemento dun sector
estratéxico para a economía e a sociedade da provincia.
Continúa sinalando que as bases que se volven a traer ao Consello adáptanse e
mellóranse para incluir a linguaxe inclusiva; por tanto, as bases que se traen
son as mesmas que as aprobadas no Consello anterior con esa modificación.
Indica que se trata de recoñecer publicamente a dedicación de distintas
empresas, persoas, ¡nstitucións ou entidades; os méritos que teñen polo
traballo realizado en prol do desenvolvemento, do fomento e da promoción
turística provincial; a traxectoria profesional e a posta en marcha de actuacións
innovadoras ou exemplares que teñan unha repercusión positiva no ámbito do
turismo da nosa provincia; terán carácter honorífico e concederanse con
carácter anual e entregarase nun acto público o día 27 de setembro,
coincidindo co Día Mundial do Turismo, en dúas modalidades: os premios Lugo

Cambia ao turismo túcense e os premios Lugo Cambia á gastronomía lucense.

Indica que estás bases quedan pendentes de aprobación unha vez feita a
modificación relativa á linguaxe inclusiva.

Toma a palabra o Presidente do Consello Provincial de Turismo, Don José Tomé
Roca, ofrecendo a posibilidade de intervir. Ante a negativa, precédese a votar a

Deputación de Lugo
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aprobación das bases para a creación dos Premios Provinciais do Turismo e da
Gastronomía Lucense.

Votos a favor: 15 (José Tomé Roca, Pilar García Porto, Pablo Rivera Capón,
Mayra García Bernúdez, Pablo José Taboada Camoira, Maite Ferreiro Tallón,
Alfredo

Llano García, Luís Fernández

Guitián, Jesús Várela Zapata,

José

Francisco Real Castro en representación do Clúster de Turismo de Galicia, Ángel
Trabada Gómez, José Francisco Real Castro en representación da Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Luís S. Fernández
Díaz, Beatriz Pérez Pereira e Mercedes Lámela López)
Votos en contra: O

Abstencións: 0.

Quedando

aprobadas

as bases para a creación dos Premios Provinciais do

Turismo e da Gastronomía Lucense.
3.- Dación de conta dos avances realizado no marco do sistema de
información turística intelixente da provincia de Lugo.

Toma a palabra a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona Pilar
García Porto, sinalando que o Plan Estratéxico de Turismo da provincia de Lugo,
2017-2020 marca, entre os seus obxectivos, a innovación tecnolóxica que
temos que abordar na vindeira anualidade 2020. Entre outras accións, prevese
que se dote ao sector turístico da provincia das ferramentas dixitais necesarias
para que mellare a eficacia na atención ao cliente no destino, da promoción e a
comercialización dos produtos turísticos que dispon a nosa provincia e que se
incremente a modernización da sinalética e de paneis interpretativos a través
da sinalizaciónintelixente.
Continua dicindo que somos conscientes que vivimos nun mercado cada vez
máis dixitalizado. A provincia de Lugo debería apostar por dotar aos seus
Deputación de Lugo
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turistas e visitantes con medios que axuden a mellorar a súa experiencia no

noso destino. Dende o gobernó provincial apostamos pola implementación dun
programa piloto de sinalización intelixente e tamén pola dixitalización.
Engade que o facemos convencidos de que un sistema de información e
sinalización turística axeitado é un elemento prioritario na xestión do sistema

turístico da provincia de Lugo, tanto para poner en valor os recursos que
integran o noso patrimonio turístico como para a mellora dos fluxos de
conexión entre os municipios. Para isto é vital incorporar as novas tecnoloxías
as sinalizacións turísticas transformándoas en puntos dixitais de información
para satisfacer os requirimentos, pero tamén as expectativas dos turistas e
visitantes, proporcionándolles unha orientación e información clara. A ninguén

se lie escapa que cada día viaxamos máis co noso ordenador e co móbil na
man.

Indica que, por ese motivo, dende a Deputación estamos a desenvolver un
proxecto que aposta pola sinalización ¡ntelixente para a provincia e unha
subministración e instalación de sinais, a modo de proba piloto, que se está

comezando agora mesmo no casco histórico da cidade de Lugo.
Comenta que a implantación deste programa vén recollido en tres fases.
1. -IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA GLOBAL PARA A
PROVINCIA DE LUGO

Fase xa rematada e na cal dende a Deputación xa levamos bastantes meses
traballando na implementación dun servizo cloud e dunha app eos recursos
turísticos máis importantes da provincia. Engade que quere aproveitar para
felicitar e agradecer aos traballadores da área de Turismo da Deputación que
fixeron un traballo impresionante nos últimos meses para ter disponible esta
información a día de hoxe.

