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memoria 2021

 Con case 30 anos de vida, Expourense é un referente no sector da organización de congresos e 
convencións en Galicia. Foron, precisamente, esa experiencia e ese liderado, os que lle permitiron 
afrontar o 2021 con ilusión, optimismo e a solvencia que achega a súa ampla traxectoria.

 Grazas a estas calidades, o recinto feiral foi quen de reinventarse e adaptar o seu calendario habitual 
ao novo escenario que a pandemia sanitaria marcou en todos os eidos, tamén no económico e social. 
Nestas páxinas atoparedes con gran detalle o intenso calendario desenvolvido o pasado ano e que, xunto 
coa tradicional actividade feiral e deportiva -á que xa nos ten afeitos-, Expourense sumou unha 
novidade: converterse nun dos centros de vacinación masiva contra a covid-19 en Galicia.

 Parabéns a todo o equipo de profesionais que conforman este centro porque o ano 2021 supoñía 
facer fronte a difíciles retos que esta entidade soubo superar, tal e como amosan as cifras. O recinto 
acolleu un total de sete feiras, así como accións profesionais e eventos que permitiron reunir a 352 
expositores e máis de 36.000 visitantes.

 Ademais, a pista de atletismo volveu ser un punto de encontro de importantes competicións 
deportivas -15 en total- seguidas por máis de 4.000 espectadores, entre as que destacou o XXXII 
Campionato de España Máster de Pista Cuberta. Un acontecemento que reafirma Expourense como 
punto de referencia nacional do atletismo, xa que se lograron tres récords mundiais e 16 de España; e 
sobre todo evidencia o acerto de apostar pola multifuncionalidade neste recinto, diversificando así as 
actividades e o público obxectivo.

 Durante 2021, estas instalacións tamén deixaron constancia da súa polivalencia ao destinar 155 días 
a albergar cribados masivos e a vacinación a través de máis de 340.000 doses.

 En definitiva, soubo dar unha importante lección de resiliencia pois o seu esforzo e determinación 
permitiron que a Fundación non detivera a súa actividade en ningún momento, nin deixara de celebrar 
accións profesionais, formativas e deportivas.

 Agardamos que este ano 2022, da man do Xacobeo e do compromiso da Xunta de seguir traballando 
desde a colaboración como garante do éxito futuro, Expourense poida seguir medrando e achegándose 
a todos os obxectivos que se propoña.

 Francisco Conde López
 Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia
 Presidente do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense - Expourense
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CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL

352 expositores
400.000 visitas (actividade feiral + deportiva + sanitaria)

45  países representados (participación de profesionais presencialmente ou en liña nos eventos híbridos)

Albania
Alemaña
Arxentina
Austria
Bélxica
Brasil

Canadá
Chile
China

Colombia
Costa Rica

Croacia
Cuba

Dinamarca
Dubái

Ecuador
España

Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia

Guinea Ecuatorial
Hungría

Irán

Irlanda
Italia

Lituania
México

Noruega
Nicaragua
O Salvador

Países Baixos
Panamá

Perú
Polonia
Portugal

Reino Unido
República Checa

Rusia
Suecia
Suíza

Tailandia
Túnez

Uruguai
Venezuela

Xapón

Actividade Feiral
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A.C.A.U.T.O.
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE
AUTOMÓVILES DE OURENSE

Organizan: Colabora:

III Car Outlet
4, 5 e 6 de xuño

 Primeira cita presencial celebrada en Expourense tras a 
pandemia.

 Salón organizado por Expourense coa colaboración da 
Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Ourense, 
A.C.A.U.T.O. e que contou co patrocinio de ABANCA.

 Presenza de 16 concesionarios da provincia de Ourense 
asociados a A.C.A.U.T.O. que representaban a 22 marcas.

 Cita vencellada a un dos sectores comerciais de maior peso 
da provincia, o da automoción. Vendéronse 151 vehículos.

actividade feiral
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· Expositores: 16

· Superficie total: 8.000 m2

· Periodicidad: Anual

· Orientación: Público xeral

· Visitantes: 3.300

· Carácter: Monográfico

· Ámbito: Internacional
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España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

Ourense Vinis Terrae
9º Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade
14 e 15 de xuño

 Primeira edición en formato híbrido. 

 Única feira internacional dos viños e licores de Galicia. 100% 
galega e 100% profesional na que participaron como expositores 
adegas, cooperativas e embotelladores de augardentes e licores 
tradicionais galegos adscritos a algún dos seis Consellos 
Reguladores de Denominación de orixe galegos: Ribeiro, Ribeira 
Sacra, Monterrei, Valdeorras, Rías Baixas e Licores e Augardentes 
Tradicionais de Galicia e de tres das IXP de Viños de Galicia (Val do 
Miño, Barbanza e Iria e Ribeiras do Morrazo).

 Centro de Negocios Internacional. 687 citas entre adegueiros 
e importadores / distribuídores / profesionais da restauración 
procedentes de 25 países. Ferramenta de internacionalización ao 
servizo das pequenas empresas.

