


4 maio
10:00 Hs. 
>
Apertura
First business

Apertura do bar: un espazo de encontro para gozar dun bo café e coñecer novos contactos. Nesta zona de 

networking “espontáneo” se proxectarán os perfís e proxectos protagonistas do Spin Rural.

Espazo: 

Córner exterior

4 maio
11:00 a 11:30 Hs.
>
Bienvenida
Queimada visionaria

O costume dinos que as queimadas son o broche de ouro dunha vivencia especial, na que os conxuros, 

o lume e a augardente envólvennos nunha experiencia na que nos sentimos máis unidos dentro da 

celebración e damos o salto cara algo que está un pouquiño máis alá. Xusto o que buscamos co Spin Rural, 

pero como a nosa misión é darlle a volta a todo, por que non lle damos a volta tamén a algo tan noso 

como a queimada e inauguramos esta experiencia cunha delas, pola mañá? Para dar inicio a esta volta 

da realidade, invocaremos un conxuro co que nos sentiremos máis preto dos espíritos da creatividade, a 

intuición, a empatía e a conexión co entorno e os participantes do Spin Rural. 

>>



Conxuro:

Moucho, corvos, arañas

xenios, visionarios e pioneiros

espíritos de sabedoría animal

sabedoría ancestral e de futuro.

Tizón de inspiración

sementes de intuición

e chispazos de enxeño

lume da innovación vindeira.

Ruxir da tormenta de ideas

presaxio de evolución

naufraxio de prexuízos

e ideas vellas.

Con este cazo

elevaremos as chamas deste lume

similar á revelación

do futuro máis novo.

Agora fuxirán as crenzas antigas

para irse somerxer no mar de Fisterra.

Escoitade! Escoitade estes ruxidos!

Son as innovacións que se están purificando

nestas chamas espirituais…

e cando este delicioso beberaxe

baixe polas nosas gorxas,

tamén nós quedaremos ceibes

das barreiras mentais

e de bloqueos creativos tales.

Forzas do aire, terra, mar e lume!

a vós facemos esta chamada

se é verdade que tendes

máis poder que os humanos,

chamade á intuición,

a inspiración e ás ideas

facede que aquí e agora

os espíritos visionarios

compartan con nós esta queimada.

Participantes:

Perfil Xunta de Galicia

Inés Santé Riveira
Directora Xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Doutora 

Enxeñeira Agrónoma pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster Universitario Internacional 

UNIGIS en Xestión de Sistemas de Información Xeográfica pola Universidade de Girona. Membro do grupo 

de investigación do Laboratorio do Territorio. Participou en máis de 15 proxectos de investigación de 

convocatorias públicas autonómicas, nacionais e internacionais, foi investigadora principal en 3 proxectos 

autonómicos e colaborou en máis de 90 contratos de investigación con empresas e administracións 

públicas. Coautora de máis de 70 traballos de investigación: 18 deles publicados en revistas de impacto 

indexadas no Journal Citation Report, tres libros, catro capítulos de libro (tres dos cales internacionais) e 

máis de 30 comunicacións en congresos internacionais.

Espazo: 

Soportal



4 maio
12.30 a 14.00 Hs.
>
Conversacións doutro planeta
Os visionarios do futuro inspiran aos visionarios do pasado, ou ao revés? 

4 maio
11.30 a 12.00 Hs.
>
Bienvenida institucional

A capacidade de innovar está relacionada coa capacidade de futurizar, pero tamén de entender o pasado 

para intuitivamente predicir escenarios. Por iso, nesta conversa temos un experto na historia da innovación 

en Galicia dende o século XVIII ata as novas tecnoloxías; un escritor de ciencia ficción científica, autor do 

libro 2044; un  antropólogo experto na esencia da evolución humana para atopar solucións posíbeis aos 

retos reais de Galicia que o perfil da Xunta poña sobre a mesa. 

Xuntos atoparemos as respostas a: de onde ven a historia da innovación en Galicia, cara onde podería ir, 

que oportunidades traerá consigo e como podemos traballar para que aconteza e aproveitalo? Porque o 

futuro é aquí e agora, non mañá noutro planeta.

Saludo de la Consellería do Medio Rural.

Espazo: 
Salón de cristal

>>



Participantes:
Eduardo Santiago. Escritor de ciencia ficción. 

Rafael Quintía. Antropólogo, economista, escritor e director de documentais. 

Xoán Carmona. Catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago.

Luisa Boquete. Secretaría Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Moderación: Helena Díez-Fuentes.

CVs expertos:
Eduardo Santiago
Escritor de ciencia ficción. Autor de 2044 (novela de ciencia ficción futurista). Finalista do concurso da 

ONU para a Segunda Conferencia das Nacións Unidas sobre a exploración e o uso do espazo ultraterrestre 

con fins pacíficos e escritor doutras novelas. 

