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Nós en China, China en nós:  
O Plan China en ruta. Unha ollada universal 
cunha perspectiva GaliChina nun mundo 
confinado
Marola Padín Novas
Analista do Observatorio de la Política China, IGADI 

Resumo: O presente traballo ten coma obxectivo a análise da situación das relacións entre Ga-
licia e China. A necesidade de empregar o Camiño de Santiago coma eixo simbólico do diálogo 
UE-China, en contacto coas novas formas da Nova Ruta da Seda chinesa estímase coma unha 
ferramenta útil que permitiría artellar un plan máis completo de cara a un futuro onde a incerti-
dume debe ser sustituída por ideas que aporten solucións as consecuencias negativas derivadas 
da pandemia da Covid-19. 
Palabras chave: Camiño de Santiago, Ruta da Seda, Galicia, China, ODS, cidades, acción 
exterior, soft-power das cidades

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de las relaciones entre Galicia 
y China. La necesidad de emplear el camino de Santiago como eje simbólico del diálogo UE- 
China, en contacto con las nuevas formas de la Ruta de la Seda china se estima como una 
herramienta útil que permitiría articular un plan más completo de cara a un futuro donde la in-
certidumbre debe ser sustituída por ideas que aporten soluciones a las consecuencias negativas 
derivadas de la pandemia Covid-19. 
Palabras clave: Camino de Santiago, Ruta da Seda, Galicia, China, ODS, ciudades, acción 
exterior, soft-power de las ciudades

Abstract: The present work aims to analyze the relations between Galicia and China. The 
need to use the Camino de Santiago as a symbolic axis of the EU-China dialogue, in contact 
with the new forms of the Chinese Silk Road, is considered a useful tool that would allow the 
articulation of a more complete plan for a future where the uncertainty must be replaced by 
ideas that provide solutions to the negative consequences derived from the Covid-19 pandemic.
Keywords: pilgrim, St James’ Way, Silk Road, OBOR, Galicia, China, cities, acción exterior, 
municipal soft-power

1. Introdución

O 2020 é o ano do centenario do denominado Grupo Nós e dende o IGADI quérese man-
ter ese espírito galeguista e universal con atención as relacións internacionais. Así, queda ben 
resumida esta idea no título da publicación deste centro “para comprender o mundo desde aquí”. 
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Nesa fotografía actual do século XXI China cobra un papel relevante no taboleiro internacional 
e é indispensable coñecer e recoñecer os nosos puntos fortes, e tamén os débiles, nun diálogo 
sino europeo no que Santiago de Compostela pode configurarse como capital do mesmo. 

Xa son dez anos da publicación no Tempo Exterior Nº 20, volume X (segunda etapa) 
daquel artigo que leva por nome “Un Plan China para Galicia”. Unha década de moitos avan-
ces no eido empresarial, numeroso o incremento de convenios entre universidades galegas e 
chinesas, unha aproximación entre pobos mediante o aumento de estudantes de ámbolos países 
na ensinanza e aprendizaxe das linguas castelá e chinesa pero segue a existir unha fraxilidade 
nunha aposta política decidida no pulo definitivo cara un achegamento entre Galicia e China. 
Este traballo quere dar conta do conseguido ata o de agora así como as ideas que hai sobre a 
mesa para un futuro de cooperación entre 

O presente artigo consta de catro partes. Unha primeira introdución na que se fai un 
percorrido histórico polos distintos exemplos ao longo do tempo no que persoeiros de diversa 
índole achéganse a Oriente con diversos propósitos. Unha segunda parte que da conta do por-
qué Galicia debe estar presente en China, antes de explicar na terceira parte as posibilidades 
que a axenda 2030 aporta de cara a ofrecer propostas de futuro e de posicionamento de San-
tiago como capital do diálogo sinoeuropeo. A cuarta parte establece unas liñas xerais sobre 
o emprego de redes, convenios e irmandamentos para propulsar os plans de actuación entre 
Galicia e China.

2. Percorrido histórico galego cara o continente eurasiático

O Camiño de Santiago fai referencia a existencia de varios camiños cunha única di-
rección Santiago de Compostela primeiro e Fisterra posteriormente. Europa, principalmente, 
conectaba así con Galicia, pero como conecta Galicia co mundo? 