 ACTIVIDADES:

 · Túnel do Viño con 200 referencias.
 · Masterclass de expertos sobre as uvas autóctonas de 

Galicia previas á feira.
 · Catas comentadas de viños e licores premiados cos Acios 

ou Potes de Ouro das Catas Oficiais de Galicia.
 · II Cata Extraordinaria Ourense Vinis Terrae na que 

participaron 120 referencias.
 · Presentación Monográfico sobre a Mencía da EVEGA.
 · Visitas a consellos reguladores e adegas.
 · Obradoiros e xornadas sobre ferramentas dixitais para a 

comercialización do viño.

actividade feiral
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· Expositores: 69

· Superficie total: 3.000 m2

· Periodicidad: Bienal

· Orientación: Profesional

· Visitantes: 770

· Carácter: Monográfico

· Ámbito: Internacional

· Web: www.vinisterrae.es

inorde
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A.C.A.U.T.O.
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE
AUTOMÓVILES DE OURENSE

Organizan:

Salón do Automóbil

 Salóns organizados por Expourense coa colaboración da 
Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Ourense, 
A.C.A.U.T.O. 

 Maior concentración de vehículos na provincia de Ourense no 
2021.

 Presenza de todos os concesionarios da provincia de Ourense 
asociados a A.C.A.U.T.O. 300 vehículos vendidos entre os dous 
salóns.

 Salón Novo: Presentación de 30 novidades en 21 marcas e 
dos vehículos que se van comercializar de cara a campaña do 
2022. Presentación de novos modelos en primicia en España.

 Salón de Ocasión: Ampla oferta de vehículos de Ocasión: quilómetro cero, seminovo, de dirección, 
susbtitución, segunda man, etc. Asesoramento profesional no proceso de compra-venda. 

 Colaboración con Cáritas. Por cada vehículo vendido, o concesionario correspondente fixo unha 
doazón a esta entidade, contando tamén coa colaboración de Expourense.

 Sorteo dun desconto de 6.000 euros entre os visitantes que pechen a compra dun vehículo no salón. 
A gañadora foi Natividad Cid, de Allariz.

actividade feiral
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· Expositores: 32

· Superficie total: 16.000 m2

· Periodicidad: Anual

· Orientación: Público xeral

· Visitantes: 7.000

· Carácter: Monográfico

· Ámbito: Internacional

Salón do Automóbil
Vehículo Novo
1 a 3 de outubro

Salón do Automóbil
Vehículo de Ocasión
8 a 10 de outubro

12º Edición 12º Edición

A.C.A.U.T.O.
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE
AUTOMÓVILES DE OURENSE
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MEMORIA
ANTIGA

Antiq Auria
5º Feira Internacional de Antigüidades
15 a 17 de outubro

 Organizada pola asociación “Memoria Antiga”. Con 
expositores de España, Portugal e Suíza. 

 Punto de encontro de nostálxicos con multitude de obxectos 
únicos e cheos de historia divididos en antigüidades, 
coleccionismo e vintage.

 Obxectivos: poñer en valor o antigo e que a xente conserve e 
lle teña cariño ás cousas vellas porque son parte da súa historia e 
promover o hábito de mercar antigüidades. 

 Poxa de antigüidades.

actividade feiral
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· Expositores: 35

· Superficie total: 2.500 m2

· Periodicidad: Anual

· Orientación: Público xeral

· Visitantes: 2.500

· Carácter: Monográfico

· Ámbito: Internacional
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Xantar
22º Salón Internacional de Gastronomía e Turismo
Do 3 ó 7 de novembro

 Centrada na “Gastronomía dos Camiños”. Edición especial 
Xacobeo 21-22.
 
 Punto de reencontro dos profesionais da gastronomía, 
hostalería e enoturismo logo da pandemia. Primeira edición 
celebrada no segundo semestre do ano.

 Reinvención para ofrecerlle ao visitante unha experiencia 
segura (menos restaurantes, aulas de actividades máis amplas, 
corredores anchos...).

 7 restaurantes: “Ourense, destino enOUgastronómico”; Sabores de Ourense; Porto da Guarda; 
Concello do Irixo; Concello da Arnoia; A Ponte - Antiga Leiteiría e Federación de Razas Autóctonas de 
Galicia (BOAGA).

actividade feiral
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· Expositores: 160

· Superficie total: 12.000 m2

· Periodicidad: Anual

· Orientación: Mixta

· Visitantes: 18.000

· Carácter: Monográfico

· Ámbito: Internacional

 (BOE 22/12/2020)

· Web: www.xantar.org
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D E S D E  1 8 6 7

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 ACTIVIDADES:

 · Dúas aulas gastronómicas (Aula Medio Rural by Brico Centro e Aula Grupo Cuevas), unha de cata e 
un Túnel do Viño e Licores e Augardentes Tradicionais cun cento de referencias.

 · Máis de 100 experiencias enogastronómicas con chefs de España, Portugal, Costa Rica e Perú. 