Continúa mencionando que na primeira fase, dende o Servizo de Turismo da

Deputación Provincial de Lugo, engadiuse á plataforma INVENTRIP, preto de
2500 recursos da nosa provincia, entre os que están elementos do patrimonio
Deputación de Lugo
San Marcos №8 - 27001 Lugo
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cultural e natural, roteiros, artesáns, adegas, empresas

de turismo activo,

axencias de turismo receptivo, restaurantes ou establecementos turísticos tales
como hoteis, casas rurais, etc. Cada un destes 2500 elementos conta cunha

descrición do recurso, teléfonos, enderezas electrónicos e páxinas web de
contacto; fotografía e xeolocalización, o que vai a permitir ao visitante trazar
unha ruta para poder chegar aos mesmos ou ser capaz de descubrir aqueles
recursos que teña máis preto.

Matiza que Inventrip é un servizo de información turística personalizado que
permite consultar a información turística e tamén construir viaxes a medida e
faceto dende calquera dispositivo, ademáis de poder compartilo en redes, tan

importante a día de hoxe. De seguido, engade que se solicitou a colaboración
dos diferentes concellos para que acheguen imaxes dos recursos.
Finalizada a fase de catalogación e revisión de recursos, iniciase unha nova fase

de difusión, consistente en dar a canecer a aplicación e os recursos existentes
nela entre os visitantes para que estes poidan organizar a viaxe pola provincia
de Lugo.

Existen diferentes forma organizar as rutas:
l. -Por un lado, os propios visitantes, a través da páxina Inventrip, previa alta,
poderán seleccionar os recursos e elementos da provincia que resulten do seu

interese para crear unha viaxe a medida a cal terán oportunidade de descargar
nos seus dispositivos portátiles ou remitila a terceiros a través de correo
electrónico ou redes sociais.
2, -Outra opción é facilitar aos visitantes o acceso a viaxes xa deseñadas. Así, en
concreto, hai unha viaxe xenérica pola provincia de Lugo que está a disposición
dos usuarios da app que trata de recoller os recursos e elementos
destacables

de toda

a provincia. Por outro lado, a área de Turismo

máis
da

Deputación Provincial de Lugo, ten elaborado unha serie de viaxes, entre os
que se inclúen unha por cada un dos 67 concellos da provincia, unha xenérica

de cada xeodestino e máis outra serie de viaxes temáticos, que se porán a
disposición dos visitantes a través da páxina web de turismo da Deputación
Deputación de Lugo
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Provincial de Lugo. Seguimos traballando man a man con todos os concellos
para poner estes recursos a disposición dos nosos visitantes.
Engade que se trata, en definitiva, de utilizar as novas tecnoloxías para
potenciar un turismo da nosa provincia.

Continúa sinalando que vai a facer referencia a dúas fases máis que finalizará
cunha pequeña demostración eos técnicos de como se vería nunha pantalla
dixital.

2. - REDACCIÓN DO PLAN DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIXENTE DO CENTRO
HISTÓRICO DE LUGO
Comenta que a segunda fase inclúe a redacción dun plan de sinalizadón
turística intelixente do centro histórico de Lugo que está vinculado a sinatura
dun convenio interadministrativo de colaboración co Concello de Lugo para a

subministración e instalación dun programa piloto de sinalización intelixente no
casco histórico da cidade. Por parte do organismo provincial asúmese a
materialización e o financiamento da redacción dun plan de sinalización e a
subministración e execución das obras de sinalización do centro histórico de

Lugo, que inclúe 25 sinais direccionais peonís, 6 puntos de información e 6
tótems informativos, que tamén van a levar 37 unidades programadas a través
da tecnoloxía de Beacons, as cales están dotadas

información. Engade que onte mesmo

de diferentes pautas de

se celebraba unha comisión de

seguimento deste convenio asinado entre Concello e Deputación para traballar
man a man en temas que nos competen e que son fundamentáis para a fase III
que é o fornecemento e a execución das obras de sinalización, por tanto, o que
se está abordando

é visualizar claramente

onde van a ir os permisos,

autorizacións e licencias necesarias para a instalación das distintas sinais.

