
 

 

INFORME 

1ª MESA TEMÁTICA 

Produción/Transformación 

Comercialización 

PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA DE BIOSFERA 

“MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO” 

 2 de decembro de 2014 

Fundación Juana de Vega 

 

 

 LIMIAR ........................................................................................................................... 2 

 PROGRAMA ................................................................................................................... 3 

 ASISTENTES .................................................................................................................... 3 

 DESENVOLVEMENTO DA XORNADA .............................................................................. 5 

Apertura da xornada .......................................................................................................... 5 

O Decreto de Venda Directa. Implicación nas canles curtas de comercialización ............. 6 

Avances do Plan Alimentario e traballo a desenvolver nas Mesas Temáticas .................. 7 

Traballo en grupos. Desenvolvemento das Mesas Temáticas ......................................... 12 

Conclusións en plenario ................................................................................................... 22 

 



 

PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA 

DE BIOSFERA MCeTM 

 

 

 

 2 
 

1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 LIMIAR 

A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas- Betanzos, entidade xestora da 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (RB MCeTM), dentro 

dos obxectivos a traballar no Plan Estratéxico da Reserva de Biosfera 2013-2017, 

pretende impulsar un proceso de desenvolvemento cos axentes locais de cara ao 

deseño e aplicación dunha estratexia alimentaria que estimule a produción, 

transformación e consumo sostible de produtos agroalimentarios locais. Proponse 

para elo a creación dun Plan Alimentario Local 2014-2017, ligado ao crecemento 

sostible e o emprego verde, que conta co apoio da Fundación Biodiversidad 

(Ministerio de Agricultura, alimentación y medioambiente). 

Derivadas da Comisión Técnica do Plan, constituída o pasado 6 de novembro, as 

Mesas Temáticas traballarán no establecemento e posta en marcha das liñas de 

acción para o desenvolvemento sostible do Sistema Alimentario Local da Reserva. 

As Mesas Temáticas definidas foron: 

 

Nesta primeira xuntanza convócanse as mesas temáticas de traballo de 

PRODUCIÓN/TRANSFORMACIÓN e COMERCIALIZACIÓN EN CANLES CURTAS. 

 

 

 

Produción 

Transformación 

•Mobilidade terras 

•Agroecoloxía 

•Prod. tradicionais 

Comercialización en 
canles curtas 

•Marca de calidade 

•Menús ecolóxicos 

•Mercado local 

Formación, 
asesoramento e 

innovación 

•Emprendemento 

•Formación 

•Investigación 

•Financiamento 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 PROGRAMA 

 9:30 - 10:30 h:  Presentación da xornada e avances no Plan Alimentario 

- Benvida á xuntanza e presentación de obxectivos concretos. Miguel 

Fernández. Técnico GDR Mariñas-Betanzos. 

- Momento de inspiración. Proxección do documental “Regresando al 

futuro. Orduña hacia la soberanía alimentaria”. 

- O Decreto de Venda Directa e a súa implicación nas canles curtas de 

comercialización. Xoana Varela. OAC Betanzos. 

- A Marca da Reserva de Biosfera. Miguel Fernández. Técnico GDR 

Mariñas-Betanzos. 

- Bolsa de Terras da Reserva de Biosfera. Beatriz Suárez. LaboraTe - USC. 

- Menús ecolóxicos en colexios. Susana López. Bolseira en formación 

Consellería do Medio Rural no GDR Mariñas-Betanzos. 

 10:30- 11:00 h: Pausa-café. 

 11:00- 13:00 h: Traballo en grupo. Mesas Temáticas. 

 13:00- 13:30 h: Conclusións en plenario. 

 ASISTENTES 

AXENTE 
ENTIDADE 

Sector 

MESA 

Prod/Tran 

MESA 

Comerc. 

