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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade 
C. Proxectos emprendedores/empresariais x 

NOME O LIÑO. PATRIMONIO CULTURAL CONVERTIDO EN EMPRESA 
ENLACES http://www.fecomgalicia.com/ca/empresa/index.php?id=370 

CONCELLO ZAS PROVINCIA   A CORUÑA  
Nome completo LIÑO DE GALICIA SL 
Contacto Carmen Riveiro Ferreiro 
Enderezo A Cacharoza – Baio - Zas 
Tfno.: 981 718 596 / 696 268 923 

@ linodegalicia@yahoo.es; 
carmenriveiro.amigoslino@gmail.com 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

web http://artesaniadegalicia.xunta.es/es/node/1682 
Nome e apelidos Isabel Agra Pose 
Entidade á que pertence Concello de Zas 
Concello Zas 
@ isabel.agra@zas.dicoruna.es 

AEDL 

Papel no proxecto Elaboración de proxectos. Tramitación de subvencións. 
 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN Liño de Galicia SL é unha empresa que naceu da recuperación do traballo tradicional do liño téxtil en 

Zas. Converteu o patrimonio cultural en liñas de produto de uso actual, revestidas coa calidez da 
tradición e do feito á man. 

XUSTIFICACIÓN  Esta empresa débese á tenacidade da artesana Carmen Riveiro, empeñada en converter unha 
sabedoría tradicional en fonte de emprego feminino,  e combinando todo isto cunha importante labor 
cultural e de investigación polas aldeas da bisbarra.  

DESCRICIÓN  A empresa dedícase ao traballo do liño téxtil, especializándose en 
complementos de moda, que armoniza coa elaboración de roupa a medida, 
fogar, igrexa e agasallos. Tamén organiza accións formativas e exposicións. 

OBXECTIVOS o Converter a artesanía do liño en fonte de emprego. 
o Manter viva a tradición da manufactura do liño téxtil e todos os traballos 

agrarios previos. 
o Coidar a calidade dos produtos elaborados e enriquecelos con outras 

artesanías (encaixe, bordado,...) 

ACTUACIÓNS  o Recuperación de técnicas tradicionais 
o Innovación no deseño 
o Aplicación do liño en artigos non textís 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Os piares do traballo de Liño de Galicia SL son a innovación a partir da tradición 
e a calidade.  

RESULTADOS Recuperamos técnicas tradicionais e cores naturais. Incorporamos innovacións 
nos deseños e nas aplicacións. Abrimos canles de comercialización.  
Conseguimos que a empresa sexa viable. 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Esta empresa é un exemplo da posta en valor do patrimonio cultural inmaterial, 
do cultivo da identidade dun territorio. Converte a recuperación dunha tradición 
nunha fonte de emprego. Consegue unha produción singular e identitaria para 
Zas e a Costa da Morte, afondando na calidade e tamén na innovación. Ademais, 
a súa labor repercute na divulgación cultural e na valorización doutras 
artesanías textís, coma o encaixe e o bordado. 
Desperta un grande interese en medios de comunicación, co que se contribúe á 
promoción da artesanía e tamén do territorio no que se produce. 

DESCRICIÓN 

PERSPECTIVA A viabilidade da empresa está vinculada ás persoas que a integran. O seu futuro 
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DE FUTURO enmárcase no campo da artesanía, do téxtil e da calidade. 

FINANCIACIÓN A financiación realízase con recursos propios. 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Ferramentas para traballos textís e relacionadas co proceso tradicional de 
manufactura do liño. 
Máquina de coser e bordar. 
Tear. 

OUTROS DATOS   

ENLACES 
RELACIONADOS 

Portal de Artesanía da Xunta de Galicia: 
http://artesaniadegalicia.xunta.es/es/node/1682 
Turgalicia (ruta de obradoiros artesáns): 
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=20682&ctre=1000141 
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