Observando á historia pódese ver o relato de viaxes máis antigo do noso país foi escrito 
por unha muller galega chamada Exeria. Unha dama que no século IV describiu os pormenores 
da súa viaxe de peregrinación á Terra Santa. Xerusalén, Exipto, o Sinaí e Mesopotamia foron 
espazos do Oriente Próximo pormenorizados no na súa obra Itinerarium Egeriae.

Ulteriormente, nese regueiro histórico que conecta Galicia con Oriente, alá por 1397, un 
pontevedrés sería enviado como embaixador polo Rei Enrique III, cara o lonxano Oriente ante 
a corte de Timur o Mongol. Paio Gómez de Soutomaior tiña como obxectivo da viaxe trabar 
amizade co Gran Tamerlán e evitar así que a expansión do imperio musulmán afectase a España 
na Idade Media. Paio Gómez de Soutomaior conseguiu tal empresa con éxito ao participar na 
batalla na que o Gran Tamerlán vence ao turco Bayeceto.

Máis tarde, en 1520 os nobres galegos conseguirían que nas Cortes de Castela o Rei 
Carlos I propuxera que Galicia tivera a Casa da Especiaría na Coruña. Os galegos estaban 
moi interesados no mercado das especias dende as Molucas (Indonesia) e o sudeste asiático. 
O importante rol de Don Fernando de Andrade destaca por investir nas expedicións aínda que 
máis tarde resultaran en fracaso. A vida da Casa da Especiaría foi curta pero viva e da conta 
da disposición, actitude proactiva e a decisión de querer ter un papel relevante no comercio das 
especias co mercado do norte de Europa. Galicia emprendía a súa aventura.
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De Oriente a Occidente. Armenia é o país do que se ten constancia do primeiro peregri-
no documentado, Simeón de Armenia, ano 983 ó 984. De tódolos xeitos non se pode precisar si 
Simeón chegou a Compostela desde Armenia ou desde outro punto de Europa, como Roma. No 
século XII tamén está rexistrada a visita dun arcebispo de Nínive-Irak- acompañado por varios 
prelados armenios.

A Ruta da Seda naceu sendo un concepto non un itinerario físico. A pesares da idea xe-
ralizada de que a ruta da seda comeza no lonxano Oriente, non foi así como se fundou. Oriente 
non coñecía Occidente e viceversa. Samarcanda coñecía os dous. Así, ese territorio intermedio 
entre estes dous puntos desfrutaba dun progreso sen igual en tódalas áreas: infraestruturas, 
cultural etc. Era lugar de paso para diplomáticos, peregrinos, comerciantes e guerreiros. A idea 
de chegar a Samarcanda non era exclusivamente a de mercar cos mellores produtos senón tamén 
aprender novas ideas, de intercambiar culturas, tradicións, relixións e linguas. 

A vía marítima era unhas das máis empregadas e Venecia o punto clave en territorio 
occidental máis importante para a admisión de mercadorías de luxo como as especias e as teas 
de seda. A recepción destes produtos unha vez chegaban a península posiblemente empregaran 
as vías romanas xa existentes para rematar no norte. Concretamente no Mosteiro de Celanova. 
Entre o tesouro de Frai Rosende atópanse ricas teas que viñan de Bizancio. 

Na actualidade a nova Ruta da Seda que recibe o nome de “A Franxa e a Ruta” remata 
por terra en Madrid. Parte de Yiwu, e despois de percorrer máis de 13.000 quilómetros por fe-
rrocarril pola vía de Kazajistán e pasando por Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemaña, Francia e 
chega finalmente a Madrid. De aí ó resto da península. Ven coa carga completa de mercadorías 
e regresa case baleiro de oportunidades perdidas.

O proxecto presentado á convocatoria de O Teu Xacobeo do ano 2019 formulara coma 
obxectivo xeral do mesmo: promover unha maior comunicación entre Galicia e a China arre-
dor do Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda no horizonte do S.XXI e o diálogo UE-China desde os 
obxectivos estratéxicos das institucións promotoras do Xacobeo 2021.

3. Nós en China

Un exemplo de estarmos en China é mediante a intensificación das relacións de Galicia 
con este país. O proxecto “Xacobeo 2021-Ruta da Seda: Camiños para o Diálogo Oriente- Oc-
cidente” presentado para a convocatoria O Teu Xacobeo é un exemplo. O proxecto aspira, de 
maneira transversal, a promover unha comunidade de interese Galicia-China, que apoie a pro-
moción dos Camiños a Santiago coma eixo simbólico do diálogo UE-China, en contacto coas 
novas formas da Nova Ruta da Seda chinesa.

