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“DO MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”; “FÁLAME DE SAN SADURNIÑO”; “FISTERRA DENDE A NUBE”; “IDEA_ASPONTES PARTICIPA-
CIÓN PÚBLICA DO PXOM”; “MECAM. NET WEB DE PROMOCION E COMERCIALIZACION ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”;  
“RIBADEO BIRDING”; “SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO ; CONCELLO DE DUMBRÍA”; “ACONDICIONAMENTO E POSTA 
EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS”;  “ALDEA DO COUTO, ALDEA DO SÉCULO XXI”;  ; “AULAS NA COSTA DA MORTE”; “AU-
RORA DOS CAMIÑOS”; “MODELO DE UTILIZACION E APROVEITAMENTO COMBINADO NO MEDIO NATURAL: O PORCO CELTA”; 
“POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO FARO VILÁN DE CAMARIÑAS”; “SABERES E SABORES DA ALDEA”; “SABOR 
EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”; “UNED SENIOR de XESTOSO: DINAMIZADORA DO RURAL”; “CÁRNICOS RAPOSO 
SC”; “CASA DE CARMEN”; “ENCAJES LUCITA” PROXECTO DE PRODUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E FORMACIÓN PARA O ENCAIXE 
DE BOLILLOS”; PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “FISIO-CHE BEN”; “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”; “MESON ALBERGUE CASA PEPA”; 
“NATURMAZ CENTRO DE OCIO E AVENTURA”; “O CAMIÑO DOS FAROS”; “O LIÑO. PATRIMONIO CULTURAL CONVERTIDO EN 
EMPRESA”; “O REFUXIO DOS SENTIMENTOS”; “OTEUCARON S. COOP. GALEGA”; “QUEPASANACOSTA”;  “XANELA S.COOP. GA-
LEGA”; “XIRUME SC AXUDA NO FOGAR” “DO MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”; “FÁLAME DE SAN SADURNIÑO”; “FISTERRA DENDE 
A NUBE”; “IDEA_ASPONTES PARTICIPACIÓN PÚBLICA DO PXOM”; “MECAM. NET WEB DE PROMOCION E COMERCIALIZACION 
ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”;  “RIBADEO BIRDING”; “SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO ; CONCELLO DE DUM-
BRÍA”; “ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS”;  “ALDEA DO COUTO, ALDEA DO SÉCULO XXI”;  ; 
“AULAS NA COSTA DA MORTE”; “AURORA DOS CAMIÑOS”; “MODELO DE UTILIZACION E APROVEITAMENTO COMBINADO NO 
MEDIO NATURAL: O PORCO CELTA”; “POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO FARO VILÁN DE CAMARIÑAS”; “SABERES 
E SABORES DA ALDEA”; “SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”; “UNED SENIOR de XESTOSO: DINAMIZADORA DO 
RURAL”; “CÁRNICOS RAPOSO SC”; “CASA DE CARMEN”; “ENCAJES LUCITA” PROXECTO DE PRODUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
E FORMACIÓN PARA O ENCAIXE DE BOLILLOS”; PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “FISIO-CHE BEN”; “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”; 
“MESON ALBERGUE CASA PEPA”; “NATURMAZ CENTRO DE OCIO E AVENTURA”; “O CAMIÑO DOS FAROS”; “O LIÑO. PATRIMO-
NIO CULTURAL CONVERTIDO EN EMPRESA”; “O REFUXIO DOS SENTIMENTOS”; “OTEUCARON S. COOP. GALEGA”; “QUEPASA-
NACOSTA”;  “XANELA S.COOP. GALEGA”; “XIRUME SC AXUDA NO FOGAR” “DO MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”; “FÁLAME DE 
SAN SADURNIÑO”; “FISTERRA DENDE A NUBE”; “IDEA_ASPONTES PARTICIPACIÓN PÚBLICA DO PXOM”; “MECAM. NET WEB DE 
PROMOCION E COMERCIALIZACION ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”;  “RIBADEO BIRDING”; “SENTIR O CAMIÑO DE FIS-
TERRA-MUXÍA NO ; CONCELLO DE DUMBRÍA”; “ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS”;  “ALDEA 
DO COUTO, ALDEA DO SÉCULO XXI”;  ; “AULAS NA COSTA DA MORTE”; “AURORA DOS CAMIÑOS”; “MODELO DE UTILIZACION 
E APROVEITAMENTO COMBINADO NO MEDIO NATURAL: O PORCO CELTA”; “POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO 
FARO VILÁN DE CAMARIÑAS”; “SABERES E SABORES DA ALDEA”; “SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”; “UNED 
SENIOR de XESTOSO: DINAMIZADORA DO RURAL”; “CÁRNICOS RAPOSO SC”; “CASA DE CARMEN”; “ENCAJES LUCITA” PROXEC-
TO DE PRODUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E FORMACIÓN PARA O ENCAIXE DE BOLILLOS”; PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “FI-
SIO-CHE BEN”; “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”; “MESON ALBERGUE CASA PEPA”; “NATURMAZ CENTRO DE OCIO E AVENTURA”; 
“O CAMIÑO DOS FAROS”; “O LIÑO. PATRIMONIO CULTURAL CONVERTIDO EN EMPRESA”; “O REFUXIO DOS SENTIMENTOS”; 
“OTEUCARON S. COOP. GALEGA”; “QUEPASANACOSTA”;  “XANELA S.COOP. GALEGA”; “XIRUME SC AXUDA NO FOGAR” “DO 
MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”; “FÁLAME DE SAN SADURNIÑO”; “FISTERRA DENDE A NUBE”; “IDEA_ASPONTES PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA DO PXOM”; “MECAM. NET WEB DE PROMOCION E COMERCIALIZACION ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”;  “RI-
BADEO BIRDING”; “SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO ; CONCELLO DE DUMBRÍA”; “ACONDICIONAMENTO E POSTA EN 
VALOR DO LUGAR DE FORNELOS”;  “ALDEA DO COUTO, ALDEA DO SÉCULO XXI”;  ; “AULAS NA COSTA DA MORTE”; “AURORA 
DOS CAMIÑOS”; “MODELO DE UTILIZACION E APROVEITAMENTO PREMIOS AFIPRODELCOMBINADO NO MEDIO NATURAL: O 
PORCO CELTA”; “POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO FARO VILÁN DE CAMARIÑAS”; “SABERES E SABORES DA 
ALDEA”; “SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”; “UNED SENIOR de XESTOSO: DINAMIZADORA DO RURAL”; “CÁR-
NICOS RAPOSO SC”; “CASA DE CARMEN”; “ENCAJES LUCITA” PROXECTO DE PRODUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E FORMACIÓN 
PARA O ENCAIXE DE BOLILLOS”; PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “FISIO-CHE BEN”; “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”; “MESON AL-
BERGUE CASA PEPA”; “NATURMAZ CENTRO DE OCIO E AVENTURA”; “O CAMIÑO DOS FAROS”; “O LIÑO. PATRIMONIO CULTU-
RAL CONVERTIDO EN EMPRESA”; “O REFUXIO DOS SENTIMENTOS”; “OTEUCARON S. COOP. GALEGA”; “QUEPASANACOSTA”;  
“XANELA S.COOP. GALEGA”; “XIRUME SC AXUDA NO FOGAR” “DO MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”; “FÁLAME DE SAN SADURNI-
ÑO”; “FISTERRA DENDE A NUBE”; “IDEA_ASPONTES PARTICIPACIÓN PÚBLICA DO PXOM”; “MECAM. NET WEB DE PROMOCION 
E COMERCIALIZACION ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”;  “RIBADEO BIRDING”; “SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA 
NO ; CONCELLO DE DUMBRÍA”; “ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS”;  “ALDEA DO COUTO, 
ALDEA DO SÉCULO XXI”;  ; “AULAS NA COSTA DA MORTE”; “AURORA DOS CAMIÑOS”; “MODELO DE UTILIZACION E APROVEITA-
MENTO COMBINADO NO MEDIO NATURAL: O PORCO CELTA”; “POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO FARO VILÁN 
DE CAMARIÑAS”; “SABERES E SABORES DA ALDEA”; “SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”; “UNED SENIOR de 

