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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 ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS  
ENLACES Sitios en internet do proxecto/actuación 

CONCELLO Zas PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Asociación de Veciños A Fonte de Fornelos 

Contacto Estrella Balsas Pose 

Enderezo Lg de Fornelos- Baio (Zas) 

Tfno.: 981719083 

@ marisaroel@gmail.com 

web  

AEDL 

Nome e apelidos Isabel Pose Agra e José Antonio Vila García 

Entidade á que pertence Concello de Zas e GDR Costa da Morte 

Concello Zas e Vimianzo 

@ Isabel.agra@zas.dicoruna.es  
xerenteleader@gdrcostadamorte.com  

Papel no proxecto Asesoramento e axuda na tramitación das subvencións 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN Este proxecto forma parte da iniciativa dun conxunto da veciños/as da localidade de Fornelos que 

conscientes das necesidades que tiñan lograron unir a todo un pobo para realizar un proxecto de posta 
en valor dunha localidade mediante a realización dunha serie de infraestruturas necesarias para que 
nesta localidade se poida organizar e disfrutar de actividades sociais, culturais e lúdicas de todo tipo, 
promocionando a cultura local e fomentándoa entre os seus veciños. 
O obxectivo de todo este proxecto é conseguir un lugar onde os veciños poidan realizar e ter acceso a 
todo tipo de actividades sociais, culturais e de lecer, e a rehabilitación integral da localidade. 

XUSTIFICACIÓN  Este proxecto naceu froito da ilusión e unión dun conxunto de veciños que decidiron poñer en valor 
unha localidade de menos de 200 habitantes, para crear un proxecto que lograse o desenvolvemento 
deste núcleo, e conseguir fixar a poboación no rural. 

DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Este proxecto comeza coa iniciativa dun grupo de veciños do lugar de Fornelos, 
que plantexan un desenvolvemento deste lugar en termos sociais e culturais. 
A primeira tarefa foi a limpeza do río que atravesaba o lugar, dando unha boa 
lección de ecoloxía ambiental aos nosos pequenos. Continuamos con traballos 
de recuperación dunha zona próxima aro río chamada “a Fonte”, que se 
converteu nunha área recreativa para disfrute de todos, logo outras actuacións 
como a recuperación e restauración de lavadoiros, restauración e posta en 
funcionamento dun muiño, empedrado de carreiros, construción e 
rehabilitación de valados de pedra, acondicionamento dun lugar para asentar 
un cruceiro, e como guinda final a creación do ansiado centro social da 
localidade. 
É destacable neste proxecto que todo o traballo foi realizado polos veciños, 
contando cos coñecementos que tiñan cada un deles, das súas profesións, 
logrando unha gran unión e compenetración entre todos eles. 

OBXECTIVOS Xeral: Contribuir ao desenvolvemento rural e a posta en valor do lugar de 
Fornelos, mediante a rehabilitación do entorno e a creación dun local social 
destinado a realización de actividades sociais e culturais. 
Específicos: 
-Creación dun entorno para uso e disfrute dos veciños e visitantes que se 
acheguen ao lugar. 
-Rehabilitacións dos distintos elementos patrimoniais que había no lugar ( 
muiños, lavadoiros, paseo fluvial, cruceiro..). 
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-Creación dun centro social onde se podan realizar actividades de formación, 
eventos, actividades culturais. 
-Lograr a comunicación e a unión entre os distintos veciños, como elemento 
dinamizador da localidade. 

