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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 Fálame de San Sadurniño 

ENLACES http://www.falamedesansadurnino.org/ 

CONCELLO San Sadurniño PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Concello de San Sadurniño 

Contacto Carmen Suárez Nieto 

Enderezo Avda. Marqués de Figueroa, nº 11, 15560 San Sadurniño 

Tfno.: 981490027/616016793/ 

@ falamedesansadurnino@gmail.com 

web www.sansadurnino.org 

AEDL 

Nome e apelidos Ignacio Fernández López 

Entidade á que pertence Concello de San Sadurniño 

Concello San Sadurniño / A Coruña 

@ ignacio.fernandez@sansadurnino.dicoruna.es 

Papel no proxecto Seguimento e supervisión 

 

Descrición do proxecto 

PRESENTACIÓN  

 
 

“Fálame de San Sadurniño” é un proxecto colaborativo na rede que xurdiu dunha actividade desenvolvida na 
Aula CeMIT do Concello de San Sadurniño para conmemorar o 17 de maio do 2013, día das Letras Galegas e 
tamén día de Internet, conxugando na mesma actividade a defensa da lingua galega e o emprego das TIC. 
 
Mais o proxecto seguiu desenvolvéndose en progresión xeométrica ata convertérense nun espazo web único e 
orixinal, construído polas aportacións de veciños/as de San Sadurniño, no que o pasado e o presente, as voces 
distantes e distintas dos seus habitantes, as novas tecnoloxías e a cultura labrega, emprendedores/as e 
patrimonio, ecoloxía e restauración, deportes e historia conviven nun mesmo espazo-tempo, vertebrado a través 
de todo tipo de soportes: fotografías antigas e novas, sons, vídeos, documentos históricos, textos, gráficos, 
mapas e cancións. Un espazo na rede no que simples “fotos faladas” cargan de  sentido colectivo a pequenas 
vivencias individuais que, so en aparencia, semellan desconectadas. Un lugar de encontro da memoria oral e a 
historia do concello, ao tempo que fai visible a vitalidade do tecido asociativo ou empresarial contemporáneo do 
concello de San Sadurniño. 
 
O proxecto converteuse ademais nunha ferramenta sinxela -mais eficaz -para implicar, motivar e achegar ás TIC 
á cidadanía, nomeadamente en contextos rurais sen coñecementos previos nas TICs, xa que os/as participantes 
realizan todo o proceso:  dixitalización e xeolocalización das súas fotografías; gravación de audio explicativo, 

http://www.falamedesansadurnino.org/
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para subir logo o resultado final á web www.falamedesansadurnino.org, realizando íntegramente todo o 
proceso. 

 
No proxecto levan participado en seis meses xa mais de 100 persoas –gran parte delas sen coñecementos previos 
de informática ou Internet- ademais da meirande parte do tecido empresarial e asociativo do concello. 
Calculamos outras 200 persoas nos vindeiros 6 meses. A magnífica acollida do proxecto entre veciños/as de San 
Sadurniño, con mais de 100.000 páxinas vistas en seis meses é unha proba contundente da calidade e do interese 
da proposta para o seu público natural. 
 
Hoxe xa é un espazo vivo e integral da memoria que sostén o devalar cotián das xentes, empresas, asociacións 
ou creadores/as das terras de San Sadurniño, e que ademais contribúe en grande medida ao empoderamento 
dunha pequena comunidade rural grazas ao intercambio de experiencias e información dos seus participantes 

 

        
 

XUSTIFICACIÓN  O concello de San Sadurniño está situado ao norte de Galicia, dentro da comarca de Ferrolterra. Nos seus case 
100 km2 viven aproximadamente 3.200 habitantes en 200 aldeas dispersas (31 h/km), vertebradas en sete 
parroquias ben diferenciadas: San Sadurniño, Naraío, Ferreira, Bardaos, Igrexafeita, Lamas e Santa Mariña do 
Monte. A súa complicada orografía diferenza zonas ben distintas,compartimentando a súa poboación en 
profundos vales atravesados polo ríos Grande de Xubia e Castro, no entorno dun  inxente patrimonio natural, 
xa que as ¾ partes do Concello están adicadas á superficie forestal. Trátase polo tanto de terras rurais de 
grande atractivo e potencial de futuro por manter as características paisaxísticas tradicionais do agro galego ao 
longo do tempo, mais pouco explotadas a nivel empresarial ou turístico e con escasa cohesión sociocultural ou 
nivel cultural e tecnolóxico dos seus habitantes. 
 

