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Comisión Técnica 
Informe 

 LIMIAR 

A Comisión Técnica do Plan alimentario, formada por diferentes axentes do 

Sistema Alimentario Local, leva traballando de xeito participativo dende 

novembro de 2014 no establecemento e posta en marcha de liñas de acción do 

Plan alimentario da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

baseado na conservación da biodiversidade, o consumo responsable e o emprego 

verde; proxecto que conta co apoio da Fundación Biodiversidad e do Programa 

LEADER.  

No documento de Diagnose recóllense os principais retos e problemas aos que 

debe facer fronte o Plan. Nas mesas de traballo da Comisión Técnica 

establecéronse as liñas de acción que dan resposta aos retos formulados 

aproveitando as fortalezas e oportunidades identificadas.  

As accións prioritarias, obxectivos e actuacións definidas nas anteriores xuntanzas 

foron incluídas no documento para o debate do Plan Alimentario, cuxo primeiro 

borrador presentouse nesta xuntanza. 

 OBXECTIVOS 

Nesta xornada convócase unha nova xuntanza da Comisión Técnica, onde se 

informará e debaterá  sobre os avances nas liñas de acción identificadas no marco 

do Plan alimentario e se discutirá sobre o documento borrador do “Plan 

alimentario”. Todo ello co obxectivo de seguir avanzando na definición da 

estratexia alimentaria da Reserva de Biosfera para os próximos anos.  

 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/comision-tecnica/
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 PROGRAMA 

9:30- 11:00: PRESENTACIÓN XORNADA DE TRABALLO E AVANCES NO PLAN 

ALIMENTARIO  

 Benvida á xuntanza e presentación de obxectivos concretos  

 Presentación do visor web da Bolsa de Terras 

 Dinamización de terras para a produción de horta en ecolóxico 
(situación zona piloto) 

 O viveiro de emprendemento hortícola agroecolóxico e o viveiro de 
transformación agroalimentaria de Iñás (Oleiros). Bases para a 
adxudicación. 

 Iniciativa piloto de promoción do consumo de produtos ecolóxicos nos 
centros escolares da Reserva de Biosfera. Resultados e propostas de 
futuro. 

 Compromisos de comercialización de produtos da RB nos concellos e os 
restaurantes 

11:00- 11:20: PAUSA CAFÉ 

11:20- 13:30: PRESENTACIÓN DO DOCUMENTO PARA O DEBATE DO PLAN 

ALIMENTARIO 2014-2017:  

Recollida de observacións e propostas de novas liñas de acción para o 

documento borrador do Plan alimentario 

 Suxestións e comentarios. 
 Redución de residuos na produción e transformación industrial: proposta 

de actuacións ao respecto: reutilización de envases. 
 Recollida de novas propostas. 

 

Como mellorar a identidade– vinculación da sociedade cos produtos da Reserva 

de Biosfera: 

 Creación dunha Rede de tendas e restaurantes da Reserva de Biosfera. 
Presentación borrador do prego de condicións. 
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 Proposta de liñas de acción para mellorar a comercialización e promoción 
dos produtos da Reserva de Biosfera. 

 Outras propostas. 
 

13:30-14:00: CONCLUSIÓNS EN PLENARIO 

 ASISTENTES 

AXENTE 
ENTIDADE 

Sector 

Francisco Otero Otero Oficina Agraria Comarcal Cambre 
Administración Autonómica 

Mariola Mourelo Pérez Cooperativa de consumo Zocaminhoca 
Consumo/Asociacionismo 

José Antonio Meixide Fernández CFEA Guísamo 
Formación 

Juan Castro Insúa Centro Investigacións Agrarias Mabegondo 
Investigación 

Enrique Arbones Maciñeira USC 
Investigación 

Angeles Romero Rodríguez Fundación Dieta Atlántica/ USC 
Investigación 

Isabel Casás Conceiro AGALPI (Asociación Produtores Galiña Piñeira) 
Produción 

Sergio Boado Seoane Granxas de Lousada (Horta e gandería ecolóxica) 
Produción 

Ana Gallego Nuñez Emprendedora de Xeados 
Transformación 

Pedro Calaza Martínez Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia 
Colegio 

