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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 x 

C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME POSTA EN VALOR E DINAMIZACION TURISTICA DO FARO VILÁN DE CAMARIÑAS 

ENLACES www.farovilan.com 

CONCELLO Camariñas PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Asociación de empresarios e de promoción turística de 
Camariñas 

Contacto Olga Campos Sanchez 

Enderezo Faro Vilán de Camariña S/N. 15123 Camariñas 

Tfno.: 647398023- 662488253 

@ asociacionempresarioscamarinas@gmail.com 

web www.farovilan.com 

AEDL 

Nome e apelidos Mª Josefa Jimenez Sanchez/Emilio González Ramos 

Entidade á que pertence Concello de Camariñas 

Concello Camariñas (A Coruña) 

@ mjimenez.desenvolvemento@camarinas.net 

Papel no proxecto Asesoramento, titorización e apoio 

 

Descrición do proxecto 

PRESENTACIÓN A Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de 
Camariñas (A Coruña) conscientes das potencialidades do 
Faro Vilán de Camariñas como punto de referencia 
turística de Galicia y da Costa da Morte, deseña este 
proxecto de posta en valor e dinamización do Faro, para o 
que realiza acordos coa Autoridade Portuaria de A Coruña 

logrando a cesión de dúas salas do edificio. Coa subvención de AGADER realiza actuacións de acondicionamento e 
mellora nestes espazos nos que se crea unha sala de exposicións e usos múltiples, unha cafetería e un punto de 
información turística e exposición de produtos artesanais. Neste espazo está a desenvolver diferentes accións e 
eventos para atraer un maior número de visitantes tanto en tempada baixa como alta para favorecer o 
coñecemento desde punto de Interese Turístico Nacional e dinamizar a oferta que se ofrece na zona. 
Convertíndose nun punto de referencia e dinamización da Costa da Morte e de Camariñas, xerando emprego e 
actividade económica no concello. 

XUSTIFICACIÓN  Camariñas é un concello costeiro no centro do xeodestino turístico denominado Costa da Morte, coñecido polos 
seus encaixes de palillo e polo seu medio natural protexido por Rede Natura 2000 Costa da Morte pola súa 
riqueza en ecosistemas, tendo os recoñecementos de Lugar de Interese Comunitario (LIC) e Zona especial 
protección das aves (ZEPA) de Europa. Un dos seus edificios emblemáticos, o Faro primeiro en España en 
empregar enerxía eléctrica, está situado no Cabo Vilán que neste ano conmemora o seu 80º aniversario da 
declaración como Sitio Natural de Interés Nacional.. 
A asociación de empresarios leva traballando en temas de promoción turísticas dende fai máis de dez anos e 
detectou a necesidade de por en valor e desenvolver as potencialidades que ofrece o Faro Vilán que é o segundo 
lugar da Costa da Morte máis visitado, cunha media de 42.000 visitantes, cifra que va en aumento cada ano. Aínda 
así esta afluencia era puntual e estacional carecendo o espazo de atractivos e servizos para alongar a estancia no 
territorio ou achegarse en tempadas fora das estivais. 
Con este proxecto complementase a oferta ofrecida polo Centro de Interpretación de naufraxios e sinais 
marítimas que se atopa no mesmo Faro e se realiza unha atención profesionalizada aos visitantes e un espazo con 
oferta cultural, de lecer e turística promovendo o turismo experiencial e o coñecemento do contorno e da Costa 
da Morte. Posicionando a Camariñas e ao Faro Vilán nun lugar privilexiado e promotor de desenvolvemento 
económico e sostible na Costa da Morte. 
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DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN   O proxecto Faro Vilán dotou a este edificio de instalacións, servizos e actividades 

poñendo en valor e desenvolvemento os seus potenciais turísticos: 

- Habilitouse e dotouse ao edificio dunha sala 
de exposicións e servizos múltiples onde se 
desenvolven continuadamente exposición, 
concursos, mesas redondas, presentacións 
de libros, xornadas e outras actividades. 

- Dotouse dunha cafetería que facilita a 
sostenibilidade económica do proxecto. 

- Conta cun punto de venda de artesanía e produtos en colaboración coa 
asociación Aspadex, Íntegro e Cáritas Parroquial de Camariñas. 

- Presta servizo de información e acompañamento ao visitante durante todo o 
ano.  

- Conta cunha web en desenvolvemento www.farovilan.com para promoción e 
divulgación deste punto turístico e do seu entorno. 

- Desenvolve en colaboración con diferentes administracións e entidades 
múltiples actividades culturais, artisticas, formativas, divulgativas e turísticas. 

