
Benvido/a ao 3º encontro estatal de produtores de leite ecolóxico! 
Este ano queremos consolidar e converter este encontro anual en tradición. A nosa base é o diálogo e o intercambio 
de coñecementos e experiencias entre gandeiros/as. Compartimos un interese común: o benestar dos nosos animais e o 
coidado do noso entorno. Sobre isto, e moito máis, estamos desexando falar contigo.

OS TEUS DATOS.
Nome: ______________________     Apelidos: ___________________________________
Teléfono: ____________________     E-mail: ____________________________________
Gandeiría:_________________________________    Provincia: _____________________
[ ] Con certificación ecolóxica dende ______       [ ] En proceso de conversión dende ______

TALLER DE DEBATE.
Enumera os talleres de debate segundo a túa orde de preferencia (sendo 1 o que máis che apetece e 4 o que menos). 
Os grupos serán o máis heteroxéneos posible en canto a comunidade de orixe e veteranía no sistema ecolóxico. Por elo, 
non garantimos que sexas asignado/a ao primeiro taller que teñas seleccionado. Pero non te preocupes! A dinámica do 
encontro está pensada para que todos/as poidamos exprimir ao máximo a experiencia e aportar as nosas vivencias e 
opinións. Para asegurar un bo funcionamento dos talleres ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDADE.

[    ] Ideas para un decálogo da produción de leite ecolóxico.
[    ] Pastoreo e alimentación: preguntas e respostas técnicas.
[    ] Protexemos o ambiente e o benestar animal?
[    ] Creación de unha asociación ou organización do sector.

INSCRIPCIÓN.
[ ] Pack completo: inclúe cea venres e sábado + cafés e xantar sábado e domingo +  saídas en 

bus. 87€
[ ] Pack sábado: inclúe café e comida sábado  + saídas en bus. 29€
[ ] Pack domingo: inclúe café e comida domingo. 22€

INFORMACIÓN SOBRE ALOXAMENTO.
Deixámosche unha lista meramente informativa cos hoteis que se atopan nun radio de 500 metros do noso lugar de 
encontro co fin de facilitarche a busca de aloxamento.

Hotel Casa España. Tlf: 985 892 030. Web: www.hcasaespana.com (Ao reservar, menciona que vas a 
asistir a este Encontro).

Hotel Conventín. Tlf: 985 893 389. Web: www.hcasaespana.com (Ao reservar, menciona que vas a asistir 
a este Encontro).

Hotel Avenida Real. Tlf: 985 892 047. Web: www.hotelavenidareal.com
Hotel AB Murias Blancas. Tlf: 985 893 366. Web: www.hotelabmuriasblancas.es

Cubre os datos solicitados nesta folla e envíaa ao contacto da túa comunidade (ver cartel)  xunto co resgardo 
de pagamento da inscrición na seguinte conta: 
Asociación para a Desintensificación no Agro (Aeda). Caixa Rural Galega - ES35 3070 0029 3061 0613 4320

Data e sinatura:

Os datos facilitados serán tratados por XESTIÓN AGROGANDEIRA E NATUREZA, S.L. como responsable do tratamento, coa finalidade de xestionar a inscrición de cursos 
formativos. Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e limitación. Amplía esta información na nosa política de privacidade: 
xerencia@xangalicia.com


