Lugar de celebración da xornada:
CEIDA
Castelo de Sta. Cruz, s/n
15179 Liáns, Oleiros (A Coruña)
Teléfono 981 630 618 Fax 981 614 443
www.ceida.org formacion@ceida.org

Organiza:

XORNADA

Reservas da Biosfera:
unha marea de oportunidades
para os nosos produtos
15 de novembro de 2012
Castelo de Santa Cruz, Oleiros

Entrada de balde. Prazas limitadas

XORNADA
Reservas da biosfera: Unha marea de oportunidades para os nosos produtos

XORNADA Reservas da Biosfera: Unha marea
de oportunidades para os nosos produtos.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
DATOS PERSOAIS

Programa
16:30 Inauguración
16:45.- 19:30 Exposición de experiencias
					

e café debate

As Reservas da Biosfera, unha oportunidade para a
promoción dos produtos mariños locais.
			 Javier Ferreiro da Costa. IBADER

O obxectivo desta xornada é dar a coñecer as vantaxes
das Reservas da Biosfera para a promoción dos produtos
pesqueiros e a mellora da calidade do litoral. Así mesmo,
amosaranse as oportunidades de diversificación que
supón a existencia dunha Reserva da Biosfera no
territorio.

Destinatarios
• Confrarías de Pescadores
• Pescadores/as, mariscadoras/es
• Hostaleiros e comercializadores de produtos
pesqueiros
• Xestores e asociados do GAC “Golfo Ártabro” e do
GDR «Mariñas-Betanzos»
• Representantes e técnicos das Administracións
Públicas
• Público en xeral

Potencialidades do medio mariño e litoral na
Candidatura da Reserva da Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo .
		

Jorge Blanco Ballón. Xerente da Asociación de
Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos.

Comercialización na rede e fomento de consumo de
produtos locais.
		 Sonsoles López. Deputada de Medio Ambiente.
Deputación de Lugo.

Promoción, Potenciación e Valorización dos
produtos agrarios na Reserva da Biosfera
Área de Allariz.
		

Bernardo Varela. Coordinador da Reserva da
Área de Allariz.

Apelidos e nome .........................................................................
NIF/DNI . ................................................. Idade . ......................
Enderezo . ..................................................... CP .......................
Localidade ...................................................................................
Concello / Provincia ....................................................................
Teléfono .......................................................................................
Correo electrónico . .....................................................................
Indique en que perfil profesional se encadraría:
Profesional da pesca ou marisqueo
Persoal das confrarías
Asociación empresarial
Asociación social ou ambiental
Axentes de desenvolvemento local
Outros ..................................................................................
Cómo se enterou da existencia desta actividade?
Por un e-mail do CEIDA Páxina web do CEIDA
Por medio dun amigo/a ou coñecido/a
Prensa/radio
Carteis
Outras institucións
Outros...................................................................................
Asistiu a outras actividades formativas realizadas polo
CEIDA con anterioridade?
Si
Non

CONDICIÓNS

Prazas limitadas. Para asistir pódese reservar praza mediante:
- preinscición na web do ceida www.ceida.org
- chamando ao teléfono 981 630 618
- mediante e-mail a <formacion@ceida.org>

TRANSPORTE COMPARTIDO

Se quere compartir transporte, sinale aquí a súa opción:
Comparto o meu coche

Necesito coche

Lugar de saída

XESTIÓN DE DATOS
Si, desexo recibir no futuro información procedente do CEIDA
Os datos de carácter persoal que se inclúen neste boletín quedarán
rexistrados nun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos,
do cal é titular o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA) e ten como fin a xestión administrativa e divulgación das
actividades do centro. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición dirixíndose ao enderezo que figura neste folleto.