 · VIII Encontro de Bloggers Gastronómicos e Turísticos con 30 blogueiros.

 · XVII Encontro Internacional de Cofrarías que reuniu a 30 entidades.

 · V Workshop de Turismo Gastronómico. Novidade: misión de importadores de produtos gourmet.

actividade feiral
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Colabora:

SPORTUR GALICIA
4º Salón do Deporte e Turismo Activo
19 e 20 de novembro

 Obxectivo de “Vender Galicia” como un destino privilexiado, 
atractivo e seguro para o turismo activo e contribuír á 
desestacionalización do turismo na nosa comunidade achegando 
visitantes de proximidade a Galicia a través do deporte.

 Xornadas técnicas profesionais que presentaron casos de 
éxito sobre a oferta dun destino baseada no binomio 
turismo+deporte.

 Participaron como expositores federacións deportivas que 
organizaron o programa de actividades e concellos galegos onde 
o turismo de natureza xoga un papel esencial na súa oferta ó 
visitante.

 Campionatos e competicións na pista de atletismo cuberta.

 4º Workshop de Turismo Activo de Galicia con maioristas de 
viaxes especializados neste sector procedentes de España e 
Portugal. 

 II Trail Nocturna Ourense organizada por RunManiak.

actividade feiral
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· Expositores: 30

· Superficie total: 3.000 m2

· Periodicidad: Anual

· Orientación: Público xeral

· Visitantes: 3.500

· Carácter: Multisectorial

· Ámbito: Internacional

· Web: www.sporturgalicia.com
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PATROCINAN:

ORGANIZAN:

Termatalia
Accións profesionais vencelladas a Termatalia, Feira 
Internacional do Turismo Termal
Do 15 ó 17 de setembro

 2º Congreso Internacional sobre Auga e Saúde 

 Organizado por Termatalia, Feira Internacional do Turismo 
Termal, de Saúde e Benestar. Celebrouse, por primeira vez, de 
xeito conxunto co IV Simposio Internacional sobre Termalismo e 
Calidade de Vida promovido polo Campus Auga da Universidade 
de Vigo.

 Participación de 72 relatores de 12 países. 500 inscritos de 29 
países de 4 continentes.

 Formato híbrido entre presencial e en liña. 

 Edición bilingüe español e inglés con sistema de tradución 
simultánea.

 Análise dos desafíos e oportunidades do termalismo tras a 
pandemia e a reivindicación dos balnearios como centros 
sanitarios foron os fíos condutores deste congreso que ofreceu 
máis de 10 horas de formación diarias. Especial participación da 
Cátedra de Hidroloxía Médica da USC.

actividade feiral
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· Relatores: 72 de 12 países

· Inscritos: 500 de 29 países

· Formato: Híbrido

· Web: www.termatalia.com
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COLABORAN:
CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA

 ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS:

 · Workshop especializado en Turismo de 
Saúde e Benestar: Contou coa participación 
de 24 touroperadores de 6 países que 
mantiveron reunións de negocio híbridas 
cos destinos colaboradores (Galicia, Murcia, 
Estremadura e Arxentina).

 · 18ª Cata Internacional de Augas de 
Termatalia: Participaron unha quincena de 
marcas de auga mineral envasada de 
España, Francia e Portugal.

 · Accións formativas: Seminario de 
especialización en augas minerais.

 · Showcooking de clausura con produtos 
autóctonos dos concellos que integran o 
GDR Carballiño - Ribeiro.

actividade feiral
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CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA
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Rogelio Martínez, novo director xerente de Expourense

 A actividade institucional do ano 2021, estivo 
marcada polo nomeamento, no mes de maio, de 
Rogelio Martínez González como novo director xerente 
da Fundación Expourense. 

 Rogelio Martínez conta cunha dilatada traxectoria 
profesional que comezou en 1979 cando se converteu 
no alcalde máis novo de España sendo elixido rexedor 
de A Arnoia, concello ourensán ubicado en pleno 
corazón do Ribeiro, cargo no que estivo 30 anos. 

 Tamén foi vicepresidente da Deputación Provincial 
de Ourense durante 18 anos e posteriormente foi 
tamén delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, postos dende os que traballou, sobre todo, 
para impulsar o sector primario ourensán apoiando accións que implicasen a súa saída ao mercado 
internacional e o aumento da súa capacidade innovadora.

 Rogelio Martínez chegou a Expourense co reto de contribuír á reactivación do tecido empresarial 
ourensán logo da pandemia e de dirixir un recinto referente en Galicia. 

 Unha vez tomada a posesión do cargo, o novo director xerente realizou unha serie de visitas 
institucionais aos membros do Padroado da Fundación Expourense e a distintos representantes do tecido 
empresarial da provincia de Ourense.

actividade institucional
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Convenio co CRDO Monterrei 

 O C.R.D.O. Monterrei ratificou un ano máis a súa condición de colaborador fixo de Expourense a través 
da sinatura dun convenio asinado pola presidenta do Consello Regulador, Lara da Silva, e o director 
xerente de Expourense, Rogelio Martínez. Grazas á súa condición de entidade colaboradora, a 
Denominación de Orixe Monterrei puido estar presente en todas as accións promocionais, feiras e 
eventos organizados polo recinto no 2021.

