
Av. Pío Troncoso, 36750, Goián (Tomiño) 

16ª Mostra de Cultivos do Baixo Miño PROGRAMA

O sector agrario no Baixo Miño: 
Un modelo de desenvolvemento 

sostible do territorio

Pavillón Municipal de Goián 

15, 16 e 17 de marzo de 2019

A. San Xerome Emiliani
AGAEXAR 
APPP-FN
Brotes 
Consulvin Consultores Vitivinícolas 
Coplant Galicia 
Cultivos Amado 
Cultivos Casaíta 
Cultivos Miñotos 
Flores Toxal 
Galiplant 
Hortalizas Bacelo 
Iberflora
IES Antón Alonso Ríos
Kiare Innovarte Floral 
Kiwi Atlántico

Neverafter
pamiplant 
Sumi. Rioverde 
Suministros Hortícolas Bacelo
Talleres El Milagro
Terras do Miño
Três Petalas 
Verdeneiva 
Vidaplan
Viveiro As Sobreiras
Viveiro Corema
Viveiros da Barxa
Viveiros Río Tollo
Viveros Juan Peixoto
Viveros Nilo 
Xargal

Expositores nesta 16ª Edición da Mostra de Cultivos do Baixo Miño 



A situación actual do agro, evidencia a necesidade de poñer en
valor ao sector, traballando nos conceptos de sustentabilidade
social e ambiental, na colaboración e cooperación entre os
diferentes grupos de interese, no diálogo, na implicación social
e na veciñanza. 

 

Estes conceptos fundamentan a temática da 16ª Mostra de
Cultivos do Baixo Miño, sendo así a sostenibilidade do sector e
a súa contribución ao desenvolvemento do territorio, o eixo
vertebrador desta Edición.  

 

Sen esquencer, á súa vez, a aposta pola profesionalización
deste evento. Un fortalecemento neste aspecto que ven da
man dunha axenda para o día 1 cun alto contido técnico e
comercial de gran valor para as empresas deste sector.  

TEMÁTICA 
 
   

somos...
Socios

Socios-Colaboradores

16ª Mostra de Cultivos

Motor de desenvolvemento sostible



Exposición de arte do Colectivo Somosarte composto por
artistas locais, escultores e pintores, que exporán as súas
obras ligadas ao agro do Baixo Miño.  

EXPOSICIÓN ARTE: COLECTIVO SOMOSARTE 

Exposición fotográfica que estará fixa ao longo dos tres días 

da Mostra, a través da que se porá en valor o sector agrario, 

como modelo de desenvolvemento

ACTIVIDADES AO LONGO DA MOSTRA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: A REALIDADE DO AGRO
NO BAIXO MIÑO 

VENRES 15 
   9:30H |  APERTURA 

   12:15H - 13:15H 

Xornada Presentación 

Misión Comercial Inversa 

   13:30H 

   16:30H - 17:30H |  XORNADA 

  20:00H |  PECHE 

Presentación do vídeo 

"O agro: motor económico do Baixo Miño" 

Cubertas axardinadas e xardinaría vertical

   17:45H - 18:45H 

Presentación acuBam innovación

Misió
n co

merc
ial 

inv
ers

a 

OPORTUNIDADES  DE  FORMACIÓN  
E  EMPREGO  NO  AGRO

10 :00H  -  12 :00H

WORKSHOP

D
u
ran

te
 to

d
a

 a
 

xo
rn
ad

a

Durante os tres días da Mostra, no stand do IES
Antón Alonso Ríos, se desenvolverá un taller de
experimentación a través do que calquera
interesado poderá coñecer os principios máis
básicos do proceso de plantación.  Lévate a túa
propia planta a casa!! 

TALLER PLANTACIÓN

I+D+iCertame aberto ás entidades ligadas ao sector agrario do
Baixo Miño, no que se recoñece o grao de innovación
aplicado nos seus servizos ou produtos 

IV EDICIÓN ACUBAM INNOVACIÓN 

Desde o compromiso social, acuBam colabora coa Asociación 

San Xerome Emiliani, facilitando espazo e doando produtos 

agrarios para a venda durante o sábado e domingo da Mostra. 

A recaudación será destinada integramente á rehabilitación 

das instalacións nas que esta entidade produce camelia do té.

VENDA DE PRODUTOS NO STAND DE SAN XEROME



SÁBADO 16 
      9:30H |  APERTURA 

    13:00H |  INAUGURACIÓN 

     12:45H 

     20:00H |  PECHE 

Intervención de: 

Autoridades e Xunta Directiva de acuBam

DOMINGO 17 

      11:00H |  APERTURA 

      12:30H - 13:30H |  TALLER DE COCIÑA 

     17:30H - 18:30H |  TALLER DE COCIÑA

      9:30H - 10:30H |  XORNADA 
A eficiencia do uso da auga: unha realidade esixida 

nos plans hidrolóxicos(Auditorio)

      17:00H - 18:00H |  TALLER 
Purín de ortigas: unha ferramenta ecolóxica para a 

túa horta

Durante toda a xornada:

Venda de produtos agrarios no stand de San Xerome
Misión comercial inversa

      11:00H - 12:30H |  XORNADA 

      11:00H - 19:00H |  ACTIVIDADES LÚDICAS

     20:00H |  PECHE 

Durante toda a xornada:

Actividades para nen@s ligadas ao agro

Venda de produtos agrarios no stand de San Xerome

Misión Comercial Inversa

Degustación de produtos alimentarios locais

    11:00H - 12:30H |  XORNADA 
O agro como motor de desenvolvemento sostible 

transfronteirizo

Presentación do vídeo 

"O agro: motor económico do Baixo Miño" 

     18:30H - 19:00H |  PREMIOS XARDÍN GALEGO 

Técnicas de control do impacto da vespa velutina 

no entorno

Gymkana agroalimentaria (máx. 16 anos)

Nomeamento d@ gañador@ de Premios Xardín 

Galego

Showcooking para adultos con produtos do país

Showcooking para nen@s con produtos 

do país


