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QUÉ ES ? 
Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo

1 QUIÉN ES ?
Lolo Mosteiro

2
CÓMO SON ? 
Experiencias en Áreas Protexidas3



Frank LLoyd Wright

“Estuda a natureza, ama a natureza, 
achégate á natureza. Nunca che 
fallará”



Lolo Mosteiro















SHOWCOOKING BOUCATISE CORUÑA



SHOWCOOKING FORUM GASTRONÓMICO DE BARCELONA



CATERING EMALCSA





RESERVAS DE GALICIA:

- Mariñas Coruñesas
- Terras do Miño
- Os Ancares 
- Área de Allariz
- Río Eo, Oscos e Terras do Burón
- Xurés - Gerés



  



  



  



  

A RELACIÓN DA RESERVA E O TURISMO

● Asume a Xestión do Xeodestino Turístico “A Coruña e As Mariñas”
● Pon en marcha a Marca de Calidade da Reserva de Biosfera no eido da 

Restauración.
● Desenvolven durante o ano 2019, a formación e avaliacións ao primeiro 

grupo de “Restaurantes da Biosfera”
● Participan activamente no Congreso de Ecoturismo Estatal, no Fórum 

Gastronómico, en Saborea España, así como en FITUR 2020, tratando de 
posicionar ao noso territorio.

● No marco de FITUR 2020, nos ratificaron como o primeiro Destino de 
Galicia certificado en Ecoturismo, baixo o Club de Ecoturismo Estatal.

● Creamos a Comunidade Slow Food Mariñas Coruñesas, logo da petición 
por parte do empresariado de restauración do territorio, como medida 
para fortalecer o uso de produtos de proximidade e a súa promoción.



  



  



  

PIRÁMIDE DE MASLOW



  



  

1) Ten un mínimo impacto ambiental, 

2) Respétase á autenticidade sociocultural das comunidades locais. 

3) Integra as comunidades locais ás actividades turísticas.

4) Xenera emprego local, tanto directa  como indirectamente. 

5) Estimula o desenvolvemento de empresas turísticas ademáis de empresas adicadas a 
actividades  suplidoras.

6) Xenera divisas ao Estado e fornece capitais á economía local.

7) O beneficio económico destínase á conservación ou ao desenvolvemento local.

8) Induce á planificación rexional.

BENEFICIOS DO TURISMO ECOLÓXICO 



  

9) Xenera consciencia dos problemas políticos, sociais e ambientais locais, favorecendo o 
consumo responsable e o respecto ao  medioambiente.

10) Para os turistas é unha experiencia significativa enriquecedora.

11) Require un seguimento constante das súas incidencias para introducir as medidas ou  
correctivas que resulten necesarias. 

12) Promove a restauración, conservación e uso dos xacementos arqueolóxicos, 
monumentos arquitectónicos e calquera obra física de interese colectivo e nacional.

13) Destina parte dos beneficios á construción de obras de interese comunitario como 
escolas, centros médicos, instalacións deportivas, centros culturais…

14) Promove e valora as manifestacións culturais locais, rexionais e nacionais.

15) Logra un desenvolvemento equilibrado co medio ambiente



  

16) Promove a autoestima comunitaria.

17) Oferta, valora, preserva e xenera beneficios económicos dos recursos de flora e fauna, 
en beneficio das comunidades locais.

18) Vixía, avalía e xestiona os impactos que xenera, desenvolvendo modelos de  
perpetuidad do seu propio desenvolvemento.

19) Reactiva as zonas rurais.

20) Apoia os dereitos humanos e os dereitos do traballador. 

21) Mellora a calidade de vida da poboación local, tanto económica como 
socio-culturalmente.

22) O turismo sostible potencia o consumo de produtos autóctonos e naturais das zonas 
en que se realiza.



  

EXEMPLO DE INTEGRACIÓN DE ESPAZOS PROTEXIDOS CO TURISMO



GRAZAS

TEDES ALGUNHA PREGUNTA QUE FACER ?

Lolo Mosteiro & Paula Martínez 
mozacrecha@gmail.com 
+34  616 181 328
A Artesa da Moza Crecha