Global Exhibitions Day

 Fundación Expourense sumouse un ano máis á celebración do Día Mundial das Feiras, o Global  
Exhibitions  Day (GED) que reivindica a relevancia da actividade feiral, dos seus efectos e repercusión 
económica e social. A situación de crise mundial provocada pola pandemia conlevou, durante máis dun 
ano, a cancelación, aprazamento ou reconversión a evento virtual de todas as feiras a nivel mundial. 
Desde Expourense insitiuse en destacar o papel que van xogar as feiras comerciais na reconstrución e 
reactivación económica, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Entrega de Premios ViniEspaña

 O director xerente de Expourense participou no Parque Náutico de Castrelo de Miño na entrega de 
diplomas aos viños de adegas galegas gañadores no certame ViniEspaña 2021, prestixioso concurso 
nacional que organiza a Federación Española de Enoloxía. Este acto estivo organizado pola Asociación 
Galega de Enólogos – AGE e nel participou o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense e 
vicepresidente executivo de Expourense, Gabriel Alén, entre outras autoridades.

Global Wellness Day

 Termatalia celebrou unha vez máis o Día Mundial do Benestar (Global  Wellness  Day), un evento cuxo 
lema é “Eu digo si!”, que transcende fronteiras e que se celebra a nivel global o segundo sábado de cada 
mes de xuño. O obxectivo desta xornada de reflexión é impulsar o benestar e fomentar un estilo de vida 
proactivo e saudable. Con esta iniciativa, búscase crear conciencia social sobre as consecuencias e a 
importancia que teñen a prevención e o benestar na saúde das persoas.

Entrega de “Platos de Oro” de Radio Turismo

 O director de Xantar foi convidado a participar na entrega dos “Platos de Oro” de Radio Turismo a 
distintos restaurantes da provincia de Ourense. Celebrouse no Restaurante “El Coto” e estivo organizado 
pola Escola de Hostalería e Turismo de Ourense.
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Medalla de Ouro de Galicia

 A Xunta de Galicia entregou a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais que traballaron no dispositivo de Vacinación 
Masiva contra a COVID-19. Os responsables sanitarios elixiron a Alberto Otero, traballador de Expourense, como 
representante do persoal de todos os recintos galegos que foron convertidos en grandes vacinódromos e onde a palabra 
“cooperación” cobrou todo o seu sentido. Esta medalla foi entregada polo SM Rei de España Felipe VI, polo presidente do 
Goberno de España, Pedro Sánchez, e polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez.

Encontro Villas Termales

 Termatalia promocionouse no XIV Encontro de “Villas Termales” de España celebrado o mes de 
outubro en Baños de Montemayor (Cáceres - Estremadura). O director da feira convidou ás vilas termais, 
entidades onde o turismo de saúde xoga un papel fundamental no seu desenvolvemento socioeconómico, 
a participar en Termatalia 2022.

Presentación de Xantar en Santiago de Compostela

 Xantar adicou a súa edición de 2021 a promocionar a “Gastronomía do Camiños” e por iso organizou 
unha presentación previa do salón en Compostela, no Centro Superior de Hostalería de Galicia, na que o 
chef Domingo González, responsable do menú dun dos 7 restaurantes que ofrece o salón nesta edición, 
realizou un showcooking no que elaborou a súa versión dos “Petiscos dos Camiños”. Participaron nesta 
presentación a directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro; a directora do CSHG, Marta 
Fernández; o presidente da D.Ou. Ribeiro, Juan Manuel Casares, e o director de  Xantar, Rogelio Martínez. 

Presentación de Xantar en Lugo

 Xantar 2021 presentouse en Lugo co obxectivo de convidar aos lucenses a visitar o salón. Nesta 
presentación participaron a deputada de Turismo provincial, Pilar García Porto, e o director de  Xantar, 
Rogelio Martínez. Esta cita conta desde fai varias edicións co apoio da Deputación Provincial de Lugo que 
participa activamente en Xantar, xa que conta cun stand promocional dos seus recursos  
enogastronómicos e turísticos e organiza ademais varias actividades. A provincia contou ademais cun día 
dedicado.

Mesa redonda “Auga, recurso crave”

 O director de Termatalia participou no mes de decembro na mesa redonda sobre "A auga, un recurso 
crave para o desenvolvemento económico e empresarial" promovida polo Círculo de Empresarios de 
Galicia e celebrada no Centro Cultural da Deputación de Ourense. Participou xunto a outros membros do 
comité asesor de Termatalia como o xerente de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, ou o xerente do 
Grupo Caldaria, Javier Soto. 

