
 

 

PRESENTACIÓN ABE  

PECHA KUCHA 

 

 

Xoves 9 de febreiro 

20:30 horas, sede da ABE 

 
A ABE ven apostando nos últimos anos pola idea de que a conxunción entre cultura e 
empresa pode ser un aliado á hora de favorecer a creación de iniciativas empresariais 
sostibles e rentables. 

En colaboración co departamento de cultura do concello de Boiro a ABE ven 
colaborando dende hai anos nesta idea organizando foros e xornadas na que se 
exploraba como a creatividade pode ser un factor de innovación e crecemento 
empresarial. 

Coa organización deste evento titulado A INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
ASOCIADA Á CREATIVIDADE pretendemos: 

 Por unha banda, amosar que a creatividade potencia a economía e o 
desenvolvemento local. 

 E por outra dar a coñecer ao tecido empresarial e cultural do Barbanza 
iniciativas emprendedoras que souberon conxugar INNOVACIÓN + 
CREATIVIDADE +CULTURA + EMPRESA. 

O obxectivo é que sirvan de referencia e aliciente para outras empresas e 
emprendedores a hora de iniciar unha aventura empresarial. 

¿Qué é Pecha Kucha? 

Creado en Tokio de 2003, Pecha Kucha xorde como un espazo interdisciplinar onde 
oradores de diversas disciplinas expoñen súas ideas e proxectos. O evento converteuse 
nunha celebración masiva expandíndose a máis de 400 cidades.  
 
Pecha Kucha diferenciase doutros eventos polo seu formato rápido de presentación 
baseado nunha simple idea: 20 imaxes x 20 segundos = 6 min 40 segundos para cada 
orador, sen dubida una potente dose de creatividade comprimida. 
 
Cada participante propón 20 imaxes, que se proxectan durante 20 segundos cada unha, e 
sobre elas fai a súa presentación.  

 

 

 

 

 

 

 



Participantes Pecha Kucha Boiro 

A INNOVACIÓN EMPRESARIAL ASOCIADA Á CREATIVIDADE 

1. Asociación galega de carpintería de Ribeira. 

Entidade que defende aos profesionais que se adican á construción de embarcacións de 
madeira en Galicia, unha actividade artesanal dun alto valor ecolóxico, impregnada da 
máis profunda sabedoría popular e que forma parte do patrimonio marítimo e cultural. 

Entenden que é necesario poñer en marcha os mecanismos oportunos para corrixir as 
eivas que están supoñendo un freo para un sector que, por outra banda, estase amosando 
como un elemento dinamizador para o aproveitamento dos recursos económicos e, 
consecuentemente, para a creación de riqueza. 

Cada vez ponse máis de manifesto que na acuicultura e na pesca artesanal, a construción 
naval en madeira é un elemento a ter en conta na modernización e optimización da nosa 
flota de baixura.  

2. Espacio Invisible Studio 

Empresa Boirense que realiza proxectos de amoblamento en plano, analizando as 
posibilidades e necesidades de cada estancia en fogares e  locais comerciais. 
 
O propietario, Juancho Ares, estudou na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre 
Mateo de Santiago de Compostela. Comezou cun pequeno estudio que pronto 
converteuse no que hoxe é Espacio Invisible.  
 
Aínda que deseña todo tipo de vivendas e establecementos comerciais, o que máis lle 
gusta é deseñar obxectos, por iso está preparando unha colección de 12 pezas orixinais 
que expoñerá a nivel nacional e presentará a concurso en feiras internacionais. 
 
Entende o deseño como a análise  funcional de cada espazo adaptado a cada persoa, a 
través dun  traballo de investigación dende unha perspectiva orixinal e única. 
 

3. Sargadelos Boiro 

“Terras galegas elaboradas con ideas do noso tempo". Baixo este lema resúmese a 
identidade de Sargadelos, dende que Antonio Raimundo Ibáñez puxera en marcha a 
principios do século XIX a iniciativa de converter as ricas arxilas galegas en 
innovadoras louzas decoradas. 

Sería xa entrado o século pasado cando Sargadelos culminara seu proxecto, engadindo 
ao caolín outra materia prima propia: a cultura galega, renovando os motivos, as formas 
e os colores xenuínos. 

Con esas mesmas terras, cultura e tradición de sempre, a empresa continúa puxando no 
mundo actual, con novas ideas que conxugan un dos proxectos más vitais do noso 
tempo. 

