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Resumo 

Este traballo de investigación comeza cunha achega teórica á Interpretación do 

Patrimonio como ferramenta de comunicación estratéxica e de xestión cuxa implantación 

nos destinos turísticos contribúe a marcar a diferenza de forma intencionada en clave de 

dous conceptos: o de innovación e o de sostibilidade, propiciando unha convivencia 

harmónica entre patrimonio, conservación, turismo e sociedade. 

 

Tendo en conta que un dos medios interpretativos máis estendidos son os centros de 

interpretación, establecemos como ámbito de estudo os casos existentes no territorio 

galego para proceder a unha análise cualitativa que nos aproxime á realidade da xestión 

e funcionamento actual destes equipamentos, identificando os seus puntos fortes e febles 

a nivel externo e interno, así como o seu papel no ámbito da oferta turística galega. 

 

A análise realizada permite acadar uns resultados que amosan múltiples deficiencias 

estruturais na implantación non planificada da Interpretación do Patrimonio en Galicia, 

produto dunha realidade anquilosada que se converte en punto de conflito entre os 

axentes políticos, técnicos e comunidades locais. Isto fai cuestionar a utilidade turística 

de boa parte destes equipamentos, facendo necesaria a busca de solucións alternativas 

para paliar unha situación de excesiva proliferación de centros sen proxectos viables, 

podendo traballar dende eles con perspectivas de futuro e mediante fórmulas de 

corresponsabilidade social que fomenten un desenvolvemento turístico sostible. 
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Introdución 

 

Na confluencia dos conceptos de patrimonio, sociedade, uso público e conservación, 

nace a Interpretación do Patrimonio como unha arte para achegar aos visitantes dun 

destino turístico o seu legado cultural e natural dunha maneira didáctica, amena e 

participativa, considerándose un piar no proceso de xestión do patrimonio. 

 

Tendo en conta que os bens naturais e culturais desempeñan un papel fundamental 

como dinamizadores das economías locais, nos últimos anos foron xurdindo por todo o 

territorio galego numerosos proxectos para a construción de centros de interpretación 

considerados como unha canle de transmisión do patrimonio ao seu público visitante, así 

como elementos de oferta complementaria nos destinos turísticos. Estes proxectos 

apareceron en moitos casos de forma espontánea e non planificada, converténdose 

algúns en paradigmas de mala praxe en xestión do patrimonio e de fondos públicos. 

 

Coa presente proposta de investigación, preténdese realizar un estudo exploratorio sobre 

os diferentes ámbitos da xestión do patrimonio a través da análise da experiencia dos 

centros de interpretación en Galicia, a súa caracterización e a súa situación actual no 

marco da actividade turística. Para iso recorreuse á realización dunha análise cualitativa 

baseada no deseño dunha entrevista estruturada realizada a 61 técnicos e 2 políticos 

ligados á xestión dos centros de interpretación galegos. 

 

Unha vez analizados os resultados, as principais conclusións do estudo amosaron 

múltiples debilidades no funcionamento dos centros de interpretación nos seus diferentes 

ámbitos de xestión, o que cuestiona a supervivencia dos proxectos e nos obriga a realizar 

unha reflexión para a busca de fórmulas que permitan aproveitar todo o potencial que 

estes equipamentos teñen para o turismo e o conxunto da cidadanía. 
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Capítulo I: O potencial da Interpretación 

do Patrimonio como recurso diferencial 

dos destinos turísticos 

 

1.1. O Patrimonio como axente de desenvolvemento 

turístico local. 

O turismo é unha das actividades económicas máis importantes para o desenvolvemento 

e un factor de intercambio humano. Igualmente, o turismo baseado no patrimonio atópase 

consolidado como un produto con mercado propio e con tendencia crecente a nivel 

nacional e internacional, cos múltiples impactos positivos que isto conleva en termos de 

mellora da calidade de vida das sociedades receptoras, a fixación de poboación no 

territorio ou a conservación de elementos propios da identidade local. 

 

Este crecemento vén explicado por múltiples factores, entre os que se atopan a 

necesidade de diversificación do sector turístico, a importancia das novas clases medias 

urbanas cun elevado nivel de estudos e un desexo de desfrute de novas experiencias, así 

como a cada vez máis consolidada implantación de modelos de presentación do 

patrimonio innovadores que posibiliten o seu achegamento a sectores máis amplos 

dunha sociedade sen a cal carecería por completo de sentido. 

 

O patrimonio cultural e natural non se atopa illado do contexto económico e territorial, 

senón que está relacionado co resto de actividades humanas. Por ese motivo, cómpre 

fuxir de actuacións en patrimonio que se formulen de forma descontextualizada, á marxe 

de estratexias globais de desenvolvemento (Padró, 2000).  

 

A análise das numerosas aportacións teóricas ao concepto de desenvolvemento local 

recollidas na literatura, permite determinar que éste debe ser observado dende unha 

perspectiva pluridisciplinar e integral á hora de valorar os seus efectos. Esta premisa 

permítenos falar dun enfoque conceptual do desenvolvemento que se mostra en 

consonancia coa Teoría Xeral de Sistemas, cuxo estudo dos fenómenos se basea na 

realización dun proceso de análise- síntese no cal, ao analizar os elementos que se dan 

cita nun sistema, non se debe perder de vista o sistema global. Así, ao realizar unha 

actuación nunha parte do sistema, deben ser analizadas as repercusións que vai haber 

no resto dos subsistemas e no propio sistema no seu conxunto. 

 

Esta perspectiva sistémica- integral baséase na consideración da sociedade como un 

gran espazo composto por distintos campos, onde cada un deles posúe un capital 

(Álvarez Sousa, 2005).  Dacordo con esta concepción, distínguense sete capitais que, se 

ben a nivel analítico se presentan separados, na realidade atópanse asociados a través 

dun tecido de relacións de interdependencia que dá lugar a entender o desenvolvemento 
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coma un todo: falamos do capital financieiro, o capital social, o humano, o infraestrutural, 

o ecolóxico-medioambiental, o patrimonial e o simbólico. A suma dos efectos positivos 

que exerza a actividade turística sobre cada capital, o recoñecemento das relacións entre 

ditos efectos e o grao de satisfacción dos turistas coas súas experiencias vividas no 

destino darán lugar á calidade e ao desenvolvemento global. 

 

A realidade que acabamos de presentar non pode ser máis axeitada se temos en conta a 

complexidade do  turismo baseado nos recursos patrimoniais, o cal en sí mesmo pode 

ser considerado un sistema no que entra en xogo un tecido de relacións existentes entre 

a oferta cultural, de lecer, de natureza, as infraestruturas do destino, as empresas do 

entorno, a poboación local e os servizos públicos locais.  

 

A continuación presentamos unha táboa coas principais repercusións que brinda o 

desenvolvemento do turismo baseado nos resursos patrimoniais a nivel dun destino: 

 

Táboa 1: Contribucións do patrimonio ao desenvolvemento integral. Fonte: elaboración 
propia a partir de Álvarez Sousa (2005) 
 

 

Ademais dos cuantiosos efectos positivos do turismo baseado nos bens patrimoniais, 

cómpre ter en conta que calquera idea relativa ao desenvolvemento co patrimonio como 

eixo fundamental debe contemplar os tres piares sobre os que se sustenta a xestión do 

mesmo. Segundo Martín (2002), eses tres piares son a investigación, a conservación e a 

difusión, fases nas que de xeito indiscutible deberá estar implicada a comunidade local. 
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Nesta mesma liña, considérase que o patrimonio e a cultura deben ser algo dinámico, 

froito dun proceso de reestruturación social que sucede nas sociedades e que conleva 

cambios nas crenzas, nos valores e nos sistemas simbólicos. Unha verdadeira 

democracia baseada na participación da comunidade, a creatividade e a calidade de vida 

nas relacións sociais baixo a premisa do desenvolvemento global endóxeno. Non 

obstante, para que isto sexa posible, debe incluírse neste proceso un concepto 

fundamental e implícito nas interrelacións dos elementos do sistema: a comunicación. 

 

Ao patrimonio e á cultura non accede un en solitario, senón que deben existir 

mecanismos de mediación entre a sociedade, o patrimonio e o seu significado e o 

mundo. A Interpretación do Patrimonio, como veremos en apartados sucesivos, perfílase 

como unha ferramenta que pode axudar nese proceso de comunicación, en tanto que  

posúe unha ampla metodoloxía para a comunicación co público, a presentación do 

patrimonio in situ e para transmitir unha mensaxe. Polo tanto, esta disciplina será 

implícita á xestión turística do patrimonio se realmente desexamos un verdadeiro vínculo 

visible entre este e a cidadanía. 
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1.2 A Interpretación do Patrimonio: unha ferramenta 

básica para o turismo 

 

1.2.1 Aspectos conceptuais sobre Interpretación do Patrimonio 

 
A revisión da literatura sobre os inicios da Interpretación do Patrimonio determina que as 

súas orixes se remontan ao século XIX, coincidindo co nacemento dos Parques 

Nacionais (Morales, 1998; Monteserín, 2007). Con estas declaracións, comezouse a 

constatar unha crecente afluencia de visitantes a estes espazos, malia que se manifestou 

o problema de que a comunicación entre os expertos dos parques e o público non era 

axeitada, pois estaba baseada nunha información excesivamente técnica e pouco 

accesible para os profanos na materia. Ante esta situación, o Servizo de Parques 

Nacionais chegou á conclusión de que se debían establecer unhas metodoloxías que 

facilitasen a tradución da linguaxe técnica a unha máis accesible ao público. Este proceso 

foi denominado “interpretación” (Leira, 2013). Varios autores (Guerra, 2008; Dong, 2009; 

Brochu e Merriman, 2012) citados en Bazán (2014), consideran que a interpretación tivo 

así os seus inicios na década de 1950 no Servizo de Parques Nacionais dos Estados 

Unidos. 

 

Foi un traballador deste Servizo, Freeman Tilden, quen sentou as bases teóricas da 

Interpretación do Patrimonio como disciplina coa publicación en 1957 do libro Interpreting 

our Heritage, que recolle a primeira definición académica de Interpretación como unha 

actividade educativa que pretende revelar significados e interrelacións mediante o uso de 

obxectos orixinais, experiencias de primeira man e medios ilustrativos, en lugar de 

simplemente transmitir a información dos feitos (Tilden, 2006). 

 

A utilización do adxectivo “educativa” prestouse a algunhas confusións, dado que nos 

países anglosaxóns o educativo está ligado ao académico. Tempo despois, o propio 

Tilden recoñeceu este feito, cambiando o termo por “recreativa” nunha conferencia 

pronunciada en 1975, xa que este calificativo definía mellor o contexto e os destinatarios 

da Interpretación. 

 

A partir de Freeman Tilden foron moitos os teóricos que estableceron as súas propias 

definicións de Interpretación do Patrimonio. Morales (1998), no seu libro Guía Práctica 

para la Interpretación del Patrimonio, recolle unha serie de definicións de varios autores 

que resultan moi reveladoras: 

 

Segundo Don Aldridge (1973), a Interpretación é a arte de explicar o lugar do ser humano 

no seu medio, coa fin de incrementar a conciencia do visitante sobre a importancia desa 

interacción e espertar nel un desexo de contribuír á conservación do ambiente. 

 

Paul Risk (1982) estableceu que a Interpretación é o que a mesma palabra quere dicir: a 

tradución da linguaxe técnica e complexa do ambiente a unha forma non técnica, coa fin 

de crear no visitante unha sensibilidade, conciencia, entendemento, entusiasmo e 

compromiso cara o recurso interpretado. 
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Bob Peart (1977) definiu a Interpretación como un proceso de comunicación deseñado 

para revelar ao público significados e interrelacións do noso patrimonio natural e cultural, 

a través da súa participación en experiencias de primeira man cun obxecto, artefacto, 

paisaxe ou sitio.  

 

A Asociación Española para a Interpretación do Patrimonio estableceu que a 

Interpretación é a arte de revelar in situ o significado do legado natural, cultural ou 

histórico, ao público que visita eses lugares no seu tempo de lecer. 

 

Finalmente, é o propio Morales (1998) o que establece a súa propia definición de 

Interpretación como “un proceso creativo de comunicación estratéxica, que axuda a 

conectar intelectual e emocionalmente ao visitante cos significados do recurso patrimonial 

visitado, para que o aprecie e desfrute” (p.31). 

 

Para este autor, a meta da Interpretación é producir significados na mente dos visitantes, 

dar sentido ao lugar que visitan e conectalos emocionalmente co patrimonio, o que 

redunda na maior valoración das súas manifestacións e reforza a identidade dos 

habitantes locais, propiciando a conservación do noso legado. 

 

Nesta mesma liña que Morales, Ververka (1994) citado en Burgos e Serantes (2013), 

determina que os obxectivos dun proceso interpretativo corresponden a tres categorías:  

 

- Obxectivos educativos ou de coñecemento: responden á pregunta: que quero que 

o visitante recorde trala visita? Este obxectivo está íntimamente ligado ao que se 

coñece como Interpretación temática, que basea a presentación dun lugar nunhas 

poucas ideas clave. 

- Obxectivos emocionais: están relacionados co que debería sentir o visitante 

durante e despois da visita. Poden ser sentimentos positivos ou negativos. 

- Obxectivos actitudinais: fan referencia ao comportamento que desexamos que 

adopte o visitante trala experiencia interpretativa. 

 

No mesmo plano, tamén se considera que a Interpretación do Patrimonio é unha 

verdadeira ferramenta de xestión, en tanto que o seu bo uso vai levar implícita unha serie 

de vantaxes para o patrimonio, para os seus visitantes, a poboación local e, en definitiva, 

tódolos grupos con intereses no mesmo (Morales e Guerra, 1996). Estes beneficios son: 

 

- Redución de posibles conflitos entre os grupos de visitantes. 

- Mantemento dunha sensación de liberdade ao reducir as restricións mediante 

razoamentos obxectivos. 

- Redución dos custos de mantemento. 

- Canalización do público cara zonas nas que non corra perigo a conservación do 

recurso. 

- Evita ter que recordar normas e leis. 

- Fortalecemento da imaxe da institución xestora e do destino turístico. 

- Diminución do número de visitantes insatisfeitos. 

- Fomento de actitudes desexables por parte dos visitantes. 
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Por outra banda, para que a Interpretación do Patrimonio poda ser considerada como tal 

debe cumprir seis principios básicos establecidos por Tilden (2006, pp.36-37): 

 

- “Calquera Interpretación que dalgún xeito non relacione o que se mostra ou 

describe con algo que se atope na personalidade ou na experiencia do visitante 

será estéril”. A Interpretación debe conseguir a conexión dos feitos que transmite 

o patrimonio coa vida humana actual, de xeito que o visitante se sinta identificado. 

