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INTRODUCCIÓN
O Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar fundouse en xaneiro de 2021 e foi recoñecido polo
Igape como agrupación empresarial innovadora emerxente (clústeres emerxentes) na convocatoria en
réxime de concurrencia competitiva IG410A. A resolución da concesión desta axuda foi publicada o día 29
de xullo de 2021.
Na actualidade hai 64 entidades asociadas vencelladas ao sector deportivo e do benestar. Dentro dos
asociados ao clúster tamén hai catro federacións deportivas da nosa comunidade autónoma.
Na Asemblea xeral ordinaria do día 20 de maio de 2022 a Xunta Directiva formada polos catro socios
fundadores convocou eleccións. Froito desas eleccións foi elixida a Xunta Directiva actual, presidida por
José Manuel Amado.
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Representante de Salvar, Formar y Socorrer S.L.

PABLO TENREIRO

JIM GRAÑA

PEDRO IGLESIAS

Representante de FCC Aqualia.

Representante de Softee Group S.L.

Representante de Gaia Gestión Deportiva S.L.

CLAUDIO ORJALES

JACOBO LÓPEZ

MARCOS  FERNÁNDEZ

Representante de Espacios Termolúdicos S.A.

Representante de 10mets S.L.

Representante de Cinfo Contenidos Informativos
Personalizados S.L.

JOSÉ MANUEL REGUEIRO

FRAN CORTEGOSO

ANTONIO RODRÍGUEZ DEL CORRAL

Representante de Run Maniak S.L.

Representante de AQA Vigo Xestión Deportiva S.A.

Representante de Motivos Singulares S.L.

JOSÉ MANUEL AMADO



Ter presenza nos lugares onde se toman as decisións relacionados coa nosa
industria, onde se crean e modifican normas e leis, nas mesas onde se elaboran os
plans estratéxicos que nos afectan. 

VISIBILIDADE E PRESTIXIO

COÑECEMENTO E INFORMACIÓN

INFLUENCIA E PROPOSTAS

Obter visibilidade en todos os ámbitos da sociedade. Transmitir unha imaxe de sector
recoñecido, facendo valer a nosa intermediación para prestixiar ás nosas empresas.
Ser unha entidade propositiva que recolla os proxectos do conglomerado de
empresas que representamos.

O Clúster debe ser unha fonte de acceso ao coñecemento e tamén unha figura
dinamizadora que leve a cabo estudos de proveito para o sector. O noso traballo
tamén é facer chegar ás empresas todo o que se fai no sector e dar a coñecer todas
as normativas, leis e axudas que nos afectan.

ESTRATEXIA
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ESTRATEXIA

5

MISIÓN Conseguir unha sociedade máis saudable a través da actividade físca

VISIÓN

2 MILLÓNS DE PERSOAS ACTIVAS

Acadar en 2030 os 2 millóns de persoas en que realicen deporte de
xeito habitual (75% da poboación) é beneficioso para toda a industria

no seu conxunto

ACCIÓN
O papel do Clúster é actuar de catalizador e coordinador do proxecto,
intermediando entre a administración pública, as empresas e demais

entidades venceslladas ao deporte



ESTRATEXIA
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PROXECTOS ESTRATÉXICOS

PLAN DE FOMENTO DA PRÁCTICA
DEPORTIVA

Ligado ao lema 2 millóns de persoas activas, que realicen deporte regularmente en Galicia, o
clúster quere involucrar ás administracións públicas nun ambicioso plan de fomento que teña
como obxectivo aumentar o número de practicantes galegos e crear unha sociedade máis activa.
Dentro deste plan, incluiríanse unha campaña de promoción do deporte e o Bono Deporte.

OBSERVATORIO DE DATOS

Estudos propostos a diferentes administracións.

Consideramos de suma importancia contar con estudos científicos de rigor para avaliar a
situación real do sector, desde todos os seus prismas.



ESTRATEXIA
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PROXECTOS ESTRATÉXICOS

PLAN DE SUSTENTABILIDADE

PLAN DE IGUALDADE

Estudos da situación actual propostas a administracións provinciais e Xunta de Galicia

Encontros informativos sobre aforro enerxético

Reunións coas institucións (FEGAMP) para creación de grupos de traballo co fin de
acordar solucións ante o incremento dos gastos enerxético

Apostamos por unha industria do deporte comprometida co planeta, apostando por enerxías
verdes que dean viabilidade medio ambiental e económica ás nosas empresas.