Este proxecto ao igual que o conxunto do traballo que realiza o IGADI enmárcase dentro 
da construción da acción exterior de Galicia, coma política pública ordenadora da conectivida-
de internacional de Galicia. A paradiplomacia é un fenómeno emerxente nos cinco continentes, 
tanto operativo na gobernanza real coma académico e mediático, sendo un exemplo paradig-
mático das novas interaccións entre o local e o global, así como da creación de competitividade 
territorial, coa produción de canais de conectividade global de todo tipo, económico, cultural, 
ou crítico para a innovación. 
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Tamén existen os conceptos de diplomacia paralela, diplomacia pública, diplomacia con-
verxente, con niveis múltiples, microdiplomacia, diplomacia identitaria, etc. O longo deste arti-
go empregarase o concepto de paradiplomacia por ser este, aínda restrinxido nos seus límites, o 
paraugas para establecer o marco das actividades e liñas de actuación aquí propostas. Así, den-
tro desa aldea global actual, a axenda internacional que desenvolven as diferentes comunidades 
autonómicas e os concellos constitúe un fenómeno de calado en tanto e canto son as institucións 
administrativas máis próximas ó habitante local e o visitante, e os beneficiarios finais desa toma 
de decisións políticas.

Neste grupo de procesos interrelacionados, a identidade, o factor cultural e humano e a 
marca Galicia teñen que ser atendida para xerar valor engadido desde os seus trazos únicos e 
universais: as diásporas, o atlantismo e o celtismo, a lusofonía, os Camiños a Santiago.

4. Axenda 2030, unha oportunidade de crecemento, mellora e posicionamento no mapa

No marco deste proxecto, tanto o Xacobeos 2021 coma o 2025 e 2027, así como a Axen-
da 2030 como elemento tractor de desenvolvemento humano global son o paraugas axeitado 
para pensar e programar unha década real de achegamento Galicia-China.

Os gobernos aprobaron a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, xunto cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) márcase unha ambiciosa axenda que estable-
ce un marco mundial ata 2030 para acabar coa pobreza extrema, combater a desigualdade e a 
inxustiza e solucionar o cambio climático. Importante é salientar concretamente os obxectivos 
8, 11 e 17. 

O obxectivo 8 (cidades e comunidades sostibles) pon no punto de mira ás cidades xa que 
dende o ano 2007 máis da metade da poboación mundial vive nestas, e prevese que ese número 
aumente ata o 60% para 2030. De todas formas, o rural non debe quedar esquecido. A situación 
de confinamento domiciliario como medida para baixar a curva nos momentos máis duros da 
actual pandemia da Covid-19 puxo de relevo a posta en valor dos espazos verdes, a urxente 
necesidade de atención ó cambio climático e a maior demanda de vivendas unifamiliares, entre 
outros. Os efectos da pandemia son diversos. Positivamente, houbo un decrecemento xeral do 
consumo e por ende da contaminación. De todas maneiras, informes como o da Axencia Euro-
pea de Medio Ambiente (EEE) subliña que houbo consecuencias negativas como o aumento do 
uso de plásticos dun só uso. Tamén se notou visiblemente unha mellora temporal na calidade do 
aire pola drástica redución de vehículos nas estradas. Neste senso, o modelo de cidade de Pon-
tevedra que aposta dende hai varias décadas por converter a esta nunha urbe para os cidadáns 
onde os coches deixan de ser os protagonistas para transformar os espazos públicos en lugares 
de conexión dos rapaces e adultos co medio seguindo o modelo de “a cidade dos nenos” do 
psicopedagogo Francesco Tonucci. Un modelo que recibiu varios premios internacionais e que 
serve de exemplo para outras cidades no mundo. Ademais, unido a aposta decidida do concello 
polo deporte a través de, por un lado, a mellora do acondicionamento de zonas con carril bici e 
das zonas próximas ó Río Lérez para, por exemplo, correr, mellorando así as oportunidades dos 
habitantes de poder realizar actividades deportivas que promovan hábitos saudábeis fan desta 
cidade un polo de atracción para vivir. Por outra banda, a organización de eventos deportivos 
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nacionais e internacionais como 2019 ITU Long Distance Triathlon World Championships si-
túan a Pontevedra como capital do deporte de élite. Este modelo urbano e a súa identidade como 
cidade deportiva conforman unha “marca Pontevedra” claramente exportable e decididamente 
en consonancia cos ODS.