 

- “A información, tal cual, non é Interpretación. A Interpretación é unha revelación 

baseada na información, malia que son cousas completamente diferentes. Sen 

embargo, toda Interpretación inclúe información”. Este principio establece que se 

debe extraer toda a información científica posible do patrimonio, pero logo deberá 

traducirse para que os seus significados cheguen aos destinatarios. 

 

- “A Interpretación é unha arte, que combina outras moitas artes, sen importar que 

os materiais que se presentan sexan científicos, históricos ou arquitectónicos. 

Calquera arte se pode ensinar en certa maneira”. Neste caso trátase de empregar 

a imaxinación para entreter, entusiasmar e emocionar aos visitantes. 

 

- “O obxectivo principal da Interpretación non é a instrución, senón a provocación”. 

A Interpretación require da participación do público para que elabore na súa 

mente o seu propio proceso interpretativo. 

 

- “A Interpretación debe presentar un todo en lugar dunha parte, e debe estar 

dirixida ao ser humano no seu conxunto, e non a un aspecto concreto”. A busca 

dun todo fai referencia á selección de características concretas sobre un lugar, de 

xeito que estas sexan completamente asimilables nun período de tempo curto. 

 

- “A Interpretación dirixida aos nenos (digamos, ata doce anos), non debe ser unha 

dilución da presentación aos adultos, senón que debe seguir un enfoque 

básicamente diferente. Para obter o máximo proveito, precisará dun programa 

específico”. Tilden apuntaba con este principio algunhas recomendacións 

baseadas no gusto dos nenos polo superlativo, a aventura e o uso dos sentidos. 

Algunhas destas ideas servirían para adultos e adolescentes, pero non viceversa. 

 

Á vista dos principios de Tilden, entendemos que a Interpretación do Patrimonio é unha 

disciplina con entidade propia, con bases teóricas sólidas e que malia que pode compartir 

as súas técnicas e medios con outras disciplinas, difire das mesmas no contexto da súa 

aplicación. 

 

Neste sentido, cómpre establecer diferencias claras entre Interpretación e materias que 

tamén teñen entre as súas finalidades conservar e divulgar o patrimonio, como é o caso 

da Educación Ambiental, coa que en ocasións se confunde, pois cómpre lembrar que os 

inicios da interpretación estiveron vencellados aos espazos naturais. Neste caso, a 

Educación Ambiental é un proceso interdisciplinar destinado á formación da cidadanía 

para que adquira valores e desenvolva actitudes positivas para unha convivencia 
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harmónica entre os seres humanos, a súa cultura e o medio circundante. Debe ser 

entendida como un proceso educativo orientado á comprensión e toma de conciencia dos 

problemas ambientais, debendo desenvolver condutas que traten de prevelos e 

resolvelos. 

 

A diferencia esencial entre Interpretación e Educación Ambiental radica polo tanto en 

dous aspectos fundamentais: o primeiro é que a Educación Ambiental parte dunha 

problemática medioambiental clara que debe tratar de resolverse con condutas axeitadas 

por parte da cidadanía. A segunda diferencia que dota á Interpretación do Patrimonio de 

entidade propia identifícase cos seus destinatarios. Así, podemos distinguir entre público 

“cativo” (o que está obrigado a prestar atención, sendo un exemplo o público escolar) e 

“non cativo” (sendo este último ao que se dirixe a interpretación, pois realiza a visita sen 

ningún tipo de obriga e por propia iniciativa). A continuación presentamos un cadro coas 

diferencias esenciais entre ámbolos públicos: 

Táboa 2: Diferencias entre público cativo e non cativo. Fonte: Ham (2013) 

 

O público non cativo será o destinatario fundamental da Interpretación e a súa captación 

será a empresa esencial de todo proxecto interpretativo. Este público non cativo 

correspóndese co público xeral e caracterizarase pola súa diversidade de perfís, 

preferencias e motivacións. O reto da Interpretación será provocar este público, atraelo e 

conseguir que viva unha experiencia satisfactoria no destino que visita. 

 
Por último, cómpre dicir que para que unha experiencia interpretativa resulte exitosa, 

ademais de ter en conta o cumprimento dos principios, os obxectivos e o coñecemento 

da audiencia, é indispensable levar a cabo un proceso de planificación interpretativa que 

se materializará na redacción dun plan estratéxico no que se partirá dunha exhaustiva 

diagnose sobre o patrimonio, un establecemento de obxectivos e as correspondentes 

accións en materia de Interpretación, conservación, xestión e comunicación do 

patrimonio. 

 

Na práctica, existen múltiples metodoloxías de Interpretación, mais en esencia todas se 

basean nos aspectos mencionados e teñen un denominador común: a busca da 

excelencia nas experiencias turísticas ligadas ao patrimonio. 
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1.2.2 Do recurso patrimonial á experiencia turística: o papel da 

Interpretación 

 
Actualmente os bens culturais e o patrimonio levan consigo a xa mencionada 

diversificación, que induce a reflexionar sobre os recursos que, logo dunha coherente 

planificación, poden converterse en produtos turísticos. Segundo Leira (2003), os 

produtos turísticos baseados no patrimonio inclúen na súa composición bens e valores de 

carácter cultural (e natural) e que pretenden uns obxectivos específicos de vivencias, 

experiencias e prácticas culturais. Este mesmo autor alude ao informe da Comisión das 

Comunidades Europeas Le Tourisme Culturel en Europe (1993), no que se sintetizan en 

tres as condicións fundamentais que deben ser engadidas ao desprazamento do viaxeiro 

para que este tipo de turismo poda ser considerado, neste caso, cultural, malia que 

tamén se poden aplicar ao turismo de natureza: 

 

- Un afán de cultivarse; é dicir, de coñecer e comprender os obxectos e as obras, 

ademais das propias persoas. 

 

- O consumo dun produto que conteña un significado cultural (ou natural). 

 

- A intervención dun mediador, persoa, documento escrito ou material audiovisual 

que subliñe o valor e realce o produto ou idea, o que nos introduce de pleno na 

Interpretación do Patrimonio. 

 

O turismo cultural ou de natureza difire doutras modalidades de turismo en tanto que 

require para o seu éxito a interacción activa entre o turista e o patrimonio ao que se 

expón. Esta mediación será o paso previo para a conversión do recurso en produto, 

condición que se acadará cando se executen unha serie de medidas de comercialización 

e se den uns servizos complementarios (aloxamento, restauración, transporte e outros) 

que traballen de maneira coordinada no destino turístico. Neste sentido, interpretación 

debe entenderse como unha maneira consciente de marcar a diferenza nun destino 

turístico, e será esa diferenza a que sexa capaz de producir a atracción e atención do 

visitante nun contexto recreativo, fomentando un sentimento de afectividade cara ao 

patrimonio. Así, a Interpretación é o ingredinte que aporta á experiencia turística tres 

elementos esencias concordantes coas novas tendencias da demanda: a exclusividade, a 

calidade e a sostibilidade. 
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Capítulo II: Os centros de interpretación 

e o seu valor para a transmisión do 

Patrimonio.  
 

2.1 Concepto e funcións dun centro de interpretación 

prototípico. 
 

A complexidade do Patrimonio leva a que hoxe en día existan numerosas formas para 

presentalo, podendo identificar a coexistencia de varios espazos con este obxectivo 

(Izquierdo, Juan e Matamalas, 2005): museos, patrimonio in situ, centros de 

interpretación, territorios- museo, centros de visitantes, ecomuseos, aulas da natureza, 

parques arqueolóxicos, etc., conviven nos diferentes destinos conformándose como unha 

oferta con gran potencial para o turismo cultural ou o ecoturismo. 

 

Dacordo co noso estudo, centrarémonos na figura dos centros de interpretación, os cales 

poden definirse como “lugares creados para promover a divulgación e a conservación dos 

recursos naturais e culturais dun lugar e para desvelar aos seus visitantes o seu 

significado a través de diferentes recursos” (González, Lezcano e Serantes, 2014, p.26). 

En todo caso, para que un equipamento de presentación do patrimonio sexa considerado 

como centro de interpretación, como mínimo deberá cumprir os seis principios 

establecidos por Tilden para esta disciplina. 

 

Martín Piñol (2013) acuñou o termo paramuseo para referirse aos centros de 

interpretación debido a que, a diferencia dos museos, non adoitan posuír obxectos 

orixinais, senón réplicas dos mesmos. Tampouco posúen unha figura propia na 

lexislación (salvo nas Illas Baleares), non teñen gabinetes de investigación e tampouco 

cumpren unha función de custodia do patrimonio stricto sensu. Trátase entón de 

equipamentos cunha dimensión comunicativa, cuxo principal cometido é xerar unha forte 

motivación nos usuarios para coñecer e reflexionar sobre os temas que presentan. Deste 

xeito, o que se busca é que os visitantes teñan unha referencia para aproveitar mellor o 

contacto cos recursos da área, motivo central da súa visita. Todo iso coa fin de que o 

visitante teña o máis alto nivel de satisfacción dentro das pautas que aseguran a 

protección do patrimonio (Bertonatti e Castelli, 2002). 

 

En todo caso, un dos principais inconvintes dos centros de interptetación vén dado pola 

xa mencionada carencia dunha normativa que recoñeza esta figura como tal, o que leva 

aparellados certos inconvintes que poden confundir ao público no que se refire á correcta 

identificación destes espazos, non chegando a distinguir as súas diferenzas con outros 

equipamentos. 

 

Non obstante, a crecente presenza dos centros de interpretación como complemento da 

oferta dos destinos turísticos nos últimos anos é un feito sobradamente constatado que 
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responde ao fenómeno de transformación de España en potencia turística, precisando 

construír e adaptar equipamentos para facer fronte a unha demanda crecente. 

 

Esta adaptación supuxo a necesidade de planificar e xestionar o patrimonio con 

programas de conservación e restauración, proxectar e planificar museos, inventariar 

bens culturais e ademais, crear equipamentos para a difusión do patrimonio, caso dos 

centros de interpretación. 

 

Nesta mesma liña, Ballart e Juan i Tresseras (2001) fan referencia aos novos desafíos na 

xestión do patrimonio, nun contexto no que interveñen os seguintes procesos que 

explican tamén o auxe dos centros de interpretación: 

 

- A globalización de relacións políticas, económicas e culturais. 

- Ascenso da democracia social que reclama da Administración Pública a asunción 

de novas responsabilidades en asuntos culturais. 

- Procesos de racionalización e descentralización administrativa que favorecen o 

auxe do local. 

- Extensión da educación e posta en marcha de procesos de renovación 

pedagóxica. 

- Explosión consumista dunha sociedade máis aberta e participativa na que os 

Medios de Comunicación Social adquiren gran protagonismo. 

- Aparición da cultura do tempo libre, que dispara o turismo de masas e favorece o 

consumo cultural. 

- Crecente demanda de conservación do patrimonio. 

- Renovación das mensaxes e da forma de comunicalas a través de diferentes 

medios.  

Neste contexto de cambio de paradigma, xurden os centros de interpretación como unha 

resposta á insaciable curiosidade dun turista que cada vez está máis formado e 

informado, e sobre todo máis sensibilizado coa necesidade de conservación do 

patrimonio cultural e natural, que entende como elemento identitario dos destinos 

turísticos que visita, valorando a súa autenticidade. 

 

De xeito máis concreto, e á marxe dos cambios socioeconómicos mencionados, cómpre 

destacar que a proliferación dos centros de interpretación en España acadou elevadas 

cifras dende a pasada década dos 90, cando foron outorgadas axudas económicas 

procedentes de fondos europeos que, co obxectivo de propiciar unha diversificación 

económica das diferentes áreas (en moitos casos rurais), incentivaron a construción 

deste tipo de instalacións para transmitir o valor dos bens patrimoniais dando como 

resultado un elevado número de equipamentos en tódalas comunidades autónomas aos 

que, con maior ou menor acerto, se lles outorgou a denominación “centro de 

interpretación”.  

 

Os centros de interpretación están situados xeralmente na antesala do lugar no que se 

atopa o elemento ou área a visitar e serven como carta de presentación do mesmo. A súa 

ubicación será sempre estratéxica porque deben estar en puntos accesibles e pouco 

vulnerables para soportar a presión dos visitantes, compartindo elementos salientables 

do recurso patrimonial, servindo de transmisión entre os visitantes e o novo espazo que 
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van descubrir, contextualizándoo e creando vínculos emocionais e intelectuais coas súas 

experiencias previas (Serantes, Lezcano e González, 2014). 

 

No que se refire ás funcións concretas dos centros de interpretación, Morales (1998), 

Bertonatti e Castelli (2002), e Balboa (2007) identifican as seguintes: 

 

- Dar a benvida, orientar e atender aos visitantes. 

- Interpretar o patrimonio presentando a través dunha exposición dun guión que 

comunica unha mensaxe en torno á valorización e conservación do patrimonio, 

aplicando os principios de Tilden. 

- Xestionar os fluxos de visitantes, dacordo coa capacidade de carga do lugar a 

interpretar. 

- Promover beneficios económicos para o lugar e as persoas, fomentando a compra 

de produtos locais, estudando os visitantes, facendo actividades á medida dos 

mesmos e avaliando os resultados. 

- Despedir os visitantes, animándoos a visitar outros recursos turísticos próximos. 

Sen embargo, e a pesar das vantaxes que pode conlevar a construción dun centro de 

interpretación, convén avaliar a conveniencia de construír equipamentos destas 

características ou ben empregar outro tipo de medios. Convén sempre abordar este tipo 

de proxectos no marco da viabilidade de mantemento futuro, sendo necesario manter un 

equilibrio nas inversións. Tamén se debe evitar que sexa unha infraestrutura polivalente, 

debendo ter identidade propia, malia que a súa construción non debe ser unha fin en si 

mesma, senón responder a criterios coherentes baseados nun proceso de planificación. 

  

En todo caso, para garantir a calidade do deseño deste tipo de equipamentos cómpre ter 

en conta un dobre enfoque: por unha banda, responder a unha serie de criterios para a 

creación do discurso expositivo e dos seus medios de transmisión, e por outra, todos 

aqueles aspectos relacionados coa axeitada xestión do equipamento, o que 

desenvolvemos a continuación.  
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2.2 Pautas teóricas para a xestión de centros de 
interpretación 
 

Dentro dun Plan de Interpretación e uso público dun determinado espazo que inclúa a 

creación dun centro de interpretación, cómpre ter en conta unha serie de aspectos que 

deben incluírse á hora de abrir as portas ao público e poder perpetuar no tempo o 

servizo. Estes aspectos identificaranse dacordo cunha perspectiva global, facendo 

referencia tanto a elementos internos coma externos. 

 

Izquierdo, Juan e Matamalas (2005), a Asociación Española para a Interpretación do 

Patrimonio (2006) e Martín Piñol (2013) identifican unha serie de cuestións fundamentais 

a ter en conta para unha axeitada xestión dos equipamentos. Da revisión das súas 

recomendacións destacamos a modo de resumo as seguintes: 

 

- Elección do tipo de xestión: existen numerosas formas xurídicas para os entes 

de xestión dos centros de interpretación: xestión pública directa, consorcio de 

administracións e colectivos sociais, xestións delegadas por concesións 

administrativas ou xestión exclusivamente privada. En cada caso trátase de 

sopesar os pros e contras de cada modelo para escoller o máis axeitado e 

beneficioso para o patrimonio e o territorio no que se atope. 