Xoana Varela Auber Oficina Agraria Comarcal Betanzos 

Administración Autonómica 
 

 

Rodrigo López Piquín Concello de Oleiros 

Administración Local 
 

 

Mariola Mourelo Pérez Cooperativa de consumo Zocaminhoca 

Consumo/Asociacionismo 

 
 

Maru Regueiro López Cooperativa de consumo Zocaminhoca 

Consumo/Asociacionismo 
 

 

Ana Gallego Núñez Xeados La Ibi 

Emprendemento 

 
 

Marta Alcalá - Zamora Alumna Programa Integrado Biosfera-Emprega 

Emprendemento 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

AXENTE 
ENTIDADE 

Sector 

MESA 

Prod/Tran 

MESA 

Comerc. 

Mª Pilar Castro García CFEA Guísamo 

Formación 

 
 

Xosé Antonio Meixide CFEA Guísamo 

Formación 
 

 

Juan López Fundación Juana de Vega 

Formación/Emprendemento 
 

 

Ana María Rodríguez 
Lado 

A Horta de Ana (Horta Ecolóxica) 

Produción 

 
 

Mariel Cuervo Sánchez AGALPI (Asociación Produtores Galiña Piñeira) 

Produción 
 

 

Xoán Ramón Díaz 
Saavedra 

AGALPI (Asociación Produtores Galiña Piñeira) 

Produción 

 
 

Marcos Bonome Dopico Central Galaica - Plantas y Especias 

Produción 
 

 

Pablo López Calviño Viveiro As Angustias 

Produción 
 

 

Jesús Alberto Patiño 
Pizarro 

Emprendedor en produción hortícola 

Produción 
 

 

Ivón Dúo Suárez Revolta na Horta (Horta Ecolóxica) 

Produción 
 

 

José Francisco Castro 
Vilariño 

Asociación Vedoreira 

Produción/Asociacionismo 
 

 

Mª Luísa Corredoira 
Rodríguez 

Cooperativa EL PLANTEL 

Produción/Asociacionismo 

 
 

Belén Matilla Cortés Cooperativa LUTEGA 

Produción/Asociacionismo 
 

 

Manolo Da Cunha 
Pereira 

Panadería Da Cunha/Asoc. Panadeiros Pan Carral 

Produción/Asociacionismo 
 

 

José Luís Bouzón Beade Casa Beade, S.L. (Viño da Terra de Betanzos) 

Produción/Transformación 
 

 

Víctor Manuel Sánchez 
Vázquez 

O lugar de Vilariño (Horta ecolóxica e queixos) 

Produción/Transformación 

 
 

José Souto Martínez Casa Sixto-Refuxios do Mandeo (Asoc. Turismo 
Sostible) 

Restauración/Asociacionismo 

 

 

E. Broder Fernández-
Oboanza 

Factoría Ecolóxica (xeados ecolóxicos) 

Transformación 

 
 

Fernando Álvarez Senra Helados Gael (xeados ecolóxicos) 

Transformación 
 

 

Manuela Carrero López Leiralonga (cociña e catering ecolóxico) 

Transformación 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

AXENTE 
ENTIDADE 

Sector 

MESA 

Prod/Tran 

MESA 

Comerc. 

Débora Botana Leiralonga (cociña e catering ecolóxico) 

Transformación 

 
 

Lucía Candal Gándara GDR Mariñas-Betanzos (Bolseira Medio Rural) 

Organización da xornada 

 
 

Miguel Fernández Pardo GDR Mariñas-Betanzos (Técnico de proxectos) 

Organización da xornada 

 
 

Susana López Rodríguez GDR Mariñas-Betanzos (Bolseira Medio Rural) 

Organización da xornada 
  

Beatriz Suárez Sánchez LaboraTe – USC (Técnica de proxectos) 

Organización da xornada 
  

 

 DESENVOLVEMENTO DA XORNADA 

Apertura da xornada 

Como apertura da Xornada, Miguel Fernández, técnico da Asociación de 

Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, deu a benvida aos asistentes e 

presentou o programa e os obxectivos da xornada, centrándose no inicio do 

traballo participativo programado para as Mesas Temáticas. 

