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Datos identificadores da entidade 

Nome: Asociación de Veciños “Valle de Esmelle” 

Enderezo: Local social de Esmelle s/n 

Código postal: 15594 

Concello: Ferrol 

Ano de fundación: 1979 

Presidente: Miguel Parra Gómez 

Secretaria: Sara Sabín Fernández 

Autor do proxecto: Xunta directiva 

Responsable do proxecto: Rafael Fernández Beceiro e Manuel Lorenzo Ramos 

Paxina Web: www.valledeesmelle.com 

E-mail: avv@valledeesmelle.com 



 

 

 

PREMIOS E 
RECOÑECEMENTOS 



 

 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS RECIBIDOS 
 
2005.- Accésit no PREMIO AGADER 2005 

2008.- O Comité Hábitat Español seleccionounos para participar no VII concurso 

internacional de Boas Prácticas de Nacións Unidas onde a nosa práctica obtivo 

acalificación de GOOD. 

2008.- Vicepresidencia da Xunta de Galicia concedeunos unha mención 

honorífica nos PREMIOS SOLIDARIEDADE DE GALICIA 

2008.- Invitados como expertos no foro científico "Tribuna da Auga" da Expo de 

Zaragoza 2008 

2008.- Premio á Entidade do ano da Asociación Cultural "Lefre de Caldereta" de 

Ferrol 

2009.- Insignia de Ouro do Concello de Ferrol. 

2009.- 5º mellor valoración no Premio Nacional de Medio ambiente do 

Ministerio de Medio ambiente 

2009.- Boa práctica publicada no VII CATÁLOGO ESPAÑOL DE BOAS PRÁCTICAS 

do Comité Hábitat Español 

2011.- Finalista del Premio Nacional "Macario Asenjo" de Desarrollo Rural 

2012.- Accésit no Premio Aproema Medio ambiente 2012 da Confederación 

Galega de Empresarios. 

2013.- Finalista del Premio Nacional "Macario Asenjo" de Desarrollo Rural 

2014.- Premio Nacional ao Desenvolvemento Rural “Macario Asenjo”  

2015.- Premio Medio ambiente Fundación Luís Tilve 

2017.- Medalla de bronce al Mérito Social Penitenciario 

 



 

 

  

DATOS DO PROXECTO



 

 

Titulo 

 “Proxecto Esmelle: Convivencia entre veciños voluntarios e persoas que realizan 

Traballos en Beneficio da Comunidade” 

Descripción breve/Fundamentación:  

A Asociación de veciños “Valle de Esmelle” é entidade colaboradora co Servicio 

de xestión de Penas do Ministerio do Interior para a realización de Traballos en 

Beneficio da Comunidade, principalmente a través do Proxecto Esmelle de 

recuperación do patrimonio material e inmaterial do Val de Esmelle. Este 

cumplimento de penas realizase traballando conxuntamente cos veciños da 

zona. 

Localización 

Val de Esmelle – Concello de Ferrol 

 

Obxectivos do Proxecto Esmelle 

Os obxectivos que perseguimos con este proxecto son os seguintes: 

 

� Lograr a implicación dos veciños da parroquia na recuperación do 

patrimonio histórico e natural a través do seu traballo voluntario. 

� Realizar actividades sociais, culturais e educativas que axuden a 

comprender o Proxecto Esmelle. 

� Fomentar as accións voluntarias enfocadas a conservar e recuperar 

o noso patrimonio. 

� Formar e concienciar aos veciños na protección do medio 

ambiente. 

� Promover o turismo no val de Esmelle. 

� Pór en valor o noso patrimonio etnográfico, histórico e inmaterial. 

 



 

 

Para conseguilo levaron a cabo as seguintes ESTRATEXIAS: 

� Desenvolvemento de xornadas de traballo de rehabilitación e 

limpeza do patrimonio etnográfico de forma voluntaria nas que 

participaron os veciños de Esmelle. 

� Desenvolvemento, en colaboración coa Xunta de Galicia, dun 

proxecto de recuperación do patrimonio inmaterial e cultural da 

parroquia. 

� Recompilación de información nos arquivos (particulares, igrexa, 

municipal, Reino de Galicia, etc.) e realización de entrevistas á 

xente da parroquia para que conten as súas experiencias. 

� Organización de todo tipo de actividades sociais, educativas e 

culturais relacionadas co obxectivo do proxecto (xornadas anuais, 

cursos, excursións a experiencias similares, mesas de ideas, rutas 

dacabalo, etc.). 