OBXECTIVOS - Converter Faro Vilán en un referente turístico en Galicia 
- Dotar ao Faro de servizos de información turística, sala de exposicións e 

servizos múltiples e cafetería. 
- Desenvolver actividades que promovan as visitas e usos alternativos dos 

espazos do faro (culturais, artísticos, 
formativos etc) 

- Apoiar a promoción turística de Camariñas 
e Costa da Morte 

- Valorizar e difundir o patrimonio de 
Camariñas 

- Crear emprego e actividade económica no concello  
- Empregar as TIC´s no desenvolvemento turístico e na promoción do territorio 
- Incrementar as visitas e turismo no territorio. 
- Implicar ao territorio na posta en valor e dinamización do Faro Vilán 
- Demostrar a capacidade de xestión e organización dos recursos humanos locais 

para un desenvolvemento sostible e participativo do territorio 
 

ACTUACIÓNS  - Execución das obras de mellora e dotación de sala de exposición e cafetería do 
Faro Vilán que se remataron a mediados do 
ano 2012, tendo en 2013 o 
desenvolvemento das actividades e servizos 
completamente. 

En información turística:   
- Facilita ó visitante unha información 

completa e profesional en varios idiomas, 
tanto do Faro Vilán de Camariñas como a 
nivel provincial, apoiándose en mapas e 
folletos informativos, así como guías ou similares. 

- Rexistro dos visitantes para coñecer o números de visitantes diarios e mensual 
que permitan facer comparativas con anos anteriores, así como coñecer no 
posible o perfil do visitante para poder enfocar mellor a nosa promoción. 

- Contactar con colexios, institutos e outras entidades públicas para informarlles 
sobre o que hai no Faro e incitar a realización de excursións para visitar ó 
mesmo.  

- Contactar coas oficinas de turismo tanto das comarcas limítrofes como das 
grandes cidades de Galicia para informarlles das novidades existentes do Faro 

- Así tamén coas principais axencias que organizan viaxes a Costa da Morte para 
que inclúan dentro do seu traxecto a visita a Camariñas e ó Faro Vilán.. 

En actividades: 
- Inaugurouse en xuño de 2012 realizándose exposición fotográfica sobre o Faro 

Vilán, presentación do concurso O mar todo de fotografías nas redes sociais 
promovido polo Concello de Camariñas e a asociación de empresarios, 
presentación do clube balonmán de Camariñas, presentación do libro 
Finisterraes: los faros de Galicia de Xulio Villarino 

o No ano 2013: Exposicións “Formas y contenido” de David de Lorenzo 
que presenta a súa nova colección de árbores. “Trazos do mar” de 
Antonio Abalde con unha obra mariñeira de óleo sobre lenzo. 

http://www.farovilan.com/
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“Diálogo co vento” de pintura sumi-e da artista Yano Yoro cun curso 
intensivo deste arte impartido polo gran maestro Li Chi Pang e a 
artista Yano Yoro, exposición de maquetas de pedra dos monumentos 
da Costa da Morte realizadas polos irmáns 
Parga da Ponte do Porto e das pinturas 
seleccionadas do certamen de pintura. 
Exposición sobre o patrimonio marítimo de 
Galiza, con paneis cedidos polo CEIDA e pezas 
de faros e barcos, así como algunhas 
fotografías cedidas polos veciños de 
Camariñas, exposición de pintura “Ventos de 
cor” da pintora galega Novais, exposición de 
pintura de dous artistas do Concello  de 
Camariñas, Mª Dolores Barcia & Esteban 
Martínez, : exposición de artes plásticas 
mixtas da xoven artista coruñesa Clara Ares, con máis de 40 obras de 
fotografía, pintura e debuxo.    

o Actos de presentación: marca de calidade Mariscos de Camariñas 
realizada por parte de Industrias Cerdeimar S.L coa axuda do GAC, 
presentación da ruta de navegación a vela por etapas da RutaNavega 
Costa da Morte que se desenrrolará dende o 30 de xunio ata o  8 de 
xullo (www.rutanavega.es) 

o Artesanía en vivo coa palilleira experta Carmen Lema, o maquetista 
de barcos Teodoro Pensado Gerpe. 

o  Xornadas de artesanía solidaria realizada polos rapaces da 
Asociación Aspadex (Asociación de pais de persoas con discapacidade 
intelectual) facendo demostración da súa artesanía: cinturóns e 
bolsos de pel e coiro, aneis de 
coiro, enmarcación, etc  e a 
asociación Íntegro (Asociación para 
a Diversidade Funcional das 
Comarcas de Bergantiños, Terra de 
Soneira e Fisterra) que realizou 
unha demostración en vivo da súa  
artesanía: detalles en fieltro, 
bisutería e cestería 

o I certame de pintura ó aire libre “Faro Vilán” que se celebrou no Faro 
Vilán de Camariñas con Laureano Fernández Vidal como gañador do 
1º premio 

o Evento de clausura do Encontro Europeo da Xuventude (YPAD): 
mocidade de Italia, Finlandia, Suecia e España fixeron o acto de 
presentación para logo tratar temáticas sobre as claves do futuro. 

o Programa actividades 2013-2014 do 80º aniversario da declaración 
do Cabo Vilan como Sitio Natural de Interés Nacional: mesas 
redondas: Flora e Fauna, o Faro Vilán como guía dos clubes naúticos, 
Faros e Naufraxios, O Encaixe a través do Camiño. Ademáis rutas 
guiadas, obradoiros, exposicións de fotografía, pintura e escultura. 
Celebrarase un encontro das artes e o II Certame de pintura ó aire 
libre, e o día de Camariñas (24 de xullo) e o día da Costa da Morte (1 
de novembro) 

 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

- Elaborouse un proxecto de investimentos e actuacións para captar 
apoios e colaboracións entre administracións e entidades 

- Presentouse o proxecto á Autoridade Portuaria da Coruña coa que 
finalmente realizouse un Convenio de Colaboración e cesión das salas 
necesarias. 