PREMIOS AFIPRODEL



A 
publicación que presentamos recompila os proxectos presen-
tados aos Premios Afiprodel  2013 ás boas prácticas de des-
envolvemento local realizadas en concellos galegos menores 
de 20.000 habitantes que estiveron asesorados ou informa-
dos por profesionais do desenvolvemento local.

Afiprodel é unha asociación de profesionais do desenvolvemento local de 
Galicia que ten entre as súas finalidades a posta en valor e defensa desta 
profesión así como a promoción dun desenvolvemento humano, local, 
sustentable e intelixente en Galicia.

Os premios Afiprodel comparten eses fins e se desenvolveron a finais do 
2013 e principios de 2014. Partían da convicción de que as boas expe-
riencias son unha das grandes riquezas de calquera persoa e sociedade. 
Acreditan igualmente na necesidade de divulgar e compartir este acervo 
para axudar a crecer, a recoñecer a capacidade das persoas e culturas 
para enfrontar ou resolver desafíos e tamén para orientar boas prácticas. 
E facer cada vez mellor as cousas, reproducindo, adaptando, alterando, 
transformando ou simplemente inspirando novos proxectos e actuacións 
que trascendan a experiencia mestra.

A prioridade dos premios de Afiprodel foi visibilizar as boas prácticas de 
pequeno tamaño que non adoitan divulgarse e mesmo non presentarse a 
convocatorias de premios por mor dunha modestia que oculta gran parte 
das boas prácticas máis trasferibles entre territorios. Pequenos proxectos 
empresariais, actuacións ou proxectos de colectivos que son experiencias 
inspiradoras e motoras, ben polo seu positivo impacto nas condicións de 
vida da comunidade ben por ter mobilizado o potencial do seu territorio 
máis aló do puramente económico; pola implicación da cidadanía e 
colectivos, pola cohesión e colaboración desenvolvida e xerada, polas 
alianzas atopadas e creadas, polas novidades e innovación realizadas 
nos procesos, nas ferramentas ou estratexias, pola aplicación das NTICs 
ou pola posta en valor de recursos endóxenos.

Aínda a pesar de ser a primeira experiencia neste tipo de convocatoria, 
Afiprodel e os seus asociados despregaron todos os seus esforzos e xun-
taron sinerxías para levar a bo fin esta experiencia que finalmente contou 
con 30 proxectos participantes.

O concurso presenta tres modalidades segundo a tipoloxía da entidade 
promotora: administracións públicas, entidades sen fin de lucro e acadé-
micas e emprendedores ou empresas.  

Sete foron os premios outorgados:

• Un premio especial elixido por votación pública na web  
www.premios.afiprodel.org

• Seis premios seleccionados por un tribunal de profesionais do des-
envolvemento local composto por Mª Mar De Uña Álvarez  (Xefa 
do Servizo de Programas de Cooperación, na  Dirección Xeral 
de Emprego e Formación da Consellaría de Traballo e Benestar)  
Mª Rosario Eirín Barrio (Técnica do IGAPE), Fernando González 
Truque  (Director da UPD da Deputación da Coruña), Paloma 
Pérez Gil (Secretaria de FEPRODEL e APRODEL (AEDL Madrid)). 
 
Como asesor do Tribunal, Javier López Martínez, Director da Funda-
ción Barrié de la Maza.

A coordinación foi levada a cabo por Sofia Agrafojo, socia de Afipro-
del e técnica da Deputación da Coruña.

Os premios Afiprodel contaron con cofinanciamento da Deputación da 
Coruña e as colaboracións da Dirección Xeral de Formación e Promoción 
do Emprego da Consellaría de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, o 
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), a Fundación Barrié de 
la Maza e a Federación Española de Profesionales del Desarrollo Local 
(FEPRODEL). Desde Afiprodel queremos agradecer a participación destas 
administracións e entidades, e moi especialmente a  todos os proxectos 
presentados a esta convocatoria.

Esta guía de boas prácticas pretende mostrar e difundir o labor dos pro-
fesionais do desenvolvemento e a forza do LOCAL na innovación, no 
aproveitamento e posta en valor dos recursos, a mellora da calidade de 
vida e a sustentabilidade das sociedades e os seus contornos.



galardóns e accésits



T

IDEA_AS PONTES PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA PXOM

Promotor/a: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Cidade-Provincia: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Profesionais asesores: Ismael Blanco Bouza, Eva María Garabal Nie-
to , Camilo Fernández González , Martín Vázquez Añel , María Ríos 
Carballeira, Alejandro Fernández Palicio . DELOGA SA.

Valores premiados: 
• Proxecto exemplarizante sobre como involucrar á sociedade nun-

has das actividades máis relevantes do desenvolvemento local, a 
ordeación do territorio. 

• Aínda que o proxecto non está rematado os resultados ata o de 
agora revelan elementos moi salientables como o enfoque meto-
dolóxico  e a implicación do tecido social enriqueciendo os pro-
cesos democráticos na toma de decisión no territorio. 

• Alto potencial de transferencia que se ve facilitado por un uso efi-
ciente das TIC.

• Moi salientable a implicación do tecido social, o seu am-
plo potencial de transferencia e o emprego das TIC´s  
FICHA COMPLETA DO PROXECTO

•  

VIMIANZO DO MAR Á TERRA

Promotor/a: Concello de Vimianzo 

Cidade-Provincia: Vimianzo (A Coruña)

Profesional asesor: Rosa Mª Sánchez Martínez (AEDL Concello Vi-
mianzo)

Valores premiados: 
• Iniciativa singular de dinamización do sector da restauración do 

Concello ao través da posta en valor dun patrimonio natural (pro-
dutos do mar autóctonos) e intanxible (a tradición gastronómica). 

• O proxecto acredita unha boa implicación dos axentes do territo-
rio e unha boa resolución das accións promocionais. 

• Valorase a posta en valor da diversidade de productos sibgulares 
locais, o fomento do consumo local e a economía de proximi-
dade, a implicación do tecido poboacional, sector pesca e hos-
taleiro. Promoción do turismo apoiado na arqueograstronomía.  
FICHA COMPLETA DO PROXECTO

PRIMEIRO PREMIO A ACCÉSIT

modalidade ADMINISTRACIÓNS

http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/PDF-Ficha-do-Proxecto.pdf
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DO-PROXECTO-_VIMIANZO_AFIPRODEL.pdf


SABOR EMPRENDEDOR
APRENDER A EMPRENDER

Promotor/a: Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, Coristanco

Cidade-Provincia: Coristanco (A Coruña)

Profesional asesor: Constante Lorenzo Santos (Adterra - EFA Fonte-
boa)

Valores premiados: 
• Boa iniciativa de desenvolvemento das competencias transversais 

(liderato, traballo en equipo,…) da mocedade emprendendora no 
ámbito rural. 