Sustentabilidade 

A sustentabilidade é o resultado do desenvolvemento sustentable, que satisface 

as necesidades da xeración presente sen comprometer a capacidade das 

xeracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades. Por tanto, a 

sustentabilidade do proxecto susténtase nos seguintes puntos: 

� A recuperación do patrimonio do val de Esmelle para a súa posta 

en valor para xeracións presentes e futuras. Estamos a recuperar 

un patrimonio que non tiña ningún valor para tentar con iso xerar 

un recurso de futuro. 

� A utilización dos recursos naturais de forma responsable. A 

conservación do patrimonio de Esmelle será clave para o uso 

responsable dos recursos naturais e o seu aproveitamento 

responsable. 



 

 

� A defensa das nosas orixes e bens culturais. Estamos a recuperar e 

conservando costumes, hábitos, usos, historias, lendas e oficios 

antigos. 

� A recuperación de oficios e empresas tradicionais. 

� A xeración de novas actividades para o desenvolvemento do val: 

casas rurais, sendeirismo, etc. 

� O fomento do turismo ecolóxico e sustentable. 

� A educación para o respecto da natureza. Estamos a organizar 

xornadas, cursos e excursións a experiencias similares. 

� A conciencia comunitaria. Estamos a implicar aos veciños. 

 

- O Traballo en Beneficio da Comunidade é unha medida alternativa ao ingreso 

en prisión. Para quen o realizan comporta unha función reeducativa á vez que 

fai algo útil e proveitoso para a sociedade. 

 O Traballo en Beneficio da Comunidade é unha actividade complementaria, 

non remunerada, que non substitúe postos de traballo nin compite co. mercado 

laboral. Cumpre tamén unha finalidade restitutiva á vez que exemplarizante e 

integradora. A persoa sometida a esta medida está obrigada a investir un 

determinado tempo no desenvolvemento da tarefa que se lle asignou. Entre as 

ventaxas que achega este tipo de sanción conta coa de ser unha medida 

igualitaria que se cumpre en liberdade e evita por tanto a ruptura coa vida 

familiar, laboral e social do penado, ademais de promocionar valores como a 

solidariedade, a responsabilidade e o ben común 

 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS /PLANIFICADAS 

A traves do Proxecto Esmelle realizamos os seguintes traballos e actividades 

durante o ano 2017 entre os veciños voluntarios do proxecto e os penados que 

realizan Traballos en beneficio da Comunidade, con total integración entre uns 

e outros fomentando así o súa integración na sociedade. 

 

1. Mantemento e conservación dos seguintes bens cedidos á asociación de 

veciños por un período de 30 anos para o seu uso con fins públicos 

(Muíños principalmente) 

En todos eles realizaranse pequenos traballos de mantemento, tratando 

de manter o seu bon estado de conservación (desbroce do seu entorno, 

cintado de muros, reposición de tellas, mantemento de portas e ventás, 

limpeza interior...) 

 

2. Mantemento e conservación das rutas de sendeirismo: 

� Ruta da Poza da Lagoa 

� Ruta dos muíños de Esmelle 

� Ruta dos sentidos 

Traballos de limpeza e desbroce das rutas para mantelas operativas 

durante todo o ano. Reposición de paneis e sinais en mal estado. 

 

3. Mantemento e conservación das rutas BTT 

� Ruta dos Castillos 

� Ruta dos muíños 

� Volta a Esmelle 

� Ruta a Chamorro 

� Ruta das Praias 



 

 

� Ruta ao Prior 

Traballos de limpeza e desbroce das rutas para mantelas operativas 

durante todo o ano. Reposición de paneis e sinais en mal estado. 

 

4. Sinalización e panelización interpretativa de novas rutas. 

� Ruta do Roxedoiro 

Traballos de desbroce e sinalización dunha nova ruta. Colocación de 

2 paneis interpretativos. 

 

5. Formación, Xornadas e difusión, segundo os fins do proxecto. 

� Obradoiro de restauración dunha maquina de mallar 

� Feira de Nadal 

� Participación no programa medio-ambiental Voz natura 

� Organización das XIV xornadas do Proxecto Esmelle 

Actividades para dar a coñecer a recuperación do patrimonio 

inmaterial da Parroquia, xornadas formativas relacionadas co 

proxecto, promoción de productos locais a través de Feiras, .... 

 

6. Estudios, inventario e publicacións do patrimonio inmaterial de Esmelle 

� Edición da revista “Proxecto Esmelle” 

� Recompilación de fotografias e artigos de prensa antigos. 

� Festa etnográfica da sega e da malla. 

� Recuperación dos toponimos das fincas e vivendas 

� Edición do libro “Esmelle en fotos” 

� VI concurso de rueiros, fachadas e portais (Tradicións) 

 

7. Visitas guiadas 



 

 

� Rutas de sendeirismo guiadas, con visita a un muíño e posta en 

funcionamento 

� Rutas BTT guiadas pola Costa Ártabra. 

-  