ACTUACIÓNS  -Recuperación e acondicionamento dunha zona próxima ao río “A Fonte”. 
-Limpeza e acondicionamento dun terreo doado por unha veciña. 
-Recuperación e restauración de lavadoiros. 
-Empedrado de carreiros. 
-Restauración e posta en funcionamento dun muiño. 
-Recuperación e reconstrución da fonte do Reirís e o seu entorno. 
-Acondicionamento do paseo fluvial. 
-Acondicionamento dun lugar para asentar un cruceiro. 
-Creación e construción dun local social, con distintos espazos para a realización 
de actividades culturais, e formativas, unha pequena sala de préstamo de libros 
(biblioteca) que foron doados por unha veciña. 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Este proxecto foi realizado en varias fases, contando por un lado co apoio de 
distintos organismos que foron subvencionando os materiais utilizados para o seu 
desenvolvemento. 
 A rehabilitación do entorno foi financiada pola Deputación da Coruña e o 
Concello de Zas, tan só a parte que corresponde o material empregado. 
-A construción do local social foi financiado polo Grupo de Desenvolvemento 
Rural Asociación Costa da Morte – GDR (dentro do Programa Leader Galicia 2007 
– 2013), sobre todo na parte que corresponde ao material empregado. 
Todas as actuacións foron realizadas con man de obra dos propios veciños, e 
realizados fora do horario laboral, aportando voluntariamente cada un deles os 
coñecementos que posuían, e aquí radica un dos elementos fundamentais para 
conseguir o obxectivo final, de colaboración entre toda a veciñanza. 

RESULTADOS -Implicación de todos os veciños da localidade nun proxecto conxunto. 
-Posta en valor de espazos  inservibles. 
-Inculcar nos mais novos o respecto polo de todos e en axudar no seu 
mantemento   
Non só cuantitativos senón tamén de participación, motivacionais, dinámicas de 
traballo etc 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Unha das cousas máis salientables que se poderían destacar é que unhas 
zonas da aldea que estaban abandonadas foron recuperadas polos propios 
veciños e séguenas mantendo en perfecto estado facéndolle traballos de 
limpeza, mantemento,..., algo bastante inusual hoxe en día, xa que na 
maioría dos lugares solicitan axudas ou que lles fagan algún paseo, área de 
ocio,... pero logo do seu mantemento e limpeza que se encarguen tamén as 
diferentes administracións, e aquí fano os propios veciños/as. 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Queren seguir mellorando as zonas lindantes á Fonte, por un parque infantil na 
veira do Centro Social, adecentar o entorno do Centro, porlle instalación 
eléctrica ao paseo fluvial,..., e estanlle inculcando ás xeracións mais novas, e 
aos nenos principalmente, o traballo en equipo,o mantemento en bo estado do 
que hai e o respeto polas  zonas comúns de todos. 

FINANCIACIÓN Tiveron axudas para a compra de materiais da Deputación, do Concello e do 
GDR, xa que a man de obra aportárona os veciños/as na súa maioría.  

RECURSOS 
EMPREGADOS 

A man de obra propia dos veciños, os fondos propios da asociación e algunha 
axuda da Deputación, do Concello de Zas e do GDR Costa da Morte. 

OUTROS DATOS  Tódolos anos fan diferentes Festas e Celebracións: 
- Festa da Fonte (na que hai unha comida campestre para tódolos 

veciños/as e outras persoas con lazos de unión co lugar, hai xogos 
populares, grupos de gaita,...) 

- Sardiñada de San Xoán, - Magosto, - Antroido 
O Centro Social está equipado con cociñas industriais, un forno de pedra para 
facer pan,... e polo tanto as comidas que se fan elabóranas os veciños e fan o 
seu pan coma antigamente,... co cal os mais novos poden ver como se facía e 
desa forma trátase de que non se esqueza ese saber. 
Para a actividade ordinaria, como poden ser os diferentes cursiños que se fan, 
sóese solicitar axuda á Deputación, Consellería de Medio Rural, Concello,...    
Fixeron un Libro e ademais cada ano fan unha revista con tódalas cousas que se 
fixeron ao longo do ano e na que colaboran os veciños/as con poesías, contos, 
historias da zona,...; esta revista distribúese o día da Festa da fonte.   

ENLACES 
RELACIONADOS 
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