3. -SUBMINISTRACIÓN E EXECUCIÓN DAS OBRAS DE SINALIZACIÓN DO CENTRO
HISTÓRICO DE LUGO.

Engade que esta fase concluirase coa instalación da sinalización a cal,
transmitirá

información sobre

recursos

existentes ao

redor,

así como,

información sobre eventos que se estean celebrando na cidade. A intención e
Deputación de Lugo
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que sexa un plan frutífero que se poida estender a outras localizacións da
provincia unha vez estea finalizado.
Finalmente, sinala que, se o presidente considérao oportuno, pódese facer
unha presentación da app.
Sinalar que durante a exposición da Vicepresidenta do Consello Provincial de
Turismo, Dona Pilar García Porto; ¡ncorporouse á sesión do mesmo Dona María

Elena Candía López, representante do Grupo Provincial do Partido Popular.
Toma a palabra o Presidente o Consello Provincial de Turismo, Don José Tomé
Roca para convocar a Dona Rita Casdelo Alonso, técnico de comunicación

audiovisual da área de turismo da Deputación Provincial de Turismo, para
realizar a presentación da App.

Acto seguido, toma a palabra a Dona Rita Casdelo Alonso sinalando que vai
proceder a facer unha breve explicación de como funcionaría a aplicación e
como acceder as viaxes deseñadas polo servizo de turismo a través da web, das

redes saciáis, códigos QR ou tarxetas NFC. Indica que o exemplo levarase a
cabo coa tarxeta NFC que ten na man na cal se gravou unha viaxe pola cidade
de Lugo. Achega dita tarxeta ao terminal e accede á viaxe sinalada que se
mostra aos membros do Consello a través do proxector instalado no Salón de
Plenos.

Continúa sinalando que o deseño das viaxes son similares: nun primeiro
momento aparece a portada co nome da viaxe (neste caso Lugo); unha imaxe
ou vídeo

compatible

promocional

do

destino,

sempre

e

cando

exista en formato

coa aplicación. Acto seguido, indica, aparece

unha

breve

explicación do destino, neste caso en castelán; engadindo que existe a
posibilidade de cambiar ao galego xa que toda a aplicación está nestes dous
idiomas.

Acto seguido accede a "Ver a túa viaxew na aplicación e sinala que todas as

viaxes están ordenadas en carpetas e subcarpetas e que a viaxe de Lugo
require unha organización especial ao ter máis de 200 recursos incluidos. A
Deputación de Lugo
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organización realizouse atendendo ao tempo que o visitante vai permanecer na
cidade, por tanto, as carpetas presentadas son "Os imprescindibles da cidade
de Lugo", "24 horas na cidade de Lugo", "48 horas na cidade de Lugo" e, a
malares, unha carpeta de "Lugo accesible" baseada no folleto editado polo
Concello destinado a persoas con mobilidade reducida. Engade tamén que hai
presenza doutras carpetas como "Onde comer?", "Onde durmir?" e unha
carpeta para coñecer o xeodestino, neste caso, "Lugo e Térra Cha".
A continuación, procédese a entrar na carpeta "Lugo en 24 horas" que, a súa
vez, está dividido en subcarpetas. A modo de exemplo accédese á carpeta

"Muralla Romana" onde se atopan os recursos vencellados a este Patrimonio
de Humanidade que aparecen en forma de listaxe. Continúa sinalando que, na
parte inferior, pódese acceder a un mapa onde localizar os recursos e,
premendo nos mesmos, accédese á información. Tomando como exemplo a
Porta de Santiago, indícase que o deseño do mesmo é común para todos os
recursos que se compon do nome do recursos, unha fotografía, unha ampia
descrición do mesmo e información adicional como pode ser o enderezo, a
xeolocalización, teléfono, páxina web, enderezo electrónico (neste caso a da
oficina de turismo do Concello de Lugo). Engade que un dos elementos máis
importantes é como chegar, xa que se prememos sobre el, sinálanos a través
de Google Maps, como dirixirnos ao punto de interese xa sexa andando ou
noutro medio. Finalmente indica que este recurso pódese facer chegar a máis
xente dándolle a compartir ñas redes saciáis ou a través de distintas
plataformas de mensaxería instantánea.