Loitamos por rematar coas fendas de xénero. Un dos obxectivos da entidade é acabar coa alta
taxa de abandono das mulleres na adolescencia para consolidar a ese segmento da poboación
como poboación saudable que durante toda a súa vida faga deporte con regularidade.



ESTRATEXIA
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PROXECTOS ESTRATÉXICOS

PLAN DE INCLUSIÓN NO DEPORTE

Participación en reunións
periódicas para a creación
dunha guía de actuación.

Un dos eixos estratéxicos do
Clúster é conseguir un deporte
con igualdade de oportunidades
e de acceso para calquera
persoa.

Participación nunha enquisa
cuberta por máis de 300 persoas

Froito da comisión de traballo de
coñecemento e novas empresas e da
participación de tódolas entidades asociadas,
creouse o primeiro Plan de Formación do
Clúster Galego da Industria do Deporte e o
Benestar. Composto por 20 accións
formativas demandas e necesarias para a
industria vinculadas ao sector do deporte  e o
benestar. 

Neste momento, estamos a espera da
aprobación da Secretaría Xeral de Formación
e colocación, para comezar o plan no
primeiro trimestre do 2023.

PLAN DE FORMACIÓN



ESTRATEXIA
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ACTUALIZACIÓN DAS CUOTAS DO CLÚSTER

COTAS
SEGUNDO

TIPOLOXÍA DAS
EMPRESAS

INCLUSIÓN DE
ASOCIADOS
PREMIUM-

PATROCINADORES

ADECUACIÓN
AOS MODELOS

DOUTROS
CLÚSTERES

TIPO DE EMPRESA COTA ANUAL DEFINICIÓN

MICROEMPRESA 90€
Empresa con menos de 10 persoas e cuxo
volume de negocios anual ou cuxo balance xeral
anual non supera os 2 millóns de euros.

PEQUENA EMPRESA /
CLUBS / ASOCIACIÓNS

300€
Empresa con menos de 50 persoas e cuxo
volume de negocios anual ou cuxo balance xeral
anual non supera os 10 millóns de euros.

MEDIANA EMPRESA /
FEDERACIÓNS TIPO 1

750€

Empresa con menos de 250 persoas e cuxo
volume de negocios anual non supera os 50
millóns ou cuxo balance xeral anual non supera
os 43 millóns de euros.

Federacións con menos de 10.000 licencias.

GRAN EMPRESA /
FEDERACIÓNS TIPO 2 /
CLUBS PROFESIONAIS

2.000€

Máis de 250 persoas e/ou cuxo volume de
negocios anual sexa maior a 50 millóns de euros
ou o seu balance xeral anual sexa maior de 43
millóns.

Federacións con máis de 10.000 licencias.

HONORARIO 6.000€ Asociados patrocinadores.

HONORARIO PREMIUM 9.000€ Asociados patrocinadores preferentes.



REUNIÓNS
REUNIÓN IGAPE CLÚSTERES

O día 15 de xuño celebrouse na sede do IGAPE en Santiago unha reunión entre todos os clústeres
de Galicia. Nesta reunión o director do IGAPE, Fernando Guldrís, informou das próximas axudas a
empresas. Tamén se resolveron as últimas cuestións e dúbidas sobre a xustificación das axudas de
clústeres emerxentes, que remataban nas vindeiras datas. Aproveitamos o evento para facer
Networking cos responsables dos demais clústers da nosa comundade. 

Por outra banda, Norberto Pinedo, director da área de competitividade do Igape presentou unha
plataforma de colaboración para utilizar entre todos. O noso Clúster mostrouse interesado nesa
plataforma e posteriormente informamos de que estábamos a favor desa inicativa. 

9

REUNIÓNS GRUPO DE TRABALLO INCLUSIÓN DEPORTE

Os día 16 de xuño e o 12 de setembro se fixeron
dúas reunións do grupo de traballo inclusión no
deporte formado polas seguintes entidades: Saúde
Pública, Secretaría Xeral para o Deporte, Asociación
Galega de Xestión Deportiva, Comité Español de
Representantes de personas con Discapacidad,
Federación Galega de Dano Cerebral, Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia,
Federación Galega de Municipios e Provincias.

