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PREMIOS AFIPRODEL 2013  

FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas X 
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade C. Proxectos emprendedores/empresariais  
NOME VIMIANZO. DO MAR Á TERRA 

ENLACES www.domaraterra.com 
CONCELLO VIMIANZO PROVINCIA    A CORUÑA  

Nome completo CONCELLO DE VIMIANZO 
Contacto MANUEL ANTELO PAZOS (ALCALDE) 

Enderezo Praza do Concello, 6 – 15129 Vimianzo 
Tfno.: 981716001 
@ correo@vimianzo.es 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

web www.vimianzo.es 
Nome e apelidos Rosa María Sánchez Martínez 
Entidade á que 
pertence 

Concello de Vimianzo 

Concello Vimianzo 
@ rosa.sanchez@vimianzo.es 

AEDL 

Papel no proxecto Redacción. Tramitación de solicitude de axuda ao GAC. 
Seguimento. 

 
Descrición do proxecto 

PR
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N
 Do mar á terra é un proxecto e que pretende converter á poboación en xeral e ao empresariado da 

restauración de Vimianzo en particular en plataformas para a posta en valor do sector productivo 
(extractivo e transformador) do mar da Costa da Morte, dunha maneira sustentable e innovadora, a 
través do consumo responsable dos froitos mariños capturados na zona e a divulgación das súas 
características singulares. Desenvolviuse durante os ano 2012 e 2013 e ten vocación de continuidade. 
Pon en evidencia a calidade dos froitos do noso Atlántico e a importancia do consumo local e a economía 
de proximidade, sen esquecer o pracer vinculado á inxesta dos alimentos mariños, o goce da diversidade 
de receitas e de sabores e o recoñecemento da singularidade produtiva da Costa da Morte. 
Non se separa o proxecto do lugar no que se desenvolve, nin das súas xentes. Contémplase salvagardar a 
memoria colectiva no que atangue aos alimentos propiamente ditos, ás súas técnicas de recolección 
e/ou cultivo, de conservación e preparación.  Pero tamén se pretende ir máis alá e escavar nas entrañas 
da historia para averiguar como os nosos antepasados preparaban os produtos do mar.  
Non se esquece a xeografía e o valor medioambiental da costa de Vimianzo e da riqueza que agocha, 
especialmente de Cereixo e Sabadelle, vixiados polos Penedos de Pasarela. 
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Vimianzo toca o mar en Sabadelle, entre Laxe e Camariñas, e en Cereixo, lindando coa ría de Camariñas 
e a desembocadura do río Grande. O seu territorio é destinatario das axudas que xestiona o GAC Costa 
da Morte.  
Esta zona presenta unha peculiaridade dentro da Unión Europea que é a de experimentar baixada 
demográfica a pesares de ser costa. Estes fondos teñen por obxectivo diversificar a economía das zonas 
pesqueiras, e o Concello de Vimianzo achega un proxecto que se apoia na gastronomía para, a través das 
familias, dos comedores colectivos e dos establecementos de restauración, poñer en valor os produtos 
que os pescadores e mariscadores capturan no noso litoral. Os ingredientes son o consumo responsable, o 
saber das nosas xentes, a capacidade innovadora e creativa e o patrimonio –entendido en senso amplo-. 
Non se pode desvincular un alimento de calidade do lugar no que se produce e consume, da cultura das 
súas xentes, da realidade histórica e da riqueza medioambiental existente.  
Do mar á terra é un proxecto que fortalece a competitividade do sector pesqueiro dado que este plan 
xera unha maior demanda local de produtos do mar para abastecer ao sector hostaleiro, aos comedores 
colectivos e ás familias. Isto propiciará máis descargas de peixe nos portos locais, favorecendo ao sector 
pesqueiro. Do mesmo xeito, impúlsase a economía de proximidade o que incide directamente na 
diversificación económica das zonas pesqueiras.  
Outro dos aspectos importantes é que coa posta en marcha desta iniciativa acádase unha maior 
dinamización da economía local e foméntase a participación da cidadanía. 
En definitiva, este proxecto é a suma de vectores relacionados co mundo do mar e da Costa da Morte: 
� Variedades que se capturan na Costa da Morte 
� Comunidade pesqueira e marisqueira 
� Patrimonio marítimo e cultura mariñeira 
� Medio natural mariño 
� Empresarios de restauración e turismo, panaderías 
� Patrimonio cultural e natural de Vimianzo 
� Artesanías 
� Arqueogastronomía. Ecogastronomía 
� O saber das nosas xentes no que se refire a uso, captura, conservación e preparación de produtos do 