  
En canto ás actividades económicas, predomina o sector primario, que agrupa ao 35% dos activos ocupados, 
seguido do secundario, que aumentou dende 1981 un 10% sen que isto signifique un proceso de industrialización. 
O sector servizos estase incrementando tamén e hoxe en día ocupa un 29’4% concentrado especialmente na 
capital do concello. Nos últimos anos vense facendo un grande esforzo para a recuperación da agricultura 
ecolóxica, o patrimonio natural e a aposta polas enerxías renovábeis. Un esforzo que vai agromando día a día en 
diversos artigos nos medios de comunicación como San Sadurniño, el ejemplo verde de Galicia,  A vila mais 

http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/lavando-na-fonte-do-coto/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/19/galicia/1303214087.html
http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/vila-mais-ecoloxica-do-estado/idEdicion-2011-03-21/idNoticia-651175/
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ecolóxica do estado,  ou  no premio outorgado pola Fundación Biodiversidade en “El pueblo más verde de 
España”.  

 
No tocante á poboación -do mesmo xeito que no resto de Galicia- os datos preséntanos unha sociedade rural moi 
envellecida, de moi baixa densidade e con escasa implantación das TIC tanto no eido empresarial como a nivel 
de usuario/a individual. Mesmo varias das empresas e autónomos/as do Concello non utilizan aínda as TIC nos 
seus negocios. 
Neste contexto de poboación rural, envellecida, dispersa e con escasa implantación das TIC, o Concello  conta 
cunha Aula CeMIT integrada na Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT), que 
pretende configurarse como un vehículo eficiente para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar o 
emprego das TIC e da Sociedade da Información. 

   
Neste senso, a Aula CeMIT de San Sadurniño ten como obxectivos xerais da súa actividade: 
 1. Promover o uso das novas tecnoloxías na poboación, en especial naqueles colectivos onde a fenda dixital 
é máis evidente: mulleres e poboación rural especialmente. 
2. Dinamizar ás Pemes e Micropemes, amosándolles as vantaxes da SI para o desenvolvemento empresarial e 
fomentar o uso das TIC no tecido empresarial nomeadamente no sector agrogandeiro, forestal e relacionado 
co turismo. 
3. Difundir as melloras da competitividade e produtividade derivadas da introdución de solucións 
tecnolóxicas constatadas en determinados sectores chave da sociedade. 
4. Fomentar a formación TIC entre profesionais e autónomos/as para que sexan capaces de dar resposta ás 
necesidades, retos e proxectos dos diversos sectores do tecido produtivo relacionados coas  TIC e a 
Sociedade da Información. 
5. Divulgar e promocionar entre os/as empregados/as do sector públicos os servizos TIC prestados polas 
diferentes administracións. 
6. Elaborar plans de formación e  capacitación dos empregados/as do sector público aliñados coas novas 
demandas tecnolóxicas existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRICIÓN 
 
 
 

DESCRICIÓN Fálame de San Sadurniño é un proxecto colaborativo na rede, e ao tempo una ferramenta 
profesional para a consecución dos obxectivos no achegamento da cidadanía nas TIC e na 
inclusión da veciñanza e do tecido empresarial e sociocultural de San Sadurniño na 
Sociedade da Información. Mediante accións formativas descentralizadas nas sete 
parroquias do concello mestúrase a recuperación da memoria pasada e presente do 
concello coa aprendizaxe das novas tecnoloxías producindo un empoderamento dos seus 
participantes, o compromiso coa memoria do Concello e a pertenza a unha comunidade.  

 

   

 OBXECTIVOS 1. Obxectivos con relación ás TIC: 

 Configurarse como unha ferramenta profesional TIC para dinamizar un contexto 
rural. 

 Diminuír a fenda dixital de xénero e territorial. 

 Difundir e formar no uso das TIC a novos/as usuarios/as. 

 Dinamizar ás micropemes, autónomos/as e amosarlles a utilidade  e 
potencialidade de Internet. 

2. Obxectivos en relación á memoria: 

 Recuperar a memoria do pasado. 

http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/vila-mais-ecoloxica-do-estado/idEdicion-2011-03-21/idNoticia-651175/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pueblo-verde-espana/idEdicion-2011-03-21/idNoticia-651234/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pueblo-verde-espana/idEdicion-2011-03-21/idNoticia-651234/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/as-modistillas-de-vista-alegre/
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 Reflectir o presente. 

 Recuperar a memoria oral e a riqueza da lingua galega. 

 Crear un espazo vivo e integral da memoria. 
3.- Obxectivos en relación á comunidade 

 Difusión e promoción dos valores e recursos de San Sadurniño. 