Este grupo de traballo ten como obxectivo sacar unha
guía que facilite a inclusión das persoas con
discpacidade no deporte.

Nestas reunións se terminou de definir o cuestionario
para persoas con discapacidade e para persoas que
xestionen instalacións deportivas para facer un
estudo preliminar da situación previa.



REUNIÓNS

REUNIÓN CONSELLERÍA PROMOCIÓN DE EMPREGO E IGUALDADE

O 4 de xullo o Clúster, representado polo seu
vicepresidente, Pedro Iglesias, e a súa xerente, Sofía
Toro, acudiron a unha reunión celebrada en Santiago
con María Jesús Lourenzana, conselleira de Emprego
e Igualdade, e Susana López Abella, secretaria xeral
de Igualdade. Nesta reunión o equipo do clúster
expuso a fenda de xénero que existe no nivel de
práctica deportiva, así como na profesionalidade do
sector e propuso facer un estudo sobre estes temas.
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A resposta da conselleira foi propoñer este estudo no Consello da Muller, polo que o Clúster envíou unha
proposta dunha investigación para levar a cabo en Galicia dentro dun Plan de Igualdade no Deporte.

Por outra banda, a Conselleira mostrou interese por necesidades de formación no sector do deporte, e por
problemáticas de emprego. O Clúster expuso o problema que ten neste momento Galicia na

contratación de socorristas nas praias e piscinas da comunidade.
Posteriormente se consultou a todos os socios e socias por propostas
para enviar a consellería e finalmente enviouse unha proposta da
empresa Transgalaica relativo ao socorrismo.
A raíz diso posteriormente se falou co alcalde de Valdoviño que, a súa
vez púxonos en contacto coa FEGAMP, para ter una proposta conxunta
e tratar de resolver o problema para a vindeira tempada. Na actualidade
se lle enviou a proposta a Dirección Xeral de Emerxencias solicitando
unha reunión conxunta.

 

REUNIÓN SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

O 21 de xullo o equipo do Clúster reuniuse co Secretario
Xeral para o Deporte co obxectivo de crear un plan de
reactivación e fomento do deporte. Nesa reunión José Ramón
Lete comprometeuse a traballar na proposta dun bono de
reactivación do deporte e en formar catro grupos de traballo
conxuntos para levar a cabo dito plan.



REUNIÓNS

REUNIÓN DEPORTE GALEGO

O 12 de setembro realizouse unha reunión telemática  
na que participaron José Manuel Amado, presidente
do Clúster Galego da Industria do Deporte e o
Benestar de Galicia, Sofía Toro, xerente da mesma
entidade e Iván Clavel, xerente da Fundación
Deporte Galego.

Nesta reunión acordouse facer un webinar o venres
23 de setembro para informar a todo o sector do
deporte do reparto de fondos Next Generation para a
Comunidade Autónoma de Galicia relacionados co
Componente 26. Fomento do Deporte.
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REUNIÓN SECRETARÍA XERAL PARA O
DEPORTE

O 13 de setembro tivo lugar unha reunión en
Santiago, na sede da Secretaría Xeral para o Deporte
con Belia Méndez Directora do Servizo de Deporte
Escolar a que por parte do clúster acudiron, o
presidente, José Manuel Amado, o vicepresidente
Pedro Iglesias, a xerente, Sofía Toro. 
Nesta reunión Belia fixo unha explicación de como se
repartirán os Fondos Next Generation vencellados á
igualdade e á inclusión do Componente 26 "Fomento
do deporte".
Amais, acordouse facer un webinar coas entidades e
empresas do sector deportivo para informar das
próximas convocatorias de axudas e da posibilidade
de enviar propostas ao respecto destes fondos.



REUNIÓNS

REUNIÓN CLÚSTER SAÚDE

A finais de maio se mantivo unha ruenión coa xerente do Clúster Galego de Saúde, Gisela García-
Álvarez. Na reunión establecéronse puntos en común entre clústeres e acordouse asinar un acordo
no futuro para levar a cabo un proxecto conxunto de deporte e saúde. 