 

- Accesibilidade: os centros de interpretación deben ser fácilmente localizables 

dende as principais vías de acceso ao destino, contando cunha axeitada e sinxela 

sinalización. A ser posible, debe procurarse que aparezan debidamente indicados 

en mapas e outros materiais de promoción turística con información sobre o 

destino. 

 

- Servizos de acollida: neste apartado será fundamental que o equipamento conte 

con bos aparcamentos para coches e autobuses, reservando algunhas prazas 

para visitantes con minusvalía. Tamén será esencial que conten con servizos 

básicos como aseos, un mostrador de recepción para dar a benvida e ofrecer 

información sobre o espazo a visitar, normas a cumprir e materiais necesarios 

para realizar o percorrido ou con información turística sobre a localidade. 

 

- Existencia de plans de interpretación: son documentos que conteñen os 

obxectivos do centro e as liñas estratéxicas de actuación. Deben servir como 

guías para proxectar a actividade dos centros a medio e largo prazo, 

determinando as formas e medios de transmisión da mensaxe do centro en 

relación co patrimonio interpretado. 

 

- Horarios e temporalidade: os centros de interpretación deberán ter horarios 

acordes ás necesidades dos visitantes e coincidirán principalmente cos momentos 

de lecer da maior parte da poboación. Para unha correcta xestión, os centros 

deben contar con horarios de apertura amplos, especialmente nas fins de semana 

e en períodos vacacionais. 
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- Destinatarios: dende o centro de interpretación deben programarse diferentes 

modelos de visita acordes cos múltiples públicos potenciais cos que establecer 

relación: turistas en período vacacional (familias, amigos, parellas), público 

especializado na materia, medios de comunicación, público con necesidades 

especiais e poboación local. Todos estes son grupos heteroxéneos con perfís 

concretos aos que cómpre adaptarse. O público escolar cativo non está entre os 

principais destinatarios da interpretación. 

 

- Publicidade e marketing: a comunicación do patrimonio cultural ten un triple 

obxectivo: crear notoriedade, crear imaxe e potenciar o recordo (Camarero e 

Garrido, 2004). Por este motivo, cada centro debería contar, na medida das súas 

posibilidades, cun plan integral de comunicación que abarcará o deseño dunha 

identidade visual corporativa, material publicitario, páxina web, merchandising, 

presenza en redes sociais e relacións cos medios de comunicación. 

 

- Programas de actividades: á marxe da exposición permanente, é recomendable 

contar cun programa de actividades perfectamente programado no tempo coa 

finalidade de achegarse ao patrimonio dende múltiples perspectivas, dar vida ao 

centro de interpretación e incentivar que o público poda repetir a visita ao mesmo 

presentándolle o patrimonio con enfoques diferentes. 

 

- Xestión de persoal: o centro de interpretación contará con persoal especializado 

no lugar ou recurso a interpretar e deberá ter coñecementos específicos sobre 

Interpretación do Patrimonio, sendo desexable que a súa procedencia profesional 

esté relacionada coa Cultura, o Medio Ambiente ou o Turismo (Morales, Guerra e 

Serantes, 2009). Para garantir a calidade do servizo deberase procurar a 

estabilidade laboral dos profesionais e incentivar a súa formación complementaria 

en Interpretación do Patrimonio. 

 

- Avaliación: a realización de controis de calidade periódicos será fundamental 

para acadar a excelencia do servizo. Para iso é preciso recoller preferentemente 

por escrito as impresións dos visitantes a través de ferramentas de gran utilidade 

como poden ser as enquisas, aínda que é recomendable avaliar as exposicións 

mediante estudos de público (Asensio e Pol, 2005), incluíndo indicadores que 

verifiquen a axeitada transmisión da mensaxe e o perfil e a satisfacción dos 

visitantes. 

 

- Relación coa contorna turística e a poboación local: na medida do posible 

debe procurarse manter unha relación fluída co resto de equipamentos e servizos 

turísticos do destino, incentivando a integración dos centros en produtos e 

paquetes turísticos. Neste apartado cómpre avaliar a posibilidade de traballar 

conxuntamente con outros centros de interpretación de dentro ou fóra do territorio 

e tamén será fundamental incentivar a posibilidade de complementar a visita ao 

centro de interpretación con algunha ruta ou visita nas súas inmediacións que 

propicie o contacto directo co patrimonio. Neste sentido, cómpre impulsar 

iniciativas para que a poboación local participe nos procesos interpretativos dende 

as súas orixes, tanto como fonte directa de documentación para a elaboración do 

discurso interpretativo, como en calidade de destinataria da Interpretación. 
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- Mantemento: resulta básico revisar e manter axeitadamente as instalacións do 

edificio que acolle o centro de interpretación e os seus medios interpretativos 

(especialmente os interactivos e audiovisuais) para non mermar a imaxe da 

institución xestora e garantir a efectividade da mensaxe interpretativa. 

 

En síntese, trátase de prever dende as orixes do centro de interpretación todos aqueles 

aspectos que serán relevantes no seu funcionamento e que garantirán a súa 

permanencia no tempo. Por iso é necesario establecer obxectivos claros dende o comezo 

e establecer unha folla de ruta con directrices que vaian adaptándose ás cambiantes 

necesidades da demanda turística. 

 

O estudo que estamos a formular tomará como referencia estas pautas teóricas básicas 

para deseñar sobre as mesmas a liña de investigación que se detalla no seguinte 

apartado deste traballo.  
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Capítulo III: Proposta de investigación 
 

3.1 Obxectivos e hipótese da investigación 
 

Nunha aproximación moi inicial ao que máis tarde foi tomando a forma desta 

investigación, un dos aspectos que resultou máis chamativo foi atopar gran cantidade de 

referencias, moitas veces vagas e inconexas, a centros de interpretación de temas moi 

diversos. Estes centros semellaban estar dispersos por todo o territorio galego, 

atopándose mesmo en lugares onde o sector turístico ten un peso apenas perceptible na 

economía, polo que a priori non se observaba ningún criterio claro que permitise explicar 

en base a razóns coherentes o por que da súa creación.  

 

A medida que se foi avanzando no prognóstico deste estudo, comezáronse a atopar 

múltiples referencias a proxectos de centros inacabados e a equipamentos sen 

funcionamento que amosaban datos preocupantes para o desenvolvemento turístico 

sostible de Galicia. Por este motivo, semellaba interesante afondar na investigación e 

sacar á luz a existencia de supostas deficiencias que permitisen chegar a unhas 

conclusións valiosas para propoñer unha reflexión sobre o uso público e a xestión do 

patrimonio no marco da actividade turística. 

 

Polas razóns que se acaban de expoñer, formulamos este estudo dacordo cos seguintes 

obxectivos:  

 

- O1: Obter unha relación actualizada de centros de interpretación do 

patrimonio en Galicia que permita establecer un estado da cuestión. 

 

- O2: Realizar unha análise do funcionamento e da xestión dos centros de 

interpretación do territorio galego que teñan actividade no momento do 

estudo. 

 

Esta investigación tomará como base os obxectivos formulados para tratar de demostrar 

e validar ou non a certeza da hipótese que constitúe o punto de partida desta 

investigación: 

 

H1: A xestión dos centros de interpretación galegos adoece de debilidades 

estruturais que condenan os equipamentos que actualmente están en 

funcionamento (salvo puntuais excepcións) a unha decadencia xeralizada. 

 

Neste sentido, trataranse de coñecer as medidas de xestión adoptadas polas entidades 

responsables destes equipamentos para buscar un modelo de optimización da xestión do 

patrimonio en base á proposta de iniciativas de interpretación como medidas de uso 

público e de conservación do noso legado ambiental e cultural. Igualmente, esta 

investigación proporá no seu desenvolvemento a adopción dunha metodoloxía que, tendo 

en conta os obxectivos mencionados, trate de aportar unha visión integral á situación dos 

centros de interpretación e á súa xestión. 
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Esta análise será realizada dacordo cos parámetros establecidos como antecedentes na 

fundamentación teórica desenvolvida no Capítulo 2, onde se poñen de manifesto, 

dacordo coa bibliografía consultada, os aspectos básicos de xestión a ter en conta na 

planificación do funcionamento dos centros de interpretación. O estudo realizarase 

dacordo coa metodoloxía que se explica detalladamente no apartado 3.3 desta 

investigación. 

 

 

3.2 Ámbito de estudo 
 

Dacordo coa nosa investigación, o ámbito deste estudo está conformado polos centros de 

intepretación do patrimonio de Galicia, mais a súa análise será abordada en dous niveis 

que respectivamente se marcan nos obxectivos: 

 

- Nun primeiro nivel (O1) realizarase unha achega a tódolos proxectos de centros 

de interpretación existentes no territorio galego, tanto acabados e en 

funcionamento como en fase de deseño, execución ou pechados. (Ver apartado 

4.1. A interpretación do patrimonio en Galicia. Estado da cuestión). 

 

- Nun segundo nivel (O2), a investigación formularase sobre os centros de 

interpretación galegos que actualmente manteñen algún tipo de actividade, ben 

porque poden ser visitados durante todo o ano dacordo cuns horarios 

preestablecidos, baixo petición expresa ou en épocas determinadas. Neste caso, 

non se terán en conta aqueles centros que non teñen actividade por estar 

pechados ou en proxecto. Tampouco se procederá á análise dos que non teñan 

atención ao público no momento da recollida de datos. (Ver apartado 4.2. Análise 

dos resultados do estudo cualitativo) 

 

 

3.3 Metodoloxía 
 

Dacordo cos obxectivos e coas necesidades que foron xurdindo no marco desta 

investigación, a metodoloxía que se seguiu para recoller a información necesaria que 

permitise unha análise xeral do funcionamento dos centros de interpretación atendeu a 

unha dobre perspectiva, como xa se apuntou no apartado 3.2, relativo á descrición do 

ámbito de estudo: 

 

- Por un lado, tratábase de realizar unha relación actualizada e unha 

caracterización o máis completa posible do conxunto de centros de interpretación 

existentes en Galicia que dese como resultado un estado da cuestión sobre a 

situación destes equipamentos dacordo coas súas orixes, a súa situación 

xeográfica, a súa temática e a súa operatividade. 

 

- Por outro lado, resultaba necesario abundar na información sobre o 

funcionamento actual dos centros que estivesen operativos. Por este motivo, 

resultou convinte elixir un método de recollida de datos axeitado para realizar 
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unha análise exploratoria dos diferentes elementos da xestión destes 

equipamentos. 

 

No primeiro caso, a busca de centros de interpretación realizouse acudindo a diferentes 

fontes, fundamentalmente páxinas web de destinos turísticos, grupos de 

desenvolvemento rural e prensa dixital (ver o apartado de Bibliografía, páxs. 67-68). 

Tamén se realizaron chamadas telefónicas ás oficinas de turismo da Xunta de Galicia e 

ás oficinas municipais de Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo e 

Ourense. Como explicaremos máis adiante cando fagamos referencia ás dificultades 

identificadas durante o proceso de recollida de información, por diferentes razóns o 

primeiro resultado desta busca non foi fiable ao 100%, e a listaxe actualizada de centros 

de interpretación foise pechando a medida que se foi realizando a segunda fase da 

investigación, cando se contactou directamente cos centros de interpretación. 

 

Cómpre dicir que nesta fase da investigación, máis que a información obtida en oficinas 

de turismo e webs de organismos de promoción turística, resultaron de especial utilidade 

as hemerotecas dos diarios dixitais galegos El Progreso, La Región, Faro de Vigo, Diario 

de Ferrol, El Ideal Gallego e La Voz de Galicia para identificar a problemática actual de 

numerosos centros de interpretación, así como os múltiples proxectos que existen na 

actualidade para a posta en marcha de novas experiencias. 

 

No segundo caso, unha vez se contou cunha primeira listaxe de centros de interpretación 

que serviu como base desta investigación, tratábase de coñecer aqueles aspectos de 

maior interese que permitisen realizar unha diagnose sobre o funcionamento dos 

equipamentos para a xestión turística do patrimonio. Neste caso, a gran cantidade de 

centros identificados derivou na necesidade de abarcar neste estudo unha mostra 

significativa dos mesmos. Por este motivo, e para dar resposta ao segundo obxectivo 

formulado, considerouse necesario realizar unha análise cualitativa na que se estableceu 

como método de recollida de datos máis axeitado a entrevista estruturada, con 

preguntas pechadas para determinar o perfil do centro e abertas para recoller as opinións 

dos entrevistados e as singularidades de cada equipamento (ver Anexo I, páxs. 69-70).  

 

A continuación presentamos os datos técnicos básicos do estudo: 

 

- Modo de realización das entrevistas: telefónico, agás en cinco casos nos que 

se solicitou expresamente responder por escrito mediante correo electrónico. 

 

- Datas de realización: as chamadas foron realizadas entre o 28 de febreiro e o 23 

de marzo de 2015. A última entrevista realizada por correo electrónico foi recibida 

o 5 de abril de 2015. 

 

- Duración das entrevistas: entre 7 e 22 minutos, sendo a duración media 

aproximada duns 15 minutos por entrevista. 

 

- Mostra abarcada: 63 centros de interpretación sobre un universo de 64, o que 

supón un 98,43% dos centros que se atopaban en funcionamento no momento da 

recollida de datos. Estes centros, distribuídos por provincias, son os que aparecen 

na relación de centros de interpretación do patrimonio de Galicia como centros en 



 

34 
 

funcionamento e recóllense na Táboa 3 do apartado 4.1. A interpretación do 

patrimonio en Galicia. Estado da cuestión (páx.40).  

 

- Destinatarios das entrevistas: técnicos encargados dos centros de 

interpretación, da súa apertura puntual ou da súa área de xestión. En total foron 

entrevistados 61 técnicos e 2 alcaldes, aos que se remitiu por non existir técnicos 

encargados dos equipamentos. 

 

- Número de chamadas realizadas: 211. Máis adiante explicaranse as dificultades 

deste estudo, que fixeron necesario un elevado número de chamadas telefónicas. 

 

- Guión da entrevista: a entrevista foi deseñada dacordo cos preceptos teóricos 

establecidos no apartado 2.2. Pautas teóricas para a xestión de centros de 

interpretación, e baseouse en aspectos ligados á obtención de información sobre 

a xestión dos centros de interpretación para cuxo coñecemento non era 

estritamente necesaria unha visita in situ. 

