


Os datos:

Importe total do proxecto: 36.663,00 Euros

Fondos europeos: 24.930,84 Euros

Xunta de Galicia: 4.399,56 Euros

Concello de Fene: 7.332,60 Euros



Análise previa

As principais conclusións da primeira fase do proxecto Fene Vivo realizadas 
pola Rede de entidades e empresas que se creou foron:
- Apostar por ser un concello de esparcemento para as persoas que estean 

pola zona de Ferrolterra.
- A cultura indiana pode xogar un papel importante na nosa diferenciación.
- Posta en valor dos recursos naturais.
- Crear produto turístico e difundilo.



Obxectivo:

Fene é un concello VIVO, 
no que SEMPRE hai algo que ver e facer. 



ACCIÓNS FORMATIVAS
Dentro do proxecto Fene Mar Vivo Plus, na anualidade 2021, propúxose a 
realización de cursos formativos de carácter práctico e dirixidos especialmente 
ao tecido empresarial do Concello de Fene, enfocándose nas empresas de 
hostalería e turismo.

Polo tanto, os cursos que se executaron, os cales tiveron unha duración de 
menos de 3 horas, foron os seguintes:

 Preparación de pratos con cuncha
 Preparación de pratos sen cuncha
 Comercialización de produtos online
 Redes Sociais para a miña empresa



Esta formación dividiuse en catro cursos, onde se levou 
a cabo a posibilidade de analizar o tratamento e 
identificación productos do noso mar con cuncha e sen 
cuncha, para a súa preparación, diferenciar os tipos de 
ameixas e as súas preparacións, coma o carneiro, as 
zamburiñas, ... , sumado á incorporación de novas 
tecnoloxías de conservación e preparación. 

Os asistentes realizaron a súa confirmación de 
asistencia ao curso de xeito totalmente online. Debido 
a crise sanitaria xerada pola Covid-19, evitouse a 
sinatura en papel físico para a recollida de datos de 
asistencia. Así mesmo, o aforo foi limitado, unicamente 
ofertando para o espazo habilitado un total de 16 
prazas.  



Este curso formativo analizou as estratexias a seguir 
para facer unha boa campaña en redes sociais para 
unha empresa. Foi dirixida en especial ao sector do 
comercio e hostalaría.

Os asistentes realizaron a súa confirmación de 
asistencia ao curso de xeito totalmente online. Debido 
a crise sanitaria xerada pola Covid-19, evitouse a 
sinatura en papel físico para a recollida de datos de 
asistencia. Así mesmo, o aforo foi limitado, unicamente 
ofertando para o espazo habilitado un total de 16 
prazas.  



Nesta acción formativa realizouse unha auditoría en 
tempo real a cada unha das empresas asistentes 
sobre o uso das novas tecnoloxías na súa empresa, 
propoñendo solucións adecuadas a cada unha das 
entidades ou empresas asistentes de como actuar a 
curto prazo en relación á súa presenza na rede. 

Os asistentes realizaron a súa confirmación de 
asistencia ao curso de xeito totalmente online. Debido 
a crise sanitaria xerada pola Covid-19, evitouse a 
sinatura en papel físico para a recollida de datos de 
asistencia. Así mesmo, o aforo foi limitado, 
unicamente ofertando para o espazo habilitado un 
total de 16 prazas.  



ACTIVIDADES DE EXALTACIÓN

FENE INDIANO

Este evento contou con dúas partes ben diferenciadas, as rutas guiadas a 
percorrer o patrimonio indiano do concello de Fene, e a realización dun 
seminario sobre a cultura indiana e a súa importancia na nosa vila.

SHOWCOOKING E DEGUSTACIÓN



RUTAS GUIADAS EN BUS DE ÉPOCA

Durante dous días, realizáronse un total de 7 saídas guiadas nun bus de época, modelo 
Dodge, con condutor e guía turístico, o cal nos axudou a interpretar o noso patrimonio 
indiano nas diferentes paradas que se foron realizando previamente acordadas co 
cliente, que entre outras foron O cine Adriano, a Casa da Maleta, as escolas de Perlío e 
Limodre, ...

Tanto para recibir ás persoas inscritas na actividade como para acompañalas durante
cada unha das saídas contamos con dous actores, perfectamente caracterizados de
época, un representando a “Adriano” e outro á “Florista”, dous persoeiros recoñecibles
pola poboación.



RUTAS GUIADAS EN BUS DE ÉPOCA

As rutas tiveron unha hora de duración aproximadamente, e as saídas realizáronse dende a
Praza do Concello nos seguintes horarios:

Sábado, 4 de decembro de 2021
- Saídas ás 10.30h; 12.30h; 16.30h e 18:00h

Domingo, 5 de decembro de 2021
- Saídas ás 10.30h; 12.30h; 16.30h

As prazas foron limitadas, un total de 22 prazas, sumando os asistentes inscritos e o persoal
organizador da actividade.

A inscrición e confirmación dos asistentes foi realizada a través dun formulario online que se
habilitou para tal efecto.



RUTAS GUIADAS EN BUS DE ÉPOCA



RUTAS GUIADAS EN BUS DE ÉPOCA



SEMINARIO “A NOSA CULTURA INDIANA”

Para este seminario contamos coa presencia de persoal experto neste ámbito, como é o caso de 
Ernesto López Naveira, historiador experto sobre a emigración de comezos do século XX. 

Ernesto ten realizado e colaborado en diferentes estudios e publicacións sobre o mundo indiano no 
noso concello.

As prazas foron limitadas, un total de 40 prazas, sumando os asistentes inscritos e o persoal 
organizador da actividade.

A inscrición e confirmación dos asistentes foi realizada a través dun formulario online que se 
habilitou para tal efecto. 



SEMINARIO “A NOSA CULTURA INDIANA”



SHOWCOOKING E DEGUSTACIÓN

Realizouse un showcooking a cargo da recoñecida cociñeira Beatriz Sotelo 
con degustación gratuíta, en 4 pases de 50 persoas cada un.



SHOWCOOKING E DEGUSTACIÓN



SHOWCOOKING E DEGUSTACIÓN



COMUNICACIÓN

Levouse a cabo un plan de comunicación para o proxecto en redes sociais, así como 
tamén se realizaron labores por parte do gabinete de comunicación naqueles medios 
de prensa local de maior audiencia para as acción a realizar dentro do proxecto, e 
tamén labores de convocatorias. 



Realizamos o deseño, maquetación e impresión 
de carteis en tamaño A3 a todo color.



VAI SER COUSA DE TOD@S
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