Amais, nesta reunión o Clúster da Saúde asesorounos en diversos temas, como, por exemplo, no
caso das axudas de internacionalización do IGAPE, proxectos europeos e relacións con diferentes
entidades relacionadas coa innovación e a investigación.
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REUNIÓN CLÚSTER  VIRATEC

No mes de xullo Sofía Toro, mantivo unha reunión coa súa homologa, Ana Botas, do Clúster de
Solucións Ambientais e Economía Circular (VIRATEC), no que compartiron coñecemento e
información dos clústeres. Esta reunión foi de gran importancia de cara a coñecer como funciona
outro clúster creado a mesma vez que o noso Clúster, e de cara a ver o crecemento e posibilidades. 
Froito desta reunión o noso Clúster propuxo facer unha xornada de clústeres emerxentes no IGAPE,
para explorar novas formas de finanzamento e crecemento.



REUNIÓNS INSTITUCIONAIS

REUNIÓN CO VICEPRESIDENTE SEGUNDO DA XUNTA DE GALICIA

O 8 de novembro acudimos a un encontro con Diego Calvo, vicepresidente segundo e conselleiro de
Presidencia, Xustiza e Deportes, e Jose Ramon Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte.
O clúster presentou o proxecto ante o vicepresidente e trasladaron os retos fixados polo Clúster
Galego da Industria do Deporte e o Benestar.
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REUNIÓN SECRETARÍA XERAL DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN

O 4 de novembro estivemos reunidos con Zeltia Lado, directora xeral de Formación e Colocación. A
formación é un dos eixos do Plan Estratéxico e un dos obxectivos do Clúster Galego da Industria do
Deporte e o Benestar é contar cun plan de formación propio que sirva para satisfacer as necesidades
formativas do sector.



REUNIÓNS INSTITUCIONAIS

REUNIÓN CON DIFERENTES CONCELLOS

O Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar levou a cabo reunións co concello da Coruña
e o concello de Pontevedra para presentar o proxecto e iniciar contacto de cara a futuras sinerxias e
creación de eventos conxuntos.
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VISITA A DIFERENTES ASOCIADOS

Sofía Toro, xerente da entidade, visitou durante o 2022 as instalacións de diferentes asociados para
coñecer de primeira man a súa actividade e escoitar as necesidades de cada unha das empresas. O
proceso de escoita activa é un pilar fundamental do Clúster.



REUNIÓNS INSTITUCIONAIS

REUNIÓNS AO ABEIRO DA PROBLEMÁTICA DOS CUSTES ENERXÉTICOS

O Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar e a Asociación de Empresas Xestoras de
Instalacións Deportivas de Galicia (Aexidega) reuníronse Federación Galega de Municipios e
Provincias e a Secretaria xeral de Industria co propósito de poñer de manifesto a situación que están
a atravesar as instalacións deportivas galegas por mor do incremento dos gastos enerxéticos,
especialmente as que contan con piscinas climatizadas. Creouse un grupo de traballo para atallar a
delicada situación.

O sector trasladou que os gastos estimados para este 2022 en consumo eléctrico e gas pode chegar
a triplicar os gastos do ano 2019. En concreto, unha instalación tipo con 1.000 accesos diarios e 25
traballadores puido ver como os seus gastos enerxéticos pasaron de estar arredor dos 175.000 euros
e supoñer menos do 9% da facturación da instalación a situarse preto dos 400.000, supoñendo xa o
22% da facturación do centro.
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NETWORKING

GALICIA SPORTECH CONGRESS

Os días 13, 14 e 15 de xuño celebrouse en
Pontevedra o Galicia Sportech Congress, un evento
que tivo como tema principal a transformación dixital
no deporte, e que foi organizado pola empresa
Diesemm (socia do clúster) e patrocinado por
Galicia Sport 360 (RC Celta de Vigo).