 Empoderamento e orgullo dos habitantes do concello da súa identidade, fala, 
historia e patrimonio. 

 Vertebrar socialmente unha comunidade rural envellecida e dispersa. 

ACTUACIÓNS   Creación dun espazo web: www.falamedesansadurnino.org   

 Procura das referencias existentes sobre o Concello de San Sadurniño: na web, 
arquivos, prensa local, televisión... 

 Vertebración dun sistema de clasificación e organización da información en 
función das características do Concello de San Sadurniño, mediante sistemas de 
categorías e tags “amigábeis”, vencellados aos intereses dos usuarios/as.  

 Creación de canles específicos en IVOX, Youtube e Picassa como repositorios dos 
materiais localizados ou dixitalizados.   

 Obradoiros “Fotos faladas: retoque fotográfico e edición de audio”. 

 Obradoiros de Iniciación a Internet. 

 Aportacións e colaboracións libres dos veciños/as, institucións, empresas, 
creadores/as e asociacións do concello: fotografías, documentos, audios, música, 
vídeos. 

 Incorporación dos traballos e documentación á web: falamedesansadurnino.org  

 Valoración da difusión permanente:“Unha historia cada día”: Estrea diaria dunha 
historia. Cada historia está 12 días en portada e consegue a fidelización  da súa 
audiencia potencial.  

 Difusión nas redes sociais: Facebook da aula CeMIT e Twitter (@falamedesansa) 
o http://www.facebook.com/cemit.sansadurnino  
o https://twitter.com/falamedesansa  

 

 
 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

A través dunha metodoloxía participativa e colaborativa, o proxecto conta na 
actualidade -seis meses despois de iniciar a actividade- coa participación activa de máis 
de 100 persoas, as sete asociacións de veciños/as, asociacións culturais e deportivas, 
empresas, institucións e iniciativas do Concello de San Sadurniño. No apartado 
colaboradores/as da web pódense consultar os/as participantes e visualizar as súas 
aportacións.  
O desenvolvemento da actividade ponse en marcha a través de varias modalidades: 

 Realización dos  obradoiros “Retoque fotográfico e edición de audio”: 
o Dixitalización e edición de fotografías seleccionadas polos interesados/as. 
o Gravación de audio co editor Audacity. 
o Xeolocalización da ubicación da fotografía con Google maps. 

 

http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.facebook.com/cemit.sansadurnino
https://twitter.com/falamedesansa
http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.falamedesansadurnino.org/texto/colaboradores-as/
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 Obradoiros de Iniciación a Internet descentralizados nas sete parroquias do 
Concello. Nocións básicas de busca de Internet utilizando como ferramenta o propio 
proxecto de “Fálame” e aprendizaxe da dixitalización e edición de imaxe e audio.  

 Sinerxía con outras iniciativas do Concello ou asociacións de San Sadurniño. 

 Colaboracións de veciños/as, asociacións, empresas, músicos, creadores/as..., 
que aportan imaxes, documentación, historias e audios explicativos. 

 “Envíanos as túas fotos”: as persoas que viven fora do Concello poden colaborar 
enviando fotos/audios por correo electrónico. Neste apartado da web infórmase de 
cómo enviar o material. 

RESULTADOS 
 

 Impartíronse 3 obradoiros específicos: “Fálame de San Sadurniño: fotos faladas. 
Retoque fotográfico e edición de audio” coa participación de 27 persoas. 

 Impartíronse 8 cursos “Primeiros pasos a informática e Internet” en 4 parroquias 
(Naraío, Bardaos, Santa Mariña do Monte e Ferreira) nos que participaron 48 persoas. 

 Aportacións libres de persoas, creadores/as e empresas ao proxecto. 

 Alta participación no proxecto e incidencia na vida sociocultural de San Sadurniño: 
AAVV, asociacións culturais e deportivas e iniciativas do Concello. 

 Seguimento da web: nos 6 meses de vida, Fálame conta con máis de 100.000 
páxinas/fotos vistas e  máis de 13.000  visitas. 