Rafael Quintía 
Antropólogo, economista, escritor e director de documentais. Traballa como profesor titor de antropoloxía 

(UNED) e como antropólogo profesional na empresa Ab Origine. Antropoloxía, Produción e Xestión 

Cultural S.L.L., da que é socio fundador. Investigador, formador e divulgador nos campos da antropoloxía 

e da historia de Galicia.  Os resultados do seu traballo reflectíronse na publicación dunha vintena de 

libros, na realización de nove documentais e nun centenar de artigos, ademais de múltiples colaboracións. 

O seu labor investigador foi galardoado con cinco premios de investigación e ensaio: Premio Xermade de 

Investigación en Historia (2019), Premio de Investigación Ferro Couselo (2017), Premio de Ensaio Ramón 

Piñeiro (2016), Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais (2015), e Premio de Investigación Luis Cuadrado. 

(2010). É membro fundador e Presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA), Vicepresidente da 

Asociación Galega de Antropoloxía (AGANTRO) e membro do Observatorio Internacional da Cátedra 

UNESCO da Universitat de València-Comité de Europa.

Xoán Carmona
É Catedrático Emérito de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago de Compostela. 

O seu traballo de investigación céntrase na historia marítima, empresarial e no patrimonio industrial. 

Autor de diversas publicacións entre as que destacamos os libros El empeño industrial de Galicia. 250 

anos de historia (con Jordi Nadal) e os tres volumes de historia empresarial dos que foi coordinador 

(Empresarios de Galicia, 2 vols. e Las familias de la conserva. El sector de las conservas de pescado a través 

de sus sagas familiares). O seu último libro é Grupo Dávila. 100 años de liderazgo en el sector marítimo. 

Desenvolveu diferentes tarefas de divulgación e transferencia, colaborando con empresas e institucións 

moi diversas. Entre estas últimas destacaremos o comisariado (con Jordi Nadal) da exposición “Galicia 

Industrial. (c.1750-2005)”, unha exposición dedicada ao esforzo innovador e emprendedor de Galicia no 

ámbito industrial no que se documentaban máis de dous séculos do desenvolvemento de Galicia dende 

os pioneiros do século XVIII ata os anos iniciais do noso século XXI.

Luisa Boquete
Secretaría Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

É Licenciada en Dereito Comunitario e Master en Dirección de Marketing e Xestión Comercial, tras pasar 

os seus primeiros anos profesionais no sector farmacéutico dentro do departamento de marketing de 

Astrazeneca España, é funcionaria do corpo superior da administración autonómica galega dende fai 11 

anos.

Dende 2017 ata o 2021, foi Directora de Programación do GAIN. Entre outras funcións, liderou os equipos 

responsables do deseño e aplicación da ris3-Galicia, de la RIS3-T (RIS3 tranfronteirizo para a Eurorexión 



4 maio
14:00 a 15.30 Hs.
>
Cátering experiencial
A que sabe a innovación

Comezamos polo punto 1. A orixe. Para que o produto conserve as súas propiedades e calidade, cómpre 

sumar a tecnoloxía nos procesos. 

Da man de Guillermo Campos, faremos un percorrido por doce produtos con selo de galeguidade 

universal, as correspondentes receitas e os autores emblemáticos, para trazar unha evolución da cociña 

en Galicia. Segundo Guillermo Campos, o principal problema da cociña en Galicia é que a modernidade non 

é algo permanente, a vangarda é efémera, co que dende a súa formulación socioeconómica, urxe a que a 

innovación permaneza no tempo como oferta ao cliente e a integración da tecnoloxía para conservar os 

ingredientes tradicionais. 

Temos dúas cousas nas que pensar: “Cómpre que as innovacións na cociña galega non sexan efémeras 

porque é unha maneira de ser rendible” e “Realmente o segredo da cociña galega é a cociña tradicional, 

pero esta no perdurará se no hai innovación”.

Guillermo vainos acompañar nesta reflexión mentres degustamos unha comida tradicional galega.

Acompañante: 

Guillermo Campos
É o único galego na “Forbes” dos 35 mellores xornalistas gastronómicos de España. O escritor, xornalista,  

autor de “Xantares para el siglo XXI” recolle os pratos “con selo de galeguidade universal”, no que analiza 

doce produtos ou gobernos culinarios con selo de galeguidade universal, as correspondentes receitas e 

os autores e estabelecementos deses pratos emblemáticos.

Fundou e dirixe dende hai case 30 anos a revista “Eurorrexional” Hostalería, Gastronomía & Turismo 

(Hg&T).

Espazo:
Salón de pedra

Galicia-Norte de Portugal), a Civil UAVs Initiative (destinada a desenvolver a industria aeronáutica en 

torno á tecnoloxía drons) ou a Estratexia de Galicia sobre Hubs de Innovación Dixital. Durante este tempo 

foi a representante rexional na Rede Europea de Rexións para a Investigación e a Innovación (ERRIN), e nos 

comités H2020 da Comisión Europea.