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

Paula García Piñeiro Meigamoura Marmeladas e Conservas SL 
Transformación 

Jorge Blanco Boullón Xestor Reserva de Biosfera 

Lucía Candal Gándara Técnica ADR Mariñas Betanzos 

Susana López Rodríguez Técnica ADR Mariñas Betanzos 

Beatriz Suárez Sánchez Técnica ADR Mariñas Betanzos 
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 DESENVOLVEMENTO DA XORNADA 

Como apertura da Xornada, Jorge Blanco, xerente da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mando, da a benvida aos asistentes facendo fincapé no 

importante da participación e a colaboración entre os axentes do territorio. Así 

mesmo destacou a gran oportunidade que pode supoñer para as producións 

locais a creación da Marca “Produto da Reserva de Biosfera”. Tamén comentou a 

necesidade de buscar alternativas ás terras en desuso mediante actividades 

sostibles: prácticas respectuosas ambientalmente e canles curtas de 

comercialización para as producións locais de calidade e en ecolóxico. 

Por outra parte, presentouse o obxectivo desta Comisión Técnica, centrado na 

identificación e posta en marcha de liñas de acción para o desenvolvemento do 

Sistema Alimentario Local. É dicir, identificar, promover, validar e colaborar na 

implementación de estratexias e iniciativas vinculadas ao mesmo.  

 

  

 

 

Apertura da xornada 
(Jorge Blanco, Xestor da 
Reserva de Biosfera) 
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1. Presentación dos avances do Plan Alimentario 

Beatriz Suárez, técnico de Desenvolvemento Rural da ADR Mariñas- Betanzos, 

continúa coa presentación das accións levadas a cabo no marco do Plan 

alimentario neste ano.  

 Visor web da Bolsa de Terras da Reserva de Biosfera: 

Xa está dispoñible para consulta o visor web da Bolsa de Terras, un espazo web 

onde visualizar a localización, tamaño e forma das parcelas, así como, as 

condicións de uso das mesmas impostas polo propietario (cesión, aluguer o 

venda). Esta base de datos permitirá unha consulta sinxela das parcelas 

dispoñibles para a posta en marcha de proxectos en base a terra.  

Unha vez calquer persoa manifeste o interese por algunha das parcelas incluídas 

na Bolsa de Terras, a ADR facilitará o contacto do propietario e colaborará no 

proceso de establecemento de contratos, ben a través do Banco de Terras de 

Galicia ou doutras ferramentas que garantan o cumprimento das obrigas por 

parte das dúas partes. 

Paula García, de Meigamoura, comentou que a Bolsa de terra ainda non dispón de 

terras suficientes para adaptarse a todos os usos posibles, e que sería interesante 

que se seguisen incorporando parcelas. 

  

 

  

Beatriz Suárez  (Técnico 
ADR Mariñas-Betanzos) 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/bolsa-de-terras-2/
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 Dinamización de terras para a produción de horta en ecolóxico. 

Estase traballando en diferentes zonas piloto do territorio na identificación de 

terras para a súa posible inclusión na Bolsa de Terras da Reserva, axudando así á 

dinamización de iniciativas emprendedoras ligadas á terra.   

Un propietario  de terras e labrego da parroquia de Bribes (Cambre), considerado 

axente clave dese territorio, ofreceuse a contactar cos propietarios de terras 

desta parroquia para comentarlles a posibilidade de mobilizalas e incluílas na 

Bolsa de terras da Reserva de Biosfera. Trátase dunha zona con escasa actividade 

agraria na actualidade pero con tradición agrícola, dunha superficie dunhas 20 ha, 

cun número aproximado de 180 parcelas, de 1.106 m2 de media.  