• Supón un salto de calidade no entrenamento para a empregabi-
lidade e/ou capacidade de emprender ao basear a experiencia 
nun contexto real (o mercado) procurando poñer en valor produtos 
autóctonos e diferenciais do territorio. 

• Valoranse os sectores de poboación implicados, sos seus obxecti-
vos, a súa metodoloxía e o seu carácter transferible.

• Moi salientable a implicación do tecido social, o seu am-
plo potencial de transferencia e o emprego das TIC´s 
FICHA COMPLETA DO PROXECTO

ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR 
DO LUGAR DE FORNELOS

Promotor/a: Iniciativa veciñal de A Fonte de Fornelos, Zas

Cidade-Provincia: Zas (A Coruña)

Profesional asesor: Isabel Agra Pose (AEDL Concello de Zas)
Jose Antonio Vila García (GDR Costa da Morte)

Valores premiados: 
• Posta en valor dun dos elementos máis singulares do territorio.
• Amosa a cooperación entre vecinos dende o deseño ata a execu-

ción do proxecto e a busca de financiamento.
• Os valores salientables son o esforzó, os obxectivos 

do proxecto e os sectores da poboación implicados. 
FICHA COMPLETA DO PROXECTO

PRIMEIRO PREMIO ACCÉSIT

modalidade ENTIDADES

B

http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO2.pdf
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/A-FONTE-DE-FORNELOS.pdf


XANELA S.COOP. GALEGA

Promotor/a: Xanela Sociedade Cooperativa Galega

Cidade-Provincia: Concello de Amoeiro (Ourense)

Profesional asesor: Beatriz Álvarez Pérez (AEDL Concello Amoeiro)

• Valores premiados: 
• A creación e consolidación de emprego feminino no medio rural.
• A aposta polo nicho de mercado dos servizos de proximidade 

que facilitan e concilia a vida diaria dunha comunidades pro-
porcionando alternativas de lecer á mocidades e promovendo o 
envellecemento activo.

• A metodoloxía  e a colaboración coas empresas doutros sectores, 
a implicación dos seus grupos de interese, os resultados, perspec-
tiva de futuro e carácter transferible da experiencia.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

PLANTA DE PRIMEIRA TRANSFORMACIÓN DE 
ELABORADOS CÁRNICOS ASOCIADOS Á 
EXPLOTACIÓN FAMILIAR

Promotor/a: Raposo Cárnicos

Cidade-Provincia: Dumbría (A Coruña)

Profesional asesor: Jose Antonio Vila García, GDR Costa da Morte 

• Valores premiados: 
• A retención de valor no territorio a partires da integración verti-

cal de todo o proceso dunha empresa gandeira: Cría, engorde, 
primeira transformación de produtos ecomercialización do ciclo 
corto, en canal HORECA e on-line. 

• A estrategia de mantenento da empresa e mellora de rendabilida-
de, apostando pola calidade, a diversificación de produtos enga-
dendo valor e a creación de emprego no ámbito local. 

• Tratase dunha iniciativa escalable e alentadora para outros produ-
tores

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

PRIMEIRO PREMIO ACCÉSIT

modalidade ASOCIACIÓNS

C

http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/Xanela-S.Coop_.Galega.pdf
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/RAPOSOsc.pdf


FISIO-CHE BEN FISIOTERAPIA

Promotora: Mónica Muiño Garcia

Cidade-Provincia: San Sadurniño (A Coruña)

Profesional asesor: Ignacio Fernández López
(AEDL Concello San Sadurniño)

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

PREMIO 
ESPECIAL 

elixido por votación do público 

na web 
premios.afiprodel.org

http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/PREMIOS-AFIPRODEL-FISIO-CHE-BEN.pdf


IN
D

IC
E “Do Mar á Terra, en Vimianzo” SEGUNDO PREMIO

“Fálame de San Sadurniño”
“Fisterra dende a Nube”
“Idea_Aspontes Participación Pública do PXOM” PRIMEIRO PREMIO
“Mecam. Net Web de Promoción e Comercialización online do En-
caixe de Camariñas”
 “Ribadeo Birding”
“Sentir o Camiño de Fisterra-Muxía no Concello de Dumbría”

“Acondicionamento e posta en valor do lugar de Fornelos” SEGUN-
DO PREMIO
“Aldea do Couto, Aldea do Século XXI”
“Aulas na Costa da Morte”
“Aurora dos Camiños”
“Modelo de utilización e aproveitamento combinado no medio natu-
ral: O Porco Celta”
“Posta en valor e Dinamización Turística do Faro Vilán de Camariñas”
“Saberes e Sabores da Aldea”
“Sabor Emprendedor – Aprender A Emprender” PRIMEIRO PREMIO
“Uned Senior De Xestoso: Dinamizadora Do Rural”

“Cárnicos Raposo SC” SEGUNDO PREMIO
“Casa de Carmen”
“Encajes Lucita: Proxecto de Produción, Comercialización e For-
mación para o Encaixe de Bolillos”
“Fisio-Che Ben” - Premio especial do público
“Máis Mar no Bela Muxía”
“Mesón Albergue Casa Pepa”
“Naturmaz Centro de Ocio e Aventura”
“O Camiño dos Faros”
“O Liño. Patrimonio cultural convertido en empresa”
“O Refuxio dos Sentimentos”
“Oteucaron S. Coop. Galega”
“Quepasanacosta”
 “Xanela S.coop. Galega” PRIMEIRO PREMIO
“Xirume SC Axuda no fogar”



A

modalidade
“Do Mar á Terra, en Vimianzo”

“Fálame de San Sadurniño”

“Fisterra dende a nube”

“Idea_Aspontes Participación Pública do PXOM”

“Mecam. Net Web de Promoción e Comercialización online de 

Encaixe de Camariñas”

 “Ribadeo Birding”

“Sentir o Camiño de Fisterra-Muxía no Concello de Dumbría”

“Acondicionamento e Posta en Valor do lugar de Fornelos”



“DO MAR Á TERRA, EN VIMIANZO”

 » Enlaces: www.vimianzo.es
 » Concello: Vimianzo (A Coruña)
 » Aedl: Rosa María Sánchez Martínez

