HERBÓN, unha rede de proxectos de
futuro para un tempo que os reclama
Capítulo provincial da provincia Franciscana
Santiago de Compostela, 23 de abril de 2013

Quen somos?
» Asociación cultural Sementar
» Asociación Galega Amigos do Camiño
de Santiago
» Asociación de Nais e Pais de Persoas
con Discapacidade Intelectual da
Comarca do Sar (Amipa)
» Viravolta. Sociedade cooperativa galega
especializada na intervención psicolóxica e
social
» Seminario Galego de Educación para a Paz

...e así fomos chegando a Herbón
Outubro
2008

O 25 de outubro de 2008 Sementar celebra a súa
primeira actividade no convento de Herbón

...e así fomos chegando a Herbón
Agosto
2009

A Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago inaugura o Hospital de Peregrinos de Santo Antonio e
Herbón recibe nel aos primeiros peregrinos

...e así fomos chegando a Herbón
Setembro
2009

“

O Seminario Galego de Educación pola Paz
presenta o seu proxecto do Lar da Paz de Herbón

Sobre un proxecto inicial do arquitecto Pedro de Llano restaurarase
e rehabilitarase un espazo de algo máis de 1.070 metros cadrados
que acollerá o Centro pola Paz de Herbón. Terá como un dos seus
referentes principais a Baketik, o Centro pola Paz de Arántzazu
(Euskadi) situado tamén no marco do santuario franciscano de
Arántzazu en Oñati (Guipúzkoa).

”

...e así fomos chegando a Herbón

“

Outubro
2009

Na mesma época coñecemos tamén o proxecto da
Residencia Val de Herbón da Sociedade
Cooperativa Viravolta

La Residencia Viravolta Val de Herbón es un
servicio social de protección de menores que
tiene como objeto responder a unas determinadas
necesidades y circunstancias de los niños, los
adolescentes y sus familias. Este recurso de
protección se dirige específicamente a aquellos
jóvenes con una necesidad urgente de
intervención terapéutica residencial, altamente
especializada en el tratamiento de problemas
conductuales graves que pueden presentarse en
la etapa adolescente.

”

...e así fomos chegando a Herbón
O 1 de novembro de 2009 Sementar e Asociación de Nais e Pais de
Persoas con Discapacidade Intelectual da Comarca do Sar (Amipa)
asinan un convenio de colaboración para o proxecto de horta e
gandería ecolóxica e os mozos e mozas de AMIPA chegan a Herbón

Novembro

2009

...e así fomos chegando a Herbón
A Provincia Franciscana de Santiago asina convenios coas entidades que van
levar a cabo proxectos de carácter cultural e social no convento de Herbón

23/XII/2009

Decembro

2009

...e foron xurdindo outras colaboracións,
tecendo unha rede que é moito máis ampla
Fundación ProPatrimonio Rois

Ecocentro Terra Viva de Padrón

Rede Galega de Sementes
Asociación Andrea

Colectivo Lentura

Asociación de Avicultores
da Raza de Galiña de Mos

Consello Regulador da
Denominación de Orixe
Protexida Pemento de
Herbón

Instituto de Estudos Irienses

Agrupación Apícola de Galicia
Espazos Sonoros Consellería de Cultura
A Hortiña da Ponte

SAT A Pementeira
Sindicato Labrego Galego
Consellería do Medio Rural

Foro 2010 Compostela

Mercado entre lusco e fusco
Asociación de veciños/as
O Trabadoiro de Rois
TROA Conservación e Restauración S.L.

Fundación Cultura da Paz

...e as que están por vir!!
A Sociedade - Carcacía

Exalumnos do Seminario Franciscano de Herbón

...e o traballo en comunidade foi dando
froitos...
Un exemplo entre moitos:
PREMIO ÁS ACTIVIDADES PRODUTIVAS NO MEDIO RURAL POLA CONTRIBUCIÓN Á CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO TERRITORIO HISTÓRICO DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO PARA O
ANO 2009

AGACS propón á Sociedade Agrícola de
Transformación A Pementeira, de Herbón
–Padrón-, como candidata ao premio que
convoca a Consellería de Cultura e
Turismo da Xunta de Galicia

A SAT A Pementeira acada unha
mención especial de 7.500 euros
na súa categoría e destina o
25% deste premio para
colaborar nas actuacións
levadas a cabo no albergue de
peregrinos de Herbón

Colabora con A
Pementeira na
redacción e
elaboración da
candidatura

Apoian a
candidatura

Convidada por AGACS, A
Pementeira promove os
pementos de Herbón na II Feira
por los Caminos de Santiago
celebrada na localidade
abulense de Gotarrendura

...despois de 4 anos seguimos adiante cos
nosos proxectos....