O 6 de maio tivo lugar unha xuntanza cos veciños do pobo para presentarlles a 

Reserva de Biosfera e comentarlles a posibilidade de dinamizar esas terras 

conxuntamente co obxectivo concreto de produción hortícola ecolóxica. En esta 

reunión participaron 15 veciños, que manifestaron valorar a idea, quedando 

emprazados a unha nova xuntanza nas próximas semanas. 

Jorge Blanco, comentou a aposta desde a Reserva de Biosfera por apoiar a 

posibilidade de duplicar ou triplicar a produción ecolóxica de horta, dados os bós 

datos de incremento no consumo en Galicia.  

 

  



 PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA DE BIOSFERA MCeTM 

 
 

 

 8 
 

Comisión Técnica 
Informe 

Xosé Antonio Meixide, de CFEA Guísamo destacou a necesidade dunha 

implicación total e activa dos socios de calquer cooperativa para lograr o éxito do 

proxecto. Destacou tamén a posibilidade de que unha cooperativa de horta que 

se crease poidese centrarse únicamente en certos produtos dos que se poida 

obter maior volume, como a leituga o tomate. Tamén se comentou como a 

Cooperativa o Plantel, que acaba de inagurar o seu centro loxístico de envasado 

de horta, podería ser o potencial centro de comercialización das producións de 

horta do territorio. Outras canles de comercialización identificadas foron os 

Comedores colectivos e as cooperativas de consumo responsable como a de 

Zocaminhoca. 

Paula García de Meigamoura, comentou os problemas que teñen para 

comercializar sus produtos pola escasa concienciación da sociedade sobre o 

consumo de produtos ecolóxicos e locais. Ademais fixo fincapé nos moitísimos 

obstáculos aos que teñen que facer fronte o emprendedor, tanto administrativos 

como económicos e de comercialización, e considerou vital deixarllos claros aos 

novos emprendedores do sector. 

Juan Castro do CIAM, destacou a necesidade de que a administración vexa que 

incentivar e concienciar á poboación no consumo ecolóxico e local pode aforrar 

cartos en salude, prevención de incendios, políticas de creación de emprego, etc. 

 

 O viveiro de emprendemento hortícola agroecolóxico e o viveiro de 
transformación agroalimentaria de Iñás (Oleiros) 

Jorge Blanco presentou as condicións do concurso para a cesión da finca e o 
viveiro de transformación agroalimentaria de Iñás (Oleiros) cuxas bases 
provisionais poden consultase no anexo.  

 O obxectivo da iniciativa é animar a incorporación de persoas na produción 
hortícola ecolóxica no caso da finca, e na transformación agroalimentaria no caso 

da nave, apoiando a formación e aprendizaxe dos emprendedores. 
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As instalacións funcionarán como “viveiro de empresas” de maneira que as 

persoas emprendedoras poidan iniciarse na actividade cunha cesión das 
instalacións durante un período máxima de 3 anos no caso dos invernadoiros. 

  

 

Paula García e Mariola Mourelo de Zocaminhoca apuntaron a necesidade de 

disponer de espacios de consumo onde os produtos da Reserva de Biosfera estén 

disponibles, e que a nave podería ser o lugar perfecto para crear ese centro de 

comercialización. 

 Iniciativa piloto de promoción do consumo de produtos ecolóxicos nos 

centros escolares da Reserva de Biosfera 

Beatriz Suárez explicou a iniciativa piloto de consumo de produtos 

agroalimentarios ecolóxicos nos centros escolares. O proxecto pretende animar e 

consolidar o consumo de produtos ecolóxicos da Reserva de Biosfera nos centros 

escolares do territorio. 

A caracterización da produción ecolóxica da Reserva de Biosfera e das demandas 

e requirimentos dos centros escolares resultou esencial para coñecer as 

posibilidades do consumo de produtos ecolóxicos desde os colexios.  