 Recentemente incorporouse á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural onde ocupa o posto de Secretaria 

Xeral e onde, xunto co resto do equipo da Axencia, traballa na definición, aplicación e promoción de 

políticas innovadoras que permitan impulsar o desenvolvemento económico e social no rural.

Espazo: 
Salón de cristal

>>



É curioso como algo tan grande coma o Universo está feito por pequenos elementos que se repiten e 

expanden: os fractais. Algo moi parecido co que acontece na innovación: os grandes cambios comezan con 

proxectos aparentemente pequenos.

Neste diálogo “en construción”, exploraremos estas similitudes da man dun físico, os invitados de 

proxectos de innovación que colaboran coa Xunta de Galicia e un experto en axilidade de resposta en 

formatos cortos: o podcaster Álex Fidalgo, o entrevistador dun dos podcasts máis escoitados, que nesta 

ocasión será un dos entrevistados.

Tómase o fresco ao comezo da tarde, ese momento ideal préstase para pensar, falar, intercambiar 

opinións. Tamén é fresco sinónimo de novidade, de algo vivo, renovado, orixinal. Por iso, esta charla é un 

encontro ao fresco (ou á fresca), porque vemos con ollos novos, como as innovacións son o inicio dunha 

cadea de transformación avimbiando as voces de startups, un podcaster e ata un físico. Vamos tomar o 

fresco, da maneira máis fresca posible.

 

Os poñentes sentaranse ao fronte nun espazo distendido como un salón improvisado de cadeiras que se 

xuntan para charlar entre amigos espontaneamente. Ao redor estarán colocadas as cadeiras de vimbio 

para que o público siga a conversación, será nun medio círculo máis informal que unha serie de filas en 

fileiras.

4 maio
17:00 a 18:00 Hs.
>
Encontro ao fresco
Non hai innovación pequena, só fractais

>>



Participantes:
Nel Serrano. Director de Operacións de Aviporto.

Elio López García. Innogando (Participantes de proxectos Axencia Galega de Desenvolvemento Rural).

Álex Fidalgo. Locutor do podcast “Lo que tú digas” .

Jorge Mira. Físico.

Helena Díez-Fuentes. Moderadora.

CVs expertos:
Jorge Mira
Físico. Catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela. A súa actividade 

científica abrangue unha multitude de áreas, dende a ciencia de materiais (onde colaborou co Premio Nobel 

John Goodenough) ata a modelización de sistemas sociais (foi membro do comité de expertos da Xunta 

de Galicia sobre a Covid e do comité de expertos do Goberno de España sobre a hora oficial). É, tamén, un 

divulgador científico amplamente recoñecido.  

Alex Fidalgo
Xornalista, locutor de radio, podcaster e presentador de televisión español. Actualmente conduce 

o podcast conversacional “Lo que tú digas”,   no que nos seus episodios charla con personalidades de 

diversos ámbitos. Polo seu programa pasan psiquiatras, científicos, periodistas, actores, músicos e ata 

unha bruxa ou un narco. Invitados aos que paga a pena escoitar e que fixeron que o programa esté situado 

nos primeiros postos da lista de podcasting de España con millóns de descargas.

Nel Serrano
Director de Operacións de Aviporto, empresa tradicional en evolución coa aplicación dun sistema que 

utiliza IoT, Big Data e Intelixencia Artificial para visualizar todos los parámetros en tempo real, mellorar 

o fluxo de traballo e poder analizar o rendemento de cada nave.

Espazo:

Escaleiras no xardín



Nestas catas teremos a oportunidade de probar as distintas Denominacións de Orixe, mentres coñecemos 

cal é a visión de cada unha delas, centrándonos na innovación, que papel tivo na súa historia, de que xeito 

logrou mellorar ou facilitar a súa creación e incluso, como as vai acompañar no futuro?

A experiencia será lúdica, fresca: non será un discurso pechado e lineal, senón que iremos descubrindo 

os viños, ao tempo que a cada representante lle tocará responder unha pregunta “sorpresa” que a nosa 

anfitrioa escollerá a través dun xogo de azar.

En palabras breves: Haberá 5 preguntas dentro dun recipiente, Helena sacará unha por cada representante, 

para que no momento en que o público probe o viño, escoite a resposta. 

PREGUNTAS: 

1. Que distingue a súa Denominación de Orixe? -3 palabras cas que vos gustaría que o público vos 

recoñecera-.

2. Como entende o sector do viño a innovación?

3. De que tipo de innovación se axudaron? Por exemplo, na rendibilización dos viñedos, mellorar a uva ou 

acometer os retos do mercado.

4. Como conviven os métodos tradicionais coa modernidade enolóxica?

5. Das tradicións que a conforman, cales poderían evolucionar e cales é imprescindíbel que queden 

intactas? e como pode a tecnoloxía axudar a preservalas?

