
O mércores 20 de novembro de 2013 na Casa da Cultura do 

Concello de Ribadavia ( O urense ) , foi realizada unha 

xornada de información sobre os aspectos máis importantes 

do Turismo de Natureza e do Sendeirismo en Galicia. Coa 

participación de máis de 15 persoeiros de Asociacións 

Culturais, Mancomunidades e Concellos, o conferenciante 

fixo un percorrido da situación na nosa Comunidade 

Autónoma e a relación co contorno turístico e naturalista do 

resto do Estado. 

 

D. Xosé Henrique Freixeiro, xerente de SEGATUR, fixo unha 

presentación do impacto dinamizador e económico do turismo 

rural, e mediante datos do INE actualizados mostrou a 

evolución que ven sufrindo o sector ata 2011-2012 ( últimos 

datos publicados ) .  

 

Deste informe despréndese que o turismo de natureza en 

España é un sector de tendencia crecente na actualidade, en 

contraposición co estancamento no crecemento e coa 

estacionalidade do turismo de “ sol e praia ” . Un valor moi 

destacado é o alto grao de repetición e de fidelización destes 

turistas. 
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Falouse sobre a sinalización de sendeiros, os problemas do 

mantemento das rutas, a formación de Técnicos de 

Sendeiros e outros temas demandados polos participantes. 

Unha das características desta xornada foi o dinamismo e a 

participaron activa dos asistentes durante a charla. Tamén 

deron a súas impresións ó final por escrito e mostraron, na 

súa maior parte, o grande interese dunha xornada coma a 

realizada. Finalmente moitos solicitaron máis información da 

empresa. 

Dende SEGATUR faise unha valoración moi positiva, pola 

calidade dos participantes, os cales informaron mediante 

enquisas e charlas sobre as futuras actuacións sendeiristas 

e indicaron á empresa os puntos nos que os seus servizos 

podían ser máis interesantes. 

 

A organización desexa mostrar o seu agradecemento ó 

Concello de Ribadavia pola súa boa disposición durante a 

promoción da xornada e pola súa colaboración e cesión dun 

aula na Casa da Cultura. 

Continuando coa campaña de difu-

sión do sendeirismo homologado, a 

empresa SEGATUR realizou o día 20 

de novembro de 2013 a IV Xornada 

de Sendeirismo de Galicia, na Casa 

da Cultura de Ribadavia. 
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