...porque a realidade actual
fainos máis necesarios ca nunca

O proxecto de Sementar

Porque nesta terra agromará
canto sementemos... o que ela
nos ofrecerá despois

...Sementar para?
Sementar nace no outono de 2008 como unha
asociación cultural e medioambiental vinculada a un
espazo privilexiado, o que conforman a horta e o
edificio do convento franciscano de Herbón, e a un
proxecto que enfocamos en dúas direccións: converter
este espazo nun lugar de produción e fomento da
agricultura e a gandería ecolóxicas e preservar e
poñer en valor o seu rico patrimonio cultural.

En pouco tempo, e grazas ao encontro dun
grupo de homes e mulleres con afeccións e
proxectos comúns, sentamos as bases do que
vai ser o noso traballo no futuro, encamiñado
a facer que este sexa un espazo desde onde
proxectar ao mundo novas formas de habitar
o noso contorno natural e de recuperar e
revalorizar a nosa cultura rural.

http://sementar.wordpress.com

Os nosos fins
• Desenvolvemento e difusión do ecoloxismo e da educación
ambiental
• Desenvolvemento e difusión da agricultura e gandería ecolóxicas
• Posta en marcha de actividades para o desenvolvemento e
dinamización do medio rural
• Creación de mecanismos de recuperación e posta en valor do noso
patrimonio, non só coa intención meramente museística se non
para enchelo de contidos
• Potenciación dos valores de igualdade, tolerancia e paz
• Potenciación da identidade e da cultura galegas mediante o
compromiso cos nosos valores culturais e lingüísticos

Cursos e xornadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de agricultura e gandería ecolóxicas I: Xornada de iniciación á compostaxe (novembro 2008)
Curso de agricultura e gandería ecolóxicas II: Xornada de programación de cultivos (xaneiro 2009)
Curso de cociña vexetariana (marzo 2009)
Curso de agricultura e gandería ecolóxicas III: Obradoiro de conservas (setembro 2009)
Xornada micolóxica: estudo dos cogomelos atopados no convento de Herbón (novembro 2009)
Xornada de poda e enxerto (decembro 2009)
Xornada práctica de poda e enxerto (xaneiro de 2010)
Obradoiro de elaboración de xabóns naturais (marzo de 2010)
Xornada de poda e enxerto de árbores de cítricos (abril de 2010)
Xornada de avicultura ecolóxica familiar (xuño de 2010)
II Xornada Micolóxica (outubro de 2010)
Obradoiro de restauración artística coa colaboración de Javier Tembra (febreiro de 2011)
Curso de cociña para nenos e nenas (abril de 2011)
Curso de iniciación á apicultura (xuño de 2012)
Obradoiro de reciclaxe creativa (decembro de 2012 ata febreiro de 2013)