6. Cal é a visión de futuro da súa Denominación de Orixe?

Posteriormente seguirá a quenda unha cata na que levaremos ao límite un dos sentidos que non 

empregamos cando probamos unha bebida; o oído. Contaremos coa guía dunha representante da DO 

de Augardentes e Licores de Galicia, quen escollerá unha melodía que nos permita apreciar as calidades 

desta bebida espirituosa potenciadas coa música dun xeito diferente, durante ese tempo escoitaremos 

sobre a súa orixe e o valor da innovación na súa historia.  

Ademais, despois destas catas auditivas, teremos a oportunidade de gozar das mellores infusións creadas 

por un proxecto local -Orballo, acompañadas por frases detonantes, curiosas, imprevisíbeis, sobre la 

innovación. O xardín, uns sofás, e unha boa bebida, sexa cal sexa, serán un bo pretexto para conectar co 

solpor e coa xente que nos rodea. 

Participantes:
Helena Díez-Fuentes. Moderadora.

Representantes de consejos reguladores para promocionar las certificaciones de calidad de Vinos (hasta 

cinco denominaciones de origen), aguardientes y licores (cuatro certificaciones de calidad).

Gerardo Lagares y Jorge Millán, fundadores de Orballo.

4 maio
18:30 a 19:30 Hs.
>
Experiencia visionaria
Cata de preguntas Visionarias

>>



CVs expertos:

Joaquín Barral. Orballo. Responsábel de Produción Vexetal.
En Orballo apaixónalles o mundo do té, por iso teñen a única plantación de té de España e máis de 20 h 

dedicadas ao cultivo de plantas aromáticas e medicinais en Galicia, en plena Reserva Mundial da Biosfera, 

e, xunto a un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa. 

Buscan ter un impacto positivo no rural, cultivando en España e desenvolvendo produtos responsábeis 

co planeta e os seus habitantes, por iso, os seus cultivos absorben o CO2 que xeran e a embalaxe é 100% 

compostábel. Este é o seu gran de area para cambiar o mundo, sen présa, pero sen pausa.

Topics: desenvolvemento local + Innovación nos procesos

Espazo:
Terraza de cristal

5 maio
10:00 a 12:00 Hs. 
>
Apertura
First business

Apertura do bar: un espazo de encontro para gozar dun bo café e coñecer novos contactos. Nesta zona de 

networking “espontáneo” se proxectarán os perfís e proxectos protagonistas do Spin Rural.

Espazo: 

Córner exterior



O 95% da mocidade xogou a videoxogos e 6 de cada 10 fano a diario. Claramente á mocidade gústalle 

“habitar” o mundo virtual, mentres que en contraste: todos coñecemos o éxodo rural actual do interior 

de España, incluíndo Galicia. 

Que hai no mundo virtual que tanto conecta coa mocidade e que podamos incorporar para atraelos ao 

rural? Cales son esas dinámicas, roles, recompensas das que podamos inspirarnos? 

Ímolo descubrir nesta mesa onde unha experta en videoxogos, un invitado VIP*, e un experto de Aldeas 

Inteligentes farán un tenis de mesa conversacional para atopar áreas de oportunidade, solucións e 

viabilidade no esforzo por darlle unha volta a esta problemática.

Participantes:
 Inés Santé Riveira. Directora Xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento 

Rural (Experta Aldeas Inteligentes)

Ramón Suárez. Mentor cibernético. CEO de iVigo Business Space. 

José Santiso. Empresario Rural. *Persoeiro VIP: Visionarios do Interior das Poboacións rurais:  

Daniel Suárez. CEO e Fundador de Zapiens e Paraísu Startup

Xabier Paz González. Director de Finca Enxebreza (Perfil representante da xeración nova).

Helena Díez-Fuentes. Moderadora.

CVs expertos:

Inés Santé Riveira 
Directora Xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Doutora 

Enxeñeira Agrónoma pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster Universitario Internacional 

UNIGIS en Xestión de Sistemas de Información Xeográfica pola Universidade de Girona. Membro do grupo 

de investigación do Laboratorio do Territorio. Participou en máis de 15 proxectos de investigación de 

convocatorias públicas autonómicas, nacionais e internacionais, foi investigadora principal en 3 proxectos 

autonómicos e colaborou en máis de 90 contratos de investigación con empresas e administracións 

públicas. Coautora de máis de 70 traballos de investigación: 18 deles publicados en revistas de impacto 

indexadas no Journal Citation Report, tres libros, catro capítulos de libro (tres dos cales internacionais) e 

máis de 30 comunicacións en congresos internacionais.

