
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camiño dos Faros 

SenLímites 2017 

Etapa 1:   11 de marzo  
Malpica-Santo Hadrián-Malpica  9kms 
 
Etapa 2:   25 de marzo 
Faro Roncudo-Valarés  10kms 
 
Etapa 3:  8 de abril  
Protección Civil de Cabana-As Grelas 6kms 
 
Etapa 4:  22 de abril 
Laxe-Arou (por definir)  +- 8 kms 
 
Etapa 5:   6 de maio 
Cemiterio dos Ingleses-Cabo Vilán 8,5kms 
 
Etapa 6:  20 de maio 
Praia de Area Maior-Chorente-Muxía 7kms 
 
Etapa 7:  3 de xuño 
Cabo Touriñán-Praia de Lires  11kms 
 
Etapa 8:  17 de xuño 
Fisterra-Faro de Fisterra*  7kms 
 
*Nesta etapa, o final realizarase conxuntamente coa  etapa 
do Camiño dos Faros, e todos xuntos remataremos no 
Faro de Fisterra.  

Voluntariado  

A organización disporá de persoas 
voluntarias, pero sempre toda axuda será 
benvida e necesaria. 

Non precisas nada especial, ter ganas de botar 
unha man e cumprir unhas normas mínimas. 

Se desexas participar como voluntaria/o nas 
etapas, deberás inscirbirte como voluntaria/o 
e ler os estatutos de voluntaria/o.  

 

Máis información 

679 457 105 (Antón, presidente da Federación 
Provincial de ANPA da Coruña – Costa da 
Morte) 

678 678 977 (Jorge, coordinador de actividades 
ao aire libre da Federación e presidente de 
Rompendo Límites) 

fedanpas@gmail.com 

correo@fedanpas.org 

senlimites@senlimites.com 

www.fedanpas.org 

www.anpasgalegas.org 

www.senlimites.com  

Puntos con axuda (cores laranx a e vermella)  

Nestes puntos e durante todo o camiño, 
disporase de persoas voluntarias para lle 
axudar a quen o precise. Estas/es 
voluntarias/os da organización irán 
mesturados co grupo e identificados. 
Poderedes dirixirvos a elas/es para calquera 
dúbida. 

Levaremos sempre, tamén, o apoio de 
Protección Civil en cada etapa. 

 

Inscrición e custo 

Cada participante deberá incribirse en cada 
etapa (abriremos unha ligazón á páxina onde 
facelo www.fedanpas.org ). A inscrición será 
gratuíta. Só se debe colaborar no pago do 
seguro (non superará o valor de 1 euro 
/persoa), en caso de que non se estea 
asociado a un colectivo e / ou se careza dun 
seguro de accidentes. (Moitos colectivos 
teñen o seu propio seguro; nese caso, non 
necesitan achegar ese euro). 

A Federación Provincial de ANPAS da Coruña 
– Costa da Morte (www.fedanpas.org) ten 
contratado seguros de accidentes de 
voluntariado e outro de participantes, ademais 
dos seguro de responsabilidade civil.  
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Que é o Camiño dos Faros SenLímites  

E unha senda inclusiva que percorrerá o 
máxico Camiño dos Faros unindo Malpica e 
Fisterra pola costa, organizada pola 
Federación Provincial de ANPAS da Coruña-
Costa da Morte, en colaboración coa 
Asociación Deportiva e Cultural Rompendo 
Límites e coa Asociación Camiño dos Faros. 
Agardamos que no futuro se sumen máis 
entidades á organización, posto que este é un 
proxecto colectivo aberto que queremos que 
siga medrando. 

Este camiño ofrece a posibilidade de gozar do 
contacto coa natureza ao descubrir algunhas 
das paisaxes máis fermosas da nosa costa. 
Cada etapa do camiño abranguerá entre 5 e 11 
kms. 

