
VIII ENCONTRO O RURAL QUERE XENTE (Carrizáns, A Lama; xullo 2017)  - PROGRAMACIÓN XERAL PROVISIONAL 

 
XOVES 6 VENRES 7  SÁBADO 8 DOMINGO 9 

 Espertares 

9:00 ESPAZO COMESTIBLES 

9:30 ALMORZO 

10:00 
– 

13:00 

ESPAZO DESTREZAS 

ESPAZO SAÚDE e COIDADOS 

13:00 PRAZA DE INICIATIVAS E PROXECTOS 

14:00 XANTAR 

 DESCANSO E DISTENSIÓN 

16:30 
– 

19:00 

ESPAZO REDES e  OUTRAS ECONOMÍAS  DESPEDIDA E PECHE 

ESPAZO LIBERDADES  

19:00 LECER: XOGOS POPULARES ASEMBLEA XERAL  

21:00 POSTA EN COMÚN  

21:30 CEA  

 LECER  



VIII ENCONTRO O RURAL QUERE XENTE (Carrizáns, A Lama; xullo 2017)  - ESPAZOS 

COMESTIBLES  DESTREZAS 

Elaboración de bebidas en base a cereais e froitos secos  Afiado de ferramentas e motoserra 

Elaboración de queixo fresco  
(Bio)construción: obras na casa de Lucas (proxecto anfitrión da VIII Edición d’ORQX): 

tellado, paredes de adobe e baño en seco 

Recolección de plantas silvestres comestibles  
Colaboración na rehabilitación dunha sala do local da Asociación La Semilla (proxecto 

anfitrión da VIII Edición d’ORQX) 

Muiñada no muíño de Jurguen   

   

   

   

 

SAÚDE e COIDADOS 
 

REDES e OUTRAS ECONOMÍAS 

“Agora soRrio porque si” (autorregulamento das emocións saudables para 
o benestar e gozo) 

 
Decrecemento e economía do medio rural 

Ruta de plantas medicinais  Fortalecer vínculos e sinerxías entre movementos rurais e urbanos 

Elaboración artesanal de menciñas con plantas, cortizas, raíces e flores  Experiencia de aloxamento a donativo á beira do Camiño de Santiago 

Biodanza, saúde e coidado do corpo 
 Proxecto de investigación sobre o movemento agroecolóxico na Galiza como 

referente para construír a educación para unha alimentación sustentable 

  Dinamización da web d’ORQX: publicar artigos, eventos, mensaxes... 

  Proxectos integrais e moeda social 

   

 

 

 



LIBERDADES  XOGOS POPULARES E TEMPOS DE LECER 

Vulnerabilidade xurídica nos contextos rurais  Billarda e outros xogos tradicionais 

Cadeas e medio rural  Fútbol gaélico: deporte popular e mixto 

Criminalización e represión dos movementos sociais  Regueifas 

Cando a LGTBIfobia e a ruralfobia se dan a man   

   

   

   

 

Os espazos aínda están por completar coas propostas de obradoiros ou temas de diálogo que podedes seguir enviando a 

xornadasrurais@inventati.org ou deixar no foro correspondente da páxina web d’O Rural Quere Xente e que podedes atopar seguindo 

a seguinte ligazón: https://www.oruralquerexente.net/index.php/es/foros/general/90-propostas-obradoiros-encontro-veran-2017 

Pódense enviar propostas aínda que en principio non teñan demasiado acomodo nos espazos propostos, xa que estes son orientativos 

e poden reconfigurarse segundo as propostas coas que se conte finalmente. 
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VIII ENCONTRO O RURAL QUERE XENTE (Carrizáns, A Lama; xullo 2017)  - PRAZA DE INICIATIVAS E PROXECTOS 

Nesta VIII edición dos encontros O Rural Quere Xente estréase un novo espazo para o recoñecemento e difusión de iniciativas e 

proxectos. Trátase dunha praza central en torno á cal se distribuirán os espazos do encontro e na que se poderán presentar distintas 

propostas cada día na hora anterior ao xantar. Esta praza conformarase como un conxunto circular de puntos de información e un 

pedestal central dende o cal se poderá ir presentando ao resto de participantes cada iniciativa. O transporte e colocación do posto ou 

punto e material de información no formato que se estime oportuno correrá a cargo de cada iniciativa que se queira presentar. 

Cómpre aclarar que esta praza non é un espazo para a venta de produtos, senón para a información e a visibilización. 

Para poñer un posto na praza, é necesario escribir con anticipación a xornadasrurais@inventati.org e achegar información básica do 

que se quere presentar e en cal ou cales dos catro días da xornadas se prefire facelo. 
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