


OBXETIVOS 
Neste taller analizaranse e reflexionarase sobre as novas formas de consumo de alimentos, como son os alimentos ecolóxicos, 
os da economía social e solidaria, e tendencias do seu mercado, como a economía colaborativa ou alternativas ás canles habi-
tuais de venda e consumo. 

Hoxe en día o consumidor valora moito o sabor dos produtos  agroe cológicos, pero non é ese o principal motivo de consumo. 

Aspectos como a maneira de producir, o lugar de orixe, o emprego de materiais renovables nos empaquetados, a contaminación 
co seu transporte, ou o reparto de beneficios entre os protagonistas da cadea de valor son de interese para consumidores. 

Ben por impulsar un cambio social, ben por estar desconformes coas desigualdades sociais do sistema económico, existen dis-
tintos modos de producir e de consumir. Alternativamente á produción ecolóxica e tamén compatible coa mesma está o consumo 
social e solidario. Entran aquí en xogo empresas sociais, cooperativas, asociacións, fundacións, grupos de consumo. 

Mesmo axente como a banca tamén teñen hoxe en día a súa versión máis social. Grazas á globalización e posta en común de 
intereses dos consumidores, hoxe triunfan modelos de economía colaborativa, como a compartición ou intercambio de vivendas, 
automóbil, ou mesmo alimentos e comidas. 

Por esta razón, a responsabilidade social corporativa é tan importante para as empresas, mesmo para autónomos. 

DIRIXIDO A 
 

> concellos rurais,  

>Novas formas de consumo.  

>Produción ecolóxica 

> Persoas interesadas no emprendemento cooperativo. 

> Público xeral interesado 

HORARIO 
 

Duración: 20 h. – 5 sesións presenciais. 

De 16:00 a 20:00 horas 

Os días 31, 1, 2, 3 e 4  de setembro de 2020. 

Centro Biocárnico Traloagro—Polígono Industrial de Friol (Lugo) 

ORGANIZACIÓN E INSCRICIÓNS 
ADR Comarca de Lugo – GDR4 

Inscrición gratuíta no 982 23 80 00 / 679 73 21 63  ou  info@comarcadelugo.gal 
 

 

PROGRAMA 
 

Luns 31 de agosto de 16:00h a 20:00h 

 00 | Presentación do obradoiro.  

 RELATORES: María Paz Rodríguez. Xerente ADR Comarca de Lugo e Marta Blanco. Técnico ADR Comarca de Lugo 

 01 | A comercialización da produción ecolóxica.  

 RELATOR: Rafael Rivadulla Varela. Enxeñeiro Técnico Agrícola. 

 02. | Taller práctico sobre a Kombucha e os seu beneficios. 

 RELATOR: Isabel Gómez Rodríguez do Centro Biocárnico Traloagro e Náyade Bravo Landolfi de Meraki Ferments, S.L. 

Martes 01 de setembro de 16:00h a 20:00h 

 03 | Taller práctico sobre a elaboración de licores caseiros. 

 RELATOR: Isabel Gómez Rodríguez do Centro Biocárnico Traloagro e Carlos Brea de Cervexa Toupiña. 

 04 | Un Paso Mais. A pegada de carbono (proxecto Click on T). Compra pública ecolóxica.  

 RELATOR: Ramón Jesús Lamelo Otero. Enxeñeiro Agrónomo. 

Mércores 02 de setembro de 16:00h a 20:00h 

05 | Presentación da Rede Eusumo. 

 RELATOR: Marta Blanco. Técnico ADR Comarca de Lugo 

 06  | Taller práctico sobre a elaboración conservas caseiras (vexetais, marmeladas e peixe)  

 RELATOR: Isabel Gómez Rodríguez do Centro Biocárnico Traloagro e Carlos Brea de Cervexa Toupiña. 

Xoves 03 de setembro de 16:00h a 20:00h 

 07 | Talller práctico sobre plantas e infusiones para mellorar o sistema inmune e detox 

 RELATOR: Isabel Gómez Rodríguez do Centro Biocárnico Traloagro e Juan Manuel Pena Rodríguez especialista en Naturopatía. 

 08 | Como se aplica a certificación ecolóxica aos diferentes produtos. 

 RELATOR: Xisela Fernández González. Enxeñeira Agrónoma.  

Venres 04 de o de 16:00h a 20:00h 

 09 | Liñas de axuda para a diversificación agro alimentaria no marco do PDR galego. 

 RELATOR: Javier Blanco Carballal. Subdirector de relación cos GDR – Agader. 

 10 | Liñas de axudas para a certificación forestal no marco ecolóxico. 

 RELATOR: Marcos Trashorras Reija. Enxeñeiro Forestal da Xunta de Galicia.  

 

Esta actividade enmarcase no programa de actuacións 2019 da Rede Eusumo. 

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego  da Xunta de Galicia para o 

fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Minsteria do Trabajo y Economía Social. 