Campaña Solidaria Amencer

 Expourense participou un ano máis na Campaña Solidaria “Peso x Kilos” promovida pola Asociación 
Xuvenil Amencer con motivo do Nadal. 

Convenio co CRDO Monterrei 

 O C.R.D.O. Monterrei ratificou un ano máis a súa condición de colaborador fixo de Expourense a través 
da sinatura dun convenio asinado pola presidenta do Consello Regulador, Lara da Silva, e o director 
xerente de Expourense, Rogelio Martínez. Grazas á súa condición de entidade colaboradora, a 
Denominación de Orixe Monterrei puido estar presente en todas as accións promocionais, feiras e 
eventos organizados polo recinto no 2021.

Global Exhibitions Day

 Fundación Expourense sumouse un ano máis á celebración do Día Mundial das Feiras, o Global  
Exhibitions  Day (GED) que reivindica a relevancia da actividade feiral, dos seus efectos e repercusión 
económica e social. A situación de crise mundial provocada pola pandemia conlevou, durante máis dun 
ano, a cancelación, aprazamento ou reconversión a evento virtual de todas as feiras a nivel mundial. 
Desde Expourense insitiuse en destacar o papel que van xogar as feiras comerciais na reconstrución e 
reactivación económica, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Entrega de Premios ViniEspaña

 O director xerente de Expourense participou no Parque Náutico de Castrelo de Miño na entrega de 
diplomas aos viños de adegas galegas gañadores no certame ViniEspaña 2021, prestixioso concurso 
nacional que organiza a Federación Española de Enoloxía. Este acto estivo organizado pola Asociación 
Galega de Enólogos – AGE e nel participou o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense e 
vicepresidente executivo de Expourense, Gabriel Alén, entre outras autoridades.

Global Wellness Day

 Termatalia celebrou unha vez máis o Día Mundial do Benestar (Global  Wellness  Day), un evento cuxo 
lema é “Eu digo si!”, que transcende fronteiras e que se celebra a nivel global o segundo sábado de cada 
mes de xuño. O obxectivo desta xornada de reflexión é impulsar o benestar e fomentar un estilo de vida 
proactivo e saudable. Con esta iniciativa, búscase crear conciencia social sobre as consecuencias e a 
importancia que teñen a prevención e o benestar na saúde das persoas.

Entrega de “Platos de Oro” de Radio Turismo

 O director de Xantar foi convidado a participar na entrega dos “Platos de Oro” de Radio Turismo a 
distintos restaurantes da provincia de Ourense. Celebrouse no Restaurante “El Coto” e estivo organizado 
pola Escola de Hostalería e Turismo de Ourense.

actividade institucional
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Medalla de Ouro de Galicia

 A Xunta de Galicia entregou a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais que traballaron no dispositivo de Vacinación 
Masiva contra a COVID-19. Os responsables sanitarios elixiron a Alberto Otero, traballador de Expourense, como 
representante do persoal de todos os recintos galegos que foron convertidos en grandes vacinódromos e onde a palabra 
“cooperación” cobrou todo o seu sentido. Esta medalla foi entregada polo SM Rei de España Felipe VI, polo presidente do 
Goberno de España, Pedro Sánchez, e polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez.

Encontro Villas Termales

 Termatalia promocionouse no XIV Encontro de “Villas Termales” de España celebrado o mes de 
outubro en Baños de Montemayor (Cáceres - Estremadura). O director da feira convidou ás vilas termais, 
entidades onde o turismo de saúde xoga un papel fundamental no seu desenvolvemento socioeconómico, 
a participar en Termatalia 2022.

Presentación de Xantar en Santiago de Compostela

 Xantar adicou a súa edición de 2021 a promocionar a “Gastronomía do Camiños” e por iso organizou 
unha presentación previa do salón en Compostela, no Centro Superior de Hostalería de Galicia, na que o 
chef Domingo González, responsable do menú dun dos 7 restaurantes que ofrece o salón nesta edición, 
realizou un showcooking no que elaborou a súa versión dos “Petiscos dos Camiños”. Participaron nesta 
presentación a directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro; a directora do CSHG, Marta 
Fernández; o presidente da D.Ou. Ribeiro, Juan Manuel Casares, e o director de  Xantar, Rogelio Martínez. 

Presentación de Xantar en Lugo

 Xantar 2021 presentouse en Lugo co obxectivo de convidar aos lucenses a visitar o salón. Nesta 
presentación participaron a deputada de Turismo provincial, Pilar García Porto, e o director de  Xantar, 
Rogelio Martínez. Esta cita conta desde fai varias edicións co apoio da Deputación Provincial de Lugo que 
participa activamente en Xantar, xa que conta cun stand promocional dos seus recursos  
enogastronómicos e turísticos e organiza ademais varias actividades. A provincia contou ademais cun día 
dedicado.

