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Profesionalización e
desenvolvemento da viticultura na
IXP Ribeiras do Morrazo

1. Introdución
No ano 2013 a Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de
Pontevedra, á cal se sumaron máis de 200 explotacións vitivinícolas asociadas,
impulsou a creación dunha IXP que agrupara a unha serie de concellos das
comarcas de Pontevedra e O Morrazo.
No ano 2016, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, deu conta da solicitude de
rexistro da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo, mediante a
Orde do 16 de setembro de 2016 adoptando unha resolución favorable en relación
á mesma. Esta orde foi publicada no Diario Oficial de Galicia do día 23 de
setembro de 2016.
O día 10 de marzo de 2017, o Diario Oficial de Galicia publicou a orde pola que se
concede a protección nacional transitoria á Indicación Xeográfica Protexida (IXP)
Ribeiras do Morrazo. Isto significa que na campaña deste ano as adegas dos oito
concellos amparados baixo esta IXP e interesadas en producir e comercializar os
seus viños baixo este selo de calidade xa poderán facelo.
Os viños da IXP Ribeiras do Morrazo procederán exclusivamente dos viñedos da
zona de produción e elaboración constituída polos terreos aptos para a produción
de uva por debaixo dos 300 m de altitude dos concellos de Bueu, Cangas, Marín,
Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa deben estar inscritos no rexistro
vitícola.
Tras este recoñecemento, a inscrición final desta IXP deberá contar coa
aprobación da Comisión da Unión Europea agora en trámite.
Actualmente, de acordo cos datos do rexistro vitícola, nos 8 concellos que forman
a Indicación Xeográfica Protexida hai 2.340 hectáreas de viñedo, aínda que non
todas poderán fornecer viño á nova IXP xa que non son admisibles todas as
variedades que se cultivan senón aquelas de cultivo tradicional sinaladas no
correspondente prego de condicións da IXP.
Actualmente hai 4 pequenas adegas legalizadas nesta área xeográfica que
producen entre os 20.000 e os 30.000 litros anuais.

2. Programa formativo
2.1. Obxectivos
O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo está promovendo un
programa formativo, no marco do proceso de dinamización da IXP Ribeiras do
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Morrazo, que se sustenta nunha metodoloxía de formación-acción. O programa
formativo, de carácter práctico, pretende impulsar a participación activa e o
dinamismo dos axentes implicados no desenvolvemento e articulación da citada
IXP.
Para isto, preséntase unha proposta de traballo de conxuga accións formativas
diversas: cursos de formación, obradoiros formativos e visitas no territorio.
Os principais obxectivos que persegue esta proposta son:
1. Reforzar o empoderamento do sector de viticultores e adegueiros da zona
comprendida na IXP Ribeiras do Morrazo, fortalecendo o desenvolvemento desta
figura de protección da calidade.
2. Impulsar a xeración de iniciativas de emprendemento e emprego ligadas ao
mundo da viña e do viño na zona xeográfica.
3. Capacitar a diferentes axentes vinculados á produción, transformación e
comercialización, en diferentes técnicas orientadas á mellora da calidades dos
viños nesta zona.
4. Reforzar e cohesionar ao sector da viticultura, botando man de accións
formativas innovadoras que fomenten o coñecemento práctico e da realidade
social da súa contorna.

2.2. Contidos do programa
O programa formativo vertébrase en tres áreas específicas, nas que se
desenvolverán as seguintes acción formativas:

A. A planificación estratéxica para a consolidación da IXP Ribeiras do
Morrazo
Este bloque serve como espazo de presentación do proxecto, abordando unha
visión da realidade social do sector, en canto ao que supuxo a posta en marcha da
IXP, a súa consolidación , e as potencialidades que ten como elemento
dinamizador social, económico e ambiental no territorio.
Cursos de formación


Situación actual e contextualización do mundo do viño.

Obradoiros formativos



Dinámicas para o traballo en rede. Diagnose da realidade social da
viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo
Dinámicas para o traballo en rede. Retos e prioridades da viticultura na
IXP Ribeiras do Morrazo.
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Definimos a folla de ruta.

B. A dimensión social e organizativa da IXP Ribeiras do Morrazo
Esta área tentará formar ao colectivo na importancia de impulsar actividades
dunha maneira colaborativa, para reforzar á propia IXP, como estrutura social e
organizativa. Estas competencias contribuirán a mellorar a capacidade de
autoorganización do sector, evitando a fragmentación de intereses particulares
fronte a intereses xerais.
Cursos de formación




Marco de aplicación da IXP Ribeiras do Morrazo
Aplicación práctica dun modelo de IXP.
Dinámicas asociativas para o desenvolvemento rural

Obradoiros formativos



Definimos as nosas prioridades como grupo
Aprendemos doutras experiencias

C. Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura.
Esta área ten como principal obxectivo o de adquirir unha serie de competencias
profesionais no eido da viticultura, reforzando tamén a cohesión social do grupo de
axentes do territorio.

Cursos de formación





Coñecemento de castes e variedades autóctonas.
Fertilización e manexo do solo
Poda e sistemas de formación
Defensa vexetal, control de doenzas e pragas.

2.3. Calendario
A. Planificación estratéxica para a consolidación da IXP Ribeiras do Morrazo
DATA

HORA

14/07/17

16:00

ACTIVIDADE

Curso de formación CA1. Situación actual e
contextualización do mundo do viño.

LUGAR
C. Social
Riomaior
Vilaboa

3

Profesionalización e
desenvolvemento da viticultura na
IXP Ribeiras do Morrazo

15/07/17

10:00

21/07/17

16:00

28/07/17

16:00

29/07/17

10:00

Curso de formación CA2. Situación actual e
contextualización do mundo do viño.

Pazo da
Cultura
Pontevedra

Obradoiro de formación OA1: Dinámicas para o
traballo en rede. Diagnose da realidade social da
viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo.
Obradoiro de formación OA2: Dinámicas para o
traballo en rede. Retos e prioridades da viticultura na
IXP Ribeiras do Morrazo.
Obradoiro de formación OA3: Definimos a folla de
ruta.

C. Social
Riomaior
Vilaboa

B. Dimensión social e organizativa da IXP
DATA

HORA

08/09/17

17:00

15/09/17

17:00

22/09/17

17:00

06/10/17

17:00

29/09/17

17:00

ACTIVIDADE
Curso de formación CB1. Marco de aplicación da
IXP Ribeiras do Morrazo
Curso de formación CB2. Aplicación práctica dun
modelo de IXP.
Curso de formación CB3. Dinámicas asociativas
para o desenvolvemento rural
Obradoiro de formación OB1. Definimos as nosas
prioridades como grupo
Obradoiro de formación OB2. Aprendemos
doutras experiencias.

LUGAR

Pazo da
Cultura de
Pontevedra

C. Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura.
DATA

HORA

04/08/17

10:00

11/08/17

10:00

01/09/17

10:00

02/09/17

10:00

ACTIVIDADE
Curso de formación CC1. Coñecemento de castes
e variedades autóctonas.
Curso de formación CC2. Fertilización e manexo
do solo
Curso de formación CC3. Poda e sistemas de
formación
Curso de formación CC4. Defensa vexetal, control
de doenzas e pragas.

LUGAR

Bueu e
Cangas

Inscrición gratuíta no telefono de contacto 986 108 144 ou a través do correo
electrónico administracion@gdrpontevedramorrazo.eu
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