O PROXECTO:  Do mar á terra é un proxecto e que pretende converter á poboación 
en xeral e ao empresariado da restauración de Vimianzo en particular en plataformas 
para a posta en valor do sector productivo (extractivo e transformador) do mar da Costa 
da Morte, dunha maneira sustentable e innovadora, a través do consumo responsable 
dos froitos mariños capturados na zona e a divulgación das súas características singu-
lares. Desenvolviuse durante os ano 2012 e 2013 e ten vocación de continuidade. 
Pon en evidencia a calidade dos froitos do noso Atlántico e a importancia do 
consumo local e a economía de proximidade, sen esquecer o pracer vincula-
do á inxesta dos alimentos mariños, o goce da diversidade de receitas e de 
sabores e o recoñecemento da singularidade produtiva da Costa da Morte. 
Non se separa o proxecto do lugar no que se desenvolve, nin das súas xentes. 
Contémplase salvagardar a memoria colectiva no que atangue aos alimentos pro-
piamente ditos, ás súas técnicas de recolección e/ou cultivo, de conservación 
e preparación. Pero tamén se pretende ir máis alá e escavar nas entrañas da his-
toria para averiguar como os nosos antepasados preparaban os produtos do mar. 
Non se esquece a xeografía e o valor medioambiental da costa de Vimianzo e da 
riqueza que agocha, especialmente de Cereixo e Sabadelle, vixiados polos Penedos 
de Pasarela.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

“FÁLAME DE SAN SADURNIÑO”

 » Enlaces: www.sansadurnino.org  
 » Concello: San Sadurniño (A Coruña)
 » Aedl: Ignacio Fernández López

O PROXECTO: “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 con-
vertérense 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 patri-
monio, 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, 2 para subir logo o resultado final á 
web www.falamedesansadurnino.org, realizando íntegramente todo o proceso.
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http://www.vimianzo.es/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DO-PROXECTO-_VIMIANZO_AFIPRODEL.pdf
http://www.sansadurnino.org
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO_FALAME_SANSADURNINO.pdf


“FISTERRA DENDE A NUBE”

 » Enlaces: 
 http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/1701

 » Concello: Fisterra (A Coruña)
 » Aedl: Osvaldo Santos Lobelos

O PROXECTO: Utilización das novas tecnoloxías (ferramentas TIC) para poñer en va-
lor os recursos turísticos do municipio. A través dun teléfono ou outro dispositivo móbil 
pódese acceder á información sobre a importancia de Fisterra (historia, simbolismo, 
lendas, patrimonio, natureza, pesca…). proxecto promovido polo Concello de Fisterra, 
beneficiario dunha axuda do Grupo de Acción Costeira GAC4 Seo de Fisterra e ría de 
Muros-Noia. É un proxecto innovador no municipio, posto que implica a posibilidade 
de acceder á información dixitalizada mediante códigos QR en cinco idiomas.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

“IDEA_ASPONTES PARTICIPACIÓN PÚBLICA DO PXOM”

 » Enlaces: 
  http://www.ideaaspontes.com/
 https://www.facebook.com/Idea.aspontes
 https://twitter.com/Ideaaspontes

 » Concello: As Pontes De Garcia Rodriguez (A Coruña)
 » Aedl:  Ismael Blanco Bouza

O PROXECTO: IdeaAsPontes formúlase como un Proceso de Participación Pública, con-
tinuación lóxica e necesaria do realizado na primeira fase da redacción do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do Concello das Pontes. O planeamento dun proceso partici-
pativo destas características, xurde a partir da constatación das seguintes necesidades 
básicas:

• Dar a coñecer, informar e explicar ao conxunto da cidadanía, en que consiste un Plan 
Xeral, para que se emprega, e cales son as súas funcións, dunha forma clara e sinxela.

• Motivar a veciñanza a participar no proceso, co obxectivo de que os grupos de goberno 
e máis o persoal técnico do proxecto aprendan do coñecemento e inquedanzas cidadás, 
descubrindo e dando resposta ás necesidades colectivas, debatendo e intercambiando 
opinións.

• Crear un clima de compromiso e de traballo compartido, implicando a cidadanía na 
construción do futuro urbanístico do municipio.

• Facer partícipe ao conxunto da veciñanza pontesa na elaboración deste documento que 
marca as pautas do futuro urbanístico do Concello.

Deste xeito, e englobadas baixo a denominación ideaAsPontes, deséñanse distintas fe-
rramentas e recursos, que facilitarán a implicación e participación neste proceso de ela-
boración conxunta, proporcionando información e criterios para a análise: Obradoiros 
prospectivos-participativos coa veciñanza; a enquisa online ideaAsPontes; concursos e 
actividades para abrir a participación á mocidade, etc., ferramentas todas elas, inte-
gradas nunha estratexia de comunicación que difunda e informe sobre a importancia 
da participación veciñal no proceso de redacción do PXOM.
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http://artesaniadegalicia.xunta.es/es/node/1682
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO1.pdf
http://www.ideaaspontes.com/
https://www.facebook.com/idea.aspontes
https://twitter.com/IdeaAsPontes
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/PDF-Ficha-do-Proxecto.pdf


“MECAM. NET WEB DE PROMOCION E COMERCIALI-
ZACION ON LINE DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS”

 » Enlaces: www.camarinas.net
 » Concello: Camariñas (A Coruña)
 » Aedl: Mª Josefa Jiménez Sánchez e Emilio González Ramos

O PROXECTO:  O Encaixe de Camariñas é unha actividade artesán milenaria que 
realizan as mulleres da ría de Camariñas. Esta web da a coñecer as características 
diferenciadoras deste encaixe de bolillos e comercializa on line a produción de artesás 
e empresas comprometidas coa calidade e identidade do encaixe de Camariñas. Esta 
web difundirá tamén a regulamentación da marca Encaixe de Camariñas: produto de 
calidade que é propiedade do Concello de Camariñas e que permitirá o recoñecemen-
to e a garantía da calidade e autenticidade da produción que empregue esta marca.
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 “RIBADEO BIRDING”

 » Enlaces: www.ribadeo.org
 » Concello: Ribadeo (Lugo)
 » Aedl: Mónica Barcia Paredes

O PROXECTO: Ribadeo Birding surxe como unha iniciativa de dinamización turística e 
da economía local de Ribadeo. O proxecto desenvólvese buscando o aproveitamento 
da gran riqueza natural do entorno de Ribadeo e da súa Ría, neste caso centrado na 
grande variedade e na notoriedade que ten dentro da ornitoloxía.

O seu obxetivo e captar un visitante que ata o momento non era demasiado represen-
tativo, en moitos casos por descoñecemento na zona; o Turismo Ornitolóxico.No des-
envolvemento do mesmo, buscouse en todo momento que participaran e que se involu-
craran todos os axentes de ocio e do sector turístico complementarios, fomentando así 
a dinamización da pequena economía local, a creación de sinerxías e a explotación 
de novas posibilidades, sobre todo orientadas a deslocalización estacional do turismo.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

http://www.camarinas.net/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHAPROXECTO-MECAM-CAMARI%25C3%2591AS.pdf
http://www.ribadeo.org/
http://


“SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO 
CONCELLO DE DUMBRÍA”

 » Enlaces: www.dumbria.com 
 » Concello: Dumbria (A Coruña)
 » Aedl: Tomé Manuel Freire Blanco

O PROXECTO: Acondicionamento dos lugares de Ponte Olveira, Olveiroa, Logoso,  
Hospital e Capela das Neves en Buxantes, así como camiño que os une. A realización 
física de cada unha das actuacións, o que conleva unha mellora no servizo e atención 
aos 40.000 peregríns que pasan cada ano por este concello. Outro dos resultados 
obtidos é o da involucración da veciñanza do concello no proxecto, que fai que o 
sintan máis seu. Neste senso destacar a realización de 5 obradoiros de emprego, coa 
participación de máis de 100 veciños e veciñas nos mesmos. O resto dos proxectos 
tamén foron feitos por empresas locais, polo que a valoración e implicación da veci-
ñanza é aínda maior.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

http://www.dumbria.com/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DUMBRIA.pdf


