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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 SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO CONCELLO DE DUMBRÍA 
ENLACES Sitios en internet do proxecto/actuación 

CONCELLO DUMBRÍA PROVINCIA    A CORUÑA 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo CONCELLO DE DUMBRÍA 
Contacto JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
Enderezo 15151 Estrada de Dumbría, Dumbría, A Coruña 
Tfno.: 981744001 
@ correo@dumbria.dicoruna.es 

web www.dumbria.com 

AEDL 

Nome e apelidos Tomé Manuel Freire Blanco 
Entidade á que 
pertence 

Concello de Dumbría 

Concello A Coruña 
@ tome.freire@dumbria.dicoruna.es 
Papel no proxecto Coordenador 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN  

XUSTIFICACIÓN  Potencialidade do Sector 

DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Acondicionamento dos lugares de Ponte Olveira, Olveiroa, Logoso,  Hospital e 
Capela das Neves en Buxantes, así como camiño que os une. 

OBXECTIVOS Posta en valor do Camiño de Fisterra-Muxía no concello de Dumbría 

ACTUACIÓNS  Centro de Información de Ponte Olveira, Camiño de Ponte Olveira a Olveiroa, 
Lugar de Olveiroa, Albergue de Olveiroa, Ponte do Logoso, Lugar do Logoso, 
Punto de Atención ao Peregrín de Hospital, Area recreativa da Capela das 
Neves.  
Quedan reflexadas no anexo fotográfico que se achega xunto xos elementos  xa 
existentes (Marco do Couto, Capela das Neves, Ponte de Ponte Olveira) 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Buscouse a recuperación tradicional dos lugares máis emblemáticos do Camiño 
de Santiago no concello de Dumbría, dotando de servizos e tratando de darlle  
unha uniformidade ao mesmo. 

RESULTADOS A realización física de cada unha das actuacións, o que conleva unha mellora no 
servizo e atención aos 40.000 peregríns que pasan cada ano por este concello. 
Outro dos resultados obtidos é o da involucración da veciñanza do concello no 
proxecto, que fai que o sintan máis seu. Neste senso destacar a realización de 5 
obradoiros de emprego, coa participación de máis de 100 veciños e veciñas nos 
mesmos. O resto dos proxectos tamén foron feitos por empresas locais, polo que 
a valoración e implicación da veciñanza é aínda maior. 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Pensamos que unha imaxe vale máis que mil palabras, polo que os mesmos, así 
como a súa valoración quedan á disposición dese xurado para a súa valoración 
segundo o anexo fotográfico que se vos achega. Entre outros destacar a Ponte 
de Ponte Olveira, o Centro de Información de Ponte Olveira, o Albergue de 
Olveiroa, o Punto de Atención ó Peregrín de Hospital, a área recreativa da 
ermita das Neves e a posta en valor dos lugares de Olveiroa e Logoso. 

PERSPECTIVA Hoxe en día os beneficios da valorización do Camiño de Santiago están fóra de 
toda dúbida. Á iniciativa pública que foi a que fixo xurdir este proxecto agora 
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DE FUTURO vese acompañada da iniciativa privada. Nestes últimos 5 anos montáronse 2 
albergues privados, 3 restaurantes e diversos negocios vinculados ao Camiño. Sin 
embargo aínda non está sendo o suficientemente explotado, polo que irán 
xurdindo novas iniciativas ao longo destes anos.  

FINANCIACIÓN Hai que resaltar que a principal fonte de financiación desta iniciativa foron os 
fondos públicos procedentes da Consellería de Traballo a través de 5 obradoiros 
de emprego e dos programas de cooperación que se aplican tódolos anos. Non 
obstante non debemos esquecer as aportacións do propio patronato do Camiño 
de Santiago (fixeron os dous albergues e diversos acondicionamentos). Resaltar 
que o Albergue de Dumbría foi financiado ao 100% pola Fundación Paideia da 
finada Rosalía Mera. Igualmente o Centro de Información  de Ponte Olveira foi 
financiado polo proxecto SINGRA na que os fondos procedían desa mesma 
fundación. O Punto de Información e Atención ao Peregrín de Hospital foi 
financiado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) e a mellora 
dos accesos ao longo do Camiño de Santiago foron financiados pola Deputación. 
Por último destacar a aportación do propio concello de Dumbría, que aparte da 
realización de cada un dos proxectos de actuación, tamén tivo que contribuir 
económicamente na materialización de cada unha das mesmas. 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Como xa quedou reflexado con anterioridade, as actucacións foron feitas 
prácticamente ao 100% por traballadores de concello de Dumbría, o que 
contribueu de xeito especial a sentir un pouco máis o Camiño.  

OUTROS DATOS  O proxecto iniciouse no ano 2004 e como tal non está concluído, senon que está 
en constante evolución. 

ENLACES 
RELACIONADOS 

www.dumbria.com  

 

ACTUACIÓNS E ANEXO FOTOGRÁFICO DAS MESMAS 
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