PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRODUART 13
Feira dos produtos artesanais e ecolóxicos, 2, 3 e 4 de Agosto
Venres 2 de Agosto
17.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias

19.00 horas : Inaguración : a cargo de,
D. José Ramón Gómez Besteiro- Presidente da Deputación Provincial de Lugo
D.José González Barcia, Alcalde – Presidente do Concello de Burela e Pte. da Fundación
Expomar,
20.00 horas : Mesas Redondas Produart 13

Mesa : A Agroecoloxía: creando sinerxias para unha agricultura sostible.
Data e hora: venres 2 de Agosto ás 20.00 h. Lugar : Recinto feiral
Poñentes:
-

D. Ernesto Sánchez Salgado. Dtor Técnico de C.R.A.E.G.A
“ Certificacións de Producións ecolóxicas “

-

D. Edmundo Maseda Maseda Productor ecolóxico.
“Unha experiencia de produción ecolóxica na Mariña “

22.00 horas peche do recinto

Sábado 3 de Agosto
11.30 horas : Apertura ao público público e comenzo das Actividades Diarias
12.30 horas :

Demostración de Encaixe de Bolillos : sábado e domingo
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

18.30 h.

Obradoiro de Ecoxogos
Realizado polo paiaso ANDRESO cos xogos do “ CHOU de ANDRESO “
para nen@s no recinto feiral.

19.30 horas:
Tódalas Actividades diarias
22.00 horas. Peche do recinto

Domingo 4 de Agosto
11.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias
14.00 a 17.30 horas: A feira estará pechada ao público
17.30 horas : Apertura ao público e comenzo das Actividades Diarias

ACTIVIDADES DIARIAS:
18.30 horas: VIDEO@CTIVA / videoforum
VIDEO@CTIVA / videoforum
Diferentes Documentais sobre o CAMBEO CLIMÁTICO
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.
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.
DEMOTRART : Demostracións e degustaciñóns nos stands da feira e no espacio adicado as
actividades por parte d@s expositor@s

Durante tódolos dias da feira
Cachenas de San Freixo, realizará unha degustacións de carne de cachena ecolóxica a
partires das 19.00h. e Celta Verde realizara degustacións diarias de carne de tenreira
ecolóxica a partires das 21.00h.
O resto dos expositor@s facerán a súa demostración na súa ubicación ( stand ) dentro da feira

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 13
Venres 2 de Agosto de 17.30 h. a 22.00 horas
Sábado e Domingo, 3 e 4 de Agosto de 11.30 h. a 14.00 horas
de 17.30 h. a 22.00 horas