Ramón Suárez
Experto a nivel mundial na Industria 4.0 ou a fábrica intelixente. É profesor da Escola de Organización 

Industrial da Universidade de Vigo, presidente da Asociación de Mentoring de Galicia, mentor do Instituto 

Galego de Promoción Económica (IGAPE), asesor da Comunidade Europea, Membro do Observatorio 

Industria 4.0 de España e experto da ONU en materia da Sociedade da Información. Como autor, escritor e 

guionista multimedia e transmedia, publicou máis de 100 libros, eBooks e eLearning (varios superventas) 

sobre mellora de procesos e tecnoloxía, ademais de centos de artigos en revistas especializadas. Recibiu 

varias distincións: Premio Mellores Prácticas INNOVACIÓN E CREATIVIDADE Unión Europea, Premio 

Innovación Dixital Xunta de Galicia…

5 maio
12:00 a 13:30 Hs.
>
Conversacións doutro planeta
Que atopa a mocidade no metaverso que non atopa no rural? 

>>



5 maio
14:00 a 15:30 Hs.
>
Cátering experiencial
Bufete. A innovación aliméntase de inspiración.

Cando a innovación métese ata a cociña, poden acontecer transformacións extraordinarias. Esta é unha 

invitación a dar un pequeno bocado das startups que están innovando no sector, a través de pratos 

preparados con ingredientes creados polas propias startups. Deste xeito, descubriremos e saborearemos 

os seus achados, conectando directamente con eles. 

Ao tempo que apareza o prato relacionado coa startup, cada representante contaranos brevemente sobre 

a innovación e achados dese ingrediente, será dunha forma lixeira e espontánea mentres pasean polas 

mesas.

>>

*Persoeiros VIP
Visionarios do Interior das Poboacións Rurais. É dicir: cidadáns comúns e correntes das distintas 

zonas que poderían necesitar as solucións e aportar distintas versións dos contextos.

José Santiso
Conta con máis de 25 anos de experiencia no sector da restauración e da alimentación, tras fundar no ano 

1996 Fogar do Santiso. Hoxe en día, Fogar preséntase cun grupo empresarial enmarcado na sostibilidade 

con tres liñas de traballo; restauración dende Fogar do Santiso, distribución de produtos ecolóxicos dende 

Green Mixology  e consultoría dende Fogar Consultores. O compromiso co rural e con Galicia nace dende os 

acordos que mantén a empresa con diferentes entidades como son pequenas lonxas galegas, produtores 

locais hortícolas e vitivinícolas ou gandarías que traballan pola recuperación de razas autóctonas de 

vacún. A premisa é traballar dende a economía circular e dende a sostibilidade para preservar e mellorar 

o territorio rural.

Representante da xeración nova
Serán unha ou dúas persoas que representen o perfil novo protagonista desta sesión.

Xabier Paz González 
Director de Finca Enxebreza. É o maior produtor de cabalo de pura raza galega e tamén o gandeiro máis 

novo dentro de Puraga, a asociación que engloba aos produtores de cabalo galego. Xestiona na Terra Chá 

a maior finca privada de Galicia. É   antigo Show Jumper (Campión galego 2016 e 2015 e Subcampión galego 

2014).

Daniel Suárez
Economista, emprendedor, profesor, impulsor de iniciativas como ‘Paraísu Startup’ e cofundador e CEO 

de Zapiens, a plataforma para a xestión do coñecemento e a innovación nas empresas, que opera dende 

a súa vila, Somiedo, en Asturias. 

Espazo:
Salón de cristal



Startups participantes: 

1. Refix ¿Pódese beber a auga do mar? 
REFIX é unha refrescante innovación nas bebidas de recuperación, feita cun 20% de auga de mar alcalina 

do Océano Atlántico.

REFIX contén 78 sales minerais do océano, 4 calorías, é 100 % natural, con certificado ecolóxico, vegano 

e cetónico, sen azucre, 

e ten un agradábel sabor a limón salgado, envasada en botella de vidro. Un produto 100 % sustentábel 

que axuda a mellorar a calidade 

de vida da sociedade e fomentará a protección do ecosistema mariño.

Topics: Auga de mar + innovación 100% sostible
Raúl Anta. CEO de Refix.

2. Healthinfoods. Que hai alén dos superalimentos? 
Healthinfoods é unha empresa que deseña, desenvolve e fabrica ingredientes funcionais e produtos 

innovadores para a industria alimentaria. A súa misión é apoiar aos fabricantes no seu proceso de 

transformación saudable creando produtos que contribúen á saúde e benestar dos consumidores.

Entre outras, desenvolveu solucións saudables para a mellora do nutriscore, permitindo reducir graxas 

saturadas, calorías, sodio e azucres en distintos produtos sen renunciar ao seu sabor ou a súa vida útil. 

Tamén dispón dunha completa gama de ingredientes funcionais para introducir Omega 3, vitaminas, 

antioxidantes naturais, probióticos e fibras en multitude de alimentos ofrecendo experiencias sensoriais 

agradables. Por último, fabrica todo tipo de complementos nutricionais para terceiros e dispón da súa 

gama propia de nutracéuticos Healthinfoods.

