
Xornada Granxa Familiar. Da horta á túa mesa cun só click en Internet 

Alimentos Tradicionais e Comercio Electrónico 

Modernidade e tradición para un negocio de éxito 

 

19 de novembro de 2010 no auditorio do centro sociocultural O Ensanche, 

 Santiago de Compostela 

 

A finalidade desta xornada é impulsar o desenvolvemento socioeconómico e difundir a 

utilización das Novas Tecnoloxías da Comunicación e da Información no medio rural 

galego, co fin de valorar a calidade de vida, e por en valor a cultura rural, establecer canles 

de comunicación directa entre o medio rural e urbano, e promover a difusión das Novas 

Tecnoloxías como ferramentas de intervención fronte ó fenómeno de exclusión socio-

territorial coñecido como “Fenda Dixital”, e que pode definirse como as diferenzas de 

acceso ás Novas Tecnoloxías. Tamén se pretende coa organización da  xornada “Granxa 

Familiar. Da horta á túa mesa cun só click en Internet”:  

-Impulsar o desenvolvemento das capacidades de innovación no medio rural galego. 

-Incrementar as rendas familiares no medio rural galego 

-Revalorizar a cultura rural a partir do uso das Novas Tecnoloxías  

 

O encontro basearase nunha primeira exposición de especialistas e mostra de casos de éxito 

para debate de oportunidades e desafíos para o medio rural galego e súas implicacións nas 

canles de distribución e os consumidores urbanos. Dinamizarase o debate sobre a 

viabilidade e oportunidade de novos modelos de desenvolvemento sostibles, saudables, 

respectuosos co medio ambiente e comprometidos socialmente para Galicia, nun contexto 

de difusión das TIC e implantación da Sociedade do Coñecemento. Este debate, aberto ao 

público asistente, dará paso á realización dun seguimento por parte dos poñentes para 

coñecer as dificultades que os asistentes poden atopar para comprender o uso e aplicación 

dos casos expostos e poder resolver as dúbidas que poidan xurdir ao respecto. 

 



Programa: 

O desenvolvemento do programa de actividades estenderase segundo se indica a 

continuación: 

 

Xoves, 18 de novembro de 2010, 

Rexistro e recepción dos relatores convidados na residencia “Monte da Condesa”. 

19:00 h. Recepción de Benvida. 

20.15 h. Cea de benvida e confraternización no restaurante universitario Monte da 

Condesa. 

 

Venres, 19 de novembro de 2010 

09:00 - 09:00 h. Recepción 

09:30 – 09:45 h. Conferencia “Experiencias de comercialización de produtos agrarios 

tradicionais a través de internet en Cataluña. O papel das asociacións de consumidores”  

por D. Enric Senabre Hidalgo, coordinador técnico do Observatorio pola Cibersociedad e 

coordinador de proxectos de CitiLab-Cornellà e membro fundador da cooperativa de 

consumo VerdNeda mejor. (15´) 

09:45 – 10:00 h. Conferencia “The Digital revolution in Ireland: Perspectives from Rural 

Ireland” (“A revolución dixital en Irlanda. Perspectivas do medio rural en Irlanda”), por D. 

Patrick O´Flanagan, catedrático de Xeografía e exdirector do Department of Geography 

da University College Cork, Irlanda. (15´) 

10:00 - 10:15 h. Conferencia “Expansión do modelo GranxaFamiliar: a súa aplicación no 

Sur de Italia” por Isidoro Leotta, Enxeñeiro de Telecomunicacións. Coordinador proxecto 

Granxafamiliar-Italia. (15´) 

10:15 - 10:30 h. Conferencia “A experiencia do mercado de Lusco e Fusco en Santiago. 

Visión dende as asociacións de consumidores responsables” por D. AfonsoTouceda da 

asociación Lentura. (15´) 

10:30 – 10:45 h. Conferencia “ Tendencias de consumo en Santiago de Compostela” por 

Dona Carme Casado Casado, responsable de Promoción Económica do Concello de 

Santiago de Compostela. (15´) 



10:45 – 11:00 h. Conferencia “ O proceso de conformación de GranxaFamiliar e as formas 

de comercio alternativo a través de Internet” por D. Carlos Ferrás Sexto, director do 

proxecto GranxaFamiliar e profesor da Universidade de Santiago de Compostela. (15´) 

11:00 - 11:30 h. Debate e rolda de preguntas. 

11:30 -12:00 h. Pausa para tomar café/infusión. 

12:00 – 14:00 h. Mesa Redonda : “O futuro da agricultura familiar e as posibilidades do 

comercio electrónico”. Formarán parta desta mesa redonda D. Javier García Lozano, 

secretario do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia; D. Enric Senabre 

Hidalgo, coordinador técnico do Observatorio pola Cibersociedad e coordinador de 

proxectos de CitiLab-Cornellà e membro fundador da cooperativa de consumo VerdNeda 

mejor; D. Patrick O´Flanagan, catedrático de Xeografía e exdirector do Department of 

Geography da University College Cork, Irlanda; D. Isidoro Leotta, coordinador proxecto 

Granxafamiliar-Italia; D. AfonsoTouceda da asociación Lentura;  Dona Carme Casado 

Casado, responsable de Promoción Económica do Concello de Santiago de Compostela; D. 

Carlos Ferrás Sexto, director do proxecto GranxaFamiliar e profesor da Universidade de 

Santiago de Compostela 

14:00 – 16:00 Comida de traballo, continuación das actividades de postas en común e busca 

de intereses comúns. 

16:00 h. Clausura. 

 