mar. 
� Utilización das TICS como elemento de comunicación, divulgación e concienciación dentro do 

proxecto. 
� Recetario e outro material divulgativo do proxecto 
� Carácter participativo (empresariado, asociacións, redes sociais, colectivos do mar) 
� Promoción de Vimianzo a través da gastronomía 
� Xeodestino Costa da Morte 
� Consumo responsable 
� Elementos da identidade local vinculados ao mar 
 

           
 

DESCRICIÓN   

Do mar á  terra é un proxecto que se encadra no Plan Estratéxico Zonal do GAC Costa da 
Morte, o cal, con recursos do Fondo Europeo da Pesca, busca a diversificación da 
economía das zonas costeiras. 
Persegue a posta en valor do sector productivo (estractivo e transformador) da Costa da 
Morte, dunha maneira sustentable e innovadora, a través da gastronomía de restaurantes 
e das familias, tendo en conta o contexto histórico, cultural e medioambiental de 
Vimianzo. 
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OBXECTIVOS 
1) Ligar a producción das lonxas da Costa da Morte cos puntos de consumo máis 
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importantes, tendo en conta que o sector hostaleiro de Vimianzo vende máis de 
250.000 menús ao ano.  Faise fincapé na competitividade do sector en materia de 
oferta de produtos do mar, incidindo na súa formación, titorización e coordinación. 

2) Incidir na rendabilidade da actividade pesqueira e marisqueira, xa que, se aumenta o 
consumo local, mellorará a actividade das lonxas e, por conseguinte, os prezos que 
percibe a comunidade extractora.  

3) Dar valor engadido aos produtos do mar da Costa da Morte, a través da divulgación 
das distintas especies que se capturan, das súas propiedades, da repercusión na 
saúde e facilitando a súa preparación a través dun receitario que combina tradición 
e innovación. 

4) Promover o consumo de produtos do mar da Costa da Morte nos comedores colectivos 
do municipio. 

5) Promover o coñecemento e o consumo dos produtos do mar da Costa da Morte nos 
fogares de Vimianzo. 

6) Explorar a innovación na preparación culinaria a través da arqueogastronomía e das 
novas técnicas, tendo en conta o legado arqueolóxico e cultural do municipio, con 
mámoas, castros, castelos e pazos.  

7) Levar a cabo unha recollida de métodos de conserva e preparación de alimentos do 
mar para divulgala en distintos ámbitos. 

8) Vincular o patrimonio cultural e natural de Vimianzo coa gastronomía de produtos do 
mar, tendo en conta que o valor dun alimento non se pode separar da relación deste 
coa historia, a cultura material e o ambiente no que se orixina. 

9) Elaborar un receitario  

10) Impulsar un proceso de participación da cidadanía e de distintos colectivos na 
concienciación sobre o consumo responsable de produtos do mar e na solidariedade 
co sector pesqueiro e marisqueiro dentro do territorio (ecogastronomía). 

11) Utilizar as asociacións do municipio para achegar as accións do proxecto a colectivos 
que non se poderían alcanzar sen esta colaboración. 

12) Crear unha estrutura de comunicación co público sobre os produtos do mar da Costa 
da Morte, o receitario e o patrimonio cultural e natural que os rodea. 

13) Aproveitar os recursos humanos do territorio tendo en conta o saber acumulado, que 
non debe perderse, e a capacidade innovadora e creativa da xente, no que atinxe a 
patrimonio inmaterial ligado ao mar e aos seus froitos. 

14) Aproveitar as TICS, as redes sociais, os medios de comunicación e a diferentes 
expertos para a execución, divulgación e comunicación do proxecto. 