Mesa redonda “Auga, recurso crave”

 O director de Termatalia participou no mes de decembro na mesa redonda sobre "A auga, un recurso 
crave para o desenvolvemento económico e empresarial" promovida polo Círculo de Empresarios de 
Galicia e celebrada no Centro Cultural da Deputación de Ourense. Participou xunto a outros membros do 
comité asesor de Termatalia como o xerente de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, ou o xerente do 
Grupo Caldaria, Javier Soto. 

Campaña Solidaria Amencer

 Expourense participou un ano máis na Campaña Solidaria “Peso x Kilos” promovida pola Asociación 
Xuvenil Amencer con motivo do Nadal. 



Convenio co CRDO Monterrei 

 O C.R.D.O. Monterrei ratificou un ano máis a súa condición de colaborador fixo de Expourense a través 
da sinatura dun convenio asinado pola presidenta do Consello Regulador, Lara da Silva, e o director 
xerente de Expourense, Rogelio Martínez. Grazas á súa condición de entidade colaboradora, a 
Denominación de Orixe Monterrei puido estar presente en todas as accións promocionais, feiras e 
eventos organizados polo recinto no 2021.

Global Exhibitions Day

 Fundación Expourense sumouse un ano máis á celebración do Día Mundial das Feiras, o Global  
Exhibitions  Day (GED) que reivindica a relevancia da actividade feiral, dos seus efectos e repercusión 
económica e social. A situación de crise mundial provocada pola pandemia conlevou, durante máis dun 
ano, a cancelación, aprazamento ou reconversión a evento virtual de todas as feiras a nivel mundial. 
Desde Expourense insitiuse en destacar o papel que van xogar as feiras comerciais na reconstrución e 
reactivación económica, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Entrega de Premios ViniEspaña

 O director xerente de Expourense participou no Parque Náutico de Castrelo de Miño na entrega de 
diplomas aos viños de adegas galegas gañadores no certame ViniEspaña 2021, prestixioso concurso 
nacional que organiza a Federación Española de Enoloxía. Este acto estivo organizado pola Asociación 
Galega de Enólogos – AGE e nel participou o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense e 
vicepresidente executivo de Expourense, Gabriel Alén, entre outras autoridades.

Global Wellness Day

 Termatalia celebrou unha vez máis o Día Mundial do Benestar (Global  Wellness  Day), un evento cuxo 
lema é “Eu digo si!”, que transcende fronteiras e que se celebra a nivel global o segundo sábado de cada 
mes de xuño. O obxectivo desta xornada de reflexión é impulsar o benestar e fomentar un estilo de vida 
proactivo e saudable. Con esta iniciativa, búscase crear conciencia social sobre as consecuencias e a 
importancia que teñen a prevención e o benestar na saúde das persoas.

Entrega de “Platos de Oro” de Radio Turismo

 O director de Xantar foi convidado a participar na entrega dos “Platos de Oro” de Radio Turismo a 
distintos restaurantes da provincia de Ourense. Celebrouse no Restaurante “El Coto” e estivo organizado 
pola Escola de Hostalería e Turismo de Ourense.
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Medalla de Ouro de Galicia

 A Xunta de Galicia entregou a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais que traballaron no dispositivo de Vacinación 
Masiva contra a COVID-19. Os responsables sanitarios elixiron a Alberto Otero, traballador de Expourense, como 
representante do persoal de todos os recintos galegos que foron convertidos en grandes vacinódromos e onde a palabra 
“cooperación” cobrou todo o seu sentido. Esta medalla foi entregada polo SM Rei de España Felipe VI, polo presidente do 
Goberno de España, Pedro Sánchez, e polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez.

Encontro Villas Termales

 Termatalia promocionouse no XIV Encontro de “Villas Termales” de España celebrado o mes de 
outubro en Baños de Montemayor (Cáceres - Estremadura). O director da feira convidou ás vilas termais, 
entidades onde o turismo de saúde xoga un papel fundamental no seu desenvolvemento socioeconómico, 
a participar en Termatalia 2022.

Presentación de Xantar en Santiago de Compostela

 Xantar adicou a súa edición de 2021 a promocionar a “Gastronomía do Camiños” e por iso organizou 
unha presentación previa do salón en Compostela, no Centro Superior de Hostalería de Galicia, na que o 
chef Domingo González, responsable do menú dun dos 7 restaurantes que ofrece o salón nesta edición, 
realizou un showcooking no que elaborou a súa versión dos “Petiscos dos Camiños”. Participaron nesta 
presentación a directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro; a directora do CSHG, Marta 
Fernández; o presidente da D.Ou. Ribeiro, Juan Manuel Casares, e o director de  Xantar, Rogelio Martínez. 

Presentación de Xantar en Lugo

 Xantar 2021 presentouse en Lugo co obxectivo de convidar aos lucenses a visitar o salón. Nesta 
presentación participaron a deputada de Turismo provincial, Pilar García Porto, e o director de  Xantar, 
Rogelio Martínez. Esta cita conta desde fai varias edicións co apoio da Deputación Provincial de Lugo que 
participa activamente en Xantar, xa que conta cun stand promocional dos seus recursos  
enogastronómicos e turísticos e organiza ademais varias actividades. A provincia contou ademais cun día 
dedicado.