No centro desta Axenda 2030 atópase unha ambición global máis centrada na actuación 
local. Así, en Galicia a Xunta de Galicia aprobou, o pasado 31 de outubro, a creación dunha co-
misión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 na nosa comunidade autónoma. 
A transparencia da información concernente as actividades e a posibilidade de participación 
cidadá mediante a rede de asociacións pode ser unha gran oportunidade de incremento da cali-
dade dos proxectos así como a mellora constante dos modelos de cidade.

Como exemplos de urbes galegas precursoras na integración das recomendacións da 
ONU compre citar o Plan Estratéxico da cidade de A Coruña (Coruña Futura 2030) e a cidade 
de Pontevedra polo seu bo facer no referente a construción dunha cidade que ten ó cidadán no 
centro do seu modelo. 

Na actualidade, a crise sanitaria da Covid-19 acelerou determinados procesos xa exis-
tentes, como o uso de internet para modelar a educación a distancia onde as vídeo clases en 
directo ou as gravacións foron o núcleo da relación entre os docentes e alumnado en todas as 
etapas educativas. O impacto da expansión do 5G permitirá incrementar a velocidade e a ex-
pansión xeográfica de moitos mecanismos de dixitalización da economía e no ámbito sanitario, 
de mellora da monitorización dos pacientes a distancia en tempo real, a descentralización dos 
servicios sanitarios ou a implantación efectiva da robótica médica nos nosos hospitais. Tele-
medicina e e-learning xa son vocábulos de uso cotiá. Un esforzo das institucións por mellorar 
as infraestruturas tanto terrestres como de telecomunicacións unido a unha posible aposta polo 
teletraballo en moitos perfís laborais pode ser unha opción de cara a “revivir” o rural. 

Á espera dunha vacinación masiva da poboación que resolva a situación sanitaria existe 
unha adaptación rápida no Camiño de Santiago. Dende o 1 de xullo, os albergues do Camiño 
de Santiago comezaron a abrir as súas portas cunha redución do número de camas dispoñibles 
e seguindo as recomendacións sanitarias específicas para estes viaxeiros. Mais como era de 
esperar a redución no número de peregrinos e visitantes é cuantiosa.

A pesares das claras diferenzas na incidencia da pandemia nos diferentes países as re-
comendacións son claras en todos os casos, mantendo a distancia física, evitando as concentra-
cións de persoas, lavando con asiduidade as mans e mantendo o correcto uso da mascara salvo 
nos casos nos que a persoa por mor de enfermidade se desaconselle o seu uso.

5. Galicia en rede

O coñecemento de China en lingua galega non é do máis recente. En Galicia temos un 
capital humano coñecedor do país do centro con persoeiros tan relevantes pola súa traxectoria 
e dedicación a tradución, ensinanza e análise política como son os casos de Fernando Pérez 
Barreiro, Pepe Castedo e Xulio Ríos.

Para comprender a coralidade das relacións entre Galicia e China no proxecto sobre o 
Camiño de Santiago e a Ruta da Seda mencionado anteriormente identifícase entre as entidades 
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e persoas consultadas unha ollada plural de entidades vinculadas ao mundo académico, econó-
mico, sociocultural, turístico e ate espiritual, que parcelou nun momento inicial a procura de 
vínculos entre Galicia e China.

Unhas das conclusións máis determinantes do proceso de investigación é que as cone-
xións entre os Camiños a Santiago e a Ruta da Seda son unha narrativa global con impacto e 
alcance global, que espertou a curiosidade e a vontade de traballo en rede de entidades portu-
guesas, europeas e americanas.

Así as cousas o Hub de Galicia con China debe ter moi presente á coordinación coa ac-
ción exterior española e europea, especificamente da man do IGADI e Casa Asia, desde unha 
perspectiva internacional.

Se ben é certo que non existe ningún documento propio público que de conta da historia 
das relacións bilaterais, si é certo que nos últimos dez anos a mesma ten dado unha volta de 
torca, especialmente co apoio de empresas galegas na China, as misións do IGAPE e até a sim-
bólica primeira visita dun Presidente da Xunta a China.