  

 

 

Apertura da xornada 
(Miguel Fernández) 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

Momento de inspiración. Proxección do documental 

“Regresando al futuro. Orduña hacia la soberanía alimentaria” 

Co obxectivo de ofrecer unha visión palpable sobre as claves dun 

desenvolvemento local baseado no sector primario, proxectouse o documental 

“Regresando al futuro. Orduña hacia la soberanía alimentaria”.  

Dende as voces dos seus protagonistas directos, o documental narra a aposta 

desta vila da provincia de Biscaia por un modelo de produción e consumo máis 

xusto e sostible. 

 

A proxección pode visionarse no 

seguinte enlace: 

 

 

O Decreto de Venda Directa. Implicación nas canles curtas de 
comercialización 

A raíz da recente publicación e entrada en vigor do Decreto 125/2014, do 4 de 

setembro, polo que se regula en Galicia a venda directa dos produtos primarios 

desde as explotacións á persoa consumidora final, xorde por parte dos produtores 

a necesidade de coñecer os novos requisitos aos que van a ter que facer fronte no 

seu labor comercial. 

Con este obxectivo, Xoana Varela Auber, técnica da Oficina Agraria Comarcal de 

Betanzos fixo unha breve exposición do citado decreto, facendo fincapé nas 

producións afectadas e os límites marcados en canto a volume comercializable 

por esta vía. 

Proxección documental 

https://www.youtube.com/watch?v=0XHDFNUL-yc
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

  

 

Avances do Plan Alimentario e traballo a desenvolver nas 
Mesas Temáticas 

A modo de composición de lugar e para dar pé a apertura do debate sobre 

algunhas das iniciativas contempladas no Plan Alimentario, levouse a cabo unha 

breve introdución sobre actuacións como a Marca de Calidade, os Viveiros de 

emprendemento Hortícola e Agroalimentario, A Bolsa de Terras de Reserva e a 

introdución dun Menú Ecolóxico nos colexios do entorno. 

  

Decreto Venda Directa 
(Xoana Varela) 

Avances do Plan 
Alimentario (Miguel 
Fernández, Beatriz 
Suárez, Susana López) 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

  

  

 

A continuación recóllese un resumo dos distintos temas a tratar en cada unha das 

Mesas de Traballo: 

 

 MOBILIDADE DE TERRAS 

A experiencia recollida dende a ADR Mariñas Betanzos tennos permitido coñecer 

que unha das principais necesidades dos emprendedores de cara a poder 

materializar as ideas pretendidas é o acceso a terra. Esta situación contraponse á 

crecente cantidade de terreos improdutivos na Reserva, co inmobilismo 

socioeconómico e os prexuízos medioambientais conseguintes. Porén, xorde a 

Mesa de Produción / Transformación 

•Mobilidade de terras 

•Produción agroecolóxica 

•Viveiro de emprendemento hortícola e agroalimentario 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

idea da creación da Bolsa de terras da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo. Trátase dunha ferramenta para a dinamización de terras 

agrarias sen uso e/ou abandonadas. Unha base de datos de intercambio entre 

propietarios e emprendedores, ben sexa a través de fórmulas de cesión, aluguer 

ou venda. A Reserva de Biosfera porá en contacto a ámbalas dúas partes de cara 

ao achegamento de necesidades mutuas, asesorando de cara aos posibles 

acordos a formalizar. Por outra parte, os futuros emprendedores contarán con 

apoio de aconsellamento respecto a formación, aptitude agraria do terreo ou 

producións consideradas como oportunidades de mercado. No proxecto da 

Fundación Biodiversidade formúlase a dinamización de terras agrarias mediante o 

traballo máis intensivo en varias zonas piloto da Reserva: 

 Costa de Dexo (Oleiros): existe interese por parte dun amplo grupo de 

propietarios desta zona por promover prácticas máis sostibles nas súas 

terras. Traballarase con eles na identificación e asesoramento para o 

desenvolvemento destas prácticas.  

 Área amparada pola IXP Viño da terra de Betanzos. Traballarase para 

identificar viñas abandonadas que poidan aproveitarse para a produción 

de Branco lexítimo. No mes de decembro terá lugar unha xornada sobre 

viticultura e paisaxe para animar aos propietarios e viticultores sobre a 

posta en produción destas viñas. 

