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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  

B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  

C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME Ribadeo Birding 

ENLACES birding.ribadeo.org 

CONCELLO Ribadeo PROVINCIA    Lugo 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Concello de Ribadeo 

Contacto Begoña García López 

Enderezo Concello Ribadeo, Praza de España, 1 

27700 Ribadeo 

Tfno.: 982 12 86 89 

@ turismo@ribadeo.org 

web www.ribadeo.org 

AEDL 

Nome e apelidos Monica Barcia Paredes 

Entidade á que pertence ADL 

Concello Ribadeo 

@ adl@ribadeo.org 

Papel no proxecto Deseño da iniciativa,organización, coordinación do 
desenvolvemento do proxecto.   

 

Descrición do proxecto 

PRESENTACIÓN Ribadeo Birding surxe como unha iniciativa de dinamización turística e da economía local de Ribadeo.  
 
O proxecto  desenvólvese buscando o aproveitamento da gran riqueza natural do entorno de Ribadeo e 
da súa Ría, neste caso centrado na grande variedade e na notoriedade que ten dentro da ornitoloxía. 
 
O seu obxetivo e captar un visitante que ata o momento non era demasiado representativo, en moitos 
casos por descoñecemento na zona; o Turismo Ornitolóxico.  
 
No desenvolvemento do mesmo, buscouse en todo momento que participaran e que se involucraran 
todos os axentes de ocio e do sector turístico complementarios, fomentando así a dinamización da 
pequena economía local, a creación de sinerxías e a explotación de novas posibilidades, sobre todo 
orientadas a deslocalización estacional do turismo.  
 
 

XUSTIFICACIÓN  Ribadeo posúe unha ampla riqueza ornitolóxica, ata o de agora descoñecida para a maior parte dos 
visitantes da vila.  
 
Máis aló da súa beleza paisaxística, moitos espazos son especialmente relevantes polos seus valores 
naturais e a súa biodiversidade.  
 
Sobre todos eles, hai dous que destacan especialmente, ó estar incluídos dentro da rede europea de 
espazos naturais protexidos, a Rede Natura 2000. Falamos da Ría de Ribadeo e do LIC As Catedrais.  
 
Por iso, dende desenvolvemento local, se puxo en marcha este proxecto, buscando a súa posta en 
valor e recoñecemento neste senso; así como a difusión e descubrimento por parte dos visitantes e 
de todos os amantes da natureza.  
 
Todo elo por suposto, buscando unha clara repercusión e impacto no desenvolvemento da economía  

  local.  
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DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Proxecto de dinamización turística, enfocado na posta en valor dun nicho de 
mercado especializado, que pode atopar na Ría de Ribadeo e na súa contorna,  
unha alternativa tan valiosa como descoñecida ata o momento.  

OBXECTIVOS Pota en valor da riqueza ornitolóxica e natural da zona da Ría de Ribadeo como 
un novo nicho de dinamización da economía local; así como a captación de un 
novo perfil de visitante, amante da natureza, da beleza paisaxística e que se 
consolida como o complemento perfecto para o turismo estival no que a vila xa 
é forte.  
 
Tanto para o pequeno comercio, como para o sector hostaleiro e hoteleiro,e as 
empresas de actividades vinculadas ao mar e a natureza de Ribadeo, supón unha 
clara alternativa e nicho para os meses de menos afluencia.   

ACTUACIÓNS  Creación da páxina web, campaña de posicionamento en internet, difusión e 
promoción a través de redes sociais, e campaña de promoción cruzada online ( 
actualmente en desenvolvemento ata o vindeiro mes de marzo), deseño de 
accións e actividades concretas de promoción offline ( visitas guiadas, deseño 
de rutas, xornadas) 
 
Tamén se levou a cabo a creación de un folleto turístico especializado en 
Turismo Ornitolóxico, e a disposición de todos os visitantes na propia oficina de 
Turismo de Ribadeo. No mesmo se fai unha completa guía en canto a 
información da contorna e referencia de todas as opcións e posibilidades do 
mesmo, para guiar, orientar e facer máis agradable e enriquecedora a estancia 
do visitante.  

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Web, posicionamento SEO, desenvolvemento de marca e Social Media. Tanto 
online coma offline. 

RESULTADOS Organización dunha xornada de networking entre establecementos hosteleiros e 
de ocio da vila, adhesión ao entorno dixital de moitos deles mediante 
dinamizacións cruzadas e campañas orientadas a cooperación, referencias en 
blogs e medios especializados, creación dunha web que no seu lanzamento 
superou as 1.000 visitas, distribución de nova información na oficia de Turismo e 
posta a disposición do visitante de novos recursos…  

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Creación da propia páxina web de Turismo Ornitolóxico da Vila. 
 
Creación dun directorio de establecementos hotelerios e hosteleiros.  
 
Creación dunha guía conxunta de empresas de ocio e actividades vinculadas co 
deporte e a natureza, así como coa súa posta en valor e aproveitamento.  
 
Xeración de unha alternativa turística e de atractivo para o visitante a marxe 
dos meses de verán.  
 
Creación de espazos online de difusión e promoción destas actividades.  
 
Referencia en importantes medio dixitais e offline da iniciativa, referencia por 
expertos na materia.  
 
Creación de un folleto específico de Turismo Ornitolóxico e toda a riqueza e 
posibilidades da zona nese senso.  
 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Continuarase: Coa ampliación, mellora e promoción da páxina web actual.  
 
Buscarase a creación de paquetes conxuntos entre todos os axentes involucrados 
dentro da área de promoción do turismo ornitolóxico e natural de Ribadeo.  
 
Seguirase promocionando e dinamizando as redes sociais e canais, buscando 
novas sinerxias, colaboracións e reportaxes en blogs e páxinas web 
especializadas, asistencia a feiras e eventos específicos de turismo 
ornitolóxico…  
 
Continuarase coa campaña de promoción nos Social Media.  
Organizaranse de cara a principios de ano visitas guiadas e especializadas.  
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Están xa en marcha os trámite para incluír a Ría de Ribadeo e Ribadeo Birding 
na rede de  “ Puntos BV” de lugares de interese natural. Incluirase en todos eles 
unha vez finalizados os trámites a sinais correspondentes de pertencer ao 
mesmo.  
 
Traballarase o tema da xeolocalización por medio de google, e desenvolveranse 
novas iniciativas neste senso, vinculadas a mellora da usabilidade do turista, 
facilitando a súa experiencia e estancia; orientadas ao traballo de google 
places. 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN Concello de Ribadeo, Deputación de Lugo 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

As Novas Tecnoloxías e o entorno 2.0 ( Social Media) 
 
 
A implantación de novas técnicas de traballo e colaboración entre diferentes 
axentes e pequenos empresarios da zona, coma a organización de xornadas 
networking entre eles.  
 
A xeración para o desenvolvemento do proxecto de oportunidades de traballo 
locais . 
 
  

OUTROS DATOS   

ENLACES 
RELACIONADOS 

https://www.facebook.com/ria.deribadeo?hc_location=timeline 

 

https://www.facebook.com/ria.deribadeo?hc_location=timeline

