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XORNADAS SOBRE  

“SMART VILLAGE” 

 E  A NOVA RURALIDADE FRIOL 

20-24 Xullo 
Centro sociocultural  

de 16:00 h. a 20:00 h. 
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OBXETIVOS 
Nestas xornadas analizaranse e reflexionarase sobre as “Smart Village” e a nova ruralidade, co obxectivo da xornada é o inter-
cambio de ideas, a interacción e a colaboración entre os participantes procedentes tanto de Administracións responsables de 
deseños de políticas, como de actores do medio rural, responsables de facilitar ou poñer en práctica proxectos dirixidos a revitali-
zar as zonas rurais a través da innovación social e dixital. 

Abordar as necesidades de dixitalización do medio rural e as características dos territorios rurais intelixentes a través dun proce-
so participativo. 

Debater sobre as liñas vinculadas á dixitalización do medio rural no ámbito territorial para contribuír ao desenvolvemento da 
axenda de dixitalización do sector agro alimentario e forestal e o medio rural, coa participación dos principais actores do territorio  

Identificar liñas ou ideas para o desenvolvemento de posibles proxectos piloto para a posta en práctica de pobos intelixentes que 
sirvan de exemplo e modelo para outros municipios e zonas con condicións estruturais e socioeconómicas similares. 

DIRIXIDO A 
> concellos rurais,  

> emprendedores rurais,  

> cooperativas e industrias agro alimentarias,  

> organizacións profesionais Agrarias, Cooperativas e Asociacións del medio rural. 

>empresas tecnolóxicas e  centros tecnolóxicos agro alimentarios,  

> organizacións de mulleres rurais,  

> persoas interesadas no emprendemento cooperativo. 

HORARIO 
 

Os días 20, 21, 22, 23 e 24 de xullo  

de 16:00 a 20:00 horas 

 

Duración: 20 h. – 5 sesións presenciais. 

Lugar de celebración: salón de actos de centro sociocultural de Friol. 

ORGANIZACIÓN E INSCRICIÓNS 
ADR Comarca de Lugo – GDR4 

Inscrición gratuíta no 982 23 80 00 / 679 73 21 63  ou  info@comarcadelugo.gal 
 

 

PROGRAMA 
 

 

·   Luns 20 de xullo de 16:00h a 20:00h 

 Módulo 00 | Presentación da Rede Eusumo.  

RELATORES: María Paz Rodríguez Rivera. Xerente ADR Comarca de Lugo e Marta Blanco. Técnico ADR Co-

marca de Lugo 

 Módulo 01 | O Territorio  

RELATOR: Marta Blanco. Técnico ADR Comarca de Lugo 

·   Martes 21 de xullo de 16:00h a 20:00h 

 Módulo 02 | Aspectos económicos  

RELATOR: Javier Blanco Carballal. Subdirector de Relaciones con los Grupos de Desarrollo Rural 

·    Mércores 22 de xullo de 16:00h a 20:00h 

 Módulo 03 | Aspectos sociais 

RELATOR: Javier Blanco Carballal. Subdirector de Relaciones con los Grupos de Desarrollo Rural 

·    Xoves 23 de xullo de 16:00h a 20:00h 

 Módulo 03 | Aspectos sociais e rede esumo. 

RELATOR: Marta Blanco. Técnico ADR Comarca de Lugo 

·    Venres 24 de xullo de 16:00h a 20:00h 

 Módulo 04 | As smart cities, territorios smart e a tecnoloxía smart. 

RELATOR: Xaime Garaboa Fernández. Patrono Fundador e Director Relación Institucionais da Fundación Gali-

cia Sustententable. 

 

Esta actividade enmarcase no programa de actuacións 2019 da Rede Eusumo. 

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego  da Xunta de Galicia para o 

fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Minsteria do Trabajo y Economía Social. 
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