 

A entrevista, deseñada para dar resposta ao segundo obxectivo do estudo, constou de 15 

preguntas enmarcadas en 5 bloques temáticos diferentes, que se organizaron da 

seguinte maneira: 

 

- INTRODUCIÓN (oral): presentación do estudo e dos seus obxectivos, así como 

da estrutura da entrevista a realizar. Solicitude de contestación da entrevista. 

 

- BLOQUE 1: funcionamento dos centros de interpretación en canto a horarios de 

atención ao público, medidas de promoción, financiación, dinámicas de atención 

ao público, posibles programas de actividades complementarias e caracterización 

básica dos seus usuarios. Igualmente, neste apartado interesaba coñecer o grao 

de integración dos centros de interpretación na oferta dos destinos turísticos. 

 

o P1: Que tipo de entidade ou institución xestiona o centro? 

o P2: Que horario de atención ao público ten o centro? 

o P3: Que servizos ofrece o centro como complemento á visita? 

o P4: O centro conta con algún programa de actividades complementarias 

anual ou estacional? En caso afirmativo indicar o tipo de públicos aos que 

se dirixe. 

o P5: A visita ao centro intégrase nalgún paquete turístico, ruta ou ofértanse 

servizos de forma conxunta con empresas turísticas ou outros centros de 

interpretación? 

o P6: Que tipo de visitantes e en que proporción recibe o centro? 

o P7: O centro conta con plan de interpretación? 

o P8: O centro conta con ferramentas para realizar autoavaliación? Cales? 

o P9: Como se promociona o centro de interpretación? 

o P10: Como se financia o centro de interpretación? 

 

- BLOQUE 2: emprego xerado polos centros de interpretación, así como a 

caracterización dos postos de traballo creados en función da duración dos 

contratos. 
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o P11: A apertura do centro de interpretación supuxo a creación de postos 

de traballo? 

o P12: Que tipo de contrato posúe o persoal? 

 

- BLOQUE 3: perfil básico da cualificación do capital humano ligado aos centros de 

interpretación. 

 

o P13: Que nivel de formación académica posúe o persoal que atende ao 

público no centro de interpretación? Ten formación específica en 

interpretación do patrimonio? 

 

- BLOQUE 4: relación dos centros de interpretación e do patrimonio interpretado 

coas comunidades locais. 

 

o P14: O centro conta con algún tipo de iniciativa para achegar o patrimonio 

á poboación local e fomentar a súa sensibilización? 

 

- BLOQUE 5: identificación dos principais problemas e carencias que afectan á 

consecución dun posible funcionamento óptimo dos centros de interpretación 

galegos. Por cuestións de confidencialidade, a efectos deste estudo non se 

identificará de que centro procede cada resposta. 

 

o P15: dacordo coa súa experiencia, identifica vostede algunha deficiencia 

sobre a que se podería actuar para mellorar a xestión do centro? 

 

Cómpre aclarar que para realizar con éxito as 63 entrevistas, o feito de que o número de 

chamadas realizadas fose tan elevado é síntoma das dificultades das que non estivo 

exento este proceso de recollida de datos. Estas dificultades débense fundamentalmente 

aos seguintes aspectos: 

 

- A deficiente información existente sobre os centros de interpretación nos 

diferentes medios cos que contan as institucións xestoras ou entes de promoción 

turística para publicitar estes equipamentos (xeralmente páxinas web). Neste 

sentido, webs de organismos oficiais como Turgalicia, adoitan ter informacións 

erróneas, obsoletas ou no peor dos casos inexistentes sobre os centros de 

interpretación no que se refire a horarios de visita e teléfonos de contacto, 

identificando nalgúns casos como abertos ao público centros que nunca chegaron 

a ter actividade ou que xa non existen. No caso das chamadas realizadas ás 

oficinas de turismo, nalgúns casos tampouco dispoñían de información 

actualizada e noutros casos, unha vez máis o termo “centro de interpretación” non 

semellaba estar moi claro nin sequera entre os profesionais de turismo e as 

informacións obtidas remitían en ocasións a museos locais e coleccións de tipo 

etnográfico.  

 

- A irregularidade dos horarios de atención ao visitante dos centros dificultou pórse 

en contacto con moitos deles, facendo necesario chamar en repetidas ocasións a 

un mesmo centro ata acertar co horario de apertura. 
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- A dificultade de conseguir nun primeiro contacto identificar á persoa adecuada 

para responder á entrevista, o que sucedía con moita frecuencia cando se 

chamaba aos concellos que xestionan centros de interpretación. 

 

- A confusión que ás veces leva consigo o emprego da denominación centro de 

interpretación. Neste sentido, houbo que disipar algunhas dúbidas sobre a 

conveniencia de incluír ou non determinados equipamentos denominados “centros 

de interpretación” neste estudo, que finalmente houbo que optar por excluír logo 

da realización das chamadas pertinentes. Algúns casos salientables foron, por 

exemplo, o centro de interpretación da oralidade de Vigo (espazo para a 

interpretación de manifestacións da cultura popular oral), o centro de 

interpretación do xogo tradicional do colexio da Capela (que responde a un 

proxecto exclusivamente educativo para escolares) ou o centro de interpretación 

Avifauna (que é realmente un centro ornitolóxico). 

Cómpre destacar que malia as dificultades descritas, a atención dos diferentes técnicos e 

políticos cos que se contactou no proceso de realización das entrevistas foi exquisita, 

demostrando todos unha gran profesionalidade e dispoñibilidade para resolver calquera 

tipo de dúbidas ou mesmo para enviar información complementaria á entrevista.  

 

Unha vez finalizado o proceso de recollida de datos mediante a realización das 

entrevistas, procedeuse ao tratamento da información das 63 obtidas coa fin de realizar 

unha estandarización das respostas en base aos elementos comúns identificados nos 

centros de interpretación participantes para proceder á súa análise no seguinte capítulo. 
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Capítulo IV: Análise de resultados 
 

4.1 Os centros de interpretación no territorio galego: 

estado da cuestión. 
 

Neste apartado de análise de resultados, baseándonos no primeiro obxectivo formulado 

para esta investigación, identificamos os centros de interpretación existentes en Galicia e 

procedemos á súa caracterización, explicando as claves fundamentais dunha 

problemática visible nestes equipamentos dende a súa propia orixe. Este é o resultado 

dunha primeira fase aproximativa desta investigación, a cal nos permite caracterizar os 

elementos que conforman o noso ámbito de estudo. 

 

En primeiro lugar, púidose comprobar que a aparición de iniciativas vencelladas á 

interpretación do patrimonio en Galicia é un fenómeno relativamente recente. Na pasada 

década dos 90, a chegada de fondos europeos a Galicia supuxo unha oportunidade para 

a dinamización das áreas rurais. O obxectivo destas novas formas de financiación 

pasaba pola busca de alternativas para mellorar a calidade de vida e frear o 

despoboamento  dando ao capital humano alicientes para emprender novos negocios en 

áreas sentenciadas pola sangría demográfica.  

 

O xurdimento do turismo rural como aposta para a diversificación económica derivou na 

necesidade de crear unha oferta complementaria aos establecementos de aloxamento 

recentemente creados. Neste sentido, a posta en valor do patrimonio foi unha alternativa 

amplamente contemplada nos programas financiados con fondos europeos para o 

desenvolvemento local. Así, iniciativas comunitarias como os Programas LEADER, 

PRODER, AGADER ou INTERREG, os Plans de Excelencia e Dinamización do Produto 

Turístico ou iniciativas para a construción de infraestruturas como o Plan E, dos que se 

beneficiou a práctica totalidade do territorio galego, incentivaban a creación de 

equipamentos para a difusión do patrimonio co obxectivo de atraer visitantes, obviando 

que o desenvolvemento turístico require actuacións globais que aposten de cheo pola 

cooperación público- privada a nivel do destino. 

 

Á calor deste contexto de relativa bonanza económica comezáronse a construír en 

Galicia numerosos centros de interpretación, medrando o seu número de maneira 

exponencial ata os nosos días e existindo actualmente numerosos proxectos en 

execución e outros que nunca chegaron a abrir as súas portas unha vez inaugurados. 

 

Sendo o obxectivo deste apartado da análise de datos a caracterización da oferta total 

actual de centros de interpretación en Galicia, debemos partir de dúas premisas para 

aproximarnos á correcta identificación deste tipo de equipamentos: 

 

- En primeiro lugar, a irrupción dos centros de interpretación non foi illada e, de 

forma paralela aos mesmos, estando amparadas pola financiación dos programas 

mencionados, foron xurdindo numerosas iniciativas para a dinamización do 

patrimonio de maneira non sempre coordinada. O resultado é unha especie de 
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totum revolutum que deixa ao territorio galego salpicado de museos locais, 

exposicións de coleccións de obxectos, aulas da natureza, ecomuseos, centros de 

visitantes e centros de interpretación propiamente ditos.  

As diferencias entre uns e outros, se ben é certo que están claras para os 

expertos na materia (malia a inexistencia dunha figura legal que identifique os 

centros de interpretación), na práctica non se dan con frecuencia. 

Paradóxicamente, existe un claro descoñecemento da interpretación do 

patrimonio por quen debe impulsala (xeralmente o sector público), emprégandose 

de maneira aleatoria e non sempre correcta as denominacións antes indicadas e 

dándose numerosos casos nos que a denominación “centro de interpretación” se 

emprega como un caixón de xastre para referirse a instalacións que pouco ou 

nada teñen que ver coa disciplina, respondendo esta cuestión á moda de creación 

de centros que tivo lugar nos últimos anos. Vexamos un exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Noticia sobre o ecomuseo de Arxeriz. Fonte: El Progreso (edición dixital)1 

 

- En segundo lugar, temos que ter en conta que un centro de interpretación é un 

equipamento pensado principalmente para o desfrute do visitante no seu tempo 

libre e debe cumprir uns preceptos teóricos claramente establecidos e 

amplamente tratados na literatura académica e no apartado anterior deste estudo. 

Polo tanto, un centro de interpretación non é un equipamento que responde 

principal e necesariamente a un obxectivo de educación ambiental (caso das 

aulas da natureza), nin un equipamento baseado na exposición de obxectos (caso 

dos museos e coleccións), nin unha casa da cultura que acolla actos 

socioculturais de temáticas diversas. 

Aínda tendo en conta estas premisas, e tal como se explicou, a priori resulta moi 

complexo elaborar unha relación correcta de centros de interpretación en Galicia, dado 

que a súa denominación non garante totalmente que un equipamento cumpra os 

                                                
1 O concepto “centro de interpretación” adoita confundirse. Neste titular emprégase para referirse a un 

equipamento denominado “ecomuseo” que en realidade se atopa rexistrado como colección visitable. 
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principios teóricos e obxectivos da interpretación, malia que é preciso presupor esa 

intencionalidade. Por outra parte, pode darse o caso de que un equipamento que non se 

denomine centro de interpretación si que cumpra tódalas premisas para selo. 

 

No caso deste estudo, a medida que se foi abundando na investigación para tratar de 

realizar unha listaxe fiable de equipamentos operativos, pechados ou en proxecto, 

resultou que, tanto por referencias en medios de comunicación, como polas chamadas 

realizadas para comprobar que efectivamente os centros estaban en funcionamento, 

identificáronse moitas instalacións que fracasaron dende os seus inicios, outras que 

actualmente manteñen un funcionamento moi irregular e  outras que, estando as súas 

obras en proxecto de execución ou mesmo pechadas, aparecen como equipamentos en 

activo. Ademais, a información de baixa calidade ou desfasada que existe sobre os 

centros de interpretación nas webs institucionais, e incluso o descoñecemento dos 

mesmos en certos puntos de información turística, fai presupor que, salvo posibles casos 

puntuais, estamos ante elementos moi marxinais no marco da oferta turística galega.  

 

A única maneira verdadeiramente fiable para unha correcta identificación destes 

equipamentos consistiría en realizar unha exhaustiva avaliación das súas exposicións 

para ver se se centran realmente no visitante e no fomento de actitudes positivas cara ao 

patrimonio. Non obstante, para esta investigación, de carácter eminentemente 

exploratorio, non resultaba viable visitar tódolos centros de Galicia, nin tan sequera un 

número significativo, polo que se tratou de facer unha identificación dos centros o máis 

exacta posible, atendendo ao potencial interese estritamente turístico destas instalacións. 

 

En todo caso, unha vez consultadas as fontes citadas no apartado de descrición da 

metodoloxía aplicada neste estudo, identifícanse actualmente un total de 110 centros de 

interpretación en Galicia. A súa ubicación por provincias e a situación actual dos mesmos 

(en funcionamento, pechado ou en proxecto), apréciase na seguinte táboa: 
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Táboa 3: Os centros de interpretación de Galicia 
*Centros pechados no momento do estudo 
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Dacordo coa relación da Táboa 3, Galicia alberga na actualidade 71 centros de 

interpretación en funcionamento e 39 pechados ou en proxecto, o que supón que máis 

dun terzo deste tipo de iniciativas fracasaron dende prácticamente os seus inicios ou, ao 

estar nunha fase de execución indefinida na que algúns xa levan varios anos, non se 

coñece unha data exacta na que comezarían a funcionar, agás excepcións. O número 

total de centros semella excesivo. Sen embargo, a pesar destes antecedentes aínda 

existen iniciativas que se porán en marcha nun futuro próximo ou que levan certo tempo 

co proxecto paralizado (ver Táboa 5, páx. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Situación actual dos centros de interpretación en Galicia 

 

 

No que respecta á localización dos centros de interpretación, a provincia que posúe o 

maior número de equipamentos é a da Coruña, seguida das de Pontevedra, Ourense e 

Lugo que ocuparían respectivamente o segundo, terceiro e cuarto lugar (ver Táboa 6, 

páx. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución dos centros de interpretación por provincias 
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A explicación da distribución dos centros de interpretación no territorio non obedece a 

criterios ligados á presenza dun maior número de recursos turísticos, nin sequera de 

maior poboación, xa que existe un elevado número de equipamentos situados en 

municipios de carácter eminentemente rural que non superan os 5000 habitantes. 

 

No que respecta á súa temática, podemos identificar centros de interpretación baseados 

en recursos ou espazos naturais con ou sen protección e centros de interpretación 

baseados no patrimonio cultural material e inmaterial, predominando estes últimos sobre 

os anteriores, aínda que con pouca diferencia. Os temas máis recorridos neste último 

caso están relacionados con achádegos arqueolóxicos, etnografía e historial local (ver 

Táboa 7, páx.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4: Temática dos centros de interpretación 

 

Se ben é certo que neste estudo nos centraremos posteriormente na análise da xestión 

dos centros de interpretación en funcionamento, non podemos manternos alleos ao feito 

de que ata os nosos días foron moitos os centros que se puxeron en marcha e que 

acabaron pechando as súas portas, converténdose en claros exemplos de mala praxe en 

interpretación e xestión de fondos públicos. As razóns destes fracasos obedecen a varios 

motivos de parecida natureza: 

 

- Os centros de interpretación eran unha alternativa sinxela para xustificar a 

necesidade das subvencións, converténdose nunha opción amplamente recorrida 

para a captación de fondos comunitarios. Neste sentido, o importante era a 

existencia dunha proposta baseada na escusa da existencia dun recurso artístico, 

paisaxístico, gastronómico, etc. para realizar unha proposta de inversión nun 

equipamento que resaltase os seus valores baixo a promesa de creación de 

postos de traballo directos e indirectos. Así, tratábase de incrementar ou garantir 

as achegas presupostarias, o que converteu os centros de interpretación nun 

recurso válido para xustificar a necesidade de futuras subvencións. Deste xeito, 

algún centros foron proxectados, pero nunca chegaron a construírse ou algún 

pechou o mesmo día da inauguración. As hemerotecas dos xornais dixitais 

proporciónannos unha valiosa información sobre experiencias pouco exemplares 

de xestión de centros de interpretación. (Ver Figs. 26-29, páxs. 71-72). 

CULTURA 
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- Un centro de interpretación non pode ser un obxectivo en si mesmo. Neste 

sentido, o descoñecemento levou á construción de centros en lugares con 

escasos atractivos turísticos baixo a premisa errónea de que a súa existencia 

consolidaría o municipio como destino cultural ou de ecoturismo, obviando que 

nun destino debe haber unha conexión sistémica entre tódolos seus capitais. 

 

- Na mesma liña do punto anterior, os temas de moitos centros de interpretación 

resultan pouco potentes e escasamente motivadores para obter unha información 

suficiente para xustificar a necesidade do equipamento e revelar a alma do lugar, 

como esixen os cánones. Neste sentido cómpre atopar un equilibrio axeitado 

evitando tocar temas moi xenéricos, que non sexan exclusivos dun lugar 

determinado ou duns poucos. Tampouco convén crear centros ligados a 

conceptos difíciles de materializar ou con escaso interese máis aló dos lindes 

municipais. En Galicia atopamos moitos exemplos de centros con temas que por 

si mesmos non xustifican a creación de centros de intepretación (ver Figs. 30 e 

31, páx. 73), como é o caso dalgúns produtos locais. 

 

- O fenómeno da especulación urbanística non foi alleo aos centros de 

interpretación. Un claro exemplo é o Centro de Interpretación da Mariña Lucense 

en Foz (CENIMA), un enorme edificio de varias plantas cun sofisticado deseño 

arquitectónico. Na actualidade acolle un mostrador de información turística, un 

salón de actos e o local social do Clube Náutico de Foz, mais ninguna exposición 

máis aló dunhas fotografías antigas da localidade. 

 

- Por último, a creación de centros de interpretación obedece a unha clara 

dimensión política. Nos anos electorais multiplícanse proxectos ligados ao 

patrimonio que en moitos casos non prevén manter unha continuidade, senón que 

perseguen un efecto inmediato con implicacións alleas á cuestión da xestión do 

patrimonio (ver Figs. 32-34, páxs. 74-75). 

En liñas xerais e, á vista das premisas expostas, resulta obvio que a nula planificación e a 

visión a curto prazo dos beneficios do patrimonio para o desenvolvemento local, así como 

o descoñecemento de fórmulas axeitadas para a súa xestión, ademais da falta de 

recursos, foi o que sentenciou a supervivivencia dun bo número de equipamentos para a 

difusión do patrimonio. Esta situación polo de agora só conseguiu frear en parte o 

nacemento dalgunhas novas iniciativas, malia que recentemente se puxeron en 

funcionamento proxectos emblemáticos que requiriron desembolsos económicos 

millonarios: son o centro de interpretación de San Cibrao de Las, o centro de 

interpretación das Illas Cíes e o dos petróglifos de Campolameiro. Ademais, existen 

novos proxectos de centros que se crearán neste ano electoral 2015, o que nos demostra 

que estes equipamentos seguen a ter gran interese entre os xestores de fondos públicos 

e que os numerosos exemplos de mala praxe na xestión do patrimonio existentes en 

Galicia aínda non causaron verdadeiro efecto- demostración. Nos vindeiros meses, polo 

tanto, a oferta de centros de interpretación en Galicia verase incrementada. 
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4.2 Análise dos resultados do estudo cualitativo 

 

Como xa se indicou en apartados anteriores, esta parte da investigación pretende dar 

resposta ao segundo obxectivo formulado neste estudo e abarca os centros de 

interpretación galegos que actualmente se atopan en funcionamento (ver Táboa 3, 

páx.40). Exclúense deste estudo aqueles centros que non teñen actividade por estar 

pechados ou en proxecto. Tampouco se teñen en conta neste estudo os centros de 

interpretación pechados no momento da realización das entrevistas, dada a 

imposibilidade de adiantar criterios futuros sobre a súa xestión. Trátase, neste caso, dos 

centros de interpretación das Torres do Allo e Batáns do Mosquetín (en proceso de 

concurso público para adxudicar a súa xestión), así como os centros de interpretación do 

Eume: o torreón dos Andrade e o Castelo de Moeche (que presumiblemente funcionarían 

en tempada alta). Tampouco estaba en funcionamento o centro de interpretación da 

electricidade de Ézaro, polo que finalmente identificáronse 64 centros de interpretación 

susceptibles de ser incluídos neste estudo. 

 

Unha vez rematado o proceso de recollida de datos mediante a técnica da entrevista 

estruturada proposta para este estudo, identifícanse as variables relevantes e procédese 

á súa análise para os 63 centros de interpretación que finalmente participan no estudo, 

quedando únicamente excluído o centro de interpretación do muíño de mareas de Muros, 

que solicitou a contestación por escrito da entrevista, mais finalmente non remitiu as 

respostas. A partir de aquí, elabóranse as correspondentes táboas de datos para 

proceder á realización de diagramas de sectores que representan gráficamente os 

principais resultados desta análise (Ver Táboas 5-28, páxs. 77-81). 

 

No que respecta ao primeiro bloque temático da entrevista deseñada para o estudo, 

da análise das respostas ás preguntas relativas ao funcionamento dos centros de 

interpretación obtemos os seguintes resultados: 

 

En primeiro lugar, no que respecta á modalidade de xestión dos centros de 

interpretación galegos (P1), destacan fundamentalmente as iniciativas de carácter 

totalmente público, que representan un 84,13% sobre o total. En segundo lugar, o 6,35% 

dos centros de interpretación son xestionados por empresas privadas baixo a fórmula 

xurídica de concesión administrativa, mediante a cal a institución propietaria do centro 

aporta unha dotación económica, permitindo aos concesionarios administrar dita 

cantidade xunto cos ingresos procedentes da venda de entradas, produtos e outros 

servizos. A esta fórmula séguea a xestión privada (4,76%), mediante a que colectivos 

sociais, empresas ou fundacións asumen a xestión dun centro. A seguinte fórmula de 

xestión representada, que supón un 3,17% sobre o total, corresponde a concesións 

administrativas sen dotación económica, mediante as que unha institución cede a 

explotación do centro a un colectivo social sen ánimo de lucro que se fai cargo do mesmo 

durante un período de tempo, mais atendéndoo de forma voluntaria. Por último, existe 

unha fórmula de cooperación público- privada, neste caso por medio dunha fundación, 

que só ten unha representatividade moi marxinal (1,59%). 
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Figura 5: Tipo de xestión dos centros de interpretación 

 

 

No referente aos horarios de apertura dos centros de interpretación (P2), só un 

34,92% presentan un horario de atención ao público amplo e acorde ás necesidades dos 

potenciais visitantes (incluíndo días de semana e fins de semana – sábados todo o día e, 

como mínimo, domingos pola mañá-), mentres que o 31,75% teñen horarios de atención 

pouco axeitados ás necesidades do turista (non atenden nas fins de semana ou como 

máximo atenden os sábados polas mañás e, nalgúns casos, nos días de semana non 

atenden pola tarde). Por outro lado, o 33,33% só abren baixo solicitude previa expresa 

determinando na reserva o horario desexado. Cabe destacar que neste último caso as 

visitas concertadas poden ser calquera día da semana, máis en tódolos casos cómpre 

reservar con varios días de antelación. As razóns de non contar cun horario de atención 

ao visitante débense á falta de recursos económicos para a contratación de persoal ou á 

falta de visitantes. 
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Figura 6: Horarios dos centros de interpretación  

 

No que se refire aos servizos prestados durante as visitas (P3), no 22,22% do total 

dos casos, a atención ao público limítase exclusivamente a unha primeira recepción, para 

que posteriormente o visitante realice unha visita por libre ás instalacións. No 31,75% dos 

casos ofértase visita guiada ás instalacións do centro exclusivamente (no caso de grupos, 

ou de individuais se así o solicitan). No 46,03% dos casos, estas visitas aos centros 

poden complementarse con visitas guiadas ao patrimonio interpretado, cando este non se 

atopa dentro do propio centro, mediante a realización de rutas ou explicacións do 

patrimonio no exterior (xeralmente en xacementos arqueolóxicos e espazos naturais 

protexidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Servizos prestados durante as visitas 

 

Con independencia da propia exposición, existen algúns centros de interpretación (un 

15,87% do total) que ofertan actividades complementarias (P4) para tódolos públicos 

incardinadas na temática xeral do centro, ben en forma de obradoiros, rutas, conferencias 

e mesmo visitas interpretadas. Segundo os técnicos dos centros, estas actividades 

contribúen a dar vida ás instalacións, permiten transmitir o discurso museográfico dende 

diferentes perspectivas e incitan ao público á repetición das visitas. 
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Figura 8: Dispoñibilidade de actividades complementarias 

 

Con referencia ao grao de integración dos centros de interpretación coa oferta 

turística do destino (P5), obsérvanse dúas variables destacadas: a primeira delas 

refírese á consideración dos centros como puntos de información turística. Neste caso, 

o 23,81% dos centros albergan no seu interior unha oficina de información turística ou 

contan con recursos materiais para realizar unha labor afín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dispoñibilidade de oficina de turismo nos centros de interpretación 

 

Por outro lado, da información obtida nas entrevistas despréndese que só o 19,05% dos 

centros de interpretación se integran en produtos turísticos con medidas de 

comercialización propias. Algúns casos destacables son os dos centros que se integran 

nas Rutas do Viño de Galicia (centro do Viño e da Lamprea de Arbo, centro de 

interpretación da muller labrega e Centro do Viño da Ribeira Sacra –este último tamén se 

integra na ruta do Viñobús). Son destacables tamén iniciativas como a recente creación 

de paquetes arqueolóxicos impulsada pola entidade Terras de Pontevedra, que integra 

equipamentos como o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro e as áreas arqueolóxicas 

da Caeira e Tourón. Pola súa parte, o Parque Arqueolóxico de San Cibrao de Las e o 
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Grupo Caldaria crearon o Programa Castrexo, que combina a visita ás instalacións e ao 

xacemento do Parque co desfrute de técnicas termais ancestrais como o baño castrexo. 

Destaca tamén a iniciativa da Ruta dos Faros da Costa da Morte, que aporta visitantes ao 

centro de interpretación do Dolmen de Dombate e o intento, por parte da Mancomunidade 

Arousa Norte, de crear paquetes turísticos que inclúen o Museo do Mar de Rianxo (do 

que forma parte a Aula Activa do Mar “Santiago Gallego Picard”) e o centro de 

interpretación arqueolóxica do Barbanza, se ben é certo que dende este centro indicaron 

a inexistencia de retorno destes paquetes no que ao incremento de número de visitantes 

se refire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 10: Integración dos centros de interpretación en produtos turísticos 

 

 

Por outro lado, resultaba interesante coñecer dende o punto de vista da xestión dos 

centros se estes traballan en colaboración con outros equipamentos para fortalecer a 

súa oferta. Neste caso, un 73,02% manifestou traballar de forma totalmente independente 

doutros equipamentos e só un 26,98% manifestou manter unha colaboración estreita con 

outros, mais só en aspectos ligados a intercambios de información puntuais e 

prácticamente informais sen que apenas exista unha verdadeira intencionalidade 

institucional de realizar un traballo en común. Neste sentido pódense destacar os casos 

do Centro de Interpretación Terras do Miño en Lugo e a Casa das Insuas de Rábade, 

ámbolos dous equipamentos situados na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Neste 

caso a colaboración pasa porque a Área de Medio Ambiente da Deputación de Lugo, 

xestora do primeiro equipamento, subvenciona actividades complementarias que se 

desenvolven no entorno da Casa das Insuas de Rábade, onde a Deputación é propietaria 

de 107 hectáreas de terreo a carón do Río Miño. Tamén o centro de interpretación 

SALINAE ten unha estreita relación co Museo do Mar de Vigo por formar parte da mesma 

institución xestora. Este mesmo caso dáse co centro de interpretación da Muralla de 

Lugo, xestionado pola mesma empresa có resto de museos municipais, polo que a 

colaboración e o traballo conxunto son obrigados. 

 

Outros casos destacados fan referencia á colaboración puntual de técnicos da Casa das 

Insuas co Centro de Interpretación Ambiental de Compostela para pronunciar 

conferencias, ou á promoción conxunta de equipamentos como o Muíño de Mareas do 
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Pozo de Cachón e do centro de interpretación arqueolóxica do Castro de Baroña. Por 

outra parte, o centro de interpretación xudía de Galicia (que forma parte da Rede de 

Xuderías de España) destaca a relación de intercambio de información co centro de 

información xudía de Xerona. 

 

Chama a atención que mesmo no caso daqueles centros que comparten unha mesma 

entidade xestora, caso dos que dependen da Xunta de Galicia e se atopan nos Parques 

Naturais, os criterios de funcionamento sexan absolutamente dispares en canto a 

horarios, instalacións, xestión de persoal e servizos ofertados. 

 

No proceso de recollida de información identificouse tamén unha iniciativa coñecida como 

Rede de Patrimonio Galaico- Portuguesa, que integra centros de interpretación como o 

do Viño e da Lamprea de Arbo, os muíños de Armenteira e o centro de interpretación do 

Contrabando, mais só o centro de Arbo manifestou ser coñecedor desta iniciativa. 

 

 

 
 

Figura 11: Grao de colaboración entre centros de interpretación  

 

 

No que respecta aos visitantes dos centros (P6), a análise desta variable trataba de 

averiguar a medida na que estes cumpren o seu cometido de dirixir os seus contidos a un 

público xeral non cativo. Neste sentido, o 33,33% dos centros afirma que os seus 

destinatarios son principalmente os grupos de turistas ou turistas individuais. No 26,98% 

dos casos son os grupos escolares os que predominan, realidade que corresponde 

fundamentalmente cos centros que só abren baixo petición expresa. O mesmo sucede 

con aqueles centros que afirman que teñen a mesma representación os grupos de 

asociacións de proximidade e escolares (9,53%). Igualmente, nun 6,35% dos casos 

observados apuntouse á falta de turistas, malia a dispoñibilidade da institución xestora 

para abrir o centro se así se solicita. 
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Figura 12: Tipoloxía de visitantes predominante 

 

No que respecta á existencia de plans de interpretación (P7) que marquen a folla de 

ruta do funcionamento dos centros, chama a atención o feito de que o 88,88% dos 

entrevistados indiquen que tales plans non existen. Só no caso do centro do Viño de 

Monforte, o Centro de Interpretación das Torres Arcebispais, os dous Parques 

Arqueolóxicos, o centro de interpretación do Xacemento Romano de Cambre, a Casa da 

Lagoa de Antela ou o Centro de Interpretación do Parque Nacional das Illas Atlánticas 

afirman ter un plan de interpretación, ao que algúns se refiren como “memoria”, mais 

polas explicacións dos técnicos, estes documentos céntranse na súa maioría nas pautas 

do deseño físico destes equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Dispoñibilidade de plan de interpretación 

 

 

 

TURISTAS EN 
VERÁN E 

ESCOLARES EN T. 
BAIXA

17,46%

ESCOLARES E 
ASOCIACIÓNS DE 

PROXIMIDADE
9,53%

ESCOLARES
26,98%

TURISTAS
33,33%

NON HAI TURISTAS
6,35%

NS/NC
6,35%

TURISTAS EN VERÁN E ESCOLARES EN
T. BAIXA
ESCOLARES E ASOCIACIÓNS DE
PROXIMIDADE
ESCOLARES

TURISTAS

NON HAI TURISTAS

DISPÓN DE PLAN 
DE IP

11,12%

NON DISPÓN DE 
PLAN DE IP

88,88%

DISPÓN DE PLAN DE IP

NON DISPÓN DE PLAN
DE IP



 

51 
 

O seguinte aspecto a analizar, relativo ás medidas de autoavaliación dos centros (P8), 

fundamentais no marco da xestión para verificar o cumprimento dos obxectivos de 

interpretación e a satisfacción dos visitantes, determina que estas se poñen en práctica 

de maneira moi dispar. Neste sentido, o 39,68% dos centros afirma contar con 

instrumentos de autoavaliación, fronte ao 58,74% que afirma non dispor destas medidas. 

Se atendemos aos que dispoñen de medidas de autoavaliación, predomina 

fundamentalmente a existenca de libros de visitas, nos que cada visitante expresa libre e 

voluntariamente o seu parecer sen atender a variables concretas. Tamén destaca a 

disposición de follas ou libros de reclamacións e suxestións e tan só o 16% dos que 

dispoñen destas medidas de calidade elabora cuestionarios que pasan con regularidade 

aos visitantes. Destaca o caso puntual do Centro do Viño de Monforte, que emprega as 

Redes Sociais como un valioso instrumento para que os visitantes fagan chegar as súas 

opinións. En xeral, os centros que dispoñen destas medidas de avaliación adoitan contar 

normalmente con dúas, combinando follas de reclamación e libros de visitas. En casos 

moi concretos e pouco significativos dispoñen de enquisas, libros e impresos de 

reclamacións e memorias internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Dispoñibilidade de ferramentas de autoavaliación 

 

No que se refire ás medidas de promoción adoptadas polos centros coa fin de dar a 

coñecer a súa actividade (P9), os medios identificados son catro, dispoñendo os 

centros de todos ou dalgún deles: a existencia de folletos, a existencia dunha web propia 

do centro, o mantemento de perfís propios do centro en Redes Sociais e a promoción dos 

centros a través das web das institucións xestoras ou promotoras da actividade turística. 

Neste caso, o 90,48% dos centros dispoñen de folletos promocionais, o 19,05% contan 

con web propia con contidos actualizados; o 22,22% promocionan a súa actividade en 

Redes Sociais como Facebook ou Twitter e o 85,71% dos centros promociónanse nas 

webs institucionais, mais de forma moi desigual e en moitos casos mediante unha 

información escasa, pouco práctica para o visitante e mesmo obsoleta, tal como 

puidemos comprobar á hora de empregar estas webs como fonte para caracterizar a 

oferta de centros existente en Galicia. 
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       Figura 15: Dispoñibilidade de folletos promocionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Dispoñibilidade de web propia nos centros de interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Dispoñibilidade de perfís en Redes Sociais 
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Figura 18: Promoción dos centros en webs institucionais 

 

 

En canto ás medidas de financiación (P10), a xestión de tódolos centros estudados 

precisa de achegas presupostarias das entidades xestoras. A maiores, no que se refire a 

outras medidas de financiación, estas pasan polo cobro por participar en actividades 

complementarias (que se dá só no caso de tres centros). Igualmente só o 22,22% cobra 

entrada pola visita ao centro fronte ao 77,78% dos casos, nos que a visita é 

completamente gratuíta. Por outro lado, no que respecta á venda de produtos locais ou 

merchandising, o 17,46% dos equipamentos dispoñen desta iniciativa para 

complementar os seus ingresos. En todo caso, malia contar con estas medidas para a 

financiación, existe unha forte dependencia das partidas presupostarias das institucións 

xestoras, que adoecen en moitos casos da falta de recursos para manter estes 

equipamentos en óptimas condicións e para poder dotar os centros de intepretación de 

recursos humanos ou materiais suficientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura19: Establecemento de prezos por visita 
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Figura 20: Venda de produtos e/ou merchandising 

 

Con respecto ao segundo bloque temático da entrevista, tratábase de averiguar o 

impacto da apertura de centros de interpretación na creación de emprego (P11), así 

como a calidade dos contratos en función do seu carácter fixo ou temporal (P12). 

Neste sentido, no 58,73% dos casos analizados a apertura dos centros de interpretación 

supuxo cando menos a creación dun posto de traballo para atender a instalación, 

manténdose este posto ou postos no momento do estudo. Destaca tamén o caso dos 

centros que non crearon postos de traballo remunerados específicamente en concepto de 

atención ao centro de interpretación (41,27%), senón que para a súa apertura ou 

atención ao visitante se require dos servizos de persoas ligadas ás institucións xestoras 

(funcionarios municipais que vén incrementadas as súas obrigas cotiás coa atención aos 

centros). Por outra banda, cómpre resaltar dentro desta porcentaxe o traballo voluntario 

daquelas persoas que forman parte de asociacións que xestionan centros, como é o caso 

do centro de interpretación da cerería, a Casa das Insuas, a Casa da Lagoa de Antela, o 

centro de intepretación da natureza de Escuadro ou o centro de interpretación do 

contrabando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Creación de emprego para a atención aos centros  
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Con relación á tipoloxía dos contratos no caso daqueles centros cuxa apertura creou 

emprego, o 56,76% dos mesmos teñen carácter indefinido e o 43,24% son contratos 

temporais. Destacan os casos nos que os centros ven reforzado o seu cadro de persoal 

durante a tempada alta, contando nalgúns casos con bolseiros que aportan institucións 

como Turismo Rías Baixas aos centros dos concellos que se atopan no seu ámbito de 

promoción (un 9,6% dos casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tipoloxía de contratos do persoal dos centros 

 

 

Con relación ao terceiro bloque temático da entrevista, relativo á cualificación dos 

recursos humanos que desenvolven a súa labor nos centros de interpretación de cara 

ao público (P13), unha ampla maioría representada polo 76,20% dos casos presenta 

estudos universitarios, fronte ao 15,86% que conta con estudos medios e tan só o 7,94% 

presenta un nivel de estudos básico. En relación á formación dos recursos humanos 

en interpretación do patrimonio, o 28,58% dos entrevistados afirmou contar con cursos 

de formación nesta materia. Cómpre puntualizar que ao longo do proceso de recollida de 

datos, un 82% das persoas entrevistadas fixeron constar que o seu nivel académico non 

é acorde á categoría laboral nin salarial coa que contan, pois non é habitual que se 

esixan estudos universitarios nin formación en interpretación do patrimonio para acceder 

a estes postos de traballo. Non obstante, existen casos exemplares, como o do Parque 

Arqueolóxico da Cultura Castrexa, que promoveu a formación en interpretación 

organizando cursos ad hoc para os seus traballadores. 
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Figura 23: Nivel académico dos intérpretes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Formación en interpretación do patrimonio 

 

 

No que respecta ao cuarto bloque de cuestións, relativo á implicación da poboación 

local nos procesos de interpretación (P14) respecto do patrimonio interpretado (tendo 

en conta que se trata dun patrimonio colectivo, e que os centros se constrúen en moitos 

casos baixo un obxectivo de dinamización socioeconómica, cómpre presupor que a 

poboación local debe asumir un importante rol como transmisora e destinataria do seu 

legado patrimonial, sendo a interpretación unha ferramenta válida para iso). Neste 

sentido, o 71,43% afirma que a poboación local non se atopa entre os principais 

destinatarios da interpretación realizada nos centros, xa que non existe ningunha medida 

para a súa atracción, fronte ao 28,57% dos casos nos que si afirman ter en conta este 

colectivo como prioritario, mais con actuacións moi dispares. 
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Figura 25: Relación dos centros coas comunidades locais 

 

Na análise desta variable cómpre comentar as actuacións concretas aportadas por 

centros como a Casa das Insuas de Rábade, o centro de Interpretación Ambiental de 

Compostela, o do Dolmen de Dombate ou o Centro de Interpretación Terras do Miño, 

cuxos programas de actividades complementarias se realizan pensando 

fundamentalmente na poboación local. Noutros casos, como o do centro de interpretación 

da pesca e da salga (CIPES) destaca o traballo con escolares da contorna, así como o 

feito de ter en conta os coñecementos da poboación local no proceso de recollida de 

información para integrar como contido na exposición. Neste caso, ao igual que no do 

centro de interpretación cabaqueiro, os equipamentos tamén se converten unha vez ao 

ano en escenario de festas populares sobre a temática que interpretan, chegando a 

acoller demostracións en vivo de oficios tradicionais levadas a cabo por xente da 

contorna. Igualmente, centros de interpretación como o do Pico Sacro ou o centro de 

interpretación etnográfica do Mandeo ceden as súas instalacións a colectivos locais para 

a organización de eventos propios, mais non necesariamente ligados á temática do 

centro (que adquire neste caso a categoría de “casa da cultura”). Outras actuacións 

destacadas son as do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre, coa organización de 

xornadas de portas abertas para os veciños ou o Parque Arqueolóxico da Cultura 

Castrexa, que permite o acceso gratuíto a todos aqueles veciños con carta de residentes. 

 

Por outro lado, existen algunhas situacións nas que existe unha simbiose total entre o 

patrimonio e as comunidades locais, que se dá cando determinados membros destas 

comunidades se converten en transmisores do patrimonio e se integran nos procesos de 

interpretación. É o caso do centro de interpretación do Monte Pindo, onde se organizan 

rutas que ás veces conduce un veciño da zona, ou naqueles casos nos que asociacións 

ligadas ao patrimonio xestionan os equipamentos, como é a Casa das Insuas de Rábade, 

o centro de interpretación da conserva da Ría de Arousa, o centro de intepretación da 

natureza de Escuadro, o centro de interpretación da cerería, a Casa da Lagoa de Antela 

ou o centro de interpretación de Taboexa. 
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Finalmente, dacordo co quinto bloque de cuestións, tratábase de que as persoas 

entrevistadas neste estudo aportasen unha reflexión final sobre a identificación dalgún 

dos principais aspectos a mellorar na xestión dos centros de interpretación (P15) 

cuxa solución permitiría optimizar o funcionamento destes equipamentos no presente ou 

no futuro. Neste caso, o 24,2% dos entrevistados afirmou non saber que responder ou 

negou que conviran melloras na xestión dos equipamentos. Pola contra, o 75,8% dos 

entrevistados desexou aportar para este estudo algunhas das súas inquedanzas, facendo 

referencia a cuestións relacionadas coa falta de recursos económicos e humanos, a falta 

de turistas, a necesidade de mellorar ou renovar as exposicións, a necesidade de 

mellorar as medidas de promoción e conservación do patrimonio por parte dos 

organismos competentes, aspectos sobre a accesibilidade física e intelectual aos centros, 

a necesidade de integralos na oferta turística dos destinos, a adopción de medidas de 

dinamización para achegalos á poboación local, a necesidade de atraer determinados 

tipos de público, a necesidade de avaliar de maneira formal a súa actividade e tamén 

cuestións relacionadas coa res política en canto á boa disposición existente cara estes 

equipamentos no momento da súa creación e a falta de atención cara aos mesmos 

transcorrido un tempo. No Anexo IV (páx. 83), transcribimos as respostas obtidas para 

esta pregunta, xa que nos mostran unha interesante visión técnica sobre a problemática 

actual dos centros de interpretación galegos que en ocasións afecta a cuestións moi 

básicas da súa xestión. 
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4.3 Análise DAFO dos centros de interpretación 

galegos 

 Á vista dos resultados analizados nos apartados anteriores, procédese á realización 

dunha diagnose da situación actual dos centros de interpretación galegos. Neste caso, 

acudiuse á análise DAFO para establecer de maneira clara os puntos fortes e febles dos 

centros de interpretación a nivel externo e interno, servindo como limiar das conclusións 

que se desenvolverán no Capítulo V. En liñas xerais, aprézanse moitos máis puntos 

negativos que positivos, situación que convida a reflexionar sobre a relación actual entre 

o patrimonio e a sociedade e sobre a necesidade de revisar o papel dos centros de 

interpretación na oferta turística dos destinos. 

 

 
Táboa 4: Análise DAFO dos centros de interpretación galegos (1ª parte) 



 

60 
 

 
Táboa 4: Análise DAFO dos centros de interpretación galegos (2ª parte) 
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Capítulo V: Conclusións 

Cando se formulou esta investigación, estableceuse como hipótese de partida a 

existencia de deficiencias estruturais nos procesos de dinamización do patrimonio en 

base á construción de centros de interpretación, que ben pola súa excesiva proliferación, 

polo seu desigual éxito na súa evolución ou pola súa nula actividade dende os seus 

inicios se consideraba que boa parte destas iniciativas estarían condenadas ao fracaso. 

 

A medida que se foi avanzando na investigación mediante a realización das 63 

entrevistas, púidose constatar a certeza desta hipótese e, a través da análise das 

diferentes respostas obtidas, fóronse sacando á luz máis deficiencias que puntos fortes 

no tocante ao funcionamento destes equipamentos para a dinamización do patrimonio. A 

análise DAFO do apartado anterior permite chegar a unhas conclusións finais que nos fan 

cuestionar a viabilidade futura da maioría dos centros de interpretación galegos e lévanos 

a pensar na necesidade dunha busca de solucións que permitan a súa supervivencia e o 

cumprimento dos obxectivos da interpretación, así como a satisfacción das necesidades 

de calquera potencial visitante.  