A este congreso, celebrado en modalidade híbrida
online-presencial, acudiu gran parte do tecido
empresarial galego, e participaron ponentes moi
relevantes da industria do deporte. O clúster
protagonizou unha mesa sobre a innovación no
fitness protagonizada polos responsables das
empresas Seviocio, Aqualia e Máis que Auga e
moderada pola xerente do clúster.
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PRESENTACIÓN DEPOR INNOVATION CENTER

O 7 de xullo o Real Club Deportivo da Coruña
presentou o Depor Innovation Center, unha
estrutura creada para o desenvolvemento e
aplicación dos avances tecnolóxicos aplicados ao
deporte para mellorar o rendemento do clube. Todo
isto a través da sinerxía entre deporte e tecnoloxía
para aproveitar os recursos xerados e buscar o
crecemento no sector deportivo
O Clúster asistiu ao evento de presentación e
mantivo un encontro con David Villasuso, director
xeral do clube.



NETWORKING

PRE-EUROPEO HOCKEY OURENSE

Torneo de seleccións absolutas disputado en Ourense
entre o 17 e o 20 de agosto. España gañou o torneo e
obtivo a clasificación directa para o europeo tras xogar
ante Portugal, República Checa e Polonia.

O Clúster acudiu a un dos partidos de España para
coñecer ás instalacións da Mariñamansa e ter un
encontro coa Federación Galega de Hockey, membro
do Clúster, así como manter unha reunión co Director
de Deportes de Expourense, entidade asociada ao
Clúster.
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CAMPIONATO INTERNACIONAL CAMINO DE SANTIAGO

As instalacións do Aeroclub de Santiago acolleron a
segunda edición do Campionato Internacional Camino
de Santiago, que reuniu aos mellores xogadores do
mundo de cróquet.

Sofía toro, mantivo unha reunión coa xerente do clube
Marisa Barandiarán e o presidente da Federación
Española de Croquet José Luis Alvarez - Sala.

II CONGRESO MULLER, SURFING E SOSTENIBILIDADE

Mesa I "O Liderado das mulleres na industria do deporte", xunto con
Graciela Toba, presidenta da Federación Galega de Baile Deportivo;
Cristina Castillo, directora de Son do Mar Surf School; e Cristina Irisarri,
profesora de ioga e surfista.
Mesa II "A sostenibilidade do surfing como destino turístico" xunto con
Nacho García Mera, responsable de medioamiente da Federación
Española de Surfing; Alberto González, Alcalde de Valdoviño e Jacobo
Suárez, Director de Goodlife Consultores. 

A praia da Frouxeira foi escenario dunha proba do Campionato de España
2022, coa disputa das categorías Open Masculina e Open Feminina, amais
da categoría Masters (maiores de 35 anos). Neste evento a Federación
Española de Surfing celebrou o II Congreso de Muller, Surfing e
Sostenibilidade no Océano Surf Museo de Valdoviño.  

Neste encontro o Clúster participou nas dúas mesas organizadas e
moderadas por África Álvarez, directora xeral IINS (Instituto Internacional
de Excelencia e Certificacións Deportivas)



NETWORKING

ATLANTIC MEET

Os días 15 e 16 de setembro tivo lugar en Pontevedra o
Atlantic Meet, a primeira edición dun congreso que se
definía como un congreso pioneiro centrado nas
relacións persoais. No seu programa tivo un importante
peso o deporte, con ponencias como as de Toni Nadal,
Teresa Portela ou Ezequiel Mosquera. Desde o Clúster
Galego da Industria do Deporte e o Benestar se
colaborou co evento difundindo a inscrición entre as
empresas asociadas, as cales, por formar parte do
Clúster tiñan acceso a un desconto.
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EVENTO GAIN

Tamén en setembro, o sábado día 17, a Axencia Galega
de Innovación, ao abeiro do seu programa de
actuacións participativas abertas a toda a sociedade
dirixidas a informar da nova RIS3 (Estratexia de
Especialización Intelixente) de Galicia, organizou en
Marín un evento no que se puxo de relevo a importancia
dun modelo de vida saudábel. Alí estivo Sofía Toro,
como xerente do Clúster, acompañando a deportistas
como Desirée Vila, Tamara Echegoyen e Irene Trabazo.
Neste encontro se acordou facer unha xornada
conxunta con GAIN para informar aos asociados do
clúster das axudas de innovación.