- Presentouse na convocatoria de subvencións de AGADER o proxecto que 
foi aprobado para execución das obras e instalacións. 

- A Deputación da Coruña solicitouse unha subvención para 
financiamento de mobiliario e outras actuacións complementarias para 
dotas axeitadamente as instalacións. 

- Contratouse a unha profesional en turismo con idiomas para atender e 
xestionar os servizos de información e atención ás instalacións. 
Realizando o deseño da programación de actuacións anuais e 
desenvolvendo as tarefas necesarias para desenvolvelas 

- Contratouse persoal para a atención da cafetería en tempadas altas. 
- Traballase en continua colaboración con entidades e asociación 
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xuntando sinerxías e implementando proxectos. 
- Aproveitase os coñecementos, habilidades e capacidades do territorio 

mostrandoas e poñendoas en valor, visibilizando a cultura e 
idiosincracia do territorio, os seus recursos e habitantes. 

- Promovese estancias alongadas para incentivar os consumos en 
aloxamentos e restauración e compras no concello 

- Realizouse un blog e web e perfis en redes sociais dende a que se 
realiza promoción e visibilización dos recursos e actividades 

RESULTADOS - Implicación de sector publico e privado no desenvolvemento do 
territorio. 

- Dotación de servizos e recursos turísticos á Camariñas e a Costa da 
Morte 

- Posta en valor dos espazos ociosos do Faro Vilán. 
- Incremento de visitas e consumos na Costa da Morte e Camariñas. 

- Mellora da información e atención turística aos visitantes 
- Creación directa e indirecta de emprego e actividade económica. 
- Presenza en internet e redes sociais  

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

- Aproveitamento de sinerxías entre proxectos e actuacións público-
privada 

- Promoción de recursos humanos, artísticos, culturais, turísticos, 
artesáns, tecido asociativo e empresarial do territorio. 

- Creación de emprego e actividade económica 
- Mellora e mantemento de edificio emblemático con espazos non 

aproveitados. 
- Capacidade de transferencia a outros sectores e ámbitos de actividade 

realizados nos territorios con dificultades para saír da economía 
tradicional ou somerxida 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Accións a realizar a corto prazo:   
- Desenvolver paquetes turísticos para disfrutar dentro do concello de Camariñas coa 
posibilidade de combinalos con outros puntos de interese da Costa da Morte, actualizar 
os paquetes xa existentes creados pola Asociación de Empresarios e de Promoción 
Turística de Camariñas, crear novos paquetes experienciais con produtos e servizos de 
calidade, crear un deseño atractivo, similar ós paquetes de experiencias que ofrecen a 
cambio dun prezo a posibilidade de elixir entre varias experiencias, con aloxamento, con 
ou sen manutención, a través de vales para o seu posterior canxeo, ademáis de ofrecer 
una guía práctica con toda a información da zona, buscar o mellor método de 
comercialización e distribución a través dunha axencia de viaxes a que lle interese o 
produto e se comprometa.   
- Desenvolver e implementar a web do Faro Vilán de Camariñas para facilitar información 
turística do mesmo e de todas as novidades, eventos e actividades e facilitar as visitas 
guiadas e outros servizos aos visitantes. 
- Seguir realizando actividades e novos proxectos que realcen o potencial do Faro Vilán, 
Camariñas e a Costa da Morte e consigan situalo como un destino turístico de referencia 
en Galicia. 
- Incrementar a sostenibilidade do proxecto con oferta de servizos a prezos concertados 
e aluguer de espazos para determinados actos de usuarios. 

FINANCIACIÓN O proxecto foi cofinanciado por AGADER, Deputación da Coruña e a Asociación 
de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

- Económicos e humanos da asociación de empresarios de Camariñas 

- Autoridade Portuaria da Coruña 

- Deputación da Coruña 

- AGADER 

- Concello de Camariñas e a súa Axencia de desenvolvemento local. 

- Cofradía de pescadores de Camariñas. 

- Asociación de mulleres pola igualdade de Camariñas. 

- Industrias Cerdeimar. 

- Club naútico de Camariñas, palilleiras e Asociación Cáritas Parroquial 
de Camariñas e Club Balonmán Camariñas. 

OUTROS DATOS  A asociación de empresarios e o Faro Vilán tamén colabora e participa en 
proxectos municipais financiado polo GAC relacionados co turismo e coa 
promoción da cultura mariñeira. 

ENLACES 
RELACIONADOS 

www.farovilan.com   

 

http://www.farovilan.com/

