
O territorio da Reserva de Biosfera, considerado historicamente como a horta
da cidade da Coruña, conta cun enorme potencial de produción agraria o que
representa unha oportunidade para o desenvolvemento socioeconómico do
territorio e a creación de emprego.

Para a elaboración do Plan Alimentario 2014-2017
constituirase durante o ano 2015 unha Comisión
Técnica formada por representantes dos axentes
do sistema alimentario no territorio da Reserva para
fixar metas e diseñar liñas de acción que contribúan
a impulsar o emprego-verde asociado á produción,
transformación e consumo de produtos alimentarios
locais.

O proxecto pretende, co apoio da Fundación Biodiversidade e do Programa
LEADER, o desenvolvemento dunha estratexia alimentaria na Reserva que
estimule a produción, transformación e consumo de produtos locais, coa
posibilidade da súa posta en valor a través da Marca de Calidade “Reserva da
Biosfera” que axude a desenvolver os circuítos curtos como estratexia de
comercialización.
A posta en marcha dun Plan Alimentario Local na Reserva da Biosfera,
contribúe a potenciar outras liñas de acción, como o fomento do empredemento
“verde”, a mobilidade de terras, a produción ecolóxica, a recuperación de
variedades autóctonas, a loita fronte ao cambio climático, a conservación da
paisaxe ou o consumo responsable e sostible. 1. Elaboración do Mapa de orientacións produtivas do territorio

2. Deseño do Plan alimentario (2014-2017) de xeito participativo
3. Creación dunha Bolsa de terras para producir na Reserva
4. Deseñar un protocolo de acompañamento a emprendedor/a
5. Alcanzar compromisos de compra-venda de produtos locais
6. Animación de menús con produtos ecolóxicos nos colexios

1. Mellorar a gobernanza no Sistema Alimentario, xerando
alianzas entre os axentes involucrados.
2. Deseñar unha estratexia de mobilización de terras
abandonadas para adicar á producion.
3. Animar a incorporación de novos produtores/as en ecolóxico
4. Impulsar a comercialización agroalimentaria en canles curtas
5. Fomentar o consumo responsable de produtos locais
asociados á Marca “Reserva da Biosfera”
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Plan alimentario 
(2014-2017)

Reserva de Biosfera 
“Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo”

Co apoio de:

CONTACTA CON NÓS!
Si eres produtor/a agroalimentario, transformador,/a, restaurador/a ou
pertences a algún grupo de consumo, asociación de consumidores, 

etc…; entón eres parte do Sistema Alimentario Local da 
Reserva de Biosfera. 

Baseado na conservación da biodiversidade, 
o fomento do consumo responsable 

e o emprego verde

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” foi declarada pola
UNESCO o 28 de maio de 2013. A candidatura promovida pola Asociación de
Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos”, ten contado co apoio da Deputación
Provincial da Coruña, a Xunta de Galicia, os dezasete Concellos que a conforman, así
como diversas entidades asociativas, universidades ou organizacións empresariais e
de traballadores.
Ocupa un total de 116.724 ha, que representa o 14,33% da superficie da provincia
da Coruña, repartidas en 17 concellos.
Os seus obxectivos son:

• A conservación da diversidade natural e cultural
• O desenvolvemento social e económico
• Un bo uso dos recursos naturais, culturais e sociais
• Fomentar a participación cidadá e a formación
• Incentivar e potenciar o turismo sustentable
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