Na mesa discutirase para intentar contribuír a dar resposta ás seguintes ideas: 

− Caracterizar a demanda de terras por sectores: ¿que producións 

agrícolas ou gandeiras demandan máis terra na actualidade? 

− Identificar zonas infrautilizadas de gran potencial para a produción e 

onde podería existir unha maior vontade de mobilizalas. Identificar 

axentes informantes cos que traballar en cada caso. 

− Valorar a metodoloxía das zonas piloto da Bolsa de Terras da Reserva. 

− Postura dos transformadores de viño para ampliar a produción, ben 

sexa ampliando superficie ou ben mercando uva a outros viticultores. 

 



 

PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA 

DE BIOSFERA MCeTM 

 

 

 

 10 
 

1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA 

O fomento de prácticas agrarias máis sostibles é un dos obxectivos das Reserva de 

Biosfera e un dos principios do Plan Alimentario. Na actualidade o número de 

produtores ecolóxicos no territorio non é elevado e, sen embargo, parece existir 

unha demanda crecente do consumo de estas producións no mercado local. Polo 

tanto, como conseguir aumentar a produción agroecolóxica debería ser obxecto 

das liñas de acción formuladas. 

Nesta mesa discutirase sobre os seguintes temas: 

− Ideas para solucionar a falla de semente e plantel ecolóxico. 

−¿Que medidas se poden tomar para conseguir aumentar a produción 

agroecolóxica? 

− ¿Que produtos teñen maiores dificultades para certificarse? ¿Por que? 

¿Que medidas se poden tomar para mellorar a situación? 

− Identificar necesidades de formación e asesoramento agroecolóxico. 

 
 PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A NAVE E A FINCA CEDIDAS EN OLEIROS 

Na actualidade a Reserva de Biosfera conta cunha nave cedida polo Concello de 

Oleiros para o desenvolvemento dalgunha das accións que se identifiquen no 

Plan. Trátase dunha nave de 270 m2
 no Polígono Industrial de Iñás. As alternativas 

propostas ata agora son: 

1. Centro loxístico ou Punto de acopio (recollida, envasado e distribución) 

de producións da Marca da Reserva/ de produtos ecolóxicos/ de produtos 

locais.  

2. Viveiro de empresas de produción/transformación para 

emprendedores. Sidra, cebola, marmeladas, cervexa, etc…  

3. Outras alternativas existentes: Cooperativa El Plantel (Paderne), Casa 

Vilarullo (Curtis). 

Nas inmediacións da nave disponse dunha finca dunhas 2 hectáreas na que se 

prevé a instalación dun invernadoiro de 1000 m2. 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 

 
 A MARCA DE RESERVA DE BIOSFERA 

A Marca de Calidade Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

créase coa finalidade de promover e difundir os recursos locais, produtos e 

servizos que potencien as actividades económicas tradicionais e a nova economía 

social no marco da sustentabilidade do territorio amparado. Actualmente estanse 

a redactar os pregos de condicións dos produtos agroalimentarios cultivados e 

transformados dentro do territorio da Reserva de Biosfera. En termos xerais, as 

principais condicións que ten que cumprir un produto agroalimentario para poder 

obter a utilización da Marca son:  

- As materias primas teñen que proceder en máis dun 50% do territorio 

incluído dentro da Reserva de Biosfera (Condición marcada pola marca 

“Red de Reservas de Biosfera Españolas”).  

- O produto estará suxeito a uns estándares de calidade.  

- Deben aplicar boas prácticas ambientais.  

- As empresas deben ser Socialmente Responsables. 

Na xuntanza presentaranse os pregos de condicións das producións de viño, 

horta, lácteos e marmelada e debaterase sobre os mesmos dando resposta aos 

seguintes temas:  

¿Realmente a Marca da Reserva servirá para obter una vantaxe competitiva 

fronte a outros produtos?; ¿Ten sentido asumir o custe da etiqueta?; ¿En que 

produtos tería sentido?; ¿Onde comezar a comercializala?. 