Topics: Ingredientes bioactivos, calidade de vida, tecnoloxía da alimentación.
Alfredo Bermúdez. CEO de Healthinfoods

3. Proxecto Startup participante coa Xunta: “Leite de pastoreo en Galicia: Tecnoloxías para a 
mellora do perfil en compostos bioactivos” do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do 
Leite (Ligal)
Contribúen a diferenciar o produto/proceso “leite de pastoreo”, o que abre unha vía potencial para gañar 

competitividade no mercado e permite trasladar á poboación consumidora as externalidades do modelo, 

en sintonía con altos estándares de benestar animal dos sistemas de pastoreo e coa contribución a certos 

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).

Topics: Innovación no sector primario, alimentación.
Roberto Lorenzana Fernández. Director Xerente LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego de 
Análise do Leite)

4. Proxecto Startup participante coa Xunta: “Identificación de marcadores específicos para garantir 
a calidade e autenticidade do mel de Galicia” do Grupo Operativo Consello Regulador IXP Mel de 
Galicia.
Céntranse no desenvolvemento  de metodoloxías analíticas para mellorar a capacidade de discriminar 

tipos de mel e identificar compostos que permitan a autenticación do produto. Mellorando a seguridade 

alimentaria a través da identificación de marcadores específicos que optimizan a discriminación de tipos 

de mel, coa consecuente valorización do produto. Ademais, permitiu desencadear novas accións de 

innovación dada a súa aplicabilidade.

Topics: Innovación no sector primario, alimentación.
María Ester Ordóñez. Veterinaria e Presidenta na Agrupación Apícola de Galicia e Mel de Galicia. 



>>

5 maio
17:00 a 18:30 Hs
>
Conversacións doutro planeta
Sargadelos, unha rede para os pescadores

Que pasa cando xuntas unha industria tradicional (a cerámica), coa innovación tecnolóxica (a impresión 3D 

a partir de plástico) e o sector primario (pesca)? 

Que podes resolver algúns dos principais problemas:

O punto de partida é Sargadelos, que buscan innovar para facer que a cerámica tradicional continúe a 

ser competitiva. Por outra banda, temos ao Proxecto REPAIR que logrou darlle saída aos refugallos de 

plástico a través da impresión en 3D e por último, a contaminación mariña causada polas 126 toneladas 

ao día que se botan ao mar e que afectan á pesca (A Eurocámara estima que a proliferación de lixo mariño 

provoca perdas ao sector pesqueiro que van dende o 1% ao 5%).

Como se conectarían estes tres puntos, aparentemente distantes, para crear valor nos seus ámbitos? 

Sargadelos podería crear unha liña de negocio a partires dun material novo? A innovación tecnolóxica 

podería evolucionar para encaixar mellor nos procesos actuais de produción? O plástico podería encontrar 

unha vía distinta en lugar de impactar negativamente ao medio ambiente e, en consecuencia, a actividades 

como a pesca? 

Esta sesión transcorrerá da man dun facilitador experto en metodoloxías de creación en equipo para que 

todos experimenten en directo as posíbeis solucións que da conectares puntos que parecen distantes, 

pero que, á hora de innovar, non o son. 

Participantes: 

Sara Méndez Toriza. Directora de Deseño de Sargadelos. 

Miguel Ángel Fernández Sánchez. Director do Proxecto REPAIR (impresión 3D a partir de refugallos 

plásticos).

Sergio López. Xerente da OPP Porto de Burela (Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo). Persoeiros 

VIP (Visionario do Interior das Poboacións Rurais).

Idoia Cuesta. Artesá de cestaría contemporánea.

Helena Díez-Fuentes. Moderadora.

CVs expertos:

Sara Méndez Toriza. 
Directora de Deseño de Sargadelos. É Enxeñeira Técnica en Deseño Industrial e Graduada en Enxeñería en 

Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto pola Universidade da Coruña e durante os +10 anos de 

experiencia como deseñadora en Sargadelos, foi partícipe do proceso de diversificación das liñas de negocio 

da empresa engadindo á carteira de produtos da marca as categorías de fragrancias, complementos e 

téxtil fogar e responsábel da Incorporación da marca ao mundo dixital: Lanzamento online e redes sociais.

Repair
O proxecto REPAIR propón unha vía para a transformación dos refugallos plásticos más comúns nun 

novo filamento para impresión 3D. Xa reciclaron con éxito PLA e PP, dous dos materiais plásticos máis 



empregados, cos que se fabricaron dende EPIs contra o coronavirus ata pezas para equipos e 

compoñentes técnicos que foron, ademais, probados con éxito nas instalacións do Centro Nacional de 

Hidróxeno. Tamén está orientado á creación dunha rede provincial de reciclaxe, na que varios axentes 

sociais (colectivos e usuarios individuais de impresión 3D, entidades educativas, etc.) poidan levar os seus 

residuos plásticos ao Centro Nacional de Hidróxeno e recibir a cambio filamento fabricado a partires 

dese material reciclado. A implicación activa destes axentes representa unha eficiente estratexia de 

investigación colectiva, xa que ofrece amplas posibilidades coa intervención de usuarios, o que permitirá 

avaliar a conveniencia de utilizar material reciclado nun entorno real. 