Na actualidade na Reserva de Biosfera existen nove produtores de horta ecolóxica 

(incluíndo os produtores en proceso de conversión para a certificación polo 

CRAEGA) cunha superficie duns 123.000 m2 (11.800 m2  baixo cuberta e o resto ao 

aire libre).   
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Durante as entrevistas, tomáronse datos de superficies, produtos dispoñibles e 

temporalidade das producións, e pódese concluír que a produción total é baixa, 

tanto en horta e froiteiras, como en produtos cárnicos e que hai certos alimentos 

que non se atopan no territorio (lácteos, pastas e arroces o pan).  

Cinco colexios (cun total duns 1000 comensais) manifestaron o interese en 

participar, e de momento levouse a cabo a iniciativa de maneira piloto no CEIP de 

Curtis. O 16 de abril os 70 alumnos do CEIP de Curtis puideron disfrutar dun menú 

ecolóxico en base a produtos do territorio: sopa de verduras, albóndegas con 

arroz e xeado.  

O prezo de custo do menú foi de 1901 euros sen incluír o aceite e o pan (2,71 € 

por comensal), e tendo en conta que o transporte refrixerado da carne picada 

desde o matadoiro de Narón a Curtis tivo que realizarse  mediante un servizo de 

transporte alleo supuxo un encarecemento dos costos de 59,6 €2. O prezo 

superou nuns 50 céntimos de euro o presuposto diario por comensal do que 

dispón o CEIP de Curtis. Dado o reducido presuposto dispoñible, o mantemento 

do programa requiriría do apoio económico dalgunha entidade ou institución. 

  

                                                           
1 Este é o prezo total, sen contar que houbo varios produtos finalmente doados cuxo valor 
ascende a uns 25 €. 
2 A data 27 de maio conseguiuse un prezo para o transporte refrixerado mais económico 
que reduciría os custes de transporte considerablemente.  



 PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA DE BIOSFERA MCeTM 

 
 

 

 11 
 

Comisión Técnica 
Informe 

Juan Castro opina que os colexios son un nicho de mercado moi interesante que 

se debe seguir explorando e que resulta necesario que conte co apoio da 

administración local e  autonómica para superar o posible sobreprezo.  

Ana Gallego, de xeados a Ibense destacou a necesidade de tamén concienciar ás 

familias do importante de comer saudable nos colexios. Paula de Meigamoura 

cree que nas garderías os pais e nais están máis concienciados neste senso e pode 

ser un lugar tamén interesante para fomentar o consumo ecolóxico. 

 Compromisos de comercialización de produtos da RB nos concellos 

Beatriz Suárez, comentou como os responsables dos dezasete concellos da 

Reserva de Biosfera, foron convidados a asinar un compromiso co consumo 

preferente de produtos agroalimentarios da Reserva de Biosfera nos contratos de 

subministro de alimentos para os eventos e xornadas que se organicen dende os 

concellos. 

Pedro Calaza, do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia destacou a 

importancia da creación da marca de Produto de Reserva de Biosfera e de vender 

unha imaxen de calidade, no só na produción sino tamén no embalaxe e no 

marketing, sendo necesario un cálculo inicial de custes, loxística, etc. 

 Curso de verán: Calidad agroalimentaria e Desenvolvemento local: un 
enfoque agroecolóxico. 

A Reserva de Biosfera xunto coa Universidad de Santiago de Compostela (USC) e a 

Fundación Juana de Vega está organizando o curso de verán “Calidad 

agroalimentaria e Desenvolvemento local: un enfoque agroecolóxico” que terá 

lugar os próximos 15, 16 e 17 de xuño na Fundación Juana de Vega (Oleiros).  

A inscrición ao curso está aberta ata o 5 de xuño na páxina web da 

USC (http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0058.html) ó 

prezo de 120 € (tarifa xeral) ou 70 € (estudantes, pensionistas e desempregados). 

Ademáis a Fundación Juana de Vega crea unha bolsa de matrícula e reintegrará o 

50% do importe da matrícula aos primeiros inscritos ata agotar o orzamento 

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0058.html
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dispoñible. O prezo inclue a degustación de produtos da Reserva de Biosfera e o 

traslado as visitas a tarde do lúns e mércores. 