 
 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

Fálame de San Sadurniño é un proxecto sinxelo, mais único e orixinal, pois está 
construído entorno a catro ideas centrais: “que as fotos falen”, “que o pasado e o 
presente se fusionen”, o “protagonismo de usuarios/as” e a “mestura de formatos”, 
debullando no concepto da continuidade histórica das comunidades rurais no decurso do 
tempo. Porque o presente é xa historia no intre no que se produce. Esta percepción 
sincrónica do devalar ten un gran potencial para as comunidades locais e moi 
especialmente no medio rural. A suma de imaxes e sons dos participantes e de historias 
aparentemente sen conexión conseguen crear a idea dunha comunidade que transmite a 
súa identidade e fala. 
Mais sintetizaremos aquí algúns dos elementos salientábeis deste proxecto: 

 Facilita e promove o achegamento das persoas con máis dificultades de 
acceso ás TIC, pois parte do local e do particular como centro de interese da 
aprendizaxe, resultando polo tanto de grande poder motivador. 

 É a memoria do devalar de San Sadurniño: recupérase mediante as TICS 
memoria histórica, mais tamén presente do concello, afondando no concepto da 
continuidade da historia nun territorio concreto. En realidade xa é o  centro de 
documentación integral permanente do Concello de San Sadurniño. 

 As fotos “falan” e polo tanto conteñen emoción. É unha web singular e polo 
momento, única no eido dos proxectos de fotografía social na Web en Galicia.  

 Outra das súas singularidades é o emprego integrado de diferentes soportes: de 

http://www.falamedesansadurnino.org/texto/como-enviar-material/
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información fotos faladas, vídeos, sons, xornais, documentos históricos, 
músicas, mapas, imaxes, textos, moitas veces todos xuntos organizados en torno 
a unha única historia. 

 Establece unha relación “democrática” entre a comunidade e os seus materiais 
visuais e sonoros, sen intermediación institucional ou empresarial. A elección e 
realización do contido visual e sonoro vai de abaixo a arriba. O discurso 
pertence por enteiro aos usuarios/as. 

 Oferta unha variada multiplicidade de puntos de vista dos seus emisores: 
Podemos escoitar a cativos/as, xente maior, profesionais, labregos/as, 
empresarios/as, creadores/as ou deportistas...etc 

 Os contidos admiten diferentes interpretacións e puntos de vista. Un mesmo 
feito relevante ou acontecemento social admite distintas valoracións segundo os 
seus emisores.  

 Representa unha grande promoción do Concello e do tecido empresarial de 
San Sadurniño nas redes e Internet: dende os xantares típicos dos restaurantes 
ata a variedade de propostas paisaxísticas patrimoniais ou empresariais do 
concello. 

 Potencia a mobilización e participación activa da veciñanza no proxecto. 

 Empoderamento e orgullo dos veciños/as sobre o seu concello. Debido as 
características xeográficas do concello moitos veciños/as descobren actividades 
ou lugares do concello que descoñecían.  

 A comunidade comprométese co proxecto. os usuario/as  son os seus principais 
promotores/as e community managers. 

 Fálame é unha comunidade online/offline:  simples fotos faladas cargan de  
sentido colectivo a vivencias individuais que, so en aparencia, semellan 
desconectadas,  

   

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

No seu futuro inmediato, Fálame seguirá medrando en obradoiros sucesivos que se 
impartirán polas sete parroquias do Concello, estando ademais aberto a todas as persoas, 
sexan ou non do Concello, sempre que teñan algo que “falar” de San Sadurniño. Por iso, 
fora das actividades formativas da aula, calquera persoa pode colaborar aportando as 
súas fotos e a súa fala, ou a través de documentos, sons ou vídeos da súa creación. 
O obxectivo mais inmediato é que TODAS as empresas, asociacións, institucións ou 
iniciativas do Concello “aparezan” en Fálame, obxectivo inicial  que se cumprirá no 
devalar dun ano do proxecto (xuño 2014).  
O proxecto desenvolverase posteriormente con actuacións específicas de cara  aos 
emprendedores/as e o tecido empresarial do territorio: sector agrogandeiro, forestal ou 
todas as iniciativas relacionadas co turismo e a hostalería. 
Asemade non se descarta a realización de actividades paralelas e sectoriais cos materiais 
de Fálame como exposicións temáticas ou publicacións específicas. Tamén se está a 
considerar a realización de cursos e actividades audiovisuais durante o 2014 que nutran 
de novos contidos ao proxecto (con mozos/as, nenos/as, etc.). 

FINANCIACIÓN Concello de San Sadurniño 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Neste proxecto empréganse os recursos tecnolóxicos da aula CeMIT do Concello de San 
Sadurniño, e cóntase coa colaboración desinteresada de toda  comunidade do concello. 
Mais información en O proxecto 
O proxecto foi posto en marcha e coordinado pola axente TIC do concello. Construído e 
adaptado sobre o software desenvolvido pola empresa  A Navalla Suiza. Aloxamento 
web patrocinado por Dinahosting. 