Para reducir o impacto dos residuos é imprescindíbel impulsar o desenvolvemento de novos procesos de 

reciclaxe que permitan dotar dunha segunda vida aos plásticos dun só uso, e avanzar cara unha economía 

circular dos plásticos como se promove dende a Unión Europea.

Topics: Tecnoloxía impresión, Sostibilidade, medio ambiente.

Miguel Ángel Fernández Sánchez
Enxeñeiro Industrial e Graduado en Dereito. Máster en Alta Dirección. Perito Xudicial. Compaxina traballos 

en distintas empresas do sector industrial coa docencia universitaria, dende fai 11 anos forma parte do 

equipo do Centro Nacional do Hidróxeno (CNH2) de Puertollano, que desenvolveu o proxecto REPAIR. 

Actualmente ocupa o posto de Xerente da entidade.

Persoeiro VIP
Representante del sector pesqueiro: Sergio López 
Xerente da OPP Porto de Burela dende 2017.

Economista. Foi secretario das federacións de confrarías de pescadores de Lugo e Galicia. 

Idoia Cuesta
Artesá de cestaría contemporánea. Fusiona a cestaría co téxtil e a versatilidade da peza resultante, a 

través da combinación de materiais orgánicos con diferentes técnicas artesanais. Innova incorporando 

novas visións sobre a arte, o deseño, a arquitectura, a moda e a artesanía contemporáneas.

Vive e traballa no medio rural, nunha zona de Galicia declarada Reserva da Biosfera. É Premio Nacional de 

Artesanía na categoría produto no 2015 coa colección Pandeira, e no 2021 conseguiu o Premio Artesanía 

de Galicia coa colección Abisal.

Espazo:
Salón de cristal

5 maio
18:30 a 19:30 Hs.
>
Experiencia visionaria
Saúde polos montes!

>>



>>

Ata un 30% do territorio de Galicia é bosque e só un 15% desa superficie está protexida. Os incendios 

crecen ano tras ano, facendo que este problema necesite máis dun responsable para a prevención. Nesta 

sesión de peche queremos animar a xente a ser parte desta solución, varios protagonistas darannos unha 

mensaxe espontánea e sincera, de compromiso coa terra. 

Mensaxe 1: A Xunta de Galicia, a través dun representante, contaranos como o compromiso faise realidade 

con distintas iniciativas e estratexias pasadas, actuais e futuras. 

Mensaxe 2: Os innovadores, contado por un grupo de representantes das startups e emprendementos 

relacionados coa prevención de incendios forestais.

Proxecto de innovación participantes: 

“Mostra forestal mediante parcelas dixitais de Bitterlich” do Grupo Operativo Asociación de 

Desenvolvemento Rural Ódega. Jacobo Feijoó. Coordinador Xeral do proxecto Bitterlich. Secretario Xeral 

da Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA).

Vexiza. Alberto Cerrillo. Co-fundador de Vexiza.

Helena Díez-Fuentes. Moderadora.

Manuel Rodríguez. Director xeral de Defensa do Monte, ou ben José Luis Chan, director xeral de Planificación 

e Ordenación Forestal da CMR. Posibelmente asistan ambos, intervindo un dos dous. 

Venancio Salcines. Presidente do Comité de marca de Pino de Galicia, Director Xeral do Centro de Estudos 

Superiores de Galicia e presidente de EF Business School.

CV’s Expertos:

“Mostra forestal mediante parcelas dixitais de Bitterlich” do Grupo Operativo Asociación de 
Desenvolvemento Rural Ódega.

Jacobo Feijoó. Coordinador Xeral do proxecto Bitterlich. Secretario Xeral da Asociación Sectorial 
Forestal Galega ( ASEFOGA).
O proxecto contribúe á mellora da xestión forestal sostíbel a través do desenvolvemento dunha ferramenta 

dixital que permita ter un mellor coñecemento do recurso maderábel na comunidade autónoma de Galicia.

Os resultados albergan un prototipo viábel de aparato de obtención automatizada de diámetros de 

parcelas circulares de mostras de Bitterlich, de superficie variábel, mediante tecnoloxía líder de impulsos 

láser, e a elaboración estatística dos modelos dasométricos para a explotación dos datos en mostra 

forestal. Isto permitiría a realización rápida de mostras de variábeis dasométricas de masas forestais nun 

entorno dixitalizado na obtención de datos e na explotación dos mesmos.

Vexiza.
Alberto Cerrillo Co-Founder and CEO en Vexiza
Vexiza axuda a xestionar e evolucionar o sistema de xestión de incendios do Servizo de Prevención e 

Defensa Contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia, o máis importante en canto ao número 

de recursos que mobiliza cada campaña e que soporta complexas situacións nas que a simultaneidade de 

eventos é un dos grandes retos a resolver.