Mesa redonda “Auga, recurso crave”

 O director de Termatalia participou no mes de decembro na mesa redonda sobre "A auga, un recurso 
crave para o desenvolvemento económico e empresarial" promovida polo Círculo de Empresarios de 
Galicia e celebrada no Centro Cultural da Deputación de Ourense. Participou xunto a outros membros do 
comité asesor de Termatalia como o xerente de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, ou o xerente do 
Grupo Caldaria, Javier Soto. 

Campaña Solidaria Amencer

 Expourense participou un ano máis na Campaña Solidaria “Peso x Kilos” promovida pola Asociación 
Xuvenil Amencer con motivo do Nadal. 
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Convenio co CRDO Monterrei 

 O C.R.D.O. Monterrei ratificou un ano máis a súa condición de colaborador fixo de Expourense a través 
da sinatura dun convenio asinado pola presidenta do Consello Regulador, Lara da Silva, e o director 
xerente de Expourense, Rogelio Martínez. Grazas á súa condición de entidade colaboradora, a 
Denominación de Orixe Monterrei puido estar presente en todas as accións promocionais, feiras e 
eventos organizados polo recinto no 2021.

Global Exhibitions Day

 Fundación Expourense sumouse un ano máis á celebración do Día Mundial das Feiras, o Global  
Exhibitions  Day (GED) que reivindica a relevancia da actividade feiral, dos seus efectos e repercusión 
económica e social. A situación de crise mundial provocada pola pandemia conlevou, durante máis dun 
ano, a cancelación, aprazamento ou reconversión a evento virtual de todas as feiras a nivel mundial. 
Desde Expourense insitiuse en destacar o papel que van xogar as feiras comerciais na reconstrución e 
reactivación económica, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Entrega de Premios ViniEspaña

 O director xerente de Expourense participou no Parque Náutico de Castrelo de Miño na entrega de 
diplomas aos viños de adegas galegas gañadores no certame ViniEspaña 2021, prestixioso concurso 
nacional que organiza a Federación Española de Enoloxía. Este acto estivo organizado pola Asociación 
Galega de Enólogos – AGE e nel participou o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense e 
vicepresidente executivo de Expourense, Gabriel Alén, entre outras autoridades.

Global Wellness Day

 Termatalia celebrou unha vez máis o Día Mundial do Benestar (Global  Wellness  Day), un evento cuxo 
lema é “Eu digo si!”, que transcende fronteiras e que se celebra a nivel global o segundo sábado de cada 
mes de xuño. O obxectivo desta xornada de reflexión é impulsar o benestar e fomentar un estilo de vida 
proactivo e saudable. Con esta iniciativa, búscase crear conciencia social sobre as consecuencias e a 
importancia que teñen a prevención e o benestar na saúde das persoas.

Entrega de “Platos de Oro” de Radio Turismo

 O director de Xantar foi convidado a participar na entrega dos “Platos de Oro” de Radio Turismo a 
distintos restaurantes da provincia de Ourense. Celebrouse no Restaurante “El Coto” e estivo organizado 
pola Escola de Hostalería e Turismo de Ourense.

actividade institucional
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Medalla de Ouro de Galicia

 A Xunta de Galicia entregou a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais que traballaron no dispositivo de Vacinación 
Masiva contra a COVID-19. Os responsables sanitarios elixiron a Alberto Otero, traballador de Expourense, como 
representante do persoal de todos os recintos galegos que foron convertidos en grandes vacinódromos e onde a palabra 
“cooperación” cobrou todo o seu sentido. Esta medalla foi entregada polo SM Rei de España Felipe VI, polo presidente do 
Goberno de España, Pedro Sánchez, e polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez.

Encontro Villas Termales

 Termatalia promocionouse no XIV Encontro de “Villas Termales” de España celebrado o mes de 
outubro en Baños de Montemayor (Cáceres - Estremadura). O director da feira convidou ás vilas termais, 
entidades onde o turismo de saúde xoga un papel fundamental no seu desenvolvemento socioeconómico, 
a participar en Termatalia 2022.

Presentación de Xantar en Santiago de Compostela

 Xantar adicou a súa edición de 2021 a promocionar a “Gastronomía do Camiños” e por iso organizou 
unha presentación previa do salón en Compostela, no Centro Superior de Hostalería de Galicia, na que o 
chef Domingo González, responsable do menú dun dos 7 restaurantes que ofrece o salón nesta edición, 
realizou un showcooking no que elaborou a súa versión dos “Petiscos dos Camiños”. Participaron nesta 
presentación a directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro; a directora do CSHG, Marta 
Fernández; o presidente da D.Ou. Ribeiro, Juan Manuel Casares, e o director de  Xantar, Rogelio Martínez. 

