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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 “ENCAJES LUCITA” PROXECTO DE PRODUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E FORMACIÓN 
PARA O ENCAIXE DE BOLILLOS 

ENLACES Sitios en internet do proxecto/actuación 
CONCELLO MUXÍA PROVINCIA    A CORUÑA  

Nome completo ENCAJES LUCITA 
Contacto LUCIA FIGUEROA RODRIGUEZ 
Enderezo OZON Nº41  MUXIA  15125  A CORUÑA 
Tfno.: 981750536   600208148 
@ encajeslucita@gmail.com 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

web www.encajeslucita.com 
Nome e apelidos Rosa María Sánchez Martínez 
Entidade á que pertence Concello de Vimianzo 
Concello Vimianzo-A Coruña 
@ rosa.sanchez@vimianzo.es 

AEDL 

Papel no proxecto Información sobre plan de empresa e subvencións 
 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN Éste proxecto presenta a unha empresa artesana que nace no 2014 para dedicarse á produción e 

comercialización de encaixe de bolillos, aproveitando o saber das artesanas de Muxía. Ademais, 
dedicarase á formación, dado o interese que esta artesanía desperta en diversos colectivos. 
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  Lucía Figueroa naciu nunha familia de encaixeiras e aprendiu desde pequena da súa nai e da súa avoa. Estivo 

loitando por esta artesanía desde a Asociación de Palilleiras de Ozón, da que foi fundadora, incluso chegou a ser 
finalista no premio Antonio Fraguas, da Deputación da Coruña. 

    
 
 

DESCRICIÓN  Como artesana do encaixe de bolillos, Lucita ten a intención de converter este 
saber tradicional en fonte de emprego e lánzase a este proxecto aproveitando o 
saber herdado, a súa creatividade e todo o que aprendeu nestes anos. Os 
produtos que ofrece son pezas de encaixe de bolillos, que tamén poden ser por 
encargo, e a formación nesta materia. 

OBXECTIVOS - Autoemprego feminino 
- Posta en valor do patrimonio inmaterial 
- Comercialización do encaixe de bolillos, a través da calidade e 

tratando de satisfacer as necesidades do consumidor actual 
- Dar clases de encaixe de bolillos 

ACTUACIÓNS  - Creación dunha web  
- Dar a coñecer a empresa en círculos especializados 

DESCRICIÓN 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Aproveitando os coñecementos e habilidades, trátase de ofrecer produtos 
artesanos de calidade adaptados ás necesidades do consumidor actual, 
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introducíndose en círculos especializados. 

RESULTADOS A empresa créase neste ano 2014.  

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Este proxecto explora o autoemprego feminino, partindo do coñecemento 
acumulado por xeracións de mulleres, neste caso de Ozón (Muxía). É unha 
aposta por converter en fonte de emprego a identidade galega e o seu 
patrimonio inmaterial. 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

O futuro da empresa dependerá da tenacidade da propia emprendedora e de 
que no seu entorno se dean as condicións favorables para o desenvolvemento da 
artesanía. Por outra parte, debe aproveitar as oportunidades que as novas 
ferramentas de comunicación ofrecen e o potencial turístico de Muxía, dentro 
da Costa da Morte. 

FINANCIACIÓN Esta empresa iníciase con recursos propios. Aínda que non se desbota a solictude 
de algunha outra financiación a medida que proxecto se vaia desenvolvendo. 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Esta é unha iniciativa vinculada á artesana promotora, Lucía Figueroa 

OUTROS DATOS   

 
 
 

ENLACES 
RELACIONADOS 

www.encajeslucita.com 

 

 

 