Coma no conxunto da acción exterior de Galicia existe unha recorrente nova institucio-
nal que nos achega a China, mais esporádica e con forte valor simbólico, importante mais non 
suficiente.

Os irmandamentos municipais das diferentes cidades galegas con diversas partes de 
China existen, aínda que escasos destaca negativamente a inexistencia de continuidade na rela-
ción. Sería necesaria unha recollida dos que existen xa firmados e analizar a viabilidade da súa 
continuidade coa outra parte. A presente crise económica derivada da situación de pandemia 
pode presentar nestes irmandamentos unha oportunidade para establecer novos lazos que per-
mitan ser unha plataforma para acadar diferentes convenios, marcos de actuación futura entre 
outros para a promoción sobre todo nos eidos agroalimentario, editorial e cultural, enerxías 
renovables e turismo. 

Como exemplo de colaboración descentralizada de China con Europa, destaca o caso 
exitoso de Navarra e Gansu, nos sectores de agromalimentación, enerxías renovables, auto-
moción e turismo. Ademais, Navarra é a porta de entrada do camiño de Santiago e deberíase 
aproveitar esa sinerxía. 

`Para incrementar o coñecemento social da zona de Asia Pacífico, o goberno estatal 
mencionou xa no seu Plan para rexión 2008-2012 e posteriores a extensión das actividades de 
Casa Asia a outras comunidades como Valencia, Euskadi e Galicia. Sen embargo a mesma foi 
residual, anecdótica en Galicia se non fora pola presenza do IGADI, que recorrentemente inter-
media en visitas institucionais de misións da China e Taiwán.

Nun marco máis amplo, Galicia, ao igual que outras comunidades autónomas, tamén se 
beneficia, en maior ou menor medida, non só dos logros derivados da súa propia acción exterior 
senón dos proxectos que o goberno de España dirixe a China, tales como o Ano de España en 
China (2007), participación nos Xogos Olímpicos de Beijing (2008), ou a calificación de China 
como “país preferente” pola Oficina Técnica de Cooperación Española (AECID), entre outros. 
Sen embargo, será a acción exterior de Galicia a que proxecte unha imaxe de nós clara e dife-
renciada en China aportando así beneficios directos sobre a comunidade. A nosa lingua, a nosa 
cultura e o noso tecido empresarial son chave para poder formular propostas valentes en China. 
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Ao tempo, a participación na Unión Europea trae tamén oportunidades de adoptar unha 
actitude proactiva en relación a súa vida operativa internacional e asiática. A Unión Europea 
(UE) e China finalizaron o mércores as negociacións sobre o acordo de investimento que me-
llorará o acceso ao mercado chinés para as empresas europeas e garantirá que poidan competir 
en mellores condicións con empresas do país asiático. Aínda que pasarán meses ata a súa firma 
e posterior entrada en vigor, este acordo ofrecerá un maior grado de predictibilidade nas ope-
racións. 

Son cada vez máis o número de convenios e intercambios que se establecen dende a Uni-
versidade de A Coruña (UDC), a Universidade de Santiago (USC) ou a UVigo (Universidade de 
Santiago) coas universidades en China. Como exemplo de oportunidades destacan algúns casos 
como, por exemplo, o interese amosado polo máximo responsable da Universidade de Mongolia 
nunha visita dunha delegación do Parlamento Galego a China. Dita atención centrábase nas 
ciencias ambientais e o uso eficiente da auga, aforro enerxético, enxeñeira, tecnoloxía agraria e 
enoloxía, antropoloxía e políticas autonómicas, campos nos que considera poderían explorarse 
posibles vías de cooperación con Galicia.

No conxunto da oferta universitaria da comunidade galega destaca a ausencia de pro-
gramas específicos de titulacións, cursos de postgrado e másteres vinculadas a Asia en xeral. 
Só existen materias ailladas na Facultade de Xeografía e Historia e o incremento de convenios 
de intercambio de estudantes con esta zona xeográfica. O coñecemento desta área xeográfica 
por parte dos alumnos universitarios é importante para limitar o alcance do shock cultural, as 
barreiras idiomáticas e promover o intercambio real e duradeiro así como a incorporación dese 
estudantado formado ao mundo laboral.

