
MONTERREI, OURENSE  

27 e 28 de Xuño 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CASTELO DE MONTERREI 

Autoestrada das Rías Baixas A-52, saída 166 á es-

querdá tómase a OU 1014 ata a N525 no núcleo de 

Pazos, tomar a OU115 ata o Castelo 

 

 

 

 

ORGANIZA  

ASOCIACIÓN DE GRUPOS DE   

DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 

San Marcos s/n 15318 Abegondo 

Tf: 981673574 

E- mail :   gdrsgalicia@gmail.com 

Blog: http://asociaciongdrsgalicia.blogspot.com 

MAPA DA UBICACIÓN 

Eurorexión Galicia-Norte Portugal-Castilla León. 

Para facer fronte a un novo esceario onde os tres territo-

rios: Galicia, Norte de Portugal e Castilla y León deixan 

de ser obxectivo de converxencia, téntase consolidar a 

macroeurorrexión como un modo de acadar fondos da 

Unión Europea. Neste senso xa se comezaron a dar os 

primeiros pasos para o afianzamento da posibilidade de 

constituír a macroeurorrexión. Acadar un maior coñece-

mento dos territorios e grupos veciños pasa por ser algo 

indispensable no estreitamento de lazos entre territorios. 

 

A Xornada: 

O obxectivo da Xornada é o de acadar un maior coñece-

mento sobre as posibilidades de levar a cabo Proxectos 

de Cooperación transnacionais no ámbito da macroeuro-

rrexión. Tentarase acadar un maior coñecemento dos 

territorios e proxectos xa en marcha, e propostas de 

Proxectos de Cooperación que haxa neste ámbito territo-

rial, así como estreitar lazos con grupos veciños cos que 

se poidan levar a cabo novas iniciativas. Agardamos que 

o encontro sirva de espazo de debate e reflexión sobre a 

cooperación nesta macrorrexión, así como irlle dando 

máis forza e funcionalidade. 

 

Interreg 

Cooperación transnacional e cooperación transfronteiriza 

son piares básicos na superación de fronteiras para o cre-

cemento dentro da Unión Europea, sempre segundo os 

obxectivos de cohesión económica e social. 

 

    

ENCONTROENCONTROENCONTROENCONTRO    
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y Leóny Leóny Leóny León    



< 

PROGRAMA DA XORNADA 

 

18:00 – 20 :00 h - Presentación de propostas 

de proxectos de cooperación. 

Colocación de carteis  por parte dos Grupos 

sobre propostas de cooperación e/ou sobre 

proxectos aprobados polo Ministerio nas con-

vocatorias 2009 e 2010. 

20:30 h.-Cea de confraternización. 

 

 

10:00 – 10:30 h- Acreditación de Asistentes. 

 

10:30 - 11:00 h - Apertura da Xornada. 

- D. José Antonio Santiso Miramontes, Presi-

dente da Asociación de GDRs de Galicia 

- D. José Andrés García Moro, Presidente de 

PRINCAL( Rede de Castilla y León) 

- Rede Portuguesa: Asociación Minha Terra. 

- D. José Luís Suárez Conde, Alcalde de Monte-

rrei e presidente do GDR 13, Monteval  

 

 

11:00 - 11:45 h - Redes rexioinais e coopera-

ción. 

- Rede portuguesa: Minha Terra. 

- Rede de Castela e León: Princal. 

- Rede Galega: Asociación de GDRs de Galicia. 

 

 

 

11:45 - 12:05 h- Pausa café. 

 

12:05 - 12:45 h- O programa INTERREG. 

-Subdirección xeral de coordinación de investi-

mentos e fondos comunitarios, Xunta de Gali-

cia.  

 

 MARTES 28 DE XUÑO  
12: 45 – 14:00 h - O futuro da Cooperación na 

macroeurorrexión Galicia- Norte Portugal-

Castilla y León. 

- Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 

Unión Europea, Xunta de Galicia. 

 

14:00 - 16:00 h - Catering e contacto entre 

Grupos. 

16:00 - 18:00 h - Proxectos de cooperación: 

experiencias de interese. 

-Eurocidade Chaves-Verín .
(www.eurocidadechavesverin.eu) 

Secretariado Técnico Conxunto. 

-Wolf: wild life & farmers. 

(http://usuarios.senabriadigital.com/wolf-

project/Es-es/index.php) 

 

ADRI Valladolid Norte - Grupo Coordinador, e 

Grupos galegos socios do proxecto. 

 

-BIOMASUD, Mecanismos  para la sostenibili-

dad y valorización del mercado de la biomasa 

sólida en el espacio del SUDOE- AVEBIOM.    
 

(www.biomasud.eu ) 
 

LUNS 27 DE XUÑO 

PRÉGASE AOS INTERESADOS/AS CONFIRMEN 

ASISTENCIA POR TELÉFONO OU CORREO ELEC-

TRÓNICO A ASOCIACIÓN DE GRUPOS DE DESEN-

VOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 

TLF: 981 673 574 E-MAIL: gdrsgalicia@gmail.com 

Lugar de Celebración: Castelo de Monterrei 