ENLACES 
RELACIONADOS 

 www.falamedesansadurnino.org 

 http://www.facebook.com/cemit.sansadurnino  

 https://twitter.com/falamedesansa  
Falaron de nós: 

 Concello de San Sadurniño: Fálame de San Sadurniño, un novo proxecto colaborativo (xullo 

2013) 
 CEMIT: Un novo proxecto participativo na rede (xullo 2013) 
 Ferrol 360 Grados: Fálame de San Sadurniño aumenta en usuarios e contido (xullo 2013) 

http://www.falamedesansadurnino.org/texto/o-proxecto/
http://anavallasuiza.com/
https://gl.dinahosting.com/
http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.facebook.com/cemit.sansadurnino
https://twitter.com/falamedesansa
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?idNovidade=554
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?idNovidade=554
https://cemit.xunta.es/node/5535
http://ferrol360.es/o-espazo-web-falame-de-san-sadurnino-aumenta-en-usuarios-e-contido/
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 Praza pública: Arquivos fotográficos, “o pasado sempre forma parte do futuro” (xullo 2013) 
 Concello de San Sadurniño: Tempos para compartir e os cursos da rede Cemit, protagonistas  

de Cós pés na terra (setembro 2013) 
 Sermos Galicia: As novas tecnoloxías dan moito xogo no rural (setembro 2013) 
 Concello de Pontevedra: Xornada formativa “A memoria das mulleres”, o xoves na Casa das 

Campás (novembro 2013) 
 Faro de Vigo: Un plan municipal busca rescatar la memoria de las pontevedresas (novembro 

2013) 
 Concello de San Sadurniño: Fálame de San Sadurniño presenta en Pontevedra a súa 

experiencia (novembro 2013) 
 Sermos Galicia: San Sadurniño, o concello no que as fotos falan (decembro 2013) 

www.falamedesansadurnino.org 

GASTRONOMÍA 
Polbo á plancha na Parrillada Riboira 

 

NATUREZA 
 Cos pés no río Xuvia 

 

EMPRESAS 
 Marcos López: taller artesanal de 
carpintería 

 
ASOCIACIÓNS 

 Asociación Folclórica e Cultural Berros 
do Castro 

 

INICIATIVAS 
 Tempos para compartir 

 

DEPORTES 
 CF San Sadurniño - Equipo Feminino 

 

PATRIMONIO 
O antigo pazo da Marquesa de San 

Sadurniño 

 

XENTES 
A saga dos Canosa 

 

TRABALLOS 
Recollendo toxo na Braña do Porcallo 

 

ESCOLAS 
Escola da casa do capador 

 

DOCUMENTOS 
Alfonso XIII en San Sadurniño 1909 

 

PATRIMONIO/SONS 
Fonte de San Roque 

 
 
 
 
   

http://praza.com/cultura/5059/arquivos-fotograficos-lo-pasado-sempre-forma-parte-do-futuror/
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?idNovidade=614&anoBusc=&mesBusc=0&entidad=TODAS&textoBusc=
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?idNovidade=614&anoBusc=&mesBusc=0&entidad=TODAS&textoBusc=
http://www.falamedesansadurnino.org/media/Sermos_Galicia_26.9.2013._Entrevista_falame.pdf
http://www.pontevedra.eu/actualizate/xornada-formativa-a-memoria-das-mulleres-o-xoves-na-casa-das-campas
http://www.pontevedra.eu/actualizate/xornada-formativa-a-memoria-das-mulleres-o-xoves-na-casa-das-campas
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/11/08/plan-municipal-busca-rescatar-memoria/910621.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/11/08/plan-municipal-busca-rescatar-memoria/910621.html
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?tipoBusc=&concelleriaBusc=&idAxenda=&idAviso=&idNovidade=658
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?tipoBusc=&concelleriaBusc=&idAxenda=&idAviso=&idNovidade=658
http://www.sermosgaliza.com/articulo/cultura/san-sadurnino-concello-no-fotos-falan/20131208115802022118.html
http://www.falamedesansadurnino.org/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/polbo-a-plancha-na-parrillada-riboira/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/cos-pes-no-rio-xuvia/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/marcos-lopez-taller-artesanal-de-carpinteria/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/asociacion-folclorica-e-cultural-berros-do-castro/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/tempos-para-compartir/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/cf-san-sadurnino--equipo-feminino/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/o-antigo-pazo-da-marquesa-de-san-sadurnino/
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/a-saga-dos-canosa/
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