 
 
 

Mesa de Comercialización en canles curtas 

•Marca de Calidade da Reserva 

•Menús ecolóxicos nos centros escolares 

•Viveiro de emprendemento de transformación agroalimentaria 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 MENÚS ECOLÓXICOS NOS CENTROS ESCOLARES 

A animación de menús ecolóxicos en centros escolares é unha das liñas de acción 

comprometidas coa Fundación Biodiversidad como medida de comercialización en 

canles curtas das producións ecolóxicas da Reserva. Neste momento, tense falado 

con algúns centros escolares que están dispostos a participar na iniciativa. 

Asemade, tense contactado con moitos dos produtores en ecolóxico da zona, para 

coñecer a dispoñibilidade dos produtos e se estes serían suficientes para a 

elaboración do menú. Os principais problemas contemplados son a ausencia de 

produción de certos alimentos (pan, ovos, lácteos …) e o orzamento axustado dos 

comedores escolares. Na mesa de comercialización, abordarase este tema e 

buscaranse solucións aos problemas atopados. 

 PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A NAVE CEDIDA EN OLEIROS 

Ver Mesa de Produción / Transformación 

 

Traballo en grupos. Desenvolvemento das Mesas Temáticas 

Os resultados máis destacados respecto ás opinións e propostas expostas polos 

grupos de traballo foron as seguintes: 

 

O obxectivo do tema era o de intentar contribuír á da Bolsa de Terras da Reserva 

e a dar resposta aos problemas do abandono das terras no territorio: 

 

I. Comentáronse as oportunidades do cultivo da -Arnica montana subsp. 

atlántica -,  na Reserva de Biosfera. Trátase dunha planta moi apreciada en 

farmacoloxía e cun un alto valor económico que aparece de maneira natural 

nalgunhas zonas do territorio. En colaboración coa USC se está a poñer en 

Mesa de Produción / Transformación 

• MOBILIDADE DE TERRAS 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

marcha un proxecto piloto de cultivo da especie en varias parcelas situadas no 

concello de Aranga. É un cultivo que require de solos ácidos ricos en sílice, con 

dúas colleitas anuais no período estival. Na actualidade ten unha demanda 

moi alta nos laboratorios de Suiza a un prezo de mercado en torno aos 30 € / 

kg.  Se os resultados do proxecto son satisfactorios existirá unha gran 

demanda de produción, garantindo aos potenciais produtores interesados un 

contrato de venda exclusiva de 4 ou 5 anos.  Por tanto, para este obxectivo 

concreto existe unha necesidade de mobilizar terras principalmente na zona 

de Aranga e Oza-Cesuras, sen descartar o seu potencial noutras áreas piloto 

como a Costa de Dexo. Segundo o produtor participante na mesa, este cultivo 

non ten excesivo interese para a produción ecolóxica posto que a demanda 

para exportación está garantida e non necesita de valor engadido. 

II. Dende a cooperativa LUTEGA, comentouse o interese en plantar unhas 20 ha 

de lúpulo. Precisarían ben contratos con produtores que teñan superficies de 

entre 1.000 e 2.000 m2 e un compromiso de 10- 15 anos ou ben adherir socios 

con parcelas mínimas de 1 ha. As inversións iniciais ascenden a uns 30.000 

€/ha. 

  

 

 

 

Mesa de produción / 
transformación 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

III. Expúxose unha consulta sobre a relación da Bolsa de Terras da Reserva de 

Biosfera co Banco de Terras de Xunta de Galicia. Saíu a colación a limitada 

operatividade do actual do Banco de Terras da Xunta de Galicia, sobre todo 

polos seus contratos de curta duración e a lentitude na xestión das fincas 

provenientes das masas comúns de Concentración Parcelaria. Dende a 

moderación da mesa, aclarouse que a Bolsa de Terras pretende ser unha base 

de datos onde se inclúa a oferta de terras e a relación de demandantes como 

punto de intercambio, mentres que o Banco de Terras de Galicia é unha 

ferramenta útil para formalizar administrativamente contratos pactados de 

cesión, aluguer ou venda. 