Nestes roteiros partillaremos experiencias en 
igualdade, as cales constitúen un motivo de 
existencia deste camiño inclusivo. Porque este 
inclusivo Camiño dos Faros SenLímites dinos 
que nunca debemos perder o dereito a incluír, 
a compartir, aorecoñecemento da diversidade, 
xa que, senón, perderemos o dereito a sermos 
libres. 

Nesta segunda edición do Camiño dos Faros 
SenLímites (si, SenLímtes porque…, para que 
os imos poner?) teremos a ocasión de 
desfrutar do tempo ao aire libre coñecendo 
algúns dos lugares de maior riqueza natural e 
inaccesibles, até o de agora, para a 
diversidade das persoas que participemos. 

 

Historia  

Por febreiro de 2015, tras unha reunión da 
Federación de ANPA da Costa da Morte, 
ocorréusenos que podiamos realizar un 
“Camiño dos Faros Inclusivo”. 

En febreiro de 2016, volvemos a retomar o 
tema estas tres persoas e “o peor” foi que 
cremos factible. Deste xeito, e coa 
colaboración da Asociación Camiño dos 
Faros, saíu cara adiante. 

En abril de 2016, arrancamos a primeira etapa 
e o 25 de xuño rematabamos o que a partir de 
agora se convertirá en “Camiño dos Faros 
SenLímites”. Pouquiño a pouco, foise 
xuntando un grande equipo, do cal todas as 
persoas e asociacións participantes 
puidemos beneficiarnos e desfrutar. 

Ao finalizarmos o camiño, decidimos realizar 
a primeira acampada, “Acampada dedicada 
ás familias da Federación de Anpas da Costa 
da Morte”, a última fin de semana de xullo de 
2016.  
 

A quen vai dirixido? 

A todas as persoas (sen límite de idade), 
entidades, clubs deportivos… que queiran 
desfrutar deste camiño. 

As entidades que participen deberán traer os 

seus propios monitores/as,  aínda que se 

contará con voluntariado para lle botar unha 

man para quen así o precisar. 

Cantas etapas son e cando  

Son 8 roteiros inclusivos, que comezan o 11 de 
marzo de 2017 e rematan o 17 de xuño, realizados 
en sábados pola tarde. 

Pódese asistir ás etapas que se queira, non hai un 
mínimo nin un máximo, podedes participar nas que 
vos apetezan. Iso si, se probades…, repetides. 

As etapas estarán catalogadas con zonas verdes 
(accesibles 100%), zonas amarelas (precisan o 
apoio dunha persoa a maiores) e zonas vermellas( 
necesitan o apoio de varias persoas a maiores). 

Desenvolvemento dunha etapa e puntos con axuda 

As quedadas para as etapas soen ser entre as 
15.00 e as 16.00 h e o remate entre as 19.00 e as 
22.00 h, dependendo da etapa de que se trate. 

Adoitamos quedar no punto final e deixar a maioría 
dos coches, furgonetas e buses alí e, desde alí 
desprazámonos nos mínimos coches posibles até 
o principio da etapa (Ao rematar a etapa, entre 
todas/os imos buscar os coches que deixamos ao 
principio).  

Arrancamos todos xuntos e imos andando ao ritmo 
que establecen as persoas máis lentas. Ao longo 
do percorrido, realizamos paradas para 
refrescarnos, comer un pouquiño, interpretación 
(ambiental, histórica…) ou charla e para 
reagrupamento das/os participantes. 

O final da etapa sempre o festexamos nun bar 
accesible, onde tomamos uns refrixerios, algunha 
tapa e charlamos un pouco. Este ano, ademais, 
contaremos con animacións para as nenas e nenos 
que nos acompañen. 

Sempre levamos coche de seguridade, por se 
houber imprevistos e, se algunha etapa 
consideramos que pode ser moi dura, indicaremos 
onde se poden deixar, a medio camiño, unha 
furgoneta, coche ou bus por se fosen necesarios. 