Actividades culturais, roteiros e concertos
•
•
•
•

Xornada da Castaña (outubro 2008)
Concerto de Nadal: Collegium Compostellanum (decembro 2008)
Roteiro guiado polas brañas de Laíño, no Concello de Dodro (xuño de 2010)
Cola ora ió a a tividade Xor ada de a iñada a través do Ca iño de “a tiago pola ruta do Ca iño
Portugués e a ruta do Mar de Arousa e concerto de Silva de Sons, dentro do ciclo Espazos Sonoros da
Consellería de Cultura e Turismo (setembro de 2010)
• Colaboración no concerto de Wilbert Hazelzez e Harmonía Artificiosa de do ciclo Espazos Sonoros da
Consellería de Cultura e Turismo (outubro de 2010)
• Concerto de Nadal 2010 con O Coro da Rá
• II Roteiro guiado polas brañas de Laíño, no Concello de Dodro (xuño de 2011)
• Espazos Sonoros, concerto de Quadriga Consort (setembro de 2011) e andaina por Herbón con visitas
guiadas a Santa María de Herbón, ás pesqueiras de lamprea do Ulla e as hortas de pementos de Herbón
• Visita a Castro Valente (maio de 2012)
• Concerto de Nadal da Coral Follas Novas
(decembro de 2011)
• Receitas para a Paz: Marrocos (xuño 2011)
• Receitas para a Paz: Sahara (xullo 2011)
• Concerto de Nadal: Ángeles de Compostela
(decembro 2012)
• Prese ta ió de Me orial de las osas ota les
de este colegio de Herbón" na sede da Sociedade
Cultural Padronesa (marzo de 2013)

O proxecto de Viravolta

Respostas ás necesidades de saúde,
emocionais, sociais e educativas de
mozos/as en risco de exclusión social

Residencia Val de Herbón
A Sociedade Cooperativa Galega Viravolta, dedicada á intervención psicolóxica e
social, é o nexo de unión de profesionais da psicoloxía, a intervención familiar, a
prevención de problemas de conduta y terapia familiar e o traballo no ámbito de
protección de menores. O equipo humano de Viravolta está altamente
especializado na prevención e atención a comportamentos que dificultan a
adaptación do menor ao seu entornos social, educativo e familiar.
Os eixos vertebradores da acción de Viravolta susténtanse en catro áreas: a
Intervención, a Formación, a Avaliación e Investigación e a Xestión,
transversais todas elas a calquera das actuacións que esta cooperativa desenvolve
A misión da entidade é traballar para ofrecer servizos de calidade na atención ás
necesidades das persoas, familias, grupos e comunidades co fin de lograr o seu
benestar persoal e social.

Residencia Val de Herbón
Datos identificativos do proxecto:
Denominación: ‘eside ia VI‘AVOLTA - Val de Her ó .
Tipo de recurso: residencia de carácter terapéutico infanto-xuvenil para menores en situación
de desprotección
Número de prazas: 20 prazas de acollemento residencial en réxime especial
Horario: permanente, todos os días do ano
Financiación e dependencia: titularidade privada, con posibilidade de concertar prazas coas
Administracións públicas responsables no ámbito de protección de menores.
Tipoloxía do centro
A residencia Viravolta - Val de Herbón ten a vontade de atender a un sector da poboación preadolescente e adolescente en situación de tutela ou garda administrativa que padeza
transtornos mentais e que requira dunha asistencia (atención, tratamento e intervención)
educativa e psicolóxica continuada especializada que non é posible realizar desde o ámbito
familiar.

O proxecto de AMIPA

Igualdade de oportunidades
para persoas igual de capaces,
sempre desde o respecto á terra

Quen somos?

http://www.asociacionamipa.es

De onde vén o que producimos ?
Da horta do convento franciscano de Herbón.
Grazas a un convenio que asinamos en 2009
coa Asociación Sementar, con sede neste
mesmo espazo, nós mesmos/as traballamos a
horta e invernadoiro do convento de Herbón.
Facémolo dunha forma sostible, equilibrada e
social e ambientalmente responsábel. Temos
solicitado o rexistro desta horta ao CRAEGA
(Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galicia) e aínda que estamos á espera da
obtención do selo podemos garantir que a
nosa produción se axusta totalmente ás
normas da agricultura ecolóxica.

Que temos na nosa horta?
Un pouco de todo. Os produtos da temporada, que
plantamos en bancais e no invernadoiro; as froitas das
árbores que hai na horta do convento (onde se dan
desde múltiples variedades de cítricos ata avocados
mexicanos, kumquats, feixoas...); os ovos das nosas
galiñas (das razas autóctonas galegas -Piñeira e Mos-)...
e como non! os auténticos pementos de Herbón!
ecolóxicos e cultivados na mesma terra na que os
plantaron, a finais do século XVI ou comezos do XVII, os
misioneiros franciscanos que os trouxeron de América.

