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“A Miña Horta é a Túa” é un proxecto vivo e estacional, de xuño a outubro, e contará con “A Miña Horta é a Túa” é un proxecto vivo e estacional, de xuño a outubro, e contará con 
dúas fases,  unha en 2020 con voluntariado local e outra  en 2021 con voluntariado local dúas fases,  unha en 2020 con voluntariado local e outra  en 2021 con voluntariado local 
e internacional do ámbito da Unión Europea, contará con un Equipo de Coordinación e internacional do ámbito da Unión Europea, contará con un Equipo de Coordinación 
para organizar persoas voluntarias e hortas particulares por unha banda e para para organizar persoas voluntarias e hortas particulares por unha banda e para 
organizar as labouras de recolección, catalogación e reparto de víveres -todas as organizar as labouras de recolección, catalogación e reparto de víveres -todas as 
persoas voluntrias formación en materia de voluntariado, horticultura básica e persoas voluntrias formación en materia de voluntariado, horticultura básica e 
igualdade no voluntariado- e tamén para establecer convenios con empresas de igualdade no voluntariado- e tamén para establecer convenios con empresas de 
transporte e embalaxe.transporte e embalaxe.

Este mismo equipo elaborará un mapa de acción para Este mismo equipo elaborará un mapa de acción para 
actuar de forma eficiente tanto dende o punto de vista actuar de forma eficiente tanto dende o punto de vista 
económico como ambiental, minimizando ao máximo os económico como ambiental, minimizando ao máximo os 
desprazamentos do persoal voluntario, primando a principio desprazamentos do persoal voluntario, primando a principio 
de proximidade.de proximidade.

A través da firma dun convenio cos Servizos Sociais do A través da firma dun convenio cos Servizos Sociais do 
Concello de Silleda, definiranse os detalles de clasificación, Concello de Silleda, definiranse os detalles de clasificación, 
adxudicación e distribución dos alimentos ás familias adxudicación e distribución dos alimentos ás familias 
acollidas ao programaacollidas ao programa

Dende Silleda, ampliando o ámbito de acción dunha Dende Silleda, ampliando o ámbito de acción dunha 
maneira orgánica, medrando co proxecto.maneira orgánica, medrando co proxecto.

A acción da Fundación Baiuca Verdescente está A acción da Fundación Baiuca Verdescente está 
destinada a crear unha rede de voluntariado social destinada a crear unha rede de voluntariado social 
colaborativo para achegar excedentes agrícolas de colaborativo para achegar excedentes agrícolas de 
particulares do Concello de Silleda a familias con particulares do Concello de Silleda a familias con 
baixos recursos ou persoas con mobilidade reducida.baixos recursos ou persoas con mobilidade reducida.

O concepto RURAL UP que traballa a Fundación O concepto RURAL UP que traballa a Fundación 
Baiuca Verdescente contempla a cooperación ao Baiuca Verdescente contempla a cooperación ao 
desarollo sostible do espacio rural de Galicia e fomenta desarollo sostible do espacio rural de Galicia e fomenta 
a diversificación da actividade económia. a diversificación da actividade económia. 

 Na coxuntura económica actual como consecuencia  Na coxuntura económica actual como consecuencia 
da crise do COVID 19 consideramos que hai un da crise do COVID 19 consideramos que hai un 
desaxuste entre excedentes agrícolas particulares desaxuste entre excedentes agrícolas particulares 
e necesidades alimentarias de producto fresco e e necesidades alimentarias de producto fresco e 
de calidade polas familias con baixos recursos. A de calidade polas familias con baixos recursos. A 
nosa Fundación pretende ofrecer a través da súa nosa Fundación pretende ofrecer a través da súa 
rede de persoas voluntarias unha resposta a estas rede de persoas voluntarias unha resposta a estas 
necesidades co obxetivo de contribuir a un equilibrio necesidades co obxetivo de contribuir a un equilibrio 
económico sen prexuízo para a economía agraria local. económico sen prexuízo para a economía agraria local. 

Onde? 

