
 
 

MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS SOCIALISTA, 
POPULAR, COMPOSTELA ABERTA E BNG, PARA APOIAR A 
CANDIDATURA DA ASOCIACIÓN CULTURAL E PEDAGÓXICA 
PONTE… NAS ONDAS AO REXISTRO DE BOAS PRÁCTICAS 
CO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI) DA UNESCO 

       __________________________________________________ 
 

A experiencia de comunicación interescolar Ponte...nas ondas! promovida pola 

Asociación Cultural e Pedagóxica do mesmo nome, foi presentada 

conxuntamente por Portugal e España, co apoio da Xunta de Galicia, ao rexistro 

das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial (PCI)  da UNESCO. 

Esta inscrición debe producirse na reunión do 17º Comité intergobernamental de 

salvagarda do patrimonio inmaterial da UNESCO que se celebrará en Rabat 

(Marrocos) do 28 de novembro ao 2 de decembro. 

A traxectoria desenvolvida por Ponte...nas ondas! ao longo dos seus 27 anos ten 

sido recoñecida por diferentes institucións e entidades. Desde 2015 é a única 

ONG acreditada en Galicia pola UNESCO para o PCI. Ademais, ten recibido 

diferentes premios, entre outros, o selo de “buena práctica iberoamericana” do 

Ministerio de Educación, o premio Galicia de Comunicación ou o premio ONDAS 

pola cobertura do patrimonio inmaterial galego-portugués. 

Destaca tamén o labor de  identificación do conxunto do patrimonio común 

galego-portugués, por riba das fronteiras administrativas, levando o patrimonio 

cultural inmaterial ás aulas da Eurorrexión a través da práctica radiofónica e 

integrando ás persoas e comunidades portadoras do PCI nos programas de 

radio, no audiovisual e nas redes sociais, poñéndoo en valor e garantindo o seu 

coñecemento e a súa transmisión interxeracional e a súa preservación. 

Este cometido levou a Ponte...nas ondas! a promover a primeira candidatura 

do patrimonio inmaterial galego-portugués á UNESCO en 2004, impulsada 

desde os centros educativos de Galicia e Portugal. 



 
 

Entre outros obxectivos, Ponte...nas ondas!: 

§ Favorece a cooperación  e a participación dos xoves entre comunidades 

de dous países veciños, fomentado a participación de persoas e 

comunidades  portadoras do PCI nunha experiencia interxeracional. 

§ Desenvolve unha proposta educativa innovadora facendo protagonista ao 

alumnado a través da realización de programas de radio e televisión 

empregados para difundir o patrimonio inmaterial galego-portugués. 

§ Realiza actividades participativas entre o alumnado para mostrar o 

patrimonio vivo, en constante evolución, producindo materiais educativos 

e de investigación sobre o patrimonio común galego-portugués e 

formando ao profesorado na práctica radiofónica. 

§ Promove a difusión das  de expresións do patrimonio inmaterial galego-

portugués e integra ás persoas portadoras nas actividades e na 

transmisión dos seus saberes no contexto educativo formal e en contextos 

informais. 

§ Emprega as TICs e as redes sociais na difusión  do patrimonio para que 

os xoves se convertan en portadores e  transmisores das súas 

manifestacións. 

Ponte...nas ondas! é unha experiencia singular que ten demostrado a súa 

competencia  na identificación, no recoñecemento e na transmisión do 

patrimonio cultural inmaterial transnacional e transfronteirizo ás novas xeracións. 

O “modelo Ponte...nas ondas! de boas prácticas co PCI” que a UNESCO vai 

avaliar suporá un recoñecemento a unha iniciativa nacida no territorio da 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que será referente mundial para a 

salvagarda do PCI, a primeira inscrición neste Rexistro para Portugal e para 

Galicia. 

 



 
 

ACORDO 

O Concello de Santiago de Compostela, apoia o labor desenvolvido pola 

Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas ondas!  e  apoia a inscrición do 

modelo Ponte...nas ondas! no Rexistro das boas prácticas co PCI da UNESCO. 

Do presente acordo darase traslado á Organización das Nacións Unidas para a 

Educación, a Ciencia e a Cultura 

 

 

 

 

 

Gumersindo Guinarte Cabada 

Voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE 

 

 

 

 

José Antonio Constenla Ramos 

Voceiro do Grupo Municipal do PP 
 

 

 

 

María Rozas Pérez 

Voceira do Grupo Municipal de CA 

 

 

 

 

 

Goretti Sanmartín Rei 

Voceira do Grupo Municipal do BNG 

 

 

 

 
 
 