Por que imos aos mercados?
Porque é unha oportunidade única para dar a
coñecer o noso traballo e vender directamente
o que cultivamos e, ademais, de facelo nun
mercado que, igual ca nós, quere ofrecer unha
alternativa de consumo responsábel e
potenciar a economía local. A inserción laboral
e integración social que procuramos tamén se
basea en que teñamos a oportunidade de
coñecer aos consumidores/as dos nosos
produtos e, ademais disto, só entendemos a
agricultura ecolóxica se, ademais de
ambientalmente responsábel, tamén é
socialmente xusta.

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

Os comezos
Na calor dun fogar labrego, na
montaña de Rois, nace e medra
Carmiña, unha muller adulta con
discapacidade intelectual que cada
día se mostra responsable e feliz das
súas tarefas no taller ocupacional e
de participar nun proxecto especial: a
horta ecolóxica. Ademais, Carmiña
xoga nun equipo de baloncesto e
goza quedando cos compañeiros para
ir ao cine.

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

Os comezos
AMIPA nace no ano 1997 como
Asociación de Familias para tentar dar
resposta á falta de oportunidades dos
mozos e mozas con discapacidade
intelectual dos municipios de Dodro,
Padrón e Rois (Comarca do Sar. A
Coruña) cando finalizaban o período de
escolarización obrigatoria. Ao principio
artellouse unha modesta rede de
talleres rurais; máis tarde, no ano
2003, consolídase un proxecto integral
de formación continua que pretende
favorecer o desenvolvemento
autónomo de cada persoa con
discapacidade intelectual.

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

Cada persoa, un proxecto
AMIPA é un proxecto compartido de persoas, unha organización sen
ánimo de lucro que pretende mellorar integralmente a vida das persoas
con discapacidade intelectual e a das súas familias.

Eu quero ser máis
independente. Para
iso, a miña familia
máis eu necesitamos
apoio
Palabras de Suso

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

De volta á terra
O contexto de actuación é eminentemente rural, por este motivo hai
uns anos que AMIPA iniciou procesos de capacitación de persoas con
discapacidade intelectual en tarefas agrícolas mediante pequenas
accións formativas.

A demanda de produtos ecolóxicos na nosa contorna e o grande
interese mostrado polas propias persoas con discapacidade, fixo
priorizar a agricultura ecolóxica como unha vía de inclusión social e
laboral para algunhas persoas con discapacidade intelectual.

Asinar o Convenio de colaboración co Convento
Franciscano de Herbón e coa Asociación Sementar
fixo arrancar un proxecto fermoso de agricultura
ecolóxica no ano 2009.

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

De volta á terra
Eu sempre traballei a terra, pero facíao
ao bruto. Agora aprendín a coidala e a
non botar produtos químicos. A terra vai
como as persoas, ao seu ritmo
Palabras de Marcelino

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

Cada día...
A Comarca do Sar caracterízase por ser unha contorna rural
onde a poboación se atopa moi dispersa e dispón de escasos
recursos e precario servizo de transporte público que favoreza a
comunicación interior no propio territorio. Aquí as limitacións
son superiores ás dun contexto urbano pola falta de
oportunidades e a inexistencia dalgún servizo específico ou
xeral que dea cobertura ás necesidades de inclusión social e
laboral deste sector da poboación.

Cando queremos traballamos
moi ben. Tamén está ben que
nos veñan visitar e que Pardal
nos conte como van as cousas
Palabras de Jorge

Gústanme moito as bromas
de Roberto. Está ben rir no
traballo, non?
Palabras de Suso

A min non me importa
mollarme. Gústame ir sempre
á horta. Logo vas para a
ducha e xa estás nova outra
vez
Palabras de Sonia

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

Somos parte da comunidade
Dende o 21 de decembro de 2012,
AMIPA vende os produtos ecolóxicos das
súas hortas na Praza de Abastos de
Padrón o 1º e o 3º venres de cada mes. O
posto de venta crea dous postos de
traballo: Marcelino e Sonia terán un
contrato de traballo dentro dunha
iniciativa que promove a súa inserción no
mundo laboral e que conta coa
colaboración de Obra Social la Caixa

Nós tamén somos capaces

Palabras de Marcelino

Estou moi contenta e un pouco nerviosa
Palabras de Sonia

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade
Dous espazos privilexiados, como son
a horta da Casa Reitoral de Sorribas
(Rois) e a do Convento de Herbón
(Padrón), son a orixe dos produtos
ecolóxicos que se comercializarán
neste posto. Produtos de tempada
sementados en bancais, rotación de
cultivos no invernadoiro, froitas das
árbores milenarias de Herbón, os
auténticos pementos de Herbón...
son unha aposta por un xeito de
cultivar a modiño, sen químicos,
segundo o momento do ano,
respectando o medio ambiente de
forma sostible e equilibrada e sendo
socialmente responsables.