 

Ben é certo que existen exemplos puntuais do que se pode considerar unha xestión 

achegada ao ideal en casos como o Centro do Viño de Monforte ou os dous Parques 

Arqueolóxicos Galegos, dado que a existencia de plans de interpretación, o dinamismo 

do seu programa de actividades, as medidas de promoción e avaliación que teñen en 

marcha e o feito de contar con profesionais de alto nivel no seu cadro de persoal,  fan 

que estas experiencias estén en consonancia coa filosofía da interpretación do 

patrimonio. 

 

Sen embargo, tendo en conta o contexto no que naceron os centros e os recursos 

escasos das institucións xestoras, así como o constatado descoñecemento do verdadeiro 

significado da interpretación por parte dos nosos representantes nas administracións, as 

posibles solucións tórnanse pouco viables para cambiar unha realidade que 

consideramos anquilosada. Neste sentido, resulta pouco axeitado que por parte de 

moitas institucións se siga falando de pór en marcha centros de interpretación (só nunha 

Provincia como Lugo hai 9 proxectos sobre a mesa), cando os actualmente existentes 

adoecen de debilidades sistémicas: 

 

- En primeiro lugar, existe unha problemática ligada á propia orixe non planificada 

dos centros de interpretación en Galicia, xa que o nacemento da maioría destes 

equipamentos obedece a situacións conxunturais que teñen que ver coa 

xustificación de fondos procedentes de subvencións ou con metas puramente 

electoralistas. Así, a construción de centros de interpretación realizouse máis por 

moda que por necesidade, o que converteu estes equipamentos en fins en si 

mesmos, cando non deberían ser máis que medios para optimizar a atención ao 

visitante, inculcar o afecto polo patrimonio e servir como ferramenta de apoio á 

súa conservación no contexto dos destinos e produtos turísticos, conceptos que á 

súa vez son moi descoñecidos polos dirixentes dos que depende a dinamización 

do sector turístico. Chama a atención a falta de control sobre estas inversións e a 
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nula esixencia por parte das institucións que outorgaron as axudas económicas de 

condicionar a súa concesión á constatación do mantemento dunha actividade 

regular e coherente coa súa finalidade. 

 

- En segundo lugar, os centros adoecen dunha profunda falta de planificación en 

tódolos ámbitos e procesos de xestión do patrimonio. A proba máis flagrante 

desta afirmación témola na inexistencia de plans de interpretación, o que obriga a 

traballar con improvisación e con visión marcadamente curtoplacista. Esta 

realidade tamén deriva das propias fórmulas de xestión, xa que cando se trata de 

administracións públicas, a inxerencia política na toma de decisións sobre o 

funcionamento destes centros dificulta a posibilidade de crear proxectos que vaian 

máis aló do horizonte temporal dos catro anos que dura unha lexislatura. Tamén 

resulta impensable realizar propostas de traballo en rede entre centros que poden 

ter unha temática común, pero non poden sumar esforzos por estar supeditados 

ás decisións de políticos de diferente ideoloxía, limitándose o papel dos técnicos 

exclusivamente a xustificar as anteriores decisións políticas. Igualmente, cando a 

xestión a asume unha empresa a través dun concurso público, a sinatura dos 

contratos por períodos de tempo máis ou menos amplos condiciona a posibilidade 

de pór en marcha proxectos duradeiros no tempo. A esta situación contribúe o 

baleiro legal que pesa sobre a figura dos centros de interpretación, o que dá 

excesiva marxe de maniobra sobre os criterios que poden rexer a súa xestión. 

 

- En terceiro lugar, da falta de planificación derivan múltiples deficiencias que van 

en detrimento das experiencias turísticas relacionadas coa visita aos centros de 

interpretación: horarios de atención ao público pouco axeitados en 

aproximadamente dous terzos dos centros galegos; medidas de promoción moi 

deficientes, falta de actividades complementarias que axuden a dar vida aos 

centros; excesiva dependencia do público escolar cativo para manter a actividade 

dos centros ao longo do ano, etc. Ademais, a falta de obxectivos claros que guíen 

a folla de ruta dos centros deriva na falta dunha cultura de avaliación formal 

mediante indicadores que perimitan  monitorizar de maneira efectiva a actividade 

destes equipamentos.  

 

Neste apartado, resulta especialmente preocupante o funcionamento dos centros 

á marxe da dinámica turística dos diferentes destinos nos que se construíron. Así, 

salvo aqueles casos de centros que integran oficinas de información turística (o 

que os converte nun punto de paso case obrigado para os visitantes, que poucas 

veces terán como fin primordial a visita ao centro), comprobamos que apenas un 

escaso número de centros foi integrado en produtos e paquetes turísticos, 

funcionando a maioría de forma independente e sen presentar interacción algunha 

cos axentes turísticos locais, polo que podemos concluír que en xeral os centros 

son equipamentos moi marxinais dentro da oferta turística galega. 

 

 

- En cuarto lugar, respecto á situación dos recursos humanos dos centros de 

interpretación, neste estudo púidose constatar que malia que a maioría dos 

contratados para atender os centros dispoñen dunha situación de estabilidade 

laboral, o feito de que moitas veces sexa unha soa persoa a encargada do centro 
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fai que nela recaian múltiples responsabilidades, pero tamén que non dispoña dos 

recursos necesarios para actuar en tódolos ámbitos de xestión con resultados 

óptimos. Ademais, na análise DAFO identificouse como algo positivo o elevado 

nivel académico dos traballadores dos centros, se ben é certo que algúns fixeron 

constar que non se esixían estudos universitarios para acceder ao posto de 

traballo, como tampouco eran esixibles coñecementos de interpretación do 

patrimonio, o que demostra a falta de valoración dos profesionais vencellados á 

interpretación do patrimonio e, por extensión, á actividade turística. Neste sentido, 

a falta de asociacións profesionais en interpretación do patrimonio e en turismo 

que velen de maneira activa polos dereitos e intereses dos intérpretes como 

colectivo é un punto fraco que vai en detrimento da profesión e da súa valoración 

no contexto da sociedade. Igualmente, a falta de regulación destes equipamentos 

é novamente un inconvinte contrario ao recoñecemento da profesión de intérprete 

do patrimonio. 

  

- En quinto lugar, a viabilidade dos centros debe ser cuestionada pola escaseza de 

capital financiero que permita un axeitado funcionamento no presente e no futuro, 

problemática que en diversas ocasións os entrevistados fixeron constar. Neste 

sentido, as inversións realizadas nos centros de interpretación centráronse na súa 

construción, existindo fortes compromisos políticos con estes proxectos ata o día 

da súa inauguración. Esa data marcou o principio e a fin dun bo número de 

centros, mentres que outros foron sobrevivindo con recursos mínimos e, moitas 

veces, grazas ao esforzo dos técnicos que por iniciativa propia elaboran materiais 

ou realizan actividades a custos escasos. 

 

Conviría formular a necesidade de autofinanciación dos centros, se ben para iso 

deben ser realmente atractivos e ofrecer unha atención moi profesional, así como 

valores engadidos (rutas polo patrimonio, obradoiros, venda de produtos, etc.). 

Non obstante, como os centros non son proxectados dende as súas orixes con 

criterios de sostibilidade, resulta dificultoso pensar que por cobrar prezos 

simbólicos por uns determinados servizos, ou por pasar a súa xestión a unha 

empresa privada que poda sacar rendemento económico dos centros se garanta a 

súa supervivencia. 

 

- Por último, neste estudo púidose demostrar que, se ben é certo que nos procesos 

de desenvolvemento local a través da dinamización do patrimonio a poboación 

debe ser un axente cun protagonismo fundamental, esta máxima non se cumpriu 

no noso ámbito de estudo. Dende as súas orixes e salvo excepcións, os centros 

de interpretación foron deseñados sen contar coas comunidades locais, 

posuidoras do saber popular e responsables da súa transmisión de xeración en 

xeración. Isto sucede por diferentes razóns, entre as que se atopa o xa explicado 

contexto no que xurdiron os centros de interpretación, cuxo deseño e construción 

foi adxudicado a empresas que debían realizar as obras en prazos de tempo 

moitas veces escasos que non facían viable un traballo de documentación que 

permitise contar con informadores locais. Non obstante, para que calquera 

proxecto turístico resulte exitoso, contar coa poboación é conditio sine qua non. 

Unha vez que dende os inicios non se conta coa poboación, resulta altamente 

complexo reconducir unha situación na que as comunidades locais poden rematar 
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vendo o seu propio patrimonio como algo alleo e chocando cos intereses 

derivados do desenvolvemento turístico. Actualmente son moi escasos os centros 

que pensan nos intereses da poboación local para crear actividades, como tamén 

son escasos os centros xestionados polas comunidades locais. Neste caso 

consideramos que esta fórmula de xestión se achega en moitos aspectos á 

idoneidade, malia que neste estudo xa foi comentada a dificultade de 

profesionalizar a atención dos centros por falta de recursos. No capítulo de 

reflexións finais, abordamos a necesidade de reconducir esta situación. 
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Capítulo VI: Reflexións finais 

As demoledoras conclusións deste estudo lévannos necesariamente a unha reflexión final 

para tratar de reconducir a situación que acabamos de expoñer. A solución non é sinxela 

debido á multitude de factores que entran en xogo; factores que forman parte dun 

sistema que se rexe por unha dinámica en moitos aspectos viciada e que nos fai 

cuestionar a posibilidade dun cambio real e a viabilidade de solucións aplicadas a centros 

cuxa problemática radica esencialmente na súa existencia. 

 

Dende un punto de vista xeral, e sempre puntualizando a necesidade de ter en conta as 

circunstancias de cada caso en concreto, a busca de fórmulas de xestión baseadas na 

cooperación público- privada pode achegarse á idoneidade. Non nos referimos tanto á 

contratación administrativa mediante a que unha empresa gaña un concurso público para 

asumir a xestión dos centros, senón a solucións que impliquen ás comunidades locais, 

sempre que se acredite a súa solvencia técnica para asumir esta responsabilidade. Neste 

sentido existen fórmulas que esboza a lexislación sobre espazos naturais protexidos: a 

Lei 42/2007, de Conservación do Patrimonio Natural e a Biodiversidade fai referencia no 

seu Título V aos “acordos de custodia”, instando ás administracións públicas a suscribir 

convenios de colaboración con entidades de custodia do territorio sen ánimo de lucro 

para realizar actuacións en espazos naturais da súa propiedade. Mediante esta fórmula 

incentívase unha relación de corresponsabilidade a través dun reparto de roles entre a 

administración e a sociedade no que ambas saen beneficiadas. Sen embargo, para poder 

custodiar de maneira efectiva, así como para poder atender de maneira profesional un 

centro de interpretación sobre o patrimonio custodiado, precísanse recursos económicos, 

polo que cómpre buscar unha viabilidade financieira mínima para cumprir obxectivos, o 

cal só é posible se se actúa cunha dedicación plena, profesional e con propostas de gran 

calidade técnica e interese social, o que nos leva a enlazar co inevitable debate derivado 

da dicotomía turismo- patrimonio. 

 

En definitiva, as administracións deben velar pola conservación do patrimonio e 

promocionalo, pero é o sector privado (empresas e entes sociais como principais 

beneficiarios da dinamización do patrimonio), quen pode asumir a súa xestión mediante 

as fórmulas xurídicas axeitadas, mais sempre cun control administrativo que monitorice 

os proxectos e que estableza unhas liñas estratéxicas básicas para cada actuación. 

 

A modo de aportación final cómpre recordar que este traballo se formulou como unha 

análise exploratoria sobre a situación dos centros de interpretación en Galicia. Para unha 

visión completa sobre esta situación, consideramos necesario establecer unha 

continuidade da investigación en base á avaliación das exposicións e da efectividade dos 

discursos dos centros de interpretación e dos seus medios interpretativos, así como a súa 

accesibilidade física e intelectual, vendo se se cumpren os principios establecidos por 

Freeman Tilden no 1957, momento que marca un antes e un despois no 

desenvolvemento turístico baseado nos bens patrimoniais grazas á interpretación, unha 

ferramenta para a conservación e a innovación que, ben proxectada, contribúe á  

diferenciación e á sostibilidade dos destinos receptores.  
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Anexo I : Entrevista 

 

ENTREVISTA SOBRE A XESTIÓN DE CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN DE GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que tipo de entidade ou institución xestiona o centro? 

____Pública. Indicar: Xunta/ Deputación/ Concello 

____Empresa privada 

____Ente Mixto (Concesión administrativa/Consorcio/Outro_________________) 

____Asociación 

____Outro. Indicar: _____________________ 

 

2. Que horario de apertura ten o centro? 

____Permanente. Indicar horario: ___________________________ 

____Estacional. Indicar horario: _____________________________ 

____Baixo solicitude 

 

3. Que servizos ofrece o centro como complemento á visita? 

 

4. O centro conta con algún programa de actividades anual ou estacional? En 

caso afirmativo, de que tipo e para que públicos? 

 

5. A visita ao centro de interpretación intégrase actualmente nalgún paquete 

turístico, ruta prestablecida ou oferta servizos conxuntamente con algunha 

empresa turística da zona ou outros centros de interpretación?  

 

6. Que tipo de visitantes e en que proporción aproximada recibe o centro? 

 

7. O centro conta cun plan de interpretación? 

 

___ Si ____ Non _____ Ns/Nc 

 

8. O centro conta con ferramentas para realizar algún tipo de autoavaliación? 

P.ex: enquisas de satisfación, estudos de público, libros de visitas, follas de 

reclamación… 

CENTRO:                TEL. CONTACTO: 

SITUACIÓN:                ANO DE CREACIÓN:    TEMA DA EXPOSICIÓN:  

PERSOA DE CONTACTO:  
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9. Como se promociona o centro? 

 

 

10. Como se financia o centro de interpretación? Ex. Cobra entrada, recibe 

subvencións, partidas presupostarias propias da institución xestora… 

 

 

11. A apertura do centro supuxo a creación de postos de traballo? En caso 

afirmativo, cantos? 

 

12. Que tipo de contrato ten o personal que atende ao público no centro? 

 

____Fixo     ____Temporal    ____Bolseiro/a   ____ Voluntario  ___Outro: indicar___ 

___Ns/Nc 

 

13. Que tipo de formación académica ten o persoal do centro? 

___ Básica   ____ Media   ___Superior   ___Ns/Nc 

 

Indicar se ten formación en interpretación do patrimonio: ___Si ____Non 

 

 

14. O centro pon en práctica algún tipo de iniciativa para achegar o patrimonio 

interpretado á poboación local e fomentar a súa sensibilización? 

 

15. Dada a súa experiencia, identifica vostede algunha deficiencia sobre a que 

actuar para mellorar a xestión do centro? 
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Anexo II: Noticias de prensa sobre a 

actualidade de centros de interpretación: 
 

Neste anexo, ao que se nos remite no apartado 4.1, inclúense algunhas capturas de 

pantalla con noticias de medios dixitais que tratan a actualidade dalgúns centros de 

interpretación de Galicia. Nalgúns casos (Figs. 26 e 27) son exemplos de proxectos 

fracasados dende o seu nacemento e de mala praxe na xestión de fondos públicos. 