Finaliza a intervención mencionando que as viaxes están predeseñadas e,
ademáis, cada usuario pode facer a súa.

Sinalar que durante a exposición de Dona Rita Casdelo Alonso incorporouse á
sesión do Consello Provincial de Turismo Dona

María Nuria Neira Vila,

representante de Auxilia.
Interven o Presidente dándolle as grazas a Dona Rita Casdelo Alonso pola súa
participación e invita aos membros do Consello a formular algunha pregunta.
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Toma a palabra a representante do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista
Galega, Dona Malte Ferreiro Tallón, indicando que está no Consello como

representante do B. N. G pero que tamén é a responsable de cultura e turismo
no Concello de Lugo e, como ben dixo a Deputada, no Concello xa estivemos
vendo este proxecto e o persoal técnico está valorándoo porque xa detectamos

algunha serie de cuestións que hai que corrixir coa Deputación e sabemos que
ao afectar ao casco histórico táñense que cumprir unha serie de requisitos que
marca o Plan de Especial Protección desta zona histórica. Engade que pode ser
interesante xa que se trata de dar un paso adiante para modernizar a
sinalización turística no Concello de Lugo que ademáis, nestes últimos anos,
está notando

un incremento de visitas e isto tamén vai a repercutir ñas

distintas comarcas da provincia xa que terán posibilidade de coñecer e valorar
esa riqueza. Por tanto, engade, que isto val ser un avance no funcionamento e

modernización que pode beneficiar a todas as persoas que venan de visita.
4. -Previsión de asistencias a feiras de turismo ao longo do ano 2020.
Toma a palabra a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona Pilar
García Porto, indicando que se queremos un turismo dinámico e activo na era
dixital é importante promovelo e dalo a canecer, non moi polo miúdo senón de
xeito completo mediante a asistencia a feiras.

Continúa sinalado que no ano 2019 foi un dos obxectivos marcados a asistencia
a feiras tanto dentro como fora da nosa Comunidade Autónoma. Ao longo
deste último ano tivemos presencia en:
1. - Fitur, Feira Internacional de Turismo en Madrid. A presencia nesta feira

estivo relacionada coa presentación de diferentes campañas do Lugo Cambia.
Sinala que Fitur é un punto obrigado de encontró de profesionais do sector. No
2018 congregou a máis de 140. 000 profesionais, máis de 110. 000 visitantes e
7. 500 xornalistas especializados.
2,-Salón Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense, Xantar. Trátase
unha das principáis citas de turismo gastronómico do país, de feito é a única
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Feira Internacional acreditada neste eido na Península Ibérica e este ano
recibirán preto de 24. 000 asistentes

B. -Fairway en Santiago de Compostela, trátase dunha feira bianual sobre os
caminos de Santiago destinada a profesionais e que conta con un día de portas
abertas ao público en xeral. Foi unha oportunidade única de posicionar a
provincia de Lugo.

4. -Expocidades, feira turística itinerante que cumpre a súa quinta edición e
pretende ser referencia no sector turístico ademáis de servir como trampolín
para promocionarse entre as vilas do Eixo Atlántico.
5, -Termatalia,

Feira Internacional de Turismo, Termal, Saúde e Benestar que

celebrou a súa 18 edición este pasado mes de setembro e Lugo, como provincia
termal, consideramos que ten obriga de estar presente.

6,-Expovacaciones, en Bilbao tivo presenza a provincia de Lugo a través da

Deputación Provincial. É un punto de encontró importante onde se dan cita
expositores nacionais e estranxeiros para amosar a súa oferta turística a
profesionais e ao público en xeral. A importancia do turismo do norte
peninsular, especialmente o procedente do País Vasco, fíxonos estar presente
este ano.