B

modalidade
“Acondicionamento e posta en valor do lugar de Fornelos”

“Aldea do Couto, Aldea do Século XXI”

“Aulas na Costa da Morte”

“Aurora dos Camiños”

“Modelo de utilizacion e aproveitamento combinado no medio natural: O Porco Celta”

“Posta en Valor e Dinamización Turística do Faro Vilán de Camariñas”

“Saberes e Sabores da Aldea”

“Sabor Emprendedor – Aprender a Emprender”

“Uned Senior de Xestoso: Dinamizadora do Rural”



“ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LU-
GAR DE FORNELOS”

 » Enlaces: marisaroel@gmail.com 
 » Concello: Zas  (A Coruña)
 » Aedl: Isabel Pose Agra (Concello De Zas) e  

Jose Antonio Vila Garcia (Gdr Costa Da Morte)

O PROXECTO: 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, pro-
mocionando a cultura local e fomentándoa entre os seus veciños.

O obxectivo de todo este proxecto é conseguir un lugar onde os veciños poidan reali-
zar e ter acceso a todo tipo de actividades sociais, culturais e de lecer, e a rehabilita-
ción integral da localidade.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

 “ALDEA DO COUTO, ALDEA DO SÉCULO XXI”

 » Enlaces: fundacioneduardopondal@gmail.com 
 » Concello: Ponteceso (A Coruña)
 » Aedl: Profesionais da Fundación Eduardo Pondal (PEP)

O PROXECTO: O proxecto pretende establecer as vías necesarias, a través dun estudo 
rigoroso encargado á USC, para a recuperación socioeconómica da Aldea do Couto 
e convertela nun núcleo sostible capaz de xerar dinamismo económico e emprego a 
través de novas propostas empresarias, ao tempo que se persegue atraer poboación 
para frear o proceso de despoboamento que vive o rural galego. Pretende ademais 
proporcionar unha alternativa a mozos e mulleres que sofren especialmente o paro. O 
modelo pode ser perfectamente exportable a outros núcleos rurais que o poden tomar 
como referencia para a súa proxección socioeconómica.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

 

http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/A-FONTE-DE-FORNELOS.pdf
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/Couto.pdf


“AULAS NA COSTA DA MORTE”

 » Enlaces: www.people-environment-udc.org
 » Concello: Varios Concellos da Costa da Morte (A Coruña)
 » Aedl: Dolores Pena

O PROXECTO: A Universidade, través do grupo de investigación Persoa-Ambien-
te, liderado polo Profesor Dr Ricardo García Mira, presenta este proxecto de des-
envolvemento social e económico para a Costa da Morte, consistente nunha se-
rie de actividades divulgativas que, agrupadas baixo o nome de AULAS NA 
COSTA DA MORTE, veñen desenvolvéndose en distintos municipios da Costa 
da Morte desde o ano 2004, municipios que non superan os 20.000 habitantes. 

A actividade conta coa colaboración, nas súas últimas dúas edicións, da asocación 
AFIPRODEL, de profesionais do desenvolvemento local. Un proxecto que pretende co-
nectar as actividad es universitarias de divulgación en materia de desenvolvemento 
local (ambiental, político, social, económico) cós cidadáns residentes en municipios 
fora dos campus universitarios, pero que, en definitiva, son os que sosteñen a insti-
tución universitaria. Desenvólvese así a obriga social de proporcionar á cidadanía 
claves para a elaboración de discurso social, ambiental e político para a efectiva 
abordaxe dos problemas socioeconómicos que han favorecer o desenvolvemento local. 
A actividade participan profesores e profesoras universitraios/as achegando os resulta-
dos das súas investigacións e divulgando o coñecemento nun ámbito máis local.
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“AURORA DOS CAMIÑOS”

 » Enlaces: https://ww.facebook.com/auroradebuxan
 » Concello: Muxia (A Coruña)
 » Aedl: Osvaldo Santos Lobelos

O PROXECTO: A finalidade do proxecto é a de conseguir estar realmente ben, non só 
conformes coa vida. Ter o básico garantido, por pura lóxica, para nós e para a contor-
na; así como velar por manter sempre as gañas de aportar ó común, de dar, conscien-
tes de que disto depende tamén o propio benestar. No noso día a día tocamos áreas 
que pertencerían a distintos sectores: agricultura, hospedaxe, hostalería, saúde, varias 
disciplinas artísticas… Destacan a cantidade de boas ideas e propostas que xorden 
dos foros de San Martiño de Ozón, Muxía, sede dun dos fogares da cooperativa, para 
animar nun sentido holístico o territorio da Costa da Morte, onde nos atopamos. Tempo 
haberá para poñelas en práctica. Pero o máis salientable do proxecto é que o están a 
levar a cabo, cada día, e  conxuntamente, un bo número de seres humanos, que non 
só están convencidos de que as cousas están saíndo ben, senón que ata se atreven a 
por en práctica sen dubidalo, mais pese as dúbidas, a innovación que se propón en 
relación ó uso do diñeiro, explicada no apartado de estratexias. Empregamos as novas 
tecnoloxías da información para compartir documentos en formato dixital a través da 
nosa páxina web e, no noso afán de compar tir, procuramos apostar polo software non 
privativo.
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http://www.people-environment-udc.org/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/Proxecto_aulas-na-Costa-da-Morte_RicardoGarciaMira.pdf
http://7areas.com/premios/wp-content/uploads/2014/01/Proxecto_aulas-na-Costa-da-Morte_RicardoGarciaMira.pdf
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DO-PROXECTO2.pdf


“MODELO DE UTILIZACION E APROVEITAMENTO COM-
BINADO NO MEDIO NATURAL: O PORCO CELTA”

 » Enlaces: www.asoporcel.com 
 » Concello: Porto do Son (A Coruña)
 » Aedl: Rosa Mª Sánchez

O PROXECTO: Trátase de demostrar que se poden manexar os porcos cun reflexo con-
dicionado, de maneira que campen todo o dia a comer polo monte e volten a tardiña 
a un recinto onde pasan a noite, simplemente condicionados por unha sinal acústica. 
Para elo, pasan 15 días encerrados nese pequeno recinto comendo sempre logo de 
unha sinal acústica. Pasados eses días ábreselle a porta tódolos días para que aprovei-
ten toda a comida que hai no monte, e a tardiña recóllense porque saben que despois 
da chamada cae o cereal. Cando están comendo, cérrase a porta automaticamente 
e xa quedan ata o día seguinte. Tanto a porta como o sistema de alimentación ou a 
sirena aliméntanse coa enerxía fotovoltaica dunhas placas solares.
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“POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN TURISTICA DO 
FARO VILÁN DE CAMARIÑAS”

 » Enlaces:  www.farovilan.com
 » Concello: Camariñas (A Coruña)
 » Aedl: Mª Josefa Jiménez Sánchez e Emilio González Ramos

O PROXECTO:  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 AGA-
DER 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 diferen-
tes 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
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http://www.asoporcel.com/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DO-PROXECTO1.pdf
http://www.farovilan.com/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/Proxecto-Faro-Vilan.pdf


