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Na sociedade galega actual seguen a actuar certas representacións
estereotipadas da ruralidade que non se corresponden coa realidade,
pois a ruralidade configúrase de maneiras diferentes e diversas na
sociedade galega actual. Algunhas das empresas implantadas no
rural e que desenvolven a súa actividade nese medio representan
ben esas novas identidades rurais que están emerxendo hoxe en día,
caracterizadas pola preocupación polo medio, pola produción
agrícola e gandeira sustentable e polo respecto á lingua e á cultura
galegas. 
 
No marco da liña estratéxica do CCG “Igualdade e inclusión:
hábitat”, presentamos unha actividade que nos permitirá
achegarnos a estes novos modos de vivir no rural e a iniciativas que
perseguen a construción dun novo rural, máis moderno e máis
integrador. Prestaremos especial atención ao seu uso do galego e aos
desafíos que enfrontan por usaren unha lingua minorizada na
promoción e comercialización dos seus produtos. 
 
Obxectivos: 
• Aproximarse ao uso da lingua galega na comunicación de marca de
empresas nadas no rural galego. 
• Determinar o valor engadido do galego e a posible problemática
derivada do seu uso por parte das marcas que desenvolven a súa
actividade no rural galego. 
• Promover o contacto e a relación entre as marcas que levan a cabo
a súa actividade no rural galego e que empregan a lingua galega para
se comunicaren cos seus clientes. 
 
Público obxectivo: 
• Empresas galegas do rural. 
• Persoas con ideas de negocio para implantar no rural galego que
poidan inspirarse nos testemuños do faladoiro. 
• Calquera persoa interesada na actividade desenvolvida polas
empresas do rural galego.

Imaxe da portada: Cortesía de Adegas Celme



11:30 horas 
Inauguración 
RRoossaarriioo ÁÁllvvaarreezz, presidenta do CCG 
CCaarrmmeenn GGaarrccííaa MMaatteeoo, coordinadora
da Sección de Lingua, Literatura e
Comunicación (CCG) 
EElliissaa FFeerrnnáánnddeezz RReeii, coordinadora da
xornada 
 
12:00 horas 
Presenta e modera: VVeerróónniiccaa MMoouurriiññoo
SSeessttoo, Brétema Comunicación 
• XXoosséé LLuuiiss CCaarrrreerraa VVaallíínn, Arqueixal 
• CChheelloo LLóóppeezz RRooddrríígguueezz, Gandería
Quintián 
• NNaattaalliiaa NNoogguueeiirraa BBaassaalloo,
Amarelante 
• DDoorrii RRooddrríígguueezz GGoonnzzáálleezz, Adegas
Celme 
 
14:00 horas 
Conclusións e peche da xornada 
 
• BBrréétteemmaa CCoommuunniiccaacciióónn 
Empresa de comunicación e
marketing para pequenas empresas e
negocios rurais. Dedícase á
consultoría de marketing en liña,
xestión de redes sociais, deseño web
e elaboración de plans de
comunicación. 
 
• AArrqquueeiixxaall 
Granxa familiar situada na parroquia
de Santiago de Albá, comarca da
Ulloa, Lugo. Dun modo natural
pasaron dunha produción de queixo,
iogur e leite fresco ecolóxico á
concepción dunha experiencia
holística que encarna o seu amor á
terra. Así, recuperaron un conxunto
de casas rurais antigas para acoller
hóspedes e dar a coñecer o modo de
vida no rural galego. Nun lugar
especial que ofrece benestar
respectando o medio natural,
promoven un medio rural e agrario
sustentable, desde un punto de vista
ecolóxico, económico e social.

• GGaannddeerrííaa QQuuiinnttiiáánn 
Gandería familiar que nace do amor
pola terra nos anos 60. A gandería e
queixería está situada no Páramo
(Lugo), na ladeira dunha montaña.
Esta orografía permitiu que a
queixería sexa subterránea,
respectando a contorna e sen
impacto paisaxístico. Foron pioneiros
na venda directa de leite
pasteurizado sen ningún tipo de
conservante e actualmente
diferéncianse polos seus queixos
artesáns, moldeados e volteados un a
un, o que fai que sexan únicos. 
 
• AAmmaarreellaannttee 
Nace no 2013 co obxectivo de
recuperar os soutos abandonados e
reactivar a produción de castañas de
calidade, elaborando produtos con
valor engadido comercializados baixo
o selo de Castañas de Galicia.
Ademais da venda de castañas secas
tratadas nun secadoiro alimentado
con biomasa, elabora e comercializa
fariña de castaña e bica de castaña.
En todos os casos, o ingrediente base
distintivo é a castaña amarelante do
Macizo Central Ourensán. 
 
• AAddeeggaass CCeellmmee 
Dori e Jorge son dous enxeñeiros de
formación que decidiron dar un xiro
ás súas vidas para converter a súa
paixón no seu proxecto vital. Celme, a
súa adega, nace no ano 2016 na D.O.
Ribeiro, na parroquia de Astariz
(Castrelo de Miño). Os seus viños e
vermú son o resultado dun traballo
ecolóxico e minucioso utilizando
exclusivamente castes autóctonas
para elaborar produtos singulares e
únicos. Celme é tamén unha aposta
moi clara polo potencial do rural
galego e así o amosan nas diferentes
actividades de enoturismo que
ofrecen na súa adega, rodeada de
patrimonio, historia e paisaxe.



Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación
Consello da Cultura Galega

Coordinan
Elisa Fernández Rei
Eva Sánchez Amboage

Lugar
Adegas Celme  
Astariz n.22 
Castrelo de Miño

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición no formulario habilitado no
evento en www.consellodacultura.gal

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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