
MARIÑAS CORUÑESAS e  
TERRAS DO MANDEO 

Co apoio de: 

Reserva de Biosfera 
Declarada pola UNESCO no ano 2013 
abrangue o ámbito ocupado polos 
concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, 
Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, 
Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e 
Sobrado, cunha superficie de 116.724 ha. 
O Plan Alimentario da Reserva está 
dirixido ao estímulo da produción e 
consumo de alimentos locais. 

A FUNDACIÓN  
CARASSO 

A presente iniciativa atópase enmarcada 
na Convocatoria de proxectos 2020 
«Programa Alimentación Sostible», 
Sistemas Alimentarios Territorializados 
para a transición cara unha alimentación 
sostible, da Fundación Carasso. 

Creada en 2010, a Fundación Daniel e 
Nina Carasso é unha fundación familiar 
afiliada á Fondation de France. 

Materializa o seu compromiso en dúas 
grandes áreas que son a Alimentación 
Sostible, para acceder de forma 
universal a unha alimentación sa, 
respectuosa coas persoas e os 
ecosistemas; e o Arte Cidadá, co que se 
traballa para o desenvolvemento do 
espírito crítico e o reforzo da cohesión 
social. 
A Fundación presta o seu apoio a 
proxectos en España e Francia. 

3. Que imos a facer? 



Directo 
da 

horta 

á 
mesa 

«EcoComedores da Biosfera» pretende 
afianzar e escalar o traballo iniciado polo 
Grupo de Acción Local Mariñas-Betanzos 
en 2014 no ámbito da Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo” co deseño dun «Plan 
Alimentario», orientado a promover a 
produción e comercialización de alimentos 
locais. 

Búscase analizar a situación actual e 
establecer accións de mellora, tanto para 
a produción e loxística, como para as 
escolas, tentando enraizar máis o 
proxecto. 

Participan o Grupo Mariñas-Betanzos, a 
Escola Infantil Municipal A Caracola así 
como centros escolares e explotacións 
ecolóxicas do territorio. 

RESUMO 

Principais 
OBXECTIVOS 

 Realizar unha avaliación da situación 
actual dos centros escolares que xa 
están a consumir produto ecolóxico. 

 Sensibilizar e capacitar no deseño e 
elaboración dos menús escolares, 
adaptándoos ás producións da zona. 

 Reforzar os vínculos do proxecto coa 
comunidade escolar. 

 Incorporación de novas escolas e 
explotacións ao proxecto. 

ACTUACIÓNS 

 Creación dun marketplace para o 
encontro e comercialización entre 
explotacións e centros escolares. 

 Realización dun audiovisual de 
animación para concienciación e 
sensibilización. 

 Encontros e xuntanzas periódicas entre 
todos os axentes implicados. 

 Vídeos de posta en valor da produción 
ecolóxica e da súa integracións nas 
cociñas dos centros escolares. 


