
As posibilidades do territorio e a confianza nos demais,  ideas clave na 
xornada de hoxe. 

 Para que un territorio teña futuro o que fai falta é iniciativa, dinamismo e 
imaxinación. 

 A importancia de confiar nun mesmo e nos demais.  

Melide, 5 de maio de 2014 

Na xordana de esta maña, os rapaces de Aval Xóvenes traballaron unha Unidade 
Didáctica sobre a importancia do análise do territorio no que vivimos e no que nos 
queremos desenvolver profesionalmente.  A idea clave que se tentou facer chegar ós 
participantes é que “non hai territorio sen futuro senón que o que hai é territorio 
sen proxecto”.  

Para que un territorio poida crecer e ter un futuro é necesario que existan proxectos, e 
para que os proxectos sexan posibles o único que se require é iniciativa, dinamismo, 
imaxinación e aproveitamento dos recursos existentes. Co fin de que esta idea calara nos 
moz@s mostróuselles varías iniciativas como a de Prada a Tope, empresa do Bierzo 
onde o seu dono intenta explotar ó máximo o territorio que o rodea; e outra de máis 
preto, na costa da Morte de aproveitando dos recursos do territorio para facer unha ruta 
de sendeirismo dos faros desta zona, a iniciativa denomínase “O Camiño dos Faros”.  

A través da análise deste tipo de iniciativas o que se intenta é que os rapaces vexan as 
posibilidades de progreso no seu propio territorio é a idea de que emprender e traballar 
no rural é posible.  

Pechando a sesión deste luns leváronse a cabo unha serie de dinámicas de grupo para 
mellorar a autoconfianza, a cohesión grupal e favorecer a  cooperación para que os 
moz@s aborden conxuntamente e  se axuden a resolver os problemas que se lles poidan 
ir presentando ao longo da realización é posta en marcha das súas  iniciativas.  
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