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PROMOVE

VENRES, 24 OUTUBRO 2014

Aula Magna (2ª andar) · San Ramón, s/n. Ferrol

Organiza Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Costa Noroeste

DE 17.00 A 20.00 H

Facultade de Ciencias do Traballo Campus Universitario de Esteiro

COLABORA

PATROCINAN



FUNDAMENTACIÓN DA XORNADA

Con esta Xornada, o GDR Asociación Costa Noroeste, que xestiona
o Programa Leader Galicia 2007-2013, quere sensibilizar a con-
ciencia colectiva, respecto do relevante papel que desempeñan os
montes nas nosas vidas e no noso territorio, así como constatar a
necesidade dunha actuación coordinada e colaboradora entre as
Administracións, os propietarios e as empresas que actúan nel.

Pretendemos sinalar as vantaxes e oportunidades do aproveita-
mento sostible do monte, facendo compatibles as súas tres fun-
cións básicas:

· A función ecolóxica, de regulación do ciclo da auga, freo da
erosión e salvagarda da biodiversidade.

· A función económica de aproveitamentos, en todas as súas fa-
cetas

· A función social de propiciar asentamentos de poboación e
mellora das rendas das familias.

Difundir as posibilidades de desenvolvemento deste recurso, que
precisan ser máis coñecidas, co fin de impulsar a posta en marcha
de proxectos que promovan a dinamización e diversificación da
economía rural, no territorio de actuación do GDR Costa Noroeste.

Trasladar a necesidade de sensibilización sobre o valor intrínseco
do monte, impulsando actuacións sostibles e coordinadas.

Facilitar o coñecemento de normativa e axudas, relacionadas co
aproveitamento responsable do monte.

Impulsar a presentación de proxectos relacionados co coidado e
aproveitamento do monte, no vindeiro período Leader 20014-2020,
nos 12 concellos que constitúen o ámbito de actuación do GDR
Costa Noroeste.

Persoas físicas, sociedades laborais, mercantís, cooperativas, fun-
dacións, comunidades de montes, etc.

Entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, man-
comunidades, consorcios, etc.

Axentes implicados no desenvolvemento do medio rural.

16.30 - 17.00 h
Entrega de documentación.

17.00 - 17.15 h
Benvida e inauguración da xornada:
D. José Manuel Rey Varela
Presidente do GDR “Costa Noroeste“
Alcalde de Ferrol

D. Diego Calvo Pouso
Presidente da Deputación de A Coruña

RELATORIOS

PRESENTA E MODERA
Dna. Natividad González Laso
Xerente do GDR Asociación Costa Noroeste

17.15 - 17.45 h
“O sector da Biomasa como oportunidade económica e
medioambiental. A Estratexia 2014-2020”
Relator: D. Emérito Freire Sambade
Director do departamento de Enerxía e planificación enerxética
do INEGA (Xunta de Galicia)

17.45 - 18.15 h
“A xestión sostible dos montes da Costa Noroeste de Galicia”
Relator: D. Antonio Rigueiro Rodríguez
Catedrático da USC e investigador do Instituto de Biodiversi-
dade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)

18.15 - 18.45 h
“O PELLET, un valor engadido do aproveitamento forestal”
Relator: D. Ramón Blanco López
Director Técnico de Biomasa Forestal. Grupo GESTAN

18.45 - 19.15 h
“A importancia ecolóxica dos fungos nos ecosistemas forestais”
Relator: D. Julián Alonso Díaz
Técnico do "Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo"
Presidente da "Sociedade Micolóxica Lucus" de Lugo

19.15 - 19.45 h
“Contexto cultural e normativo do aproveitamento micolóxico
para o seu consumo”
Relator: D. Xosé Manuel Fernández Costas.
Profesor de Lingua e Literatura galega.
Presidente da Asociación micolóxica Viriato

19.45 h
Peche da xornada

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS

PROGRAMA

XORNADA DE PROMOCIÓN DO COIDADO E APROVEITAMENTO SOSTIBLE DOS MONTES DO TERRITORIO COSTA NOROESTE