Tamén en relación a aprendizaxe da lingua chinesa identificamos un crecente interese e 
un aumento sostido pero lixeiro do número de estudantes de chinés en Galicia. Son as escolas 
oficiais de A Coruña, Vigo, Lugo e Ourense os centros públicos que ofertan a ensinanza desta 
lingua. Cómpre sinalar, ademais, a existencia dunha oferta de academias privadas que preparan 
cursos personalizados, de preparación dos exames oficiais de Hanban HSK. Tamén existe unha 
ausencia de cursos focalizados na formación de docentes do chinés como lingua estranxeira, 
si ben é certo o abano de oportunidades que abre internet permite compensar esta escaseza 
presencial na nosa comunidade.

Tanto a importancia da cooperación en si mesma como a necesidade de coñecemento 
da iniciativa de Xi Jinping A Franxa e a Ruta, en outubro do 2017 o IGADI (Instituto Galego 
de Análise e Documentación Internacional) xunto coa Chinese Academy of Social Sciences 
celebrou en Santiago de Compostela un Foro co nome de “La cooperación sino-europea bajo la 
iniciativa de la Franja y la Ruta”.

As ligazóns culturais entre o Xacobeo e a Ruta da Seda son infinitas, ao tempo que os 
dous itinerarios afondan na historia da Europa e China, conectando épocas e pobos, e fitos 
históricos de referencia. Sen embargo son poucos os actores socioculturais que podemos iden-
tificar con relacións coa China desde Galicia, alén do caso do IGADI, e o sector audiovisual e 
artístico, con algunhas experiencias salientables.

O descoñecemento cultural entre Galicia e China é a carencia clamorosa que invade toda 
a análise do conxunto de relacións de Galicia con China. A falla dunha proximidade histórica e 
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xeográfica, asenta na caricaturización e o descoñecemento profundo, que aínda que na inercia 
de estar a transformarse, asusta profundamente.

No eido económico, cómpre determinar a estabilidade e a consolidación dos mercados 
onde os chineses realizaron as inxeccións de capitais en Galicia: granito, conservas, constru-
ción. As inxeccións de capital chinés en Galicia pódense identificar en curva ascendente duran-
te a última década.

A hora de tratar as exportacións galegas a China, podemos tamén identificar a curva 
ascendente da última década. Sectores coma a automoción e a alimentación avanzan, con in-
crementos e descensos regulares. Todas elas sufriron un extraordinario impacto pola Covid19.

Cómpre salientar que, con maior ou menor reiteración, véñense sucedendo visitas de 
delegacións chinesas a Galicia aproveitando as súas longas xiras europeas, e a súa asistencia a 
feiras especializadas como a Semana Verde de Silleda é cousa común.

En relación a China Galicia dispón do coñecemento no eido comercial das diferentes 
Cámaras de Comercio, do Igape e da experiencia das empresas galegas en China. Ademais, a 
existencia do Observatorio de la Política China.

O mercado oriental no seu conxunto ten as súas propias características. Concretamente 
China, Hong Kong, Macau e Taiwán suscitan grande interese en Occidente pero a súa entrada 
no mercado debe ser continuada, segura e de calidade. A intencionalidade é clara por parte das 
autoridades galegas, a necesidade de atraer un turismo de calidade e non primar a cantidade. 
Iso leva tempo pero o investimento merece a pena. Na realidade práctica son necesarios máis 
recursos humanos e materiais para que estes obxectivos estean cubertos cun mínimo de eficien-
cia e unha decisión estratéxica no marco do medio-longo prazo, da década dos 20 ao S.XXI.

Na actualidade existe un amplo número de publicacións en papel e dixital tanto no ám-
bito do turismo como no eido relixioso sobre o Camiño de Santiago. Necesítase tradución e 
difusión. Internet (webs, blogs e redes sociais) é unhas das mellores opcións aínda que non debe 
ter a exclusividade, si relevancia.

A orientación de turismo de Galicia cara o mercado chinés está baseado en tres eixos 
principais: gastronomía, natureza e cultura. E así debe seguir sendo. Afondar nestes puntos é 
clave para asegurar atraer o público chinés.

En España si existe un gran número de asociacións de peregrinos e paulatinamente un 
número maior de axencias de viaxe chinas que axudan na primeira toma de contacto con todo 
o necesario para comezar a viaxe.

