OBRADOIRO ESTATAL PROXECTO H2020 BOND

TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA E PRODUCIÓNS LABREGAS:
SUPERANDO BARREIRAS DE XEITO COLECTIVO
Flexibilizando a normativa hixiénico sanitaria para as pequenas
producións labregas
Obxectivo: Desenvolver un obradoiro no que discutir as vías e experiencias existentes na adaptación/flexibilización da normativa hixiénico sanitaria ás pequenas e medianas producións agrarias e agroalimentarias. Centrarase en dúas cuestións:
a) Compartir casos de éxito e analizar como reproducilos a nivel rexional/territorial.
b) Analizar as propostas para construír unha estratexia a nivel estatal.
Lugar: Centro de Interpretación de Parques e Xardíns de Belvís en Santiago de Compostela.
Data: 5 e 6 de xullo de 2019. Formato: Mesas redondas e traballo en grupo.
Para poder participar é necesaria a inscrición previa obrigatoria en: economia@sindicatolabrego.gal

PROGRAMA
Viernes, 5 de julio
9.30 Benvida
A sesión da mañá estará aberta ao público.
Isabel Vilalba. (Secretaria xeral do SLG). Benvida e introdución ao programa.
Fernando Fernández (Experto) . Visión global e contextualización. PANORAMA.
Presentacións breves das experiencias que estarán na dinámica posterior.
Decreto Artesanía agrolimentaria en Andalucía.
Decretos do País Valencià.
Decreto en Galiza.
Matadoiros móbiles (proxectos de matadoiros móbiles do Estado).
Leite cru (Rede de Queixerías Artesanais - QUERED).
Normativa envasado mel Galiza.
Pan artesanal – normativa estatal (Justicia Alimentaria).
11.30 – 12.00 Descanso.
12.00 – 14.00 Mercado de ideas.

14:00 Xantar.
16:00 Dinámica Worldcafé.
1ª rolda: Que experiencias exitosas de flexibilización de normativas hixiénico sanitarias coñeces
adaptadas á pequena e mediana produción.
2ª rolda: Claves do éxito desa experiencia.
3ª rolda: Como se podería replicar esta experiencia no noso territorio ou sector.
17.30 Descanso
18.00 Traballo en grupos sectoriais: Que necesidades ten o sector en concreto con respecto ás normativas
hixiénico sanitarias? Que propostas ou recomendacións podemos facer para este sector en concreto?
Cárnico.
Conservas vexetais.
Lácteos.
Mel.
Ovos.
Pan.
Outros.
20.00 Cea.
Sábado, 6 de xullo
10.00 Visita a Granxa O Alle (Lalín, Pontevedra).
12.00 Visita guiada ao Mercado Labrego de Teo (A Coruña), con xantar no propio mercado.
16.00 Espazo para abrir a outras problemáticas da pequena e mediana produción agroalimentaria.
Grupos de discusión sobre as diferentes temáticas identificadas.
17.00 Descanso.
17.30 Que facemos xuntas e como a nivel estatal para abordar a flexibilización das normativas hixiénico
sanitarias? Grupos de traballo homoxéneos por sectores e por actores institucionais.
18.30 Grupos de traballo mixtos entre distintos sectores e administracións.
19.30 - 20.00 Avaliación e peche.
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