ANEXO I
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA
ANUALIDADE 2017
Nº DE PROTOCOLO 1

2017/175

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
Sistemas de transferencia de coñecemento ao sector de vacún de leite
2.- TIPO DE ACTIVIDADE 2
Xornada técnica
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Unidade: CIAM/Ingacal
Enderezo: Estrada Betanzos Mesón do Vento Km 7, CIAM
C. Postal: 15318
Concello: Abegondo
Provincia: A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: César Resch Zafra
Cargo: Investigador
Tfno 881881811 Correoe:cesar.resch.zafra@xunta.gal
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Unidade: CFEA Guísamo
Enderezo:Estrada N-VI km 12
C. Postal: 15745
Concello: Bergondo
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Xosé Lois Arenas Barreiro
Cargo: Director

Tfno.:881881042

Provincia: A Coruña
Correoe:xose.lois.arenas.barreiro@x
unta.gal

5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural)
Unidade ou entidade:
Enderezo:
C. Postal:
Concello:
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade:
Cargo:

Provincia:
Tfno.:

Correo_e:

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO 3
Centro:
Enderezo:
C. Postal:
Concello:
Nome e apelidos do/a responsable da entidade:
Cargo:

Provincia:
Tfno.:

Correo_e:

A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións
Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración.
3 Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.
1
2
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN
O sector lácteo en Galicia supón ao redor dun terzo da produción final agraria da Comunidade. A xeración de
coñecemento e un piar fundamental para o seu éxito.
Nun sector con millares de usuarios cómpre ter mecanismos de difusión que vaian alén dos elementos que
tradicionalmente o veñen facendo en Galicia, a difusión do coñecemento a través de canles adecuados con
técnicos de alta cualificación e independencia é un requisito imprescindible para que a información xerada nos
centros chegue aos seus usuarios.
8.- OBXECTIVOS
1.- Dar a coñecer as diferentes técnicas de transmisión de coñecemento existentes no eido da produción de leite,
así como a súa implantación e adaptación a diferentes circunstancias.
2.- Coñecer as capacidades existentes no noso entorno e como os axentes encargados de interactuar cos
gandeiros foron capaces de transmitir o coñecemento.
3.- Casos de éxito de transmisión de coñecemento en vacún de leite.
4.- Tipos de entidades segundo o seu carácter societario ou tipo de aconsellamento efectuado.
5.- Liñas de aconsellamento en vacún de leite.

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización
A xornada se realizará no salón de actos do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Consistirá nunha
serie de exposición co material que o conferenciante considere oportuno.
Reservaremos un tempo para que se estableza unha quenda de preguntas aos poñentes por parte dos
asistentes ao acto.
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9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas)
Realizarase o acto en horario de mañá de 9:30 a 14:00, o esquema do programa será o que sigue:
9:30/9:45

Presentación e saúdo

9:45/11:30 O sistema de asesoramento e transmisión de coñecemento en Europa
11:30/12:15 O asesoramento técnico en explotacións de Galicia
12:15/13:30 Posibles escenarios de futuro para o sector lácteo galego, a importancia do asesoramento.
13:30/14:30 Mesa redonda
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade
A organización e coordinación das xornadas técnicas correrán a cargo do persoal investigador do CIAM/Ingacal,
nomeadamente César Resch Zafra e outros colaboradores.
Será unha asistencia técnica a que dea cobertura aos seguintes apartados:
Difusión e cobertura ao acto
Entrega e maquetación de material técnico
Relación cos medios de comunicación

9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Gandeiros de leite, técnicos de aconsellamento, persoal de cooperativas, responsables de asesoramento de
empresas de suministros e técnicos da administración.

10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Reunións:

Visitas:
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Publicacións:

Artigos de prensa:
Difundirase nota de prensa para darlle a maior difusión posible ao acto. Así como se procurará sexa recollido por
medios especializados
Programas de TV e/ou Radio:
Procurarase a difusión das xornadas e as súas conclusións a través do programas habituais da TVG Labranza e
O Agro así como a súa transmisión a través de Afriga TV

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
11.1.- Data de realización (aproximada): Outubro Novembro 2017
11.2.- Duración da actividade: 5 horas
Horas teóricas:

Horas prácticas:

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):
- Explotacións:
- Empresas:
- Entidades Asociativas:

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X):
Zona desfavorecida



Zona de montaña



11.5.- Actividades dirixidas a (poñer si ou non):
- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)

Si

Si

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos Si
- Agricultor/a activo/a Si
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