Indica que, cara o 2020, temos unha previsión fundamentalmente
condicionada pola participación da Xunta de Galicia, polo que se tería unha
conversa pendente con Turismo de Galicia sobre a súa asistencia a estes

eventos; e o segundo condicionante son as condicións económicas e o espazo
que nos ofrece para o stands da Deputación de Lugo.
Procede a facer unha lectura rápida das feiras que consideran importantes,
entre as que se atopa facer un acto de presentación en Fitur, en Xantar,
probablemente en Natatur que se celebra en Pamplona (a esperas de coñecer
que asiste Turgalicia), igual acontece con Expovacaciones; tamén temos
previsión de acceder a Feira Ibérica de Turismo que terá lugar na Guarda en
Portugal; a Sevatur en San Sebastián; teremos tamén en conta a posibilidade
de estar en Turexpo que se celebra en Silleda durante a Semana Verde de
Galicia, tanto como presencia institucional e de promoción turística de
provincia; en Intur en Valladolid, que aínda non están determinadas as datas,

pero sabemos que asiste habitualmente Turgalicia e Expotural, que se
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celebraría en Madrid e que é unha feira sobre natureza e turismo sostible que
non ten datas determinadas, pero que tamén lie estamos a facer o seguimento
para intentar ter presenza.

Toma a palabra o Presidente do Consello Provincial de Turismo, Don José Tomé
Roca, preguntando aos membros se queren realizar algunha aportación ao
exposto.

Non habendo ningunha, procédese a abordar o seguinte punto.
S.-Previsión de estratexias para a consolidación das serras orientáis como
destino de turismo científico.

Toma a palabra a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona Pilar
García Porto, sinalando que, como se comentou con anterioridade, o Plan
Estratéxico de Turismo da provincia de Lugo 2017-2020 recolle entre os seus

obxectivos o desenvolvemento de actuacións diferenciáis que permitan
reforzar a oferta a través dos seus valores distintivos que nos diferencian e da
nosa idiosincrasia como provincia. Isto permitiría situar como destino turístico

á provincia de Lugo dende unha perspectiva multiexperiencial que pivote sobre
os criterios de sustentabilidade a calidade.

Continúa dicindo que ao longo do ano 2019 desenvolvéronse ñas serras

orientáis da provincia de Lugo, unha serie de actividades co fin de potenciar
este destino como un lugar de interese para o turismo científico; en concreto
se abarcaban os concellos da Fonsagrada, Baleira, Negueira de Muñiz, Navia de
Suarna, Cervantes, Becerrea, As Nogais, Triacastela, Samos, O Incio, Ribas de

Sil, Quiroga, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollan, Ribeira de Piquín e
Pedrafita do Cebreiro.

Sinala que se levaron a cabo actividades para todos os públicos nos primeiros
meses do 2019 e creáronse roteiros da ciencia ñas serras orientáis, co fin de
promover o turismo científico e dinamizar o entorno. Estas rutas son itinerarios

de xeoloxía, ecoloxía, botánica, zooloxía e historia, ademáis dun punto de
observación astronómico; todos estes recursos, engade, pódense consultar na

páxina web de turismo da Deputación de Lugo descargando a guía de
Montañas do Courel (onde tamén se describen preto de 50 puntos de
interese). Tamén se creou e se difundiu un vídeo promocional das montañas de
Aneares- Courel; celebrouse unha Xornada de Turismo Científico na Estación
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Científica de Seoane do Courel, formouse a perseas como especialistas en

turismo científico, certificouse as montañas como destino de turismo científico
e ademáis creouse unha rede e un comité de turismo científico.

Engade que entre os obxectivos da Deputación de Lugo para con estes
territorios nos vindeiros meses, teñen que pasar por unha serie de actividades

vinculadas, agora si, á difusión e implementación de accións, que deán a
coñecer as potencialidades do turismo científico ñas serras orientáis da nosa

provincia. Por ¡so, a partir de agora, apostaremos pola formación específica de
profesionais, xa que o coñecemento do territorio é un elemento clave para
poder posicionalo como destino turístico, facendo un nivel de concienciación
tanto ñas empresas como nos colectivos sen ánimo de lucro xa que son os
mellares embaixadores, desenvolvendo unha serie de accións formativas
axeitadas ao nivel de cada profesional para entender mellar os fins do
territorio. Ademáis, tratarase de facer unha programación anual de actividades

para o ano 2020, que entende accións de promoción do territorio vinculadas ao
potencial do patrimonio natural e científico das serras orientáis. Finalmente
sinala que se actuará no eido escolar, xa que a promoción do territorio a todos
os niveis é unha das claves do éxito da xestión turística. Por este motivo

proponse a realización de actividades con escolares, tanto de dentro das serras
orientáis como fóra, para dar a canecer o patrimonio existente e que sexan

capaz de poñelo en valor o que vira acompañado do desenvolvemento de
unidades didácticas para por en práctica na aula, tanto antes como despois das
experiencias.

Toma a palabra o Presidente do Consello Provincial de Turismo, Don José
Tomé Roca, preguntando aos membros se queren realizar algunha aportación
ao exposto.

Toma a palabra a representante da Asociación Profesional de Guías De Turismo
De Galicia - APIT Galicia; Dona Beatriz Pérez Pereira, sinalando que dende a súa

asociación aplaude todo o que implique a formación de especialistas como ben
sinalou e agradece a utilización desa palabra "especialista" polo que ata o de
agora a única posibilidade para a formación e habilitación para guías turísticos
é a Xunta de Galicia e eremos que, nun futuro, isto pode xerar conflitos e por
¡so, e chamamos a atención sobre este punto.
5,-Rogos, preguntas e propostas.
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Toma a palabra o representante da Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL) e máis do Clúster de Turismo de Galicia,
Don José Francisco Real Castro, sinalando que entende que se sabe que dende
xa fai máis de oito ou dez anos o Pleno da Deputación Provincial de Lugo, por
unanimidade, mostrou o apoio da marca turístico- gastronómica "E para
comer... Lugo". Engade que a capacidade económica da asociación é moi
limitada e isto, sen o apoio das Administracións (Autonómica, Provincial e
Local), sería imposible. Comenta que no rexistro oficial da marca, tanto en
castelán e en galega, está sinalado que a marca é de todos, non so da
Asociación Provincial de Hostelería e Turismo de Lugo; trátase dunha marca

que se identifica correctamente e ten unha reivindicación moi clara do que é o
propio Lugo.

Continúa sinalando que ha¡ dúas propostas de premios: os premios Lugo
Cambia ao turismo lucense e a modalidade Lugo Cambia á gastronomía
lucense. O que se propon é que se valore que a modalidade do galardón

gastronómico, reciba o nome de Premio E para comer... Lugo á gastronomía
lucense.
Toma a palabra o representante da Mancomunidade

de Concellos da Marina

Luguesa, Don Alfredo Llano García que comenta se se ten previsto, dende a
Deputación Provincial de Lugo, instalar sinalización nos distintos concellos do
xeodestinos emprengando a tecnoloxía que xa existe.
Toma a palabra a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona Pilar

García Porto, indicando, en primeiro lugar, que como resposta a proposta do
representante da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo
de Lugo, que incorporará a súa suxestión as bases para ser consideradas na

próxima sesión, non descartando convocar unha sesión extraordinaria xa que
se se quere que as bases se fagan efectivas no ano 2020 debemos axilizar esta
fase.

Continúa respondendo á cuestión da sinalización turística indicando que a día
de hoxe estase traballando eos técnicos do Concello de Lugo en referencia á
ubicación e falta a fase 3 de dito proxecto que sería a instalación das sinais.

Estaríamos a falar dun plan piloto que se debe analizar como progresa xa que a
nosa intención sería poder lévala a outras localizacións da provincia
dependendo das necesidades das mesmas. Engade que estase a funcionar co
Concello de Lugo a través dun convenio, non dunha axuda, que ten unhas
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condicións nos que se indica que a Deputación Provincial de Lugo encárgase da
elaboración do plan ao que se lie fai o seguimento e o Concello colabora coa
achega de técnicos e o necesario para o outorgamento de licencias
Engade que este modelo sería ideal ademáis de que fose o mesmo para toda a
provincia; pero de momento estamos a espera dos resultados do plan piloto e
avállalos e, a partir de ai, poder avanzar.

Toma a palabra o Presidente o Consello Provincial de Turismo, Don José Tomé
Roca, sinalando que hai que analizar a posibilidade de convocar un Consello
extraordinario para incorporar a suxestión expresada polo representante da

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL)
e máis do Clúster de Turismo de Galicia, Don José Francisco Real Castro.

Continúa indicando que ñas carpetas dos asistentes teñen a documentación
necesaria para cubrir os gastos de desprazamento.
Sinala a Vicepresidenta do Consello Provincial de Turismo, Dona Pilar García
Porto, que ñas carpetas tamén teñen unha tarxeta para poder acceder á viaxe
presentado hoxe e realizar as probas que consideren oportunas.
Non habendo máis preguntas, toma a palabra o Presidente para dar por
finalizada a sesión ordinaria, sendo as 17:50 horas.

. e pr.
Presidente

José

me

oca
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