PROGRAMA PRODUART 12
Feira dos produtos artesanais e ecolóxicos, 3, 4 e 5 de Agosto

Venres 3 de Agosto
17.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias

19.00 horas : Inaguración : a cargo de,

D.José González Barcia, Alcalde de Burela e Pte. da Fundación Expomar,
D. Xosé Ramón Val . representando a Deputación Provincial de Lugo
20.30 horas : Mesas Redondas Produart 12

I Mesa Produart 2012 Conferencia
Poñente : Dona Dolores Pérez Pomerol
Dtra en Nutrición
Tema : “MEDICINA EVOLUTIVA – NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR :
traballando pola nosa saúde “
Lugar de realización : Recinto " Nave de Redes -Data e Hora : venres 3 de Agosto ás 20.30 h.

22.00 horas peche do recinto

Sábado 4 de Agosto
11.30 horas : Apertura ao público público e comenzo das Actividades Diarias

12.30 horas :

Demostración de Encaixe de Bolillos
A cargo da Asociación Cultural e Artesanal de Mulleres Palilleiras “ AS ENCAIXEIRAS “ na
zona adicada ás demostracións dentro do recinto
14.00 a 17.30 horas: A feira estará pechada ao público

17.30 horas : Apertura ao público e comenzo das actividades

17.30 h.

Obradoiro de Ecoxogos
Realizado polo paiaso ANDRESO cos xogos do “ CHOU de ANDRESO “
para nen@s o sábado día 4 a partires das 17.30 h. , no recinto feiral.

18.30h.

Presentación do Libro : “ A Comer !“ da autora e ilustradora Cristina F.
Esta presentación levarase a cabo no lugar dos ecoxogos e esta dirixida aos nen@s e aos
máis adultos. A Comer! É unha colección de contos pedagóxico-culinarios, destinada a xente
máis miuda, é dicir para pícara e picaros de 0 a 6 anos. Son contos para aprendermos a
medrar con independencia e en igualdade. Contos para axudarnos a organizar o espazo,
contos para ler e rimar contando. Contos para querernos nunha lingua que se quere, dende a
infancia, xogando.....
Contará cunha rica sorpresa de 5 metros de longo , para disfrute e para COMER.

18.30 horas:
Tódalas Actividades diarias

22.00 horas. Peche do recinto

Domingo 5 de Agosto
11.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias

20.30 horas : II MESA REDONDA a cargo da Asociación de GDRs de Galicia.
Poñentes:
Tema : PRODUTOS LOCAIS E MARCAS DE CALIDADE: unha alternativa á produción
agraria

Poñentes:

D. Xosé Mouriño, Xefe de Servicio de Control de Calidade Agroalimentaria e
Industria da Xunta Galiciaen Lugo
Representante da D.O. da Faba de Lourenza
Dona Elia Rodriguez , representate da A Sucadorira

14.00 a 17.30 horas: A feira estará pechada ao público

17.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias

18.30 horas: VIDEO@CTIVA / videoforum
VIDEO@CTIVA / videoforum
SUPER SIZE ME
Premio o millor director no Festival de Sundance e nominada ó Oscar á millor pelicula
documental. Dirixida por Morgan Spurlock, que decidiu demostrar os efectos da comida
basura na saude.
FOOD INC.
Documental estadounidense do ano 2008 sobre a Soberanía Alimentaria dirixido polo
cineasta gañador dun EMMY Robert Kenner. O filme está lixeiramente baseado no bestseller
de non ficción do 2001 Fast Food Nation de Eric Schlosser, e The Omnivore´s Dilemma de
Michael Pollan , produtores do documental.
A AUTOPISTA DA ALIMENTACIÓN
Dirixido por Ross Harper. Neste e documental, sobre a Seguridade Alimentaria, mostranse
as técnicas utilizadas para enviar produtos perecederos a longas distancias e o importante
papel da tecnoloxía na importación e exportación de alimentos.A proxección de : “O Carro da
compra da profesora Regan” e “ Comida de Deseño “ completaran este videoforum .

ACTIVIDADES DIARIAS

Videoactiv@ : Proxeccións continuas, durante as horas de apertura da feira. Diferentes
documentais de temática medioambiental, artesanal e ecolóxica
Demostrart : Demostracións e degustaciñóns nos stands da feira e no espacio adicado as
actividades por parte d@s expositor@s.

EXPOSICIÓN
“ AS NOSAS CONFRARÍAS “ sobre a importancia do sector pesqueiro e marino na
Mariña de Lugo. Cedida pola FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE LUGO . Exposta no
recinto feiral, durante a realización do evento.
22.00 horas. Peche do recinto.

HORARIO de apertura ó público de Produart 11

Venres 6 de Agosto de 17.30 h. a 22.00 horas
Sábado e Domingo, 7 e 8 de Agosto de 11.30 h. a 14.00 horas