Esta iniciativa aposta pola
igualdade de oportunidades e
polas capacidades das persoas con
discapacidade, querendo facer
partícipes a todos os veciños e
veciñas da Comarca do Sar neste
proxecto produtivo.

AMIPA, cada persoa un proxecto de felicidade

No contexto socioeconómico
actual, poder formalizar dous
contratos laborais vinculados
á produción e
comercialización dos
produtos ecolóxicos que as
propias persoas con
discapacidade cultivan nas
hortas, é unha gozada.

Vós tamén formades parte destas boas novas.
Grazas.
Graciñas a todas as persoas coas que imos
compartindo camiño.

O proxecto do Seminario

A promoción dos valores
propios dunha Cultura de Paz

Centro pola Paz de Herbón
O proxecto de creación do Centro pola Paz de Herbón no Mosteiro que a
Orde Franciscana posúe en Herbón (Padrón), é unha iniciativa do
Seminario Galego de Educación para a Paz, da Fundación Cultura de Paz
e da Orde Franciscana.
O Centro pola Paz de Herbón terá como un dos seus referentes
fundamentais a Baketik, Centro pola Paz de Arántzazu (Euskadi), que
está situado tamén no marco do Santuario Franciscano de Arántzazu,
en Oñati (Guipúzkoa), dirixido por D. Jonan Fernández, unha institución
non lucrativa, laica, aconfesional, de funcionamento plural e aberto no
que conflúen os conceptos de paz e de ética, con claros obxectivos de
carácter divulgativo, formativo, mediador e solidario.
O Centro pola Paz de Herbón porá o acento no obxectivo da paz positiva
e na promoción dos valores propios dunha Cultura de Paz: educación
para a paz, dereitos humanos e democracia; erradicación da pobreza e
da exclusión; diálogo intercultural e interrelixioso; e resolución pacífica
dos conflitos sobre a base da xustiza, centrándose na investigación, na
divulgación e na intervención construtiva.

Obxectivos do Centro pola Paz de Herbón
Promover a Educación para a Paz,
entendida globalmente, e os valores
cívicos e democráticos entre o
profesorado, a comunidade educativa e
a sociedade en xeral.
Contribuír á formación inicial e
permanente do profesorado.
Divulgar os valores proclamados na
Declaración Universal dos Dereitos
Humanos.
Fomentar a Cultura da Paz nas aulas, na
comunidade educativa e na sociedade,
así como a convivencia pacífica e a
resolución de conflitos desde a
perspectiva do diálogo, a palabra, a
mediación e o acordo.

Realizar actividades culturais que fagan
realidade, na vida e na sociedade, os
obxectivos citados.
Colaborar e cooperar con centros similares,
especialmente, dos países máis
empobrecidos.
Establecer fórmulas de colaboración
estable con centros similares de todo o
mundo

Centro pola Paz de Herbón

O arquitecto Pedro
de LLano trazou en
2009 o proxecto
arquitectónico que
analiza o estado
actual e o esquema
do futuro
desenvolvemento
funcional do
mosteiro, no cal se
reservan, dentro da
zona que ocupará o
Seminarios, espazos
de uso común para
todos os
proxectos da casa

O proxecto de AGACS

Herbón, un proxecto solidario de
hospitalidade no Camiño Portugués

Recuperando a hospitalidade franciscana
A Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago (AGACS) rescata en Herbón o valor antigo e
novo da hospitalidade franciscana, documentada en
Herbón xa nun extracto do diario de Giacomo Antonio
Naia, frade carmelitano que peregrinou dende Italia
en 1717 / 1718.
O Hospital de peregrinos de Herbón – Padrón,
epicentro de tradicións xacobeas -, vai ligado a
un proxecto dun centro de estudos dos
camiños portugueses a Santiago, que
albergaría unha biblioteca xacobea ademais da
propia sede da AGACS cos seus arquivos
documentais.