“SABERES E SABORES DA ALDEA”

 » Enlaces: asociacionneiramarcos@hotmail.es
 » Concello: Vimianzo (A Coruña)
 » Aedl: Rosa Maria Sánchez Martínez

O PROXECTO: “Saberes e sabores da aldea” é un proxecto plurianual destinado a 
preservar o patrimonio inmaterial relacionado coa produción e consumo de alimentos 
norural. Instrumentalízase na dinamización e formación, facendo fincapé na recupera-
ción de sementes e cultivos tradicionais, artesanías e nas preparacións culinarias do 
rural, destinados ao autoconsumo. Colabórase co proxecto Novos Horizontes no que 
atañe ás sementes.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO

“SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”

 » Enlaces: http://www.saboremprendedor.es/
 » Concello: Coristanco (A Coruña)
 » Aedl: Constante Lorenzo Santos

O PROXECTO: O Proxecto ten como finalidade o fomento do emprendedurismo entre 
a xuventuderural e a consolidación da actividade empresarial / comercial nos secto-
res agrarios. Aposta en marcha dun modelo de comercialización agraria baseado no 
fomento decircuítos cortos, aproveitando os espazos e oportunidades que nos ofertan 
as feiraslocais e a comercialización online “Sabor Emprendedor” é un proxecto piloto 
didáctico – empresarial sen ánimo delucro, que xorde no Centro de Promoción Rural 
– EFA Fonteboa, como respostaas necesidades tanto do propio alumnado coma dos 
profesionais produtores do medio no que se desenvolven: A Creación / impulso dos 
circuítos cortos e comercialización directa como medio para a inserción  profesional 
dos xóvenes no medio rural. Están implicados pois, os alumnos de CFGS de Xestión 
e Organización de Empresas Agrarias e os Horticultores da Comarca de Bergantiños
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http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/FICHA-DO-PROXECTO-_saberes-e-sabores_.pdf
http://www.saboremprendedor.es/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO2.pdf


“UNED SENIOR de XESTOSO: DINAMIZADORA DO RU-
RAL”

 » Enlaces: 
Os Sénior no Centro Asociado A Coruña 
Diario dos Sénior 
Páxina web dos Sénior 
Uned Sénior Sede Madrid 
Os Sénior en Facebook 
Páxina web de Xestoso
 » Concello: Monfero (A Coruña)
 » Aedl: Ruth Álvarez Grande

O PROXECTO: O programa UNED Senior no se desenvolve nin no Centro Asociado 
da Coruña nin na Aula Universitaria de Ferrol. A sua característica máis peculiar é que, 
a diferenza do que acontece cos programas Sénior doutras Universidades ou doutros 
Centros Asociados da UNED, se pretendeu achegar este programa universitario aos 
maiores do ámbito rural. Actualmente ámbito de influencia da UNED Sénior do Centro 
Asociado da Coruña abrangue os municipios de Aranga, Guitiriz, Irixoa, Monfero, 
Paderne, Xermade e Rianxo, municipio no que comenzou a impartirse as clases, como 
novidade, no curso 2013-2014.
O Consello de Anciáns de Xestoso viña buscando un achegamento da Universidade 
ao ámbito rural, como vía de dinamización do medio rural galego e aposta pola for-
mación nun ámbito tradicionalmente desvinculado da Universidade, un dos motores de 
desenvolvemento social máis potentes.
A experiencia naceu a consecuencia da confluencia de varios factores: a demanda 
do Consello de Anciáns de Xestoso dun achegamento da Universidade ao medio rural 
(mesmo defendendo a necesidade de crear unha “Universidade rural”; a por outra 
parte, a experiencia previa de colaboración entre o Conselo de Anciáns de Xestoso e 
a Asociación de Mulleres Rurais de Xestoso co Centro Asociado da UNED da Coruña 
para a realización dun curso de coidadores de anciáns que viña desenvolvéndose con 
certo éxito.
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http://www.acoruna.uned.es/5291
http://unedseniordexestoso.wordpress.com/
http://www.xestoso.es/unedsenior.html
http://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C20714349%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
https://es-es.facebook.com/pages/UNED-Senior-de-Xestoso-USX/182867525082011
http://www.xestoso.es/
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/FICHA-DO-PROXECTO.pdf


C

modalidade
“Cárnicos Raposo SC”

“Casa de Carmen”

“Encajes Lucita: Proxecto de Produción, Comercialización e Formación para o Encaixe de Bolillos”

“Fisio-Che Ben” - Premio especial do Público

“Máis Mar no Bela Muxía”

“Mesón Albergue Casa Pepa”

“Naturmaz Centro de Ocio e Aventura”

“O Camiño dos Faros”

“O Liño. Patrimonio Cultural Convertido en Empresa”

“O Refuxio dos Sentimentos”

“Oteucaron S. Coop. Galega”

“Quepasanacosta”

“Xanela S.Coop. Galega”

“Xirume SC Axuda no fogar”



“CÁRNICOS RAPOSO SC”

 » Enlaces: www.raposocarnicos.com  
 » Concello: Dumbria (A Coruña)
 » Aedl: Jose Antonio Vila Garcia (Gdr Costa da Morte)

O PROXECTO:  Con este proxecto preténdese mellorar a comercialización da carne 
que producen na propia explotación, de tal forma que se lle da unha mellor saída ós 
animais da granxa, conséguese facer un produto de calidade e alto valor engadido e 
lograrase unha maior rendibilidade da empresa. Para lograr iso faise unha transforma-
ción do produto e véndese directamente aos restaurantes e consumidores finais elimi-
nando intermediarios. Para facer isto fíxose unha planta de primeira transformación, con 
maquinaria moderna e véndese o produto na propia planta, véndese a través dun co-
mercial e tamén mediante tenda on line. Co cal trátase de cerrar o ciclo produtivo: 
críanse os animais, faise a transformación da carne e véndese ao cliente final
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“CASA DE CARMEN”

 » Enlaces: www.casadecarmen.es
 » Concello: Corcubión (A Coruña)
 » Aedl: Norberto Pais Redonda

O PROXECTO:  Rehabilitación e posta en valor dunha vivenda mariñeira con patín no 
pobo de Corcubión co fin de adaptada como vivenda vacacional de aluguer completo.
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http://www.raposocarnicos.com
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/RAPOSOsc.pdf
http://www.casadecarmen.es%0D
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/FICHA-DO-PROXECTO.pdf


“ENCAJES LUCITA” PROXECTO DE PRODUCIÓN, CO-
MERCIALIZACIÓN E FORMACIÓN PARA O ENCAIXE 
DE BOLILLOS”

 » Enlaces: www.encajeslucita.com
 » Concello: Muxia (A Coruña)
 » Aedl: Rosa Maria Sánchez Martínez

O PROXECTO: 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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PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “FISIO-CHE BEN”

 » Enlaces: 
www.fisiocheben.com  
(Facebook Fisio-Che Ben Fisioterapia)