A tenda situada en Boiro inaugurouse o 20 de decembro do 2008 cunha exposición do 
artista galego Manuel Vázquez, que iniciou súa traxectoria con Sargadelos. 
Con este novo espazo pretenden  ser  un referente cultural para a difusión e 
dinamización da cultura na comarca do Barbanza. 
 
 



 

4. Rotogal s.l. 

Empresa de capital galego, con sede en Boiro e con vocación internacional. Fundada no 2005, 
están orgullosos de suministrar a nivel internacional produtos plásticos e solucións 
integrais de concepción, deseño e fabricación en Rotomoldeo cos máis altos estándares 
de calidade. 

Entenden o seu negocio dunha soa forma: ser os primeiros. Os primeiros en dar un paso 
cara a diante, os primeiros en deseñar produtos e servizos de calidade, os primeiros en 
adoptar as mellores prácticas e tecnoloxías produtivas, os primeiros en dar un servizo de 
confianza e facer as ideas realidade. 

5. Conservas Lou 

A fábrica está situada fronte á praia de Castiñeiras no municipio de Riveira.Tras máis de 
100 anos de actividade en 1.993 realiza as melloras necesarias para á fabricación de 
conservas de peixes e mariscos e pratos preparados de alta calidade e grande 
innovación. 
Iníciase entón a fabricación de algas mariñas en conserva, realizando campañas de 
divulgación dada a inexistencia dunha cultura gastronómica deste produto, hoxe xa 
afianzada en certos sectores da alta hostalaría. Na mesma época iniciase tamén a 
fabricación de Caviar de ourizo e afumados en conserva . 
 
Outra liña de produción foi a fabricación de produtos vexetais tales como as Castañas 
asadas en xarope e as Estrugas ao natural, ambos produtos de grande innovación. 
 
A política a seguir nun futuro, pasa pola fabricación destes produtos de maior valor 
engadido que a conserva clásica, baseada nas materias primas e auxiliares autóctonas de 
alta calidade e a transformación destas, e así posicionar no mercado produtos de grande 
innovación. 
 

6. Nordesía produccions 

Todo comezou en 1996 para promover ao grupo musical Berrogüeto, tras o cal 
seguiulles o máis granado da música tradicional galega. Dous socios, Vitor Belho e 
Paco Vieitez, moi vinculados ao mundo do teatro e a música de Galicia, converteron así 
en empresa unha labor altruísta de presentación de grupos noveis. 
 
Despois chegou a representación para Galicia de estrelas internacionais e a sucesión de 
encargos para organizar eventos culturais, ciclos de música ou festivais. 
 
Belho estaba moi ligado aos grupos de música tradicional e Vieitez dispoñía de 
loxística para espectáculos, ademais de ser unha figura moi valorada no mundo 
do teatro en Galicia. Eles os dous son a alma mater de Nordesía.  
 
Compran e venden espectáculos de artistas propios ou alleos. A produción e supervisión 
de eventos realízana só en Galicia, todo o demais xestionase sen fronteiras xeográficas. 
A representación para Galicia de varios artistas internacionais, é outra actividade que 
acapara agora mesmo boa parte do seu tempo e recursos. 
 
 



 
7. Sonaxe cooperativa galega 

 
É unha cooperativa de traballo asociado formada por catro persoas procedentes do 
mundo da música. Os socios tiñan os seus propios grupos e eran profesores na Escola 
Municipal de Música. A cooperativa xurdiu da necesidade da escola de música de ter 
unha xestora e na zona non existía ningunha empresa que dera estes servizo. 

 Este primeiro paso impulsounos a constituír a empresa e dedicarse á produción e 
promoción musical. A cooperativa dáballes ademais a posibilidade de poder xestionar 
os seus propios discos, polo que aproveitaron para poder editalos e traballar no que lles 
gusta. 
 
Cada socio leva diferentes estilos de música, un deles toca música Jazz, outro música 
funky, outro folk galego, e o cuarto encargase un pouco dos demais estilos de música e 
da parte administrativa e organizativa. Tocan en bandas de música tradicional, de jazz 
ou dirixen a Banda Municipal. 

Cando teñen un proxecto de gravación dun disco organízanse, dividen o traballo 
(gravación, deseño, editora, etc.) e coordínanse para levar a cabo o proxecto en 
conxunto. 
 
Aínda que só están nos comezos, xa sacaron tres discos, Enrique Paisal, Tevra y 
Supersanwich, e editan, producen e promocionan os seus traballos musicais ou os de 
outros grupos, crean selo discográfico e apoian e asesoran a outras persoas que se estean 
a iniciar na música.  


