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Servirán de complemento á área expositiva xunto a actividades lúdicas
M. GARCÍA
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Seis xornadas técnicas servirán de complemento á área
expositiva da nova edición da Feira do Moble de Galicia, que
se desenvolverá na Estrada desde o 8 ao 16 de setembro.
As conferencias versarán desde asuntos específicos do
sector do moble a outros máis xerais como técnicas de
procura de emprego.
As xornadas técnicas comezará o luns 10 cunha conferencia
sobre certificación forestal, madeira legal e comercio xusto
impartida polo profesor da Escola de Enxeñería Forestal de
Pontevedra, Juan Picos Martín. O martes, día 11, impartirase
un seminario de motivación emprendedora a cargo de Mar
Iglesias Criado.
Un taller de mercadotecnia en liña dirixida por Jose Ramón
Porto Pedrido, docente experto en mercadotecnia,
organizado pola feira coa colaboración de BIC-Galicia, será
a proposta do mércores.
Pola súa banda, o xoves, a Dirección Xeral de Formación e
Colocación clausurará a etapa formativa 2011 e, á súa vez,
impartirá unha xornada sobre técnicas activas para a
procura de emprego. A relatora será a xefa do servizo de
orientación laboral da Consellería de Traballo, Teresa
Bernal.
O xoves haberá unha conferencia sectorial específica do
sector do moble. Será a cargo de CIS Madeira e os relatores
Manuel Carrillo e Montserrat Rodríguez abordarán os
factores de innovación no sector do moble.
O programa pecharase o sábado día 15 cun relatorio a preto
do asento e a arquitectura cos arquitectos do estudo
Undo-Redo, Luis Gil Pita e Cristina Neto Peñamaría.
Participación gratuíta
Desde a Feira do Moble recordan que os interesados en
acudir ás xornadas técnicas deben chamar ao teléfono 986
573 406 ou anotarse na páxina web oficial da cita,
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www.feiradomoble.com. A participación é gratuíta.
Ademais, das xornadas técnicas, a Feira do Moble tamén
programou actividades lúdicas para os visitantes, talles
como actuacións de maxia e humor.
Desde a organización da cita feiral tamén destacan o
respaldo institucional e o empresarial co que contan nesta
ocasión. «As institucións, conscientes do difícil momento que
estamos a atravesar a nivel económico, aúnan esforzos e
pechan filas para apoiar ao sector e ao certame que ata a
data, é único e punteiro en Galicia polas súas
características», afirman. Na Feira do Moble estarán
presentes a Xunta, a Deputación, o Concello, a cámara de
Comercio de Vilagarcía, ACE, CIS Madeira, o Igape ou a
Universidade de Vigo, entre outras.
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