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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas X 

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade 
C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME SABERES E SABORES DA ALDEA 
ENLACES  

CONCELLO VIMIANZO PROVINCIA    A CORUÑA 
Nome completo ASOCIACIÓN NEIRA MARCOS DE SALTO 
Contacto MARÍA TERESA FERREIRA LAVANDEIRA 
Enderezo SALÓN PARROQUIAL DE CASTROMIL – SALTO - VIMIANZO 
Tfno.: 981719208 
@  

ENTIDADE 
PROMOTORA 

web  
Nome e apelidos ROSA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Entidade á que pertence CONCELLO DE VIMIANZO 
Concello VIMIANZO – A CORUÑA 
@ rosa.sanchez@vimianzo.es 

AEDL 

Papel no proxecto Colaboración na solicitude de axuda ante a Deputación 
Provincial e na preparación de proxectos 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN  

“Saberes e sabores da aldea” é un proxecto plurianual 
destinado a preservar o patrimonio inmaterial 
relacionado coa produción e consumo de alimentos no 
rural.  Instrumentalízase na dinamización e formación, 
facendo fincapé na recuperación de sementes e cultivos 
tradicionais, artesanías e nas preparacións culinarias do 
rural, destinados ao autoconsumo. Colabórase co 
proxecto Novos Horizontes no que atañe ás sementes. 
 
 

XUSTIFICACIÓN  Este proxecto responde ao interese da Asociación Neira Marcos de Salto por preservar o patrimonio 
inmaterial do rural vinculado a agricultura, artesanías e gastronomía. Ao mesmo tempo dase resposta 
á demanda de produtos de calidade e sanos por parte da poboación, sobre todo para autoconsumo. 
Estamos nunha zona eminentemente gandeira, na que a horta perdeu moito peso. 

DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Cando a Asociación Neira Marcos de Salto comezou a súa andadura no ano 2000 
recibiu a demanda de cursos de cociña por parte das mulleres da parroquia. 
Como non había fondos para contratar a un mestre, organizouse unha actividade 
participativa na que as persoas compartían as súas receitas, e entre todas 
sufragaban os gastos da preparación. Recuperáronse e recolléronse por escrito 
as receitas tradicionais e algunhas máis actuais, incluso procedentes da 
emigración. A raíz desta actividade, moi exitosa, xurdiu o debate sobre a 
calidade dos produtos tradicionais, das variedades que estaban perdidas e 
tamén da necesidade de facer algo nesta liña.  



2 

 

 
Organizáronse varios obradoiros de cestería e fomentouse o cultivo dos vimbios, 
producíndose un intercambio de gallos das variedades máis axeitadas. Esta 
actividade deu pé á boa acollida do programa Novos Horizontes (proxecto de 
recuperación do patrimonio xenético), que chegou á asociación a través do GDR 
COSTA DA MORTE. O reparto gratuíto de sementes complementouse cun curso 
de cultivos tradicionais, moi concurrido por persoas de diferentes idades, que 
sementaron tomates, pementos, patacas, froitais,... e quedaron con gañas de 
continuar. 
 

OBXECTIVOS o Recuperar o patrimonio inmaterial da aldea vinculado á alimentación 
o Poñer en valor os cultivos tradicionais 
o Coñecer o proxecto Novos Horizontes 
o Saber preparar a terra para cultivar, aprender a planificar os cultivos, saber 

seleccionar sementes, coñecer os coidados de cada tipo de cultivo 
o Recoller receitas tradicionais e compartilas en obradoiros de cociña 
o Recoller por escrito o froito deste traballo 

ACTUACIÓNS  o Obradoiros de cociña 
o Curso de cultivos tradicionais 
o Obradoiro de cestería 
o Plantacións nas hortas das persoas que participaron 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

o Ámbito de aplicación. Este proxecto ten como base de execución a 
parroquia de Salto e algunhas dos arredores. Esto confírelle proximidade e 
confianza.  

o Aplicación práctica. Enfócanse as actividades á aplicación práctica na horta 
ou na cociña de cada fogar.  

o Formación e dinamización. A formación é unha estratexia de dinamización. 
Os participantes nun obradoiro ou curso somérxense nun proceso que busca 
a aplicación inmediata dos coñecementos adquiridos e que incluso esperta a 
demanda doutras actividades. 

o Conciliación. Desde a asociación téñense en conta os horarios de traballo, o 
calendario agro-gandeiro anual e búscanse os días e horarios que mellor se 
adaptan ás persoas destinatarias das accións. 

o Para todas as idades. Trátase de favorecer a participación de persoas de 
todas as idades para fomentar os intercambios interxeracionais. 

o Achegas económicas dos participantes. Co fin de que quede constancia do 
esforzo da asociación e tamén do valor de cada actividade que se realiza, 
fíxase unha pequena achega económica para sufragar os gastos. 

o Viaxes de intercambio. Procúrase organizar saídas que permitan coñecer 
experiencias similares noutras zonas. 

o Vivencias en comunidade. Tamén se procura gozar con estes proxectos, ben 
sexa facendo degustacións, viaxes ou presentacións, e que o resto da 
parroquia os coñeza.  

o Colaboración da EFA Fonteboa, como bos coñecedores dos cultivos 
tradicionais, sensibilizados pola posta en valor do medio rural e 
colaboradores de Novos Horizontes. 
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RESULTADOS o Aprendizaxe adquirido e compartido. 

o Sensibilización cara o patrimonio inmaterial e a tradición. 
o Recuperación de sementes e variedades, de técnicas de cultivo e 

reprodución, de artesanías e de preparacións gastronómicas. 
o Sensibilización ecolóxica.  

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

o A parroquia como base territorial para a execución. 
o A implementación do proxecto en cada fogar a través da gastronomía, da 

artesanía ou da horta. 
o A sensibilización xurdida cara os saberes tradicionais e a súa protección. 
o A sensibilización cara o consumo responsable e cara os produtos de 

calidade. 
o O interese por seguir aprendendo. 
o A metodoloxía. 
o A posta en valor do campo e do saber tradicional. 

 
PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

A Asociación Neira Marcos ten intención de continuar traballando nesta liña que 
conxuga a tradición e o consumo de alimentos de calidade producidos na nosa 
horta. O primeiro paso foi a produción para autoconsumo e esto serve de pilar 
para dar o salto a unha produción ecolóxica que poida abastecer o mercado de 
proximidade a través das feiras, dos restaurantes e dos comedores colectivos. 

 
Alumnos e alumnas do curso de Cultivos Tradicionais 

FINANCIACIÓN No ano 2013 dedicáronse a este proxecto 3.150,00 €, dos que 2.199,50 € foron 
subvencionados pola Deputación Provincial da Coruña. 
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RECURSOS 
EMPREGADOS 

Salón Parroquial de Castromil e o seu equipamento 
Finca parroquial en Castromil 
Hortas particulares 
Sementes e variedades do proxecto Novos Horizontes 

 
OUTROS DATOS   

ENLACES 
RELACIONADOS 

 

 


