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Novidades | Visita de estudo á cooperativa L'Olivera

L’Olivera é unha pequena cooperativa situada en Vallbona de les Monges, unha vila de 260 habitantes na
provincia de Lleida. Combina unha actividade económica baseada na elaboración de viños e aceites cunha
compoñente social, dirixida á inclusión de persoas con discapacidades. Como parte das actividades de
Symbios, realizouse unha visita de estudo para coñecer o proxecto. Máis información aquí.

Recursos Symbios

Humor

Galicia Saudable

Labranza

Chuvia de ideas arredor do
cambio demográfico e as
maneiras de afrontalo.

Este plan da Xunta de Galicia
pretende mellorar a calidade de
vida a través do deporte.

A Televisión de Galicia informou
sobre o Proxecto Symbios no
programa 'Labranza'.

Ler máis na web

Ler máis na web

Ler máis na web

Materiais

Philoxenia Plus

En todas as mans

Euromontana

Symbios foi convidado á
conferencia final deste
proxecto europeo.

A cooperativa Trespés realiza
un vídeo sobre as comunidades
de montes en Galicia.

A Asociación Europea Montana
celebra a súa IX Convención sobre
áreas de montaña en Bilbao.

Web

Vexa o vídeo

Web

Programa

Folleto

A entrevista. José Ramón Lete Lasa. Secretario xeral para o Deporte, Xunta de Galicia.
Como está a afectar a crise demográfica do rural á calidade de vida da
poboación e que sectores son os máis afectados?
Galicia non é inmune á xeneralizada problemática da crise demográfica en
Europa. Como noutras das sociedades do noso contorno europeo, a actual
tendencia mostra un claro envellecemento, estase producindo un importante
despoboamento do rural e a merma de sectores como a agricultura e a
gandería, vitais para a economía galega, acrecéntase ano a ano. A xente nova
acode a zonas urbanas en busca dun futuro que non visualiza no rural e os
nosos maiores buscan solucións na cidade para poder ter preto as atencións
sociosanitarias que precisan e cubrir outras necesidades para a mellora da
súa calidade de vida.
Ler máis na web

Este é o boletín electrónico do proxecto Symbios, unha iniciativa de encontro, intercambio e aprendizaxe sobre os
desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social da xente e dos territorios
de Galicia e doutras rexións europeas afectadas. Se ten calquera dúbida ou quere contarnos algo, contacte con nós desde aquí
e se quere deixar de recibir este boletín electrónico, faga clic aquí