A orientación de turismo de Galicia cara o mercado chinés está baseado en tres eixos 
principais: gastronomía, natureza e cultura. E así debe seguir sendo. Afondar nestes puntos é 
clave para asegurar atraer o público chinés.

En España si existe un gran número de asociacións de peregrinos e paulatinamente un 
número maior de axencias de viaxe chinas que axudan na primeira toma de contacto con todo 
o necesario para comezar a viaxe.

A localización de Galicia, no outro extremo con respecto a China supón un atractivo 
así coma un obstáculo. A inexistencia da alta velocidade a Madrid dificulta tanto o retorno dos 
peregrinos asiáticos para ir ao aeroporto así como o desprazamento de viaxeiros ou turistas que 
non sendo peregrinos deciden achegarse a Galicia.
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A escaseza de información sobre Galicia en China fai que moitos “potenciais viaxeiros” 
aposten por destinos máis coñecidos e mellor comunicados da Península para visitar.

A presenza do Camiño de Santiago nos medios internacionais está principalmente en 
lingua inglesa en xornais británicos como The Guardian ou o New York Times. A procura de 
ter unha maior presenza en lingua chinesa para que o público chinés acceda a información 
directamente na súa lingua a través de canles oficiais aporta un maior grao de seguridade na 
información.

Sobre China destaca a ausencia de información traducida ao chinés. Só un dos folletos, 
o referido a Galicia en xeral está traducido, cando o turismo termal e sobre todo o cultural é 
moi demandado polo público chinés. Unha demanda é a pouca información en internet (apps, 
webs, blogs) en chinés. Esta sería unha rama a explorar. Como xa foi mencionado anteriormente 
a existencia da Xunta nas redes sociais chinas daría un pulo moi grande o turismo chinés. Tu-
respaña xa ten este servizo en http://www.visitspain.com.cn/ 

Por outra banda, cómpre salientar que nunha mentalidade confuciana, o intercambio 
“oficial” cobra unha atención relevante sobre todo con actores estranxeiros. Así, nun país coma 
China onde existe unha forte presenza da Administración a dimensión política e institucional 
é de grande relevancia e facilita o desenvolvemento dunhas comunicacións máis directas cos 
nosos interlocutores. Para acadar un alto grado de entendemento é necesario o asesoramento 
de expertos, tradutores e vontade política. Só así se poderá alcanzar un diálogo de calado cos 
axentes chineses en chinés.

Tanto na visita institucional no país de destino, China, coma a oportunidade que supón 
a recepción dunha visita institucional dende China, existe a necesidade de proxectar unha boa 
imaxe da nosa comunidade autónoma.

Na época actual, non entanto, o confucianismo está experimentando un curioso rexur-
dimento debido a que os sectores máis conservadores chineses reclaman unha volta aos valores 
de respecto, xenerosidade e amor filial, en perigo polo acelerado cambio social e económico, 
as modas occidentais, o materialismo, as novas tecnoloxías, o estrés laboral e o consumo des-
mesurado. Esta base filosófica é importante coñecela para saber como relacionarnos con eles.

Un actor importante é a diáspora galega como capital relacional, como vangarda da 
nosa internacionalización. A posibilidade de aproveitar os recursos humanos existentes no país 
pode ser de gran utilidade. Por unha banda, de maneira informal, pódese acadar información 
de como se funciona nesa zona en concreto, ter intérpretes na zona, aforrando así custos de des-
prazamento ao país de destino e artellar unha rede de comunicación antes e despois das visitas 
institucionais. A nosa diáspora experimentou grandes cambios na súa composición. Pasou de 
ter un perfil educativo baixo ou moi baixo nos anos 50 e 60 a ter un perfil alto ou moi alto na 
actualidade. Desaproveitar ese capital humano no exterior sería un erro. A atracción de talento 
debe ser unha constante. Dotar de contido a xa creada Asociación de galegos en China pode 
ser un bo comezo. Recentemente comezóuselle a prestar atención ao que pode nomearse como 
“diáspora profesional”, é dicir, a diáspora que se crea a partir da emigración de traballadores 
dun nivel profesional e educativo relativamente alto. Analizar o papel da diáspora galega en 
China e como esta pode ter un peso importante no crecemento económico das empresas galegas 
alí é un estudio pendente e necesario. A creación de canles de networking entre os membros da 
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diáspora, canles que facilitan contactos con empresas e entre profesionais pode axudar en dúas 
direccións. A primeira, entre os propios traballadores galegos en China. A segunda vantaxe, é 
cara Galicia, esa rede pode estar en contacto con empresas galegas que necesiten información 
no país de destino.