5 maio
20:00 a 21:00 Hs.
>
Catering experiencial
A arte de abrir unha boa idea

Di Ferran Centelles, Sumiller de El Bulli, que para ser un bo sumiller non abonda con ser unha enciclopedia 

andante sobre o mundo do viño, ademais de ter  don de xentes, debe ter talento a nivel de percepción, 

para saber escoller bos viños, e ser unha persoa moi curiosa, con paixón polo que fai.

Todo iso que xa coñecemos, si, pero el, en particular, fai énfase na empatía, porque tes que axudar a 

alguén a escoller o viño tendo en conta as características do comensal e sobre todo as súas circunstancias. 

Grazas ás integracións realizadas por Vexiza, poden manexar de xeito sinxelo dende XeoCode a rede 

de vídeo vixilancia forestal que cobre máis do 60% do territorio galego permitindo localizar sobre 

o mapa puntos seleccionados na imaxe de cámara.

Manuel Rodríguez 
Director xeral de Defensa del Monte. Xefe territorial e director xeral en Medio Rural, e líder do equipo de 

Servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais que axudou nos incendios de Portugal en 

2017.

Titulado en Enxeñería Técnica en explotacións agropecuarias pola Universidade de Santiago de Compostela, 

Manuel Rodríguez foi director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), responsábel dos 

centros públicos de I+D+i e de formación agraria da Consellería de Medio Rural, así como dos produtos 

de calidade galegos.

José Luis Chan
Director Xeral de Planificación e Ordenación Forestal da CMR. É enxeñeiro técnico en explotacións forestais 

pola Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal de Madrid e enxeñeiro Superior de Montes pola 

Escola Técnica Superior de Enxeñería de Montes de Lugo. Dende a súa incorporación ao corpo facultativo 

da Xunta de Galicia, no ano 1987, desempeñou diferentes postos técnicos no Servizo Provincial de Montes 

da Coruña (1987-2001) e como xefe de Servizo de Xestión de Montes da Dirección Xeral de Montes e Medio 

Ambiente Natural da entón Consellería de Medio Ambiente (entre 2001 e 2005).

Máis adiante foi subdirector xeral de Recursos Forestais da Dirección Xeral de Montes, dependente xa 

da Consellería de Medio Rural, entre os anos 2005 e 2014. Nos últimos tempos, antes de asumir a nova 

dirección xeral, desempeñou o posto de xefe de Área de Fomento Forestal e de xefe do Servizo de Montes 

da Consellería de Medio Rural na provincia da Coruña.

Venancio Salcines. 
Presidente do Comité de marca de Pino de Galicia, Director Xeral do Centro de Estudos Superiores de 

Galicia e presidente de EF Business School.

Espazo:
Terraza de cristal

>>



Moitas veces, o mellor viño do mundo non é o mellor para unha determinada situación, por moi bo 

que sexa. “Hai unha palabra que é moi aplicábel ao que debe ser un sumiller que é empatía. 

Hai que intentar percibir o que o cliente quere. Un sumiller actúa dentro dun entorno e ten que 

adaptarse a el e coñecelo”, di Centelles.

Este é un proceso moi parecido ao de alguén que ten que seleccionar proxectos innovadores, especialmente 

pensando na súa tracción comercial: un labor de cata e selección da mellor calidade pero ante todo, que 

teña potencial para chegar á xente. 

Nesta cea, pecharemos cun sumiller profesional e distintos perfís da Xunta de Galicia que participaran 

como xurado na selección de proxectos de innovación, para que dunha forma distendida e próxima, conten 

os seus procesos profesionais e persoais, mentres cenan connosco nunha mesa configurada en U para que 

todos os comensais se senten preto. 

Participantes:

Inés Santé Riveira 
Directora Xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Doutora 

Enxeñeira Agrónoma pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster Universitario Internacional 

UNIGIS en Xestión de Sistemas de Información Xeográfica pola Universidade de Girona. Membro do grupo 

de investigación do Laboratorio do Territorio. Participou en máis de 15 proxectos de investigación de 

convocatorias públicas autonómicas, nacionais e internacionais, foi investigadora principal en 3 proxectos 

autonómicos e colaborou en máis de 90 contratos de investigación con empresas e administracións 

públicas. Coautora de máis de 70 traballos de investigación: 18 deles publicados en revistas de impacto 

indexadas no Journal Citation Report, tres libros, catro capítulos de libro (tres dos cales internacionais) e 

máis de 30 comunicacións en congresos internacionais.

Pedro T. Sestayo Riveiro. Presidente Asociación Sumilleres Gallaecia. 

José Luis Cabarcos, director xeral Agacal

Manuel López Luaces, xefe de área de Formación, innovación e Investigación Agraria 

Xiana Perales, xefe do Departamento de Formación

Espazo:
Salón de pedra

Maestra
de cerimonias

Helena Díez-Fuentes
Mestra de Cerimonias (presentadora, dinamizadora e moderadora) de eventos en directo, gran parte 

deles relacionados co sector da innovación, a inversión e a tecnoloxía. 