Presentación de Xantar en Lugo

 Xantar 2021 presentouse en Lugo co obxectivo de convidar aos lucenses a visitar o salón. Nesta 
presentación participaron a deputada de Turismo provincial, Pilar García Porto, e o director de  Xantar, 
Rogelio Martínez. Esta cita conta desde fai varias edicións co apoio da Deputación Provincial de Lugo que 
participa activamente en Xantar, xa que conta cun stand promocional dos seus recursos  
enogastronómicos e turísticos e organiza ademais varias actividades. A provincia contou ademais cun día 
dedicado.

Mesa redonda “Auga, recurso crave”

 O director de Termatalia participou no mes de decembro na mesa redonda sobre "A auga, un recurso 
crave para o desenvolvemento económico e empresarial" promovida polo Círculo de Empresarios de 
Galicia e celebrada no Centro Cultural da Deputación de Ourense. Participou xunto a outros membros do 
comité asesor de Termatalia como o xerente de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, ou o xerente do 
Grupo Caldaria, Javier Soto. 

Campaña Solidaria Amencer

 Expourense participou un ano máis na Campaña Solidaria “Peso x Kilos” promovida pola Asociación 
Xuvenil Amencer con motivo do Nadal. 
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Fitur

 Expourense participou na Feira Internacional de Turismo de Madrid – Fitur 2021 celebrada no mes de maio. Alí presentou as súas dúas 
feiras internacionais relacionadas co Turismo: Termatalia e Xantar. Estas citas tamén se promocionaron no stand da Axencia de Turismo de 
Galicia.

Feira Internacional ABANCA Semana Verde 

 Expourense presentou nesta cita celebrada en Silleda as feiras do seu calendario feiral para o último trimestre do ano. O director xerente 
da Fundación visitou ademais aos expositores habituais de feiras como Xantar.

Feira Agro de Braga

 Como é habitual dende hai dúas décadas, Expourense participou en AGRO, a Feria Internacional de Agricultura, Gando e Alimentación de 
Braga. En virtude dos convenios de cooperación transfronteiriza que Expourense mantén con distintas entidades do Norte de Portugal entre 
as que se atopa o INVEST BRAGA, o recinto feiral ourensán conta cun stand dende o que promocionou as citas vencelladas ó sector primario 
e ó turismo e nas que o mercado portugués xoga un importante papel. 

Funexpo Madrid

 Expourense promocionou a vindeira edición de Funergal, que se celebrará en maio de 2022, na primeira edición de FunEXPO Madrid, Feira 
Internacional do Sector Funerario. O director de Funergal visitou aos expositores habituais desta cita.

participación en feiras
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Info Wine Forum

 Expourense, representada polo seu director xerente, participou no Info Wine Forum celebrado en Vila 
Real (Portugal), un evento especializado no sector do viño e que foi seguido por máis de 500 inscritos de 
varios países, entre presenciais e virtuais. Rogelio Martínez falou do papel que tanto o viño como o 
enoturismo xogan nos eventos organizados pola Fundación Expourense, especialmente en Xantar e en 
Ourense Vinis Terrae. Estivo acompañado nesta mesa redonda por dous grandes colaboradores e socios 
destes proxectos: o presidente da Entidade de Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins; e o vereador 
de Turismo de Braga, Altino Bessa, cidade que estivo presente en Xantar desde a primeira edición.

Congreso Afida

 O director xerente participou no mes de outubro no “Encontro de Líderes AFIDA para a reactivación” 
organizado pola Asociación Internacional de Feiras de América Latina, AFIDA, e celebrado no Panama  
Convention  Center. Foi o primeiro evento que se realiza neste novo recinto que foi inaugurado polos 
socios de Afida que participan desde España, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos e 
Panamá.

35www.expourense.org

actividade internacional

Promoción de Termatalia en Panamá

 Durante a súa viaxe a Panamá, o director 
xerente de Expourense, mantuvo unha reunión 
coa viceministra da Autoridade de Turismo de 
Panamá, Denise Guillén. Esta entidade foi a 
responsable da participación de Panamá como 
país convidado en Xantar 2017 e participou en 
varias edicións de Termatalia. De feito, a Feira 
Internacional de Turismo Termal conta cunha 
delegación neste país, coa que tamén se reuniu 
Rogelio Martínez.

Promoción de Termatalia en Costa Rica

 Durante a súa estancia en Costa Rica, o director xerente de Expourense mantivo varias reunións de 
negocios con axentes relacionados co turismo moi vencellados aos proxectos da Fundación, como é o 
caso de Termatalia ou Xantar. Da 
man do delegado internacional de 
Expourense neste país, Alejandro 
Madrigal. Reuniuse con distintos 
axentes públicos e privados como foi 
o caso das representantes do 
Instituto Costarricense de Turismo ou 
da presidenta da Asociación Costa 
Rica Wellness.

Bicentenario da FEMULP

 A Federación de Municipios Libres do 
Perú, FEMULP, convidou ao director de 
Termatalia a participar nos actos 
conmemorativos do seu Bicentenario. Rogelio 
Martínez