Como afirmou Fernando Pérez Barreiro na introdución do Breviario do Pensamento Clá-
sico Chinés “Quen estea interesado no mundo de hoxe non pode deixar de lado a China. E quen 
estea interesado no presente da China non pode deixar á parte o pasado desa cultura.” Así o sec-
tor cultural é o eixo principal no que se sustenta o presente plan de actuación. Por varias razóns. 
A primeira delas é a máxima do pensamento confuciano pois este xira arredor da educación, 
como fonte de virtude. Puidérase pensar que o pensamento confuciano queda lonxe ou relegado 
aos libros de filosofía antiga, porén, non é así. Senón todo o contrario, nestes últimos anos a 
administración de Xi Jinping volveu retomar e potenciar dita forma de pensamento que motiva 
a idea de xerarquía e valora a educación como bases dun modelo de sociedade “harmónica”.

A secular importancia da educación en China permítenos considerar a importancia de 
valorar a introdución da ensinanza da lingua chinesa na etapa de educación secundaria obri-
gatoria. Algunhas comunidades como Andalucía xa o fan e poden estudiar chinés de maneira 
curricular. Ademais na etapa universitaria son cada vez máis o número de convenios e in-
tercambios que se establecen dende a Universidade de A Coruña (UDC), a Universidade de 
Santiago (USC) ou a UVigo (Universidade de Santiago) coas universidades en China. Aspecto 
moi positivo senón fora por dous factores que fan reconsiderar o modelo existente. Por un lado 
a calidade. Por unha banda, calquera estudante estranxeiro que decida formarse nun país es-
tranxeiro ten que posuír un coñecemento medio-alto ou alto da lingua do país de destino antes 
de ir. Isto non acontecía así e, alumnos chineses obtiñan un visado de estudante, viñan, residían 
pero a súa adaptación era mínima e a súa experiencia pouco relevante. Se ben é certo que, por 
exemplo, a USC realizou cambios substanciais non se debe baixar a garda. Debería existir 
unha tendencia a solicitar un C1 no futuro para que a calidade educativa non se vexa afectada 
negativamente. A universidade tamén entra na configuración da imaxe de Galicia no exterior. 
Unha perda na solicitude de requisitos fundamentais menoscaba a imaxe da universidade e da 
nosa comunidade. 

Por outra banda, cómpre destacar a ausencia de cursos orientados os continentes africa-
no e asiático. Esta deficiencia permite que por descoñecemento posibles candidatos non inclúan 
na súa brúxula ir a China por exemplo.

6. Conclusións

Cómpre destacar que mais alá do papel das institucións, calquera ollada estratéxica debe 
coidar as persoas chave, aos enredadores, aos facilitadores da relación entre os dous países, aos 
intermediarios culturais… Principalmente porque podemos percibir a inexistencia de liñas de 
traballo e compromiso de estabilidade na axenda exterior das institucións galegas. O coñece-
mento mutuo, a aprendizaxe das linguas, a capacidade de crear sinerxías e relacións positivas 
entre as persoas e os dous países, está na base do éxito de outras oportunidades por aproximar.

O turismo, así coma todo o sistema económico se verá afectado a curto e medio prazo 
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pero deberá existir un consenso das medidas a adoptar para evitar a propagación do virus. O 
Xacobeo 2021 e a súa posible prórroga e o comezo da vacinación ós primeiros grupos son dous 
factores positivos que permitirán dar tempo para canalizar os proxectos previstos e a recupera-
ción económica.

A procura en China de unicamente a mellora das exportacións das empresas galegas é 
un erro. Galicia pode aportar moito máis, de aí que o sector cultural sexa un eixo principal que 
aporta a calquera produto un plus de autenticidade e exclusividade con respecto a outros. 

Así, Santiago e Beiijng poden fortalecer a coordinación da estratexia de desenvolvemen-
to no marco da construción conxunta de “A Franxa e a Ruta” o mesmo tempo que se procura 
a consecución dos ODS, aumentando os intercambios e a aprendizaxe mutua nos campos de 
crecemento económico, alivio da pobreza, desemprego e protección do medio ambiente. 
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