IV. Respecto ás fincas abandonadas opiouse que a Lei de mobilidade de terras e a 

Lei de montes contan con instrumentos suficientes para sancionar aos 

propietarios e que os concellos deben tomar partida para que estas terras se 

poñan en produción. Trátase dun recurso fundamental en Galicia para xerar 

emprego. Apuntouse ademais que no concello de Paderne se están comezando 

a tramitar denuncias de plantacións ilegais de eucalipto. 

V. As propostas que xurdiron para conseguir mobilizar terras a medio-longo 

prazo pasarían por investigar a propiedade e involucrar a concellos e 

parroquias. 

VI. A concienciación e sensibilización debe de ser outro dos obxectivos do Plan, 

implicando aos técnicos de medioambiente e emprego dos concellos. Deberían 

presentarse alternativas de produción concretas que conten con 

oportunidades de mercado claras. Neste sentido, propúxose organizar visitas a 

proxectos e explotacións que estean xa en marcha e que sirvan como exemplo, 

revalorizando así a visión que ten a sociedade sobre os agricultores. Proponse 

a necesidade dunha mellor coordinación do Programa Integrado de Emprego 

(Biosfera-Emprega 2014-2015), xestionado dende a ADR Mariñas Betanzos, 

coas empresas do territorio para sacarlle un maior partido ao período de 

prácticas. 
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1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 

 

 

I. En relación á falla de semente e plantel de variedades locais, dende o experto 

viveirista asistente, comentouse a necesidade urxente do seu rexistro  para 

que se poida legalizar a súa produción e comercialización. Neste senso, o 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) debe xogar un papel 

importante na recuperación e conservación destas variedades. Proponse a 

necesidade de estudar as posibilidades reais de rexistrar variedades locais 

como a Cebola de Betanzos, o Repolo de Betanzos, o Millo Corbo, a Pataca 

fina de Carballo, o porro, o tomate mariñán, e/ou variedades de mazá 

autóctonas. Un produtor de horta presente manifestou dispor de sementes de 

moitas destas variedades. Aclarouse ademais que dende CFEA Guísamo se 

está a fomentar cos alumnos o uso de variedades locais para colaborar na súa 

conservación. Dende o sector da panificación destacouse o alto potencial do 

trigo autóctono para a produción do que podería ser a futura Denominación 

de Orixe Protexida de pan galego, que debería de incluír un 25% de trigo 

autóctono. 

II. Respecto á produción de semente e plantel ecolóxico, dados os pequenos 

volumes de demanda de produtores ecolóxicos respecto aos convencionais, 

non sae demasiado rendible por en marcha un viveiro en ecolóxico. No caso 

dun viveiro convencional necesitaríase duplicar as súas instalacións para 

adaptarse aos requirimentos. Por outra parte, a produción de semente en 

ecolóxico é aínda máis complexa que a de planta. 

III. Na mesa de traballo iniciouse un debate sobre a utilidade e necesidade da 

certificación ecolóxica do CRAEGA. Saíu a debate que a burocracia esixida 

dende o organismo resulta excesiva, así como os custes que supón, dados os 

Mesa de Produción / Transformación 

• PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA 
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poucos controles de calidade de solos e produtos que se realizan na práctica. 

Moitos produtores o ven como un xeito de abrirse mercado pero que, unha vez 

instalado, a confianza xoga un papel máis decisivo para manter os clientes. 

Por outra banda, empresas do sector da transformación ecolóxica 

manifestaron a súa satisfacción co organismo de certificación. 

IV. Respecto ao fomento da produción agroecolóxica, os expertos presentes 

opinaron que son varios os retos aos que facer fronte dende o Plan 

alimentario: 

 Falla de profesionalización do sector. Débese ver esta produción como 

unha empresa, non como “a horta da casa”.  

 É necesaria formación sobre pragas e enfermidades, pois en moitos casos 

non se detectan a tempo. 

V. É preciso reforzar o asociacionismo e o traballo en grupo para mellorar a 

estrutura de comercialización. Tamén podería ser útil para solicitar o plantel 

ecolóxico a prezos máis competitivos. Desde a Reserva de Biosfera se podería 

dinamizar este labor facilitando o proceso. 

