
Venres 22 de xuño de 9.30 a 14.00 h. 
Xoves 28 de xuño de 9.30 a 14.00 h. 
 Matrícula: Gratuita. Prazas limitadas

Información e inscricións: 
981 630 618 - rebeca.vazquez@ceida.org 

Obxectivos
Posta en valo•	 r de actividades socioeconómicas que 
compatibilicen a conservación dos recursos naturais co 
desenvolvemento das súas actividades.
Creación de sinerxias de colaboración e intercambio •	
entre os axentes sociais mais dinámicos implicados no 
desenvolvemento rural.

Destinatarios
Todos os  sectores implicados no desenvolvemento rural, 
líderes locais, autoridades, sector primario, turismo, poboación 
local, e público xeral.

22 e 28 de xuño de 2012 no Castelo de Santa Cruz. Liáns, Oleiros 

WORKSHOPS 
Xornada de debate “Oportunidades para o desenvolvemento 

rural en espazos Rede Natura 2000 ou Reservas da Biosfera”  

Venres 22 de xuño. Actividades 
socioeconómicas vinculadas ao medio mariño 
e litoral

9.30   Recepción dos participantes.
9.45   Inauguración.
10.00  Presentación de experiencias exitosas relacionadas 
coa    extracción e comercialización de produtos. 
   - Loestamospescando.com. Venta e valorización dos  
     produtos do mar. GAC 3, Grupo de Acción Costeira   
     Costa da Morte
   - Diversificación	das	Actividades	das	Mariscadoras	do		
     Río Anllóns (Cabana de Bergantiños).
   - A Reserva Mariña de Interés Pesqueiro  de “Os   
     Miñarzos”. Confraría de Lira - Carnota.
11.30   Descanso
12.00   Presentación de experiencias exitosas relacionadas 
co turismo e tempo de lecer
   - Margalaica. Turismo mariñeiro. GAC 4, Grupo de   
     Acción Costeira Seo de Fisterra - Ría de Muros - Noia.
   - Intramar. Iniciativas tradicionais marítimas. Rutas   
     turísticas e aula taller (Cambados). 
   - Porto Celta. Turismo marinero (Portosín).
   - Turismo nas conserveiras galegas. Ponle cara al   
              turismo (Vigo).
14.00   Despedida   

Organiza Coa colaboración de

Xoves 28 de xuño. Actividades socioeconómicas 
vinculadas a zonas rurais do interior

9.45   Recepción dos participantes.
10.00  Presentación de experiencias exitosas relacionadas coa 
explotación e comercialización de produtos. 
   - Agrícola A Curuxeira. Produción Agrícola e Gandeira en  
     Ecolóxico (Valdoviño).
   -  Casa Grande de Xanceda. Produción de lácteos    
      ecolóxicos artesanalmente (Mesía).
   - O mercado da Reserva da Biosfera. Concello de Allariz.
12.00   Descanso
12.30   Presentación de experiencias exitosas relacionadas co 
turismo e tempo de lecer
   - Granxa escola Fervenza do Toxa (Silleda). 
   - Tren turístico Aba Sacra.  Turismo e viticultura nos   
     Canóns do Sil.
   - Casa Pousadoira. Turismo rural e agricultura ecolóxica  
     (Miño).
14.00   Despedida.   