DEPORTE E ODS
O día 21 de setembro tivo lugar a xornada “Deporte e ODS”, baixo
o lema “A importancia do Deporte para a redución da
desigualdade”, un evento organizado pola Deputación de
Pontevedra e a Federación Española de Municipios e Provincias
(FEMP), coa colaboración do Consello Superior de Deporte. A
xornada destacou a importancia da actividade deportiva no
establecemento de estratexias locais para o cumprimento dos ODS
da Axenda 2030. Alí se tivo un breve encontro con José Manuel
Franco, presidente do Consello Superior de Deportes e Secretario
de Estado para o Deporte, Jennifer Pareja asesora do presidente
así como coñocer a Mercé Barrientos Varela, presidenta da
Asociación Mulleres Deportistas Galegas e Loli Garrido directora
adxunta da Escola Denis Suárez. Por outra banda David Suárez,
responsable da empresa Diesemm, socia do clúster, foi o
encargado de organziar o evento.



NETWORKING

CONGRESO XESTIÓN DEPORTIVA

Sofía Toro formou parte da delegación galega que
acudiu ao Congreso de Xestión Deportiva da
Federación de Asociacións de Xestión do Deporte de
España. Representando a industria galega do deporte
nun evento que tiña como temática analizar as
tendencias do deporte e a súa xestión ao servicio da
sociedade.

19

FEIRA EMPREGO DA UDC

O Clúster Galego da Industria do Deporte e o
Benestar contou cun stand propio na Feira do
Emprego organizada pola Universidade da Coruña.
Froito do convenio asinado coa universidade a
entidade estivo explicando o noso traballo ao
alumnado asistente e recollendo CV das persoas
interesadas en formar parte do persoal da industria
do deporte.

ENCONTRO IBÉRICO

Estivemos presentes no I Encontro Ibérico de Empresas e Organizacións Profesionais do Sector
Deportivo e o Ocio, evento organizado en Extremadura. O Clúster compartiu escenario con entidades
como a Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid), a Asociación
Española de Empresarios de Servicios Deportivos (Aeesdap), Portugal Activo ou a Confederaçao do
Comercio e Serviços de Portugal.



NETWORKING

ENCONTRO DIRECTIVAS INDUSTRIA DO DEPORTE

Sofía Toro, como directiva da industria, acudiu á décima edición do encontro M Líder, que tivo
lugar nas instalacións de Termaria Casa del Agua, empresa asociada ao Clúster. Durante a
xornada celebráronse charlas en torno ao liderazgo feminino, os retos e o papel da muller na
xestión deportiva.
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SPORTUR GALICIA

O Clúster Galego da Industria do Deporte contou cun stand propio na edición de 2022 do Sportur
Galicia. O stand estivo a disposición das empresas asociadas ao Clúster que quixeran contar con
presenza no evento. Alí estivemos acompañados por Lamas Bike, Kairos, Prado Surf e La Fuga.

Amais, Sofía Toro participou como ponente no Congreso Internacional, compartindo mesa redonda con
Patricia Argerey, de GAIN, e Xosé Luis Fernández, de AGETAN.



ONLINE ONLINE

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
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Eventos organizados polo Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar.

WEBINARS FONDOS NEXT GENERATION

Neste evento informativo foi impartido por Iván Clavel,
xerente da Fundación Deporte Galego, integrada na
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. O
motivo do Webinar foi contar coa explicación, por parte
da administración autonómica, sobre como se pensaban
impartir os fondos Next Generation recibidos para a
prescrición de exercicio físico.

No segundo dos webinars informativos organizados
en setembro, Belia Méndez, xefa do servizo do
deporte en idade escolar detallou como será o reparto
dos fondos europeos recibidos por Galicia destinados
a igualdade e inclusión no deporte.



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
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USO DA BIOMASA EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Xunto ao Clúster da Biomasa organizamos unha xornada sobre o uso da biomasa en instalacións
deportivas. A xornada finalizou cunha visita ao centro deportivo de Oleiros, xestionado pola empresa
Aqualia e á piscina municipal de Carballo. Foi un evento vencellado á comisión de traballo do clúster:
Transición á sostebilidade enerxética.

TENDENCIAS ACTUAIS EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

A finais de outubro, xunto Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) organizamos un workshop no que se
afundou nas tendencias actuais no eido da nutrición deportiva. O evento contou coa participación de
expertos na materia que congregaron a máis de 50 persoas. O peche do evento contou coas
intervencións institucionais de Silvia  Suárez Luque, en representación da Dirección Xeral de Saúde
Pública e de Belia Méndez Rial, en representación da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia.