 

  

 

 

 

 

 

Mesa de produción / 
transformación 



 

PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA 

DE BIOSFERA MCeTM 

 

 

 

 17 
 

1ª Mesas Temáticas 
Informe 

02/12/2014 
-Produción 
-Transformación 
-Comercialización 

 

 

A continuación se detallan varias das alternativas propostas para darlle uso á nave 

cedida polo Concello de Oleiros: 

 Concurso de ideas empresariais do sector agroalimentario en base aos 

principios do sistema alimentario local: consultar aos produtores e aos 

emprendedores sobre que proxectos se poderían implantar na nave. 

 Centro de venda de produtos locais da Marca da Reserva 

 Centro de referencia para o encontro, exposición e realización de xornadas 

ou feiras en relación aos produtos da Reserva. 

 Centro loxístico de acopio, venda e distribución de produtos locais 

asociado ás actividades do Plan Alimentario.  

 Punto de organización da produción para a súa venda online. 

En xeral, os participantes das mesas  apuntaron que: 

 Se debería evitar que a nave teña unha xestión exclusiva desde a Reserva 

de Biosfera, sendo imprescindible a implicación directa dos potenciais 

usuarios para que o proxecto teña éxito.  

 O emprego de maquinaria por diferentes colectivos ou persoas leva 

implícito un risco intrínseco sobre o mantemento da mesma. Débese evitar 

maquinaria cuxo uso non quede garantido. 

 

 

A modo de introdución, levouse a cabo por parte do equipo técnico do GDR 

Mariñas-Betanzos unha breve explicación dos obxectivos da Marca de Calidade da 

Reserva de Biosfera. Desta maneira, comentáronse os principais aspectos do 

Regulamento e dos Pregos de Condicións así como dos requisitos máis limitantes 

ao respecto da adhesión á Marca “Red de Reservas de Biosfera Españolas”. 

Mesa de Produción / Transformación 

• VIVEIRO HORTÍCOLA E DE TRANSFORMACIÓN 

Mesa de Comercialización en canles curtas 

• MARCA DE CALIDADE DA RESERVA DE BIOSFERA 
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Os temas debatidos foron os seguintes: 

I. Cómpre aclarar as limitacións que supoñen para algunhas producións a 

restrición dun mínimo do 50% da súa composición de materias procedentes da 

Reserva. 

II. Resultaría de interese que, ademais dos produtos previstos inicialmente, 

tamén sexan incluídos en primeira instancia os locais de hostalería como 

servizo adherido á Marca. 

III. Ademais da calidade dos produtos, o principal aspecto diferenciador da marca 

debe ser a responsabilidade empresarial e social ademais do carácter sostible 

das producións. 

  

IV. Estímase máis operativo que os contidos técnicos dos pregos de condicións 

sexan remitidos e debatidos sectorialmente. Por medio de xuntanzas 

específicas entre varios representantes de cada produción se deberían definir e 

validar ditos pregos, do mesmo xeito que xa se fixo para o caso do Viño. 

V. O comercio local debería ser o principal receptor deste produtos amparados. 

VI. No caso do etiquetado en produto envasado non houbo dúbidas. Respecto ao 

etiquetado ou xeito de visualizar a marca en produto a granel, apuntouse: 

a. Carteis co logotipo para o caso de venda directa. 

b. Valorar a viabilidade de pegatinas individuais para o caso dalgúns 

produtos hortícolas. 

Mesa de comercialización 
(discusión) 
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c. Bolsas de papel. 

d. Cintas identificativas para produtos en manoxo. 

e. Caixas comúns para todos os produtores hortícolas que á súa vez 

servisen de expositor. Ditas caixas poderían ser de cartón e de uso 

limitado. 