Noutros casos (Figs. 28 e 29) fan referencia á utilización da figura dos centros de 

interpretación para a captación de subvencións en proxectos que ou ben aínda non 

existen ou tamén fracasaron. As Figuras 30 e 31 amosan exemplos de centros de 

interpretación con temas pouco potentes e que actualmente aínda non foron executados. 

Por último, as Figuras 32 a 35 amosan noticias que recollen experiencias de centros de 

interpretación que se porán en marcha próximamente. 

  

Figura 26: Noticia sobre o centro de interpretación de Catoira. Fonte: La Voz de Galicia (edición dixital) 

Figura 27: Noticia sobre o centro de interpretación dos parques naturais. Fonte: La Voz de Galicia (edición dixital) 
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Figura 28: Noticia sobre aula etnográfica. Fonte: GDR Os sete castros 

Figura 29: Noticia sobre o centro de interpretación do Louro. Fonte: La Voz de Galicia (edición dixital) 
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Figura 30: Noticia sobre o centro de interpretación do pemento. Fonte: La Región (edición dixital) 

Figura 31: Noticia sobre o centro de interpretación do galo. Fonte: La Voz de Galicia (edición dixital) 
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Figura 32: Noticia sobre o centro de interpretación da gandería. Fonte: El Progreso (edición dixital) 

Figura 33: Noticia sobre o centro de interpretación de Caldoval. Fonte: Diario de Ferrol (edición dixital) 
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Figura 34: Noticia sobre o centro de interpretación dos petróglifos. Fonte: Faro de Vigo (edición dixital) 
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Anexo III: Táboas de datos previas á 
elaboración dos gráficos para a análise 
de resultados: 
 

 

 

Situación Nº centros % 

Aberto 71 65,54 

Pechado/en proxecto 39 35,46 

TOTAL  110 100% 

  Táboa 5: Situación actual dos centros de interpretación en Galicia (Fig.2, páx.41) 

 

 

Distribución Nº  centros % 

A Coruña 34 30,90 

Lugo 20 18,18 

Ourense 24 21,82 

Pontevedra 32 29,10 

TOTAL 110 100% 

Táboa 6: Distribución dos centros de interpretación por provincias (Fig.3, páx.41) 

 

 

Temática Nº centros % 

Cultura 60 54,55 

Natureza 50 44,45 

TOTAL 110 100% 

Táboa 7: Temática dos centros de interpretación (Fig.4, páx.42) 

 

 

Tipo de xestión Nº  centros % 

Pública 53 84,13 

Privada 3 4,76 

Mixta 1 1,59 

Concesión adm. con 

dotación económica 

4 6,35 

Concesión adm. sen 

dotación económica 

2 3,17 

TOTAL 63 100% 

Táboa 8: Tipo de xestión dos centros de interpretación (Fig.5, páx.45) 
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Horarios Nº  centros % 

Amplo 22 34,92 

Limitado 20 31,75 

Baixo solicitude 21 33,33 

TOTAL  63 100% 

Táboa 9: Horarios dos centros de interpretación (Fig. 6, páx.46) 

 

 

Servizos Nº  centros % 

Visita autoguiada 14 22,22 

Visita guiada ao centro 20 31,75 

Visita guiada ao centro e 

ao patrimonio 

29 46,03 

TOTAL 63 100% 

Táboa 10: Servizos prestados durante as visitas (Fig. 7, páx.46) 

 

 

Actividades Nº  centros % 

Con actividades 

complementarias 

10 15,87 

Sen actividades 

complementarias 

53 84,13 

TOTAL  63 100% 

Táboa 11: Dispoñibilidade de actividades complementarias (Fig.8, páx.47) 

 

 

Oficina Nº  centros % 

Dispón de oficina de 

turismo 

15 23,81 

Non dispón de oficina de 

turismo 

48 76,19 

TOTAL  63 100% 

Táboa 12: Dispoñibilidade de oficina de turismo no centro de interpretación (Fig. 9, páx.47) 

 

 

Produtos Nº  centros % 

Intégrase en produto 12 19,05 

Non se integra en produto 51 80,95 

TOTAL  63 100% 

Táboa 13: Integración dos centros de interpretación en produtos turísticos (Fig, 10, páx.48) 
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Colaboración Nº  centros % 

Colabora con outros 

centros 

17 26,98 

Non colabora con outros 

centros 

46 73,02 

TOTAL  63 100% 

Táboa 14: Grao de colaboración entre centros de interpretación (Fig, 11, páx.49) 

 

 

Visitantes Nº  centros % 

Turistas todo o ano 21 33,33 

Turistas en verán/ 

escolares en inverno 

11 17,46 

Escolares  17 26,98 

Escolares e asociacións 

de proximidade 

6 9,53 

Non hai visitantes 4 6,35 

Ns/nc 4 6,35 

TOTAL  63 100% 

Táboa 15: Tipoloxía de visitantes predominante (Fig. 12, páx.50) 

 

 

Plan de interpretación Nº  centros % 

Con plan 7 11,12 

Sen plan 56 88,88 

TOTAL  63 100% 

Táboa 16: Dispoñibilidade de plan de interpretación (Fig. 13, páx.50) 

 

 

Autoavaliación Nº  centros % 

Realizan autoavaliación 25 39,68 

Non realizan 

autoavaliación 

37 58,74 

Ns/nc 1 1,59 

TOTAL  63 100% 

Táboa 17: Dispoñibilidade de ferramentas de autoavaliación (Fig. 14, páx.51) 

 

 

Folletos Nº  centros % 

Dispón de folletos 57 90,48 

Non dispón de folletos 6 9,52 

TOTAL  63 100% 

Táboa 18: Dispoñibilidade de folletos promocionais (Fig. 15, páx.52) 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

Web Nº  centros % 

Con web propia 12 19,05 

Sen web propia 51 80,95 

TOTAL  63 100% 

Táboa 19: Dispoñibilidade de web propia (Fig. 16, páx.52) 

 

 

RR.SS. Nº  centros % 

Con perfís en RRSS 14 22,22 

Sen perfís en RRSS 49 77,78 

TOTAL  63 100% 

Táboa 20: Dispoñibilidade de perfís en Redes Sociais (Fig. 17, páx.52) 

 

 

Web institucional Nº  centros % 

Si 54 85,71 

Non 9 14,29 

TOTAL  63 100% 

Táboa 21: Promoción dos centros en webs institucionais (Fig. 18, páx.53) 

 

 

Prezo visita Nº  centros % 

Cobra entrada 14 22,22 

Visita gratuíta 49 77,78 

TOTAL  63 100% 

Táboa 22: Establecemento de prezos por visita (Fig. 19, páx.53) 

 

 

Venda Nº  centros % 

Con tenda 11 17,46 

Sen tenda 63 82,54 

TOTAL  63 100% 

Táboa 23: Venda de produtos e/ou merchandising (Fig. 20, páx.54) 

 

 

Emprego Nº  centros % 

Creou emprego 37 58,73 

Non creou emprego 26 41,27 

TOTAL  63 100% 

Táboa 24: Creación de emprego para a atención aos centros (Fig.21, páx.54) 
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Contratos Nº  centros % 

Fixo 21 56,76 

Temporal 16 43,24 

TOTAL  37 100% 

Táboa 25: Tipoloxía de contratos do persoal dos centros (Fig. 22, páx.55) 

 

 

Nivel de estudos Nº  centros % 

Básicos 5 7,94 

Medios  10 15,86 

Universitarios 48 76,20 

TOTAL  63 100% 

Táboa 26: Nivel académico dos intérpretes (Fig. 23, páx.56) 

 

 

Formación en IP Nº  centros % 

Con formación en IP 18 28,58 

Sen formación en IP 43 68,25 

Ns/nc 2 3,17 

TOTAL  63 100% 

Táboa 27: Formación en interpretación do patrimonio (Fig. 24, páx.56) 

 

 

Comunidades locais Nº  centros % 

Con relación 18 28,57 

Sen relación 45 71,43 

TOTAL 63 100% 

Táboa 28: Relación dos centros coas comunidades locais (Fig. 25, páx.57)  
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Anexo IV: Transcrición das respostas da 

pregunta nº 15 da entrevista:  
 

P15: Dada a súa experiencia, identifica vostede algunha deficiencia sobre a que 

actuar para mellorar a xestión do centro? 

- A exposición quedou obsoleta. Cómpre renovala. 

 

- Precísanse máis medios interpretativos para optimizar a exposición, como un 

audiovisual. Tamén cómpre restaurar e pór novas pezas na exposición. 

 

- Cómpre mellorar a accesibilidade do punto de acollida ao visitante ou primeira 

atención. Tamén sería interesante contar cun departamento de didáctica ligado á 

divulgación dos contidos da exposición. 

 

- A situación da zona de recepción non conta cunha boa accesibilidade para 

atender ao público. Tamén se poderían mellorar o protocolo de atención ao 

visitante. 

 

- Os contidos e os medios da exposición van quedando obsoletos. Tamén 

precisamos atraer máis público. 

 

- É preciso pór medios para levar a cabo un procedemento de avaliación da 

satisfacción do visitante. 

 

- A sinalización para chegar ao centro é escasa. Tamén falta publicidade. 

 

- Habería que contratar máis persoal. 

 

- Falta promoción, poder ter persoal especializado para profesionalizar a atención 

ao público, difundir o centro entre os colexios e pór medios para avaliar a 

satisfacción do visitante.  

 

- Precisaríase máis persoal para optimizar os horarios de atención ao visitante. 

 

- Falta implicación da Administración na promoción e conservación do patrimonio 

da zona. 

 

- A situación do centro de interpretación non é axeitada […]. Isto respondeu no seu 

momento a unha cuestión política. 

 

- Cómpre integrar o centro no conxunto de recursos turísticos da contorna e crear 

un produto turístico con todos eles que permita ao visitante dar un paseo pola 

nosa historia. 
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- Falta mantemento, hai varios aparellos interactivos estropeados. Isto creouse 

cunha subvención e a partires de ahí o Concello desentendeuse. Este centro 

podería estar pechado se nós non estivesemos ocupando este edificio con outros 

cometidos propios do noso traballo. 

 

- Falta promoción e, por suposto, hai xa unha sobresaturación de centros de 

interpretación. 

 

- Habería que mellorar algúns aspectos da exposición para que ao visitante lle 

quedasen tódolos contidos perfectamente claros nunha visita libre […].  

 

- Falta rematar a exposición e presentar mellor os achádegos, pero o principal 

problema é que non temos turistas. 

 

- A falta de mantemento e a pouca implicación política resta ilusión ás persoas 

implicadas nestes proxectos. 

 

- Bótanse en falta cousas moi básicas. Por exemplo, este é un dos últimos centros 

construídos en Galicia e ía estar dotado de modernos aparellos interactivos, pero 

cando se deseñou non se deron conta de que alí non había sinal de Internet, polo 

que houbo que redeseñar tódolos interactivos. 

  

- O feito de que o posto de traballo da persoa que atende ao visitante sexa 

temporal non permite realizar actuacións con proxección de continuidade. Por 

exemplo, non temos conta de Facebook e a conta de correo coa que atendemos 

ao público é privada, non institucional. A exposición, malia que é un centro 

moderno, tiña bastantes erros na información e houbo que corrixilos. 

 

- Precisamos maior dotación económica e máis pezas para a exposición. 

 

- Cómpre ampliar os horarios de atención ao visitante, pero para iso precísase máis 

persoal. 

 

- Cómpre mellorar a accesibilidade física do centro. Ademais, a poboación local non 

está implicada nos proxectos de difusión e xestión do seu patrimonio. 

 

- O centro é pouco atractivo. Temos poucas pezas. A xente non quere doalas e 

compralas resulta moi caro. Tamén falta persoal para atender o centro, aínda que 

no verán mándannos bolseiros. 

 

- Manexamos un presuposto mínimo. Precisaríase máis mantemento, enriquecer 

contidos. Dá a sensación de que estes centros funcionan moi ben cando se 

inauguran pero despois vanse deixando. 

 

- Desexamos ampliar o centro, restaurar e integrar espazos que temos pendentes 

[…] pero non temos persoal suficiente. Unha soa persoa ten que facer de todo. 
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- Hai que darlle máis vida á exposición, por exemplo con actividades 

complementarias. 

 

- Temos moi pouco presuposto e resúltanos difícil atraer colexios. A exposición 

permanente tamén é moi mellorable. 

 

- Non se pode ter alí unha persoa todo o tempo para ensinar o centro, non hai 

visitantes suficientes. 

 

- Habería que reflexionar sobre a posibilidade de buscar financiación para obter 

algún rendemento económico, como cobrar entrada ou vender merchandising. 

 

- Falta sinalización. 

 

- Poderíase cobrar pola visita, vender algo de merchandising e mirar máis polo 

mantemento. 

 

- A promoción institucional é moi mellorable. Ademais sería bo facer actividades 

para promocionar este lugar  entre a poboación local. 

 

- Hai xente da zona que nunca entrou aquí. Coñécennos máis os de fóra. 

 

- É preciso divulgar este patrimonio entre a xente máis nova. Tamén é mellorable a 

sinalización. O Concello fixo un gran esforzo neste ámbito, pero pode que resulte 

algo complexo chegar ao centro. 

 

- Hai que promocionar máis o noso patrimonio, xa que moita xente da zona 

descoñéceo. 

 

- O centro de interpretación por si so non é atractivo nin ten sentido sen a ruta ao 

que está ligado. 

 

- Visualmente o centro parece moi atractivo polo seu deseño. Non obstante, é algo 

pequeno e pouco práctico. Por exemplo, abrilo e pechalo resulta complicado. 

 

- O centro só ofrece información en galego, e isto é algo do que a xente se queixa. 

O Concello non ten capacidade económica para realizar melloras expositivas ou 

actividades. 

 

- Gustaríanos ter máis exposicións itinerantes. Tamén sería benvida xente con 

novas ideas e motivacións que dese vida a este centro. 

 

- Malia que a exposición é moi atractiva, o centro non pode ter horarios de atención 

permanente ao público. Os recortes conlevaron unha redución do cadro de 

persoal que atende aos visitantes. 
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- O deseñador quixo facer un proxecto moi atractivo visualmente, pero aquí pode vir 

un visitante, ver o centro pola súa conta, e non obter información sobre conceptos 

básicos do espazo natural, como son os seus ecosistemas. 

 

- Mellorar os horarios de atención, elaborar guións de visitas, enriquecer os 

contidos da exposición e contar cun programa didáctico para escolares. 

 

- Falta máis promoción. 

 

- Deberíanse facer actividades complementarias á exposición. 

 

- Precísase instalar audioguías para poder traducir e guiar aos visitantes en 

diferentes idiomas. 

 

- É necesaria unha inversión económica para actualizar material gráfico. 

 

- É necesaria máis promoción do patrimonio por parte da Consellería competente. 
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