2. Presentación do documento para o debate do Plan 
alimentario 

A continuación Beatriz Suárez presentou o documento borrador do Plan 

alimentario, plantexando o cambio de horizonte temporal proposto no inicio, 

(2014- 2017), polo 2014-2022 para adaptarse mellor á realidade do sector e ao 

Plan de xestión da Reserva de Biosfera.  

Abriuse un turno de intervencións e recollida de comentarios e observacións ao 

Plan.  

En relación ao emprendemento, José Antonio Meixide comentou a necesidade de 

manter a formación continua en todo o proceso de consolidación das empresas 

agroalimentarias fomentando a integración entre os distintos sectores do sistema 

alimentario: produción agraria, transformación agroindustrial, restauración, 

nutrición e saúde, que actualmente son áreas desconectadas e desexaríamos ter o 

reto de comezar a traballar en conxunto con todas as administracions.  

 

 

Administración 

Restauración

Técnicos agrarios/ 
asesoramento

Produción

Transformación
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Paula fixo fincapé en deixar claro no Itinerario de emprendemento cales son as 

barreiras e obstáculos administrativos e económicos que se atoparán os 

emprendedores. 

Tamén quiso que se reflexionouse sobre o interese de potenciar a recuperación 

da produción e consumo de leguminosas, haciendo referencia al Simposio 

Internacional de Cultivos proteicos que tivo lugar en Pontevedra a principios de 

maio con moi pouco impacto social. Para o noso territorio sería convenientre 

traballar coas producións de fabas, tirabeque e chícharos, tanto en fresco como 

en seco, onde hai moitísimo potencial de xeración de rendas. 

Respecto ao tema dos mercados locais, Paula comentou que se creou unha 

Asociación de labregos agroecolóxicos, que está poñendo en marcha un mercado 

os sábados pola mañá no Concello de Culleredo. Un paso interesante a favor do 

asociacionismo no territorio, que conta con socios doutros concellos fora da 

Reserva de Biosfera. 

Para a acción prioritaria dedicada á divulgación, todos os asistentes destacaron o 

impacto da televisión como medio de información e comunicación. Entre eles o 

programa Masterchef (TVE) e os programas “Labranza” e “Larpeiros” (TVG), 

implicando aos restaurantes, chefs e escolas de hostelería en todo o proceso de 

divulgación. 

Paula de Meigamoura e Mariola de Zocaminhoca botan en falta no Plan 

Alimentario fomentar a produción e consumo con fins alimentarios das flores, un 

mercado que está crecendo pouco a pouco. 

Pedro Calaza, do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia destacou a 

importancia da creación da marca de Produto de Reserva de Biosfera e de vender 

unha imaxe de calidade non só na produción sino tamén no embalaxe e no 

marketing. 

Juan Castro, indicou que dentro do Plan se debería incluir algunha acción de 

educación ambiental e alimentación: o papel do sector agrario na conservación da 

http://symposiumproteincrops.org/
http://symposiumproteincrops.org/
http://symposiumproteincrops.org/
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biodiversidad e a paisaxe,  na cultura agraria e culinaria do territorio. Por 

exemplo, o importante papel das abellas e insectos na alimentación e no 

mediombiente.  

Por outro lado, considerouse necesario empezar a explorar o concepto de 

custodia agraria dentro do Plan Alimentario.  

Respecto ás hortas urbanas, Paula de Meigamoura, comentou a existencia dun 

proxecto de horta social que se organiza desde o Concello de Cambre para a 

Despensa municipal de alimentos: http://www.cambre.es/es/cambre/huerta-

urbana/ 

Para pechar a xornada se apuntou a necesidade de seguir traballando en mesas 

temáticas concretas para a creación e posta en marcha de Grupos Operativos, no 

marco do PDR 2014-2020, e como punto clave para desenvolver proxectos do 

Plan alimentario no futuro, froito da colaboración e cooperación entre os axentes 

do territorio. 

http://www.cambre.es/es/cambre/huerta-urbana/
http://www.cambre.es/es/cambre/huerta-urbana/
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