 

 

 

As distintas propostas para a nave cedida polo concello de Oleiros no polígono de 

Iñás foron as seguintes: 

I. Centro de empacado e embalaxe de ovos. O Decreto de Venda Directa, limita 

aos pequenos produtores avícolas a comercializar o seu produto unicamente 

na propia explotación ou en feiras/mercados. Con esta opción de uso da nave, 

podería potenciarse unha produción do territorio como a galiña piñeira. Desta 

maneira, cada produtor podería envasar e etiquetar a súa produción para a 

venda noutras canles comerciais. 

II. Punto de distribución/loxística para os produtos da Marca de Calidade. 

Opción consistente nun punto de acopio e distribución para os produtos da 

Marca ou, no seu defecto, para os produtos hortícolas. Principalmente a nivel 

dos produtores de horta ecolóxica do territorio tense detectado a eiva de ter 

que compaxinar as tarefas de produción coas de comercialización/reparto. 

Este feito reduce a optimización do traballo. Desta maneira podería cubrirse o 

reparto aos puntos de venda do territorio, incluída a cidade da Coruña. 

III. Centro de envasado de produtos hortícolas. En función da demanda de 

produto hortícola ecolóxico envasado, podería contemplarse a dispoñibilidade 

de equipamento baseado en cámara de conservación e empaquetadora para 

bandexas con film retráctil. A instalación debería certificarse no Consello 

Mesa de Comercialización en canles curtas 

• VIVEIRO DE TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA 
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Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Esta opción debe ser obxecto 

dun debate máis específico dada a existencia dunha instalación similar no 

concello de Curtis (Casa Vilarullo) así como da próxima instalación do 

departamento hortícola da cooperativa El Plantel (Paderne), na que aínda non 

está decidida a coexistencia dunha liña ecolóxica. 

 

  

 

IV. Punto de venda directa de produtos da Reserva. Aproveitando o potencial  do 

lugar de ubicación, a carón dunha área comercial, podería instalarse un punto 

de venda directa ao público dos produtos incluídos na marca de calidade. Ao 

mesmo tempo, tamén podería servir como lugar de exposición 

agroalimentario da Reserva ou taller de demostración práctica para eventos 

relacionados. 

V. Concurso de emprendedores en transformación agroalimentaria. Por último, 

outra proposta podería vincularse a un concurso de proxectos de 

emprendemento de transformación agroalimentaria. Dito concurso debería de 

ir loxicamente ligado a uns requisitos puntuables e a unhas bases de cesión. 

De ser posible dende o punto de vista técnico e de deseño, o espazo podería 

ser compartido por dúas ou máis iniciativas. 

 

 

 

 

Mesa de Comercialización 
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Sobre a iniciativa para a implantación dun menú ecolóxico como proxecto piloto 

nun centro escolar do territorio, apuntouse o seguinte: 

 

I. Apoio técnico no balance nutricional do menú. Dende a cooperativa de 

consumo Zocaminhoca ofreceuse a colaboración para o cálculo nutricional do 

menú a implantar. 

II. Facturación por produtores primarios como potenciais distribuidores. 

Cómpre solventar a dúbida do sistema de facturación dos centros escolares, xa 

que moitas explotacións non poden facturar, senón que facturan os seus 

clientes. 

III. Avaliación da introdución de outras comidas. Á marxe do xantar, propúxose 

avaliar a posibilidade de almorzos / medias mañás / merendas ecolóxicas. 

IV. Aumentar as consultas. Propúxose consultar coas AMPAS dos colexios así 

como en centros como W. Fdez. Florez - Cambre (cun cociñeiro moi implicado). 

V. Xuntanza de produtores ecolóxicos. Dada a complexidade organizativa da 

idea dos menús, considérase necesario organizar a curto prazo unha xuntanza 

específica de todos os produtores ecolóxicos do territorio. 

 

 

 

  

Mesa de Comercialización en canles curtas 
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Conclusións en plenario 

Os traballos e propostas xurdidas en cada mesa foron postas en común para todos 

os asistentes á xornada. 

  

Con esta xornada, avánzase en boa medida cara un dos obxectivos do Plan 

Alimentario, como é a colaboración activa dos axentes relevantes na definición 

das actuacións de desenvolvemento do seu territorio. 

 

Conclusións en plenario 
(posta en común) 