Para finalizar a xornada, as e os asistentes a este workshop tiveron a oportunidade de visitar as
instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, onde puideron coñecer de
primeira man como é a alimentación das e dos deportistas que están adestrando no centro.



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
II ENCONTRO DA INDUSTRIA DO DEPORTE GALEGO

O 'II Encontro da Industria do Deporte Galego' será unha xornada para favorecer a relación entre os
axentes do ecosistema deportivo galego e a xeración de sinerxías. Tamén servirá para debatir sobre
os retos e prioridades da industria do deporte e fomentar a participación de todos os axentes
implicados na detección de necesidades para a transformación do sector co obxectivo de estar
preparados para os cambios socios, culturais e tecnolóxicos que están por producirse nos próximos
anos. 

PROGRAMA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
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Benvida institucional.

Ponencia inaugural. 

Café Networking

Mesa 1. Os retos da industria do deporte galego:
Igualdade, innovación e sostenibilidade. 

Mesa 2. Deportistas de alto rendemento no
ecosistema da industria do deporte galego.

Ponencia clausura

             - Ezequiel Mosquera | Emesports.

             - Cristina López Villar | Universidade da Coruña
             - Isidoro Hornillos | Federación Galega Atletismo
             - Jacobo López | 10 Mets

             - Begoña Fernández | Balonmán
             - Alberto Seoane | Tenis de Mesa
             - Iván Raña | Tríatlon

Aproveitouse o evento, organizado na Coruña, para xuntar ás nosas empresas asociadas para levar
a cabo unha Asemblea Xeral Extraordinaria na que se aprobaron as cotas para a anualidade do 2023
e deuse conta da situación actual do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar.
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No último ano os perfís de redes sociais do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar están
a manter un crecemento sostible e moderado, sendo actualmente Instagram a rede social con maior
número de followers, contando actualmente con preto de 700 seguidores.

Tanto en crecemento de seguidores como en interaccións coas contas do Clúster percíbese un
incremento a partir do inicio do mes de setembro, coincidindo con final das vacacións para moitos
traballadores do sector e o regreso a actividade para moitas das persoas usuarias das empresas
asociadas ao Clúster.

O mes de outubro, co aumento de actividades organizadas pola entidade, consolidouse a tendencia
que demostra que Instagram e Linkedin son as redes sociais con maior segumento. 

Amais Twitter, malia que o crecemento en seguidores non é tan elevado segue a demostrar unha
interesante taxa de interacción. De feito, no último mes, con só 2 followes máis tivemos un 200% de
impresións máis.

TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN FACEBOOK
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COMUNICACIÓN

TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM E LINKEDIN



COMUNICACIÓN

ENTREVISTAS

Na páxina web do Clúster publícanse periódicamente
entrevistas ás persoas encargadas de cada unha das
empresas asociadas ao Clúster. A idea desta iniciativa
é dar a coñecer a actividade de cada unha das
empresas e profundizar na industria do deporte,
coñecendo a visión do panorama actual de empresarios
que traballan diariamente no noso sector. A Federación
Galega de Piragüismo, 10mets ou Brezzz son algúns
dos exemplos de empresas que xa pasaron por esta
sección.
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ACTIVIDADES

Na páxina web do Clúster Galego da Industria do
Deporte e o Benestar tamén publicanse regularmente
as actividades organizadas pola entidade ou aquelas
nas que se participa de maneira activa. A participación
ou organización neste tipo de eventos amais de
publicarse na web se notifica sempre a través de email
a todos e cada un dos socios do Clúster, xa sexa nun
email normal ou a través dunha Newsletter.

NOVAS

O portal web do Clúster tamén empregase de xeito
recurrente para informar das principais novidades do
funcionamento interno da entidade, facilitando a
información e permitindo acceder de xeito máis sinxelo a
aqueles mecanismos participativos que teña que abrir o
Clúster nalgún momento concreto do ano.



COMUNICACIÓN

PERCORRIDO POLA INDUSTRIA

26

CAMPAÑAS



MEMORIA ANUAL
2022