15) Fomentar un turismo experiencial a través da gastronomía e o patrimonio cultural e 
natural de Vimianzo 

ACTUACIÓNS   
1) RELACIÓN COS ACTORES DO TERRITORIO. DO MAR A TERRA NA MEMORIA COLECTIVA  
Todas as achegas dos distintos colectivos clasificaranse da seguinte maneira: 
Análise e interpretación do territorio 
Análise dos recursos de restauración 
Análise dos recursos do mar e a pesca 
Análise dos recursos turísticos 
Análise dos recursos non turísticos 
 
2) PUNTOS PILOTO 
10 expositores promocionales 
10 pantallas informativas 
Elaboración de contidos e traducción dos mesmos 
 
3) IMAXE DE MARCA “DO MAR Á TERRA 
Creación da imaxe de marca, rexistro. Manual de uso  
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4) MATERIAL AUDIOVISUAL 
Realización dunha galería de imaxes 
Vídeo-promocional  
 
5) FOLLETOS INFORMATIVOS 
 
6) PAXINA WEB   
 
7) DO MAR Á TERRA NA REDE 
ENREDANDO EN DO MAR Á TERRA 
Creación de base de datos de membros potenciais das redes 
Redacción dun Manual para as Redes 
Presentación pública das Redes 
Xornadas e obradoiros 
 
8 RECETARIO 
Edición de 5000 exemplares e preparar a versión  
en PDF que poida ser descargada desde a web. 
 
9) CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O CONSUMO  
SOSTIBLE DE PRODUTOS DO MAR 
Gabinete de prensa 
Campaña de comunicación offline 
Campaña de comunicación online 
Merchandaising 
 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

 
 
Este proxecto encádrase no Plan Estratéxico Zonal do Grupo de Acción Costeira Costa da 
Morte, que recibe financiación do Fondo Europeo da Pesca. 
Unha parte importante dos esforzos do proxecto céntranse en involucrar a diferentes 
colectivos e na creación de redes concienciadas nos obxectivos do proxecto, nas que 
destacan as asociacións e os hosteleiros. 
Entre os grupos comprometidos co proxecto figuran: 

- Diferentes departamentos do Concello de Vimianzo 
- Confrarías de pescadores, asociacións marisqueiras e outras empresas 

transformadoras e comercializadoras 
- Empresariado de hostelería e turismo 
- Panaderías 
- Investigadores, historiadores, gastrónomos e divulgadores 
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- Asociacións 
- Medios de comunicación especializados 

 
RESULTADOS  

Realizáronse as actividades descritas, que apuntalan a relación das xentes de Vimianzo 
co mar e a colectividade mariñeira. É destacable a dinámica creada no colectivo de 
hosteleiros e panadeiros. Por unha banda, achegáronse ao sector estractivo do mar, 
tanto ao pesqueiro coma ao marisqueiro, acadando unha nova perspectiva desta 
actividade e da calidade dos produtos que se capturan na zona. Por outra banda, 
Interesáronse por mellorar a súa competetitivade e traballar a calidade dos seus servizos 
e lanzaron unha oferta de arqueogastronomía con produtos do mar, que ten os seus 
pilares no legado histórico de Vimianzo, contando coa axuda de malacólogos e 
gastrónomos. Esto recolleuse nun libro que está tendo moito éxito. 
 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Os hosteleiros de Vimianzo descubriron a arqueogastronomía con produtos do mar. 
Trátase dun produto diferenciado que enriquece a oferta gastronómica de Galicia. 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Esta experiencia abre unha nova liña de traballo, e tamén crea un produto gastronómico 
diferenciado, baseado nos sabores da historia, no que será necesario seguir 
profundizando.  Ten proxeción no sector primario (pesca e  agrogandeiría), no 
secundario (panaderías, industria alimentaria, artesanías) e tamén no de servizos, sen 
desbotar a súa vertente cultural.  

FINANCIACIÓN 
Para a realización deste proxecto recibiuse unha subvencón do GAC Costa da Morte. 

RECURSOS 
EMPREGADOS Neste proxecto teñen moita importancia os recursos humanos: empresariado de 

hostelería, asociacións, investigadores, gastrónomos. 

Para a súa execución, realizada en dúas fases, foron contratadas varias empresas, 
contando coa coordinación e colaboración do persoal do Departamento de Promoción 
Económica do concello. 

  
ENLACES 
RELACIONADOS 

www.domaraterra.com 
www.vimianzo.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