Cando?

Para quen?



Os obxetivos xerais: Inclusión e integración Os obxetivos xerais: Inclusión e integración 
social, combatir a desigualdade, accesibilidade social, combatir a desigualdade, accesibilidade 
á productos frescos e de calidade de primeira á productos frescos e de calidade de primeira 
necesidade por parte dos sectores poboacionais necesidade por parte dos sectores poboacionais 
desfavorecidos e crear rede de voluntariado, poñer desfavorecidos e crear rede de voluntariado, poñer 
en valor a pequena explotación no agro galego, así en valor a pequena explotación no agro galego, así 
como axuda na recolección aos propietarios de como axuda na recolección aos propietarios de 
hortas particulares, dar saída a excedentes agrícolas particulares.hortas particulares, dar saída a excedentes agrícolas particulares.

Elaborarase un dossier de boas prácticas para partillar aqueles Elaborarase un dossier de boas prácticas para partillar aqueles 
aspectos do proxecto que poidan resultar inspiradores ou de aspectos do proxecto que poidan resultar inspiradores ou de 
utilidade para outras entidades voluntarias.utilidade para outras entidades voluntarias.

30% particular

70% programa

50% Servizos Sociais

30% Persoas Voluntarias

20% Cestas Solidarias 

O sistema de recolecta 

rerá o seguinte: 



Según o artigo 7 dos Estatutos son fins da Fundación, entre Según o artigo 7 dos Estatutos son fins da Fundación, entre 
outros: outros: 

A promoción, fomento e difusión da cultura galega, considera-A promoción, fomento e difusión da cultura galega, considera-
da polo seu patrimonio arquitectónico, tradicións e historia, e, da polo seu patrimonio arquitectónico, tradicións e historia, e, 
especialmente, os aspectos relacionados co Camiño de San-especialmente, os aspectos relacionados co Camiño de San-
tiago e a Ruta do Románico en Galicia, dentro do ámbito territo-tiago e a Ruta do Románico en Galicia, dentro do ámbito territo-
rial correspondente aos a termos municipais de Silleda (Ponte-rial correspondente aos a termos municipais de Silleda (Ponte-
vedra) e Boqueixón (A Coruña)vedra) e Boqueixón (A Coruña)
--
A cooperación ao desarrollo sostible do espazo rural de Galicia A cooperación ao desarrollo sostible do espazo rural de Galicia 
e, concretamente, nos termos municipais de Silleda (Ponteve-e, concretamente, nos termos municipais de Silleda (Ponteve-
dra e Boqueixón (A Coruña), a partir dos seus propios recursos dra e Boqueixón (A Coruña), a partir dos seus propios recursos 
naturais, paisaxísticos, económicos e culturais. De forma xeral, naturais, paisaxísticos, económicos e culturais. De forma xeral, 
fomentar a diversificación da actividade económica en conso-fomentar a diversificación da actividade económica en conso-
nancia con aqueles recursos e e en especial, promocionar a nancia con aqueles recursos e e en especial, promocionar a 
agricultura ecolóxica, co obxetivo de mellorar as condicións de agricultura ecolóxica, co obxetivo de mellorar as condicións de 
vida na contorna. vida na contorna. 

A atención, formación, orientación e calquer forma de interven-A atención, formación, orientación e calquer forma de interven-
ción na problemática xerada por calquer tipo de exclusión so-ción na problemática xerada por calquer tipo de exclusión so-
cial nos entornos rurais sinalados.cial nos entornos rurais sinalados.

A promoción e realización de actividades de interese educativo, A promoción e realización de actividades de interese educativo, 
cultural, científico, deportivo e sanitario, de fomento da econo-cultural, científico, deportivo e sanitario, de fomento da econo-
mía solcial, de conservación do medio ambiente, de promoción mía solcial, de conservación do medio ambiente, de promoción 
do voluntariado ou outras de análogo interés humano e social, do voluntariado ou outras de análogo interés humano e social, 
no ámbito rural descrito. no ámbito rural descrito. 

Quen somos:


