
	  
	  
	  

	  

Campos Conde presenta as primeiras accións 
do 1º  

Plan Estratéxico de Turismo participativo da 
provincia  

 
- A creación dunha web de turismo lucense; paquetes gastronómicos, 
rutas de sendeirismo e escapadas, ou o deseño dunha ruta gastronómica 
da provincia, son só algunhas das primeiras actuacións nas que xa se está 
a traballar  
- O Presidente remarcou a necesidade de que “a Xunta e o Goberno 
Central fagan os seus deberes e faciliten a chegada dos visitantes a Lugo. 
Porque sen estradas, sen servizos ferroviarios e sen AVE, non poderemos 
facer de Lugo un destino turístico de referencia no país” 
-A acto este acudiu Mario Rouco, segundo tenente de alcalde de Muras 
 
O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde, xunto á Alcaldesa de Lugo, Lara 
Méndez López, ao Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, e outras 
autoridades, presentou este mércores o Plan Estratéxico de Turismo da Provincia de 
Lugo (2017-2020). Fíxoo nun acto presentado polo físico e meteorólogo Martín 
Barreiro, un profesional da comunicación lucense cunha proxección nacional 
completamente asentada. 
 
Campos Conde remarcou que “dende xa mesmo, comezamos coa posta en marcha das 
primeiras accións incluídas dentro deste ambicioso proxecto, ao que destinamos no 
2017 unha partida de 400.000 euros. Co 1º Plan Estratéxico de Turismo participativo 
da provincia desenvolveranse un total de 71 actuacións concretas, coas que buscamos 
impulsar o crecemento e a transformación do sector turístico na provincia, na procura 
dun modelo máis competitivo e rendible.  Entre as actuacións destacan, a creación dun 
Consello de Turismo provincial e participativo; a posta en marcha dunha páxina web 
de turismo ou continuar impulsando a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da 
Humanidade”.  
 
O titular provincial destacou que “como vedes, neste Goberno poñémonos deberes 



	  
	  
	  

	  

para contribuír dende esta Deputación a impulsar o turismo como un verdadeiro motor 
económico. E facémolo porque, aínda que non temos as competencias directas no eido 
turístico, apostamos polo mesmo e cremos nas súas potencialidades para xerar 
riqueza e emprego na nosa provincia. Como en moitos eidos, non ter as competencias 
non nos fai mirar cara outro lado porque para este Goberno o primeiro é esta provincia 
e a súa xente.  
 
“Con todo, nós sós non podemos acadar os resultados que poderíamos ter en Lugo, 
unha provincia única e cunha grande riqueza. É necesario que as restantes 
administracións, as que sí teñen as competencias e un orzamento infinitamente maior 
que o desta Deputación, tamén se poñan os seus deberes. Necesitamos que, cando 
menos, a Xunta e o Goberno Central faciliten  a chegada dos visitantes a Lugo. Porque 
sen estradas, sen servizos ferroviarios, sen AVE ou sen liñas e autobús, entre outras 
moitas cuestións, non poderemos facer de Lugo un destino turístico de referencia no 
país. Temos toda a materia prima para facelo. A implicación de todos nós xa a temos, 
polo que agardamos que esta se estenda ás principais administración no país” 
 

71 accións a desenvolver 
O Presidente explicou que “dende o Goberno da Deputación decidimos impulsar a 
elaboración deste documento, no que establecemos as liñas e os plans de actuación 
prioritaria para o impulso do sector turístico ata o 2020, pois somos coñecedores das 
potencialidades infinitas das que dispón a nosa provincia, e da importancia deste 
sector para o seu desenvolvemento económico”. 
 
Con este Plan Estratéxico, completamente participativo e aberto; establecéronse 4 
eixes, 6 liñas estratéxicas, 14 plans de actuación e 71 accións a impulsar. Algunhas 
das actividades concretas que avanzou o Presidente son e nas que xa se está a 
traballar son:   
 

1. Creación dun Consello de Turismo  provincial e participativo, que dea voz aos 
axentes implicados nos 4 xeodestinos (Lugo-Terra Chá, A Mariña, Ribeira 
Sacra, e Ancares-Courel) para o desenvolvemento consensuado dos plans de 
actuación e da promoción conxunta da provincia. 
 

2. Posta en marcha dunha páxina web de turismo, na que se poderán atopar os 
recursos patrimoniais, naturais e culturais da provincia, así como paquetes 



	  
	  
	  

	  

gastronómicos, rutas de sendeirismo e escapadas, folletos descargables, 
recomendacións e información de interese... 
 

3. Posta en marcha un Plan de sinalización vinculado ás novas tecnoloxías, 
mellorando a accesibilidade aos recursos turísticos da provincia. 
 

4. Impulso á organización de eventos relacionados coa gastronomía, coa creación 
duns premios provinciais e o deseño dunha ruta gastronómica da provincia. 
 

5. Fomento dunha rede de eventos culturais da provincia de Lugo, a través da 
creación dunha axenda cultural actualizada das festas e actividades que se 
realizan no territorio. 
 

6. Apoio á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da UNESCO. 
 

7. Realización dun estudo de actualización de necesidades das rutas en catamarán 
na Ribeira Sacra. 
 

8. Proposta de declaración de Ancares-Courel como Destino Turístico Starlight, un 
distintivo internacional que recoñece a calidade e as óptimas condicións para a 
observación do ceo e das estrelas. 
 

9. Elaboración dun informe anual das actuacións levadas a cabo pola Deputación 
no eido do turismo co fin de manter informados aos axentes turísticos e á 
poboación sobre o estado do desenvolvemento do plan. 
 

 
 

Lugo, 12 de xullo de 2017 