 » Concello: San Sadurniño (A Coruña)
 » Aedl: Ignacio Fernández López

O PROXECTO: FISIO-CHE BEN ® é un centro de FISIOTERAPIA E REHABILITACION 
afincado en SAN SADURNIÑO, na comarca de FERROLTERRA-ORTEGAL. Somos unha 
empresa do sector servicios, en concreto aportamos SERVICIOS SANITARIOS, tanto 
dende un labor preventivo como un labor curativo. Pertencemos a sociedade rural que 
tanto identifica a esta GALICIA nosa, e pretendemos dinamizala achegando os nosos 
coñecementos sobre saúde a poboación. Como servicios innovadores realizamos servi-
cios externos de xestión de servicio de fisioterapia en dúas miniresidencias de maiores 
(RESIDENCIA O CASON MOECHE, RESIDENCIA SUA CASA SAN SADURNIÑO), 
ofertamos pilates terapéutico nas asociacións veciñais da zona (BARDAOS, VILABOA), 
especialidades en fisioterapia (drenaxe linfático manual, osteopatia, fibrolisis instrumen-
tal miofascial, pilates, etc…), promoción REGALA SAÚDE, REGALA FISIO-CHE BEN 
etc… O noso éxito radica en adaptarnos as necesidades dos pacientes e aportándolles 
a seguridade de que están sendo tratados por persoal cualificado. Temos presencia nas 
novas tecnoloxias coa nosa web que incorpora a novidade dun video exemplificativo 
de como chegar a nosa sede, xa que nos atopamos na zona 1 rural e pode resultar difi-
cil chegar para as persoas alleas a comarca.. Tamen temos presencia nas redes sociais 
pero sóamente para persoas vinculadas a clínica, pacientes, proveedores, asociacions 
para que estean actualizados nas actividades que imos realizando no centro.
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http://www.encajeslucita.com
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTOENCAJESLUCITA.pdf
http://www.fisiocheben.com
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/PREMIOS-AFIPRODEL-FISIO-CHE-BEN.pdf


“MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”

 » Enlaces: www.belamuxia.com
 » Concello: Muxía (A Coruña)
 » Aedl: Rosa María Sánchez Martínez

O PROXECTO: O “Albergue do Mar de Muxía” medra e desenrólase a só un ano da 
súa posta en marcha. NACE HOSTEL – ATALAIA. Perseguimos a mellora constante e 
iniciamos unha NOVA LIÑA DE ACTIVIDADE: apostamos por un turismo de calidade 
media – alta ó cal lle ofertamos oito cuartos (vintecatro prazas) todos realizados e aca-
bados nas mellores calidades constructivas. O mar da Costa da Morte volve a invadir 
o “Bela Muxía” influíndo na arquitectura, no deseño baseado nas actividades marítimo 
– pesqueiras e na orientación dos espazos cara a vila de Muxía. A natureza invadirá 
a primeira planta con pequenos árbores autóctonos, as instalacións estarán orienta-
das cara as persoas con minusvalías, o exterior dominará sobre o interior a través de 
grandes terrazas, as enerxías limpas e alternativas complementarán ás tradicionais, 
as novas tecnoloxías predominarán pero tamén seguiremos mimando persoalmente ós 
usuarios e peregrinos. 

E todo o proxecto, de novo, supervisado por grandes e destacados persoeiros da cultu-
ra da vila de Muxía, especialistas no Camiño de Santiago, na literatura, no deseño, na 
creación de exposicións o que nos levou a ser merecedores de destacadísimos premios 
nacionais e internacionais e que, de seguro, volveremos a conseguir. Definitivamente as 
expresións artísticas, en todas as súas formas de representación, invaden o día a día do 
hostel – albergue “Bela Muxía” e trasladan o mar e a vida das xentes do mar ás súas 
instalacións e convírteno nun REFERENTE CULTURAL onde se presenta, expón e se trans-
mite a cultura mariñeira. ¡¡O MAR VOLVE CON MÁIS FORZA SOBRE BELA MUXÍA!!
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“MESON ALBERGUE CASA PEPA”

 » Enlaces: www.alberguecasapepa.es
 » Concello: Mazaricos (A Coruña)
 » Aedl: Jose R Esperante

O PROXECTO:  Casa Pepa é un albergue – mesón situado en pleno camiño de San-
tiago a Fisterra que ofrece servizos de hostalería e restauración con menús especiais 
para peregrinos e usando como base produtos naturais propios e da zona. Con este fin 
recuperase unha construción tradicional de pedra dotándoa de tódolos elementos de 
confort e comodidade para o visitante sen esquecer as peculiaridades da construción 
típica galega desta zona.
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http://www.belamuxia.com
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/Bela_Muxia.pdf
http://www.alberguecasapepa.es%0D
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/casa-pepa.pdf


“NATURMAZ CENTRO DE OCIO E AVENTURA”

 » Enlaces: www.naturmaz.com
 » Concello: Mazaricos (A Coruña)
 » Aedl: Jose R Esperante

O PROXECTO: Naturmaz é unha empresa situada en plena Costa da Morte adicada 
a organizar actividades de ocio e aventura. Situada nun entorno natural de singular be-
leza ofrece a posibilidade de practicar un amplo catalogo de actividades como voós, 
paintball, piraguismo, kayak, cabalos, ciclismo, cursos de formación,… As actividades 
en contacto con a natureza son o epicentro abarcado actividades de terra, aire e auga 
convertendo esta paixón nunha forma de vida.
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“O CAMIÑO DOS FAROS”

 » Enlaces: 
www.caminodosfaros.com   
www.facebook.com/guiacostadamorte
 » CONCELLO: Costa da Morte
 » PROVINCIA: A Coruña
 » Aedl: Rosa Mª Sánchez

O PROXECTO: En la Costa da Morte hay un sinfín de rutas bien señalizadas. Ya mu-
cha gente camino por ella y dejó constancia de lo que vió y sintió con información 
enmuchos soportes.Lo que tiene O Camiño dos Faros de especial es una única ruta 
de senderismo de200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el borde del mar. 
Un caminoque tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y 
principales puntos de interés de esta Costa da Morte
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http://www.naturmaz.com
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/12/naturmaz.pdf
http://www.caminodosfaros.com%C2%A0
http://www.facebook.com/guiacostadamorte
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/presen2-esp.pdf


“O LIÑO. PATRIMONIO CULTURAL CONVERTIDO EN 
EMPRESA”

 » Enlace: artesaniadegalicia.xunta.es/es/node/1682 
 » Concello: Zas (A Coruña)
 » Aedl: Isabel Agra Pose

O PROXECTO: Liño de Galicia SL é unha empresa que naceu da recuperación do 
traballo tradicional do liño téxtil enZas. Converteu o patrimonio cultural en liñas de pro-
duto de uso actual, revestidas coa calidez da tradición e do feito á man. 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 orga-
niza accións formativas e exposicións.
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“O REFUXIO DOS SENTIMENTOS”

 » Enlaces: www.facebook.com/groups/refuxio 
 » Concello: Melide (A Coruña)
 » Aedl: José Manuel Pazó Argibay

