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1. CISPAC
A paisaxe galega ten unha serie de particularidades e características que a definen cunha
singularidade destacable no contexto europeo. Dende unha perspectiva física do
territorio, da súa xestión ou da interacción coa sociedade xurde no noroeste peninsular un
novo desafío vencellado á súa preservación, á súa protección e ás perspectivas de futuro
que ofrece.

No eido universitario existen diferentes grupos de investigación cunha ampla tarefa
realizada nos últimos anos en canto ao estudo da paisaxe, as súas limitacións e as novas
oportunidades que pode ofrecer. A principal problemática é a fragmentación do
coñecemento ao estar orientado de forma unidireccional cara as súas propias disciplinas.
É dicir, existía a necesidade de crear un espazo de confluencia para acadar unha
excelencia académica nas súas investigacións. O Sistema Universitario Galego,
consciente desta nova necesidade de equilibrar a harmonía entre as necesidades sociais,
económicas e ambientais decidiu elaborar un proxecto transdisciplinar que traballase
dende as ciencias humanas e sociais de forma conxunta. Unha entidade de investigación
deseñada para crear coñecemento dende unha destacada aposta polo capital humano, a
transferencia social do coñecemento e a prestación de servizos.

Así nace o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais
(CISPAC), un espazo de confluencia de investigacións de diferentes disciplinas no que
redirixir este coñecemento cara unha meta común e adaptar aos retos contemporáneos.
As cuestións ligadas ao tratamento da paisaxe integrado nas dinámicas da identidade, da
sustentabilidade, da produción e do patrimonio serán centrais nesta entidade. Un traballo
de máis de dous anos de reflexión e dende unha perspectiva transdisciplinar, piar
fundamental deste centro de nova xeración.

Firma do convenio de colaboración do CISPAC. Fonte: usc.gal
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2.Obxectivos de comunicación

Obxectivos internos

● Permitir que tódolos axentes implicados no centro sexan coñecedores e
conscientes do traballo que se leve a cabo no relativo á comunicación.

● Documentar os procesos que se leven a cabo no centro, orientando ás
investigadoras e persoal do centro cara a creación de contido e dotándoos de
ferramentas para a difusión do seu traballo.

● Establecer un fluxo de información hábil, que facilite o traballo ao gabinete de
comunicación, que sexa sustentable no tempo e permita establecer un contacto
cos destinatarios da comunicación. Na medida do posible este fluxo debe
establecerse nun protocolo de comunicación.

Obxectivos externos

● Dar a coñecer o centro e dotalo dunha identidade recoñecible nos perfís das redes
sociais para axudar a convertilo nun centro de investigación referencial a nivel
internacional sobre a paisaxe.

● Divulgar todos os significados dunha paisaxes sustentable a través dos cinco
campos de coñecemento do centro poñendo en valor o seu carácter de nova
xeración, transdisciplinar e interuniversitario.

● Decantar a información de investigacións, actuacións e actividades tratando de
amosar o impacto económico, social e territorial do centro para a cidadanía e o
aliñamento cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibel (ODS) 2030.

● Recoñecer o público das redes sociais como un destinatario máis e aproveitar a
facilidade de interacción destes medios para orientar propostas, mensaxes
transmitidas e actividades organizadas polo centro.

● Proxectar as investigacións do centro ao ámbito europeo, sudamericano e da
lusofonía para poñer o CISPAC no mapa e lograr atraer talento investigador.
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