Recuperando a hospitalidade franciscana

Finalmente el 1 de agosto, después de tres días
contra reloj realizando los últimos preparativos,
acogimos a peregrinos.
Una pareja de jóvenes andaluces inauguraron el
Hospital y nos hicieron partícipes de sus experiencias
en el Camino. Uno de sus comentarios constituyó el
mejor regalo que nos pudieron ofrecer, pues nos da
aliento y justifica nuestra presencia allí:

さDesde que salimos de Ponte de Lima no hemos encontrado nada más
que prisas y stress. Y mira tú por dónde al final de nuestro camino hemos
encontrado paz y tranquilidadざ
Esta experiencia es repetida continuamente por los peregrinos
acogidos en Herbón, como si de un mantra se tratara. La paz reside en
el interior de cada uno de nosotros pero determinados lugares y
experiencias proporcionan estados favorables para ser percibida.

Recuperando a hospitalidade franciscana

Hospitalidad supone mantener el albergue limpio, recibir y
acoger al peregrino que llega cansado, a veces extenuado, con
los pies doloridos, ofrecerle un espacio y un ambiente en el que
reponer fuerzas y compartir sus experiencias y vivencias con
otros peregrinos, en una cena en comunidad, dar información
sobre las etapas venideras, qué lugares merece la pena visitar,
qué puntos del Camino están dudosos en su señalización, dónde
puede e o trarse reposo… incluso, en ocasiones, el

hospitalero acaba escuchando al peregrino que soporta
cargas en el alma, a veces más pesadas que la mochila
que lleva a la espalda.
Esta Hospitalidad es la que
ofrecemos en Herbón, con el apoyo
y la inspiración de los extraordinarios
frailes franciscanos.

... e no libro das visitas...
Querida boa xente do
convento, moitas, moitas,
moitas grazas por curar as
nosas almas. Eu creo
fortemente que un oasis coma
o voso ten un lugar neste
mundo.
Steven (Dinamarca)
Moitas grazas por este remanso de
paz no medio do noso Camiño.
Que este acougo e os encontros
entre peregrinos que aquí se
produzan, inviten a moitos a
descubrir cal é a súa vocación no
peregrinar da vida. De novo moitas
grazas que Deus vos bendiga por
compartir con nós este curruncho
na terra.
Ángel Luis – Vigo (Galiza)

Resultaba duro crer que
xusto a un día de Santiago
sería posible atopar este
lugar de paz con esta cálida
acollida, co verdadeiro
espírito do Camiño. Moitas
grazas.
Katharina (Alemania)

Ao final un albergue onde
se sinte a hospitalidade
verdadeira. Respírase a paz
e a tranquilidade que un
peregrino se merece
despois de tanta fatiga.
Grazas de verdade.

… Chega os ao mosteiro
cheos de curiosidade. Hoxe
Elena (Italia)
despois durmir aquí, de ser
recibidos como príncipes
de ter comido moi ben, queremos dicir que temos o
corazón agradecido. Ás veces é así: Deus danos
mimos inesperados para compensar as cousas que
nos custan. Que Deus vos bendiga e que este
proxecto poida continuar, porque non hai nada
mellor para descansar o corazón, que o mimo que
Deus da, a través dos anxos que nos pon no camiño!
Samuel, Joana e
Virginia (Portugal)

O albergue de Herbón en cifras

O albergue de Herbón en cifras
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"Los hermanos, seguidores de San Francisco,
están obligados a llevar una vida radicalmente
evangélica, es decir: en espíritu de oración y
devoción y en comunión fraterna; a dar testimonio
de penitencia y minoridad; y, abrazando en la
caridad a todos los hombres, a anunciar el Evangelio
al mundo entero, a predicar con las obras la
reconciliación, la paz y la justicia y a mostrar un
sentido de respeto hacia la creación" (CC.GG art. 1)

Grazas pola súa atención

Paz e ben