O PROXECTO: O REFUGIO DOS SENTIMENTOS é un macroproxecto deseñado 
coa finalidade de convertirse nun referente para o presente e futuro turístico de GALICIA 
, baseado no CAMIÑO DE SANTIAGO e na gran variedade de escearios naturales 
que , xuntamente co patrimonio monumental e envidiable gastronomía , tamén pode-
mos presumir de facer realidade o slogan : “ EN GALICIA PASA SEN CHAMAR ……… 
SOMOS UN POBO DE CORAZÓN ABERTO AO MUNDO “ ¿ Que mellor testemu-
ño para o recordo que una pedra portada por cada peregrino ou visitante desde o 
seu pais de orixe ou ben do seu Camiño para contribuir a la construcción da pirámide 
que aglutinará as PEGADAS DO MUNDO nunha obra insólita que medrará ao mesmo 
ritmo que as perpétuas peregrinación a COMPOSTELA e significará deixar unha pega-
da sentimental e imborrable para a historia da súa vida ?
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http://artesaniadegalicia.xunta.es/es/node/1682
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO-_LI%25C3%2591O-DE-GALICIA_.pdf
http://www.facebook.com/groups/refuxio%C2%A0
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO-.pdf


“OTEUCARON S. COOP. GALEGA”

 » Enlaces: oteucaron@hotmail.es
 » Concello: Nogueira de Ramuín (Ourense)
 » Aedl: Oficina de Fomento do Cooperativismo (Concello de Nogueira de Ramuín)

O PROXECTO: OTEUCARON é unha empresa de axuda no fogar que presta os seus 
servizos nos domicilios dos usuarios,servizos básicos para o desenvolvemento da vida 
de calquera persoa e máis aínda daquelas que por diversas circustancias non poden 
valerse por si mesmas en determinados momentos.A finalidade é manter no seu medio e 
no seu ambiente ós usuarios, rodeados dos seus seres queridos o maior tempo posible, 
xa que en poucas ocasións estas persoas abandoan voluntariamente os seus fogares.
O proxecto de axuda fogar de OTEUCARON plantea unha intervención social de 
proximidade e cercanía coas persoas dependentes, que permite fortalecer a malla 
social para evitar a exclusión social deste grupo poboacional.Implica multitude de 
actividades, todas elas destinadas a integración dos usurarios no seu entorno habitual, 
centrándose en combatir o aislamento social, fomentar o benestar psicosocial do maior, 
xerar dinámicas de inclusión, fomentar un envellencemento activo e saudable e evitar 
situacións futuras de dependencia.

Dende o día 01 de marzo, data do incio de actividade, ata a actualidade atendeuse 
un total de 47 usuarios nos seus domicilios.Coa posta en marcha do proxecto atendé-
ronse as demandas e necesidades dun sector poboacional moi necesitado de atención 
e contribuíuse a diminuír o deterioro e o desarraigo que conleva o aislamento que por 
diversas circustancias sofren os nosos maiores.

O noso servizo vai dirixido a tódalas persoas maiores que desexen permanecer no seu 
domicilio habitual rodeado do seu ambiente social e familiar, con un deterioro físico, 
cognitivo e social que diminúa a súa capacidade de autonomía para realizar as acti-
vidades da vida diaria. Neste sentido hai que ter en conta que o tipo de servizo que 
se ofrece pode ir destinado non só as persoas maiores senón tamén a calquera persoa 
que padeza dunha discapacidade.

OTEUCARON centra a súa actividade na prestación dun servizo integral, consistente 
nun programa individualizado, de carácter preventivo e rehabilitador, no que se arti-
culan un conxunto de servizos e técnicas de intervención, a través de profesionais que 
realizan a atención persoal, doméstica, de apoio psicosocial e familiar..
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“QUEPASANACOSTA”

 » Enlaces: www.quepasanacosta.com
 » Concello: Corcubión (A Coruña)
 » Aedl: Rosa María Sánchez Martínez

O PROXECTO: Quepasanacosta é un portal dixital que centraliza na rede toda a ac-
tualidade social, política, cultural e deportiva da Costa da Morte. Trátase dunha ini-
ciativa comunicativa que nace da man da empresa corcubionesa Galinus, Taller de 
Novos Medios. Galinus, no seu afán de interceder na vida diaria da Costa da Morte, 
creou este proxecto en xullo de 2007
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http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/FICHA-DO-PROXECTO.pdf
http://www.quepasanacosta.com%0D
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2013/11/QPC-para-os-Premios-Afiprodel.pdf


 “XANELA S.COOP. GALEGA”

 » Enlaces: www.xanela.coop  
 » Concello: Amoeiro (Ourense)
 » Aedl: Beatriz Alvarez Perez

O PROXECTO: Xanela S.Coop.Galega está formada por tres socias traballadoras: 
unha pedagoga con ampla experiencia no eido da terceira idade, unha pedagoga 
terapeuta con anos dedicados á atención á diversidade, ao ensino das diferentes 
ciencias e á formación a desempregados/as, e unha mestra de Lingua Inglesa con 
experiencia contrastada no ensino das diversas linguas e literatura: lingua castelá, ga-
lega, inglesa, francesa, latín e grego así coma na formación de adultos. Traballamos 
basicamente en tres liñas:

• Envellecemento activo: concienciando á poboación da importancia que este 
tipo de actividades ten na súa saúde física, mental e social, e desenvolvendo 
diversas actividades en asociacións veciñais: pilates, ximnasia de mantemento, 
baile e estimulación da memoria, cachibol, entre outros.

• A formación: ofrecendo servizos de apoio escolar a todos os niveis e asigna-
turas, sempre coa lingua inglesa de xeito transversal. A nosa metodoloxía no 
ensino está baseada na teoría das Intelixencias Múltiples de Howard Gardner

• Alternativas de ocio: ofrecendo servizos deportivos, de ocio e artísiticos, coma 
fútbol infantil, baile, zumba, organización de torneos de futbolín, de festas sen 
alcol para os mozos e mozas da contorna, teatro…
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“XIRUME SC AXUDA NO FOGAR”

 » Enlaces: 
Facebook.com/xirume 
Twitter: @Xirume2012 
 » Concello: Mazaricos (A Coruña)
 » Aedl: José Ramón Esperante

O PROXECTO: Xirume e unha empresa de axuda a domicilio que ofrece un programa 
individualizado, de carácter preventivo, educativo, asistencial e rehabilitador, no que 
se articulan un conxunto de servizos e técnicas de intervención profesionais consistentes 
na atención persoal, doméstica, de apoio psicosocial, familiar, de convivencia, de rela-
cións co ámbito e outros, prestados no domicilio daquelas persoas cuxa independencia 
funcional se atopa limitada ou que atravesan unha situación que causa a súa depen-
dencia nalgún grao. Ademais disto Xirume quer ir máis ala e ofrece a posibilidade de 
que os papas e mamas desfruten de tempo libre ou tempo para as súas xestións por iso 
pon a súa disposición @s mellores profesionais para dinamizar, ensinar e divertir os más 
pequenos. E como Xirume e unha empresa moi completa que pensa nas necesidades 
das persoas comúns pensou tamén en ofrecer un servizo de limpeza completo e cun 
prezo axustado os tempos nos que vivimos. Por iso cando falamos da empresa XIRUME, 
falamos de tres servizos: Limpeza, Axuda no fogar e coidado e entretenemento dos 
máis pequenos.
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http://www.xanela.coop
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/Xanela-S.Coop_.Galega.pdf
http://facebook.com/xirume
http://afiprodel.org/premios/wp-content/uploads/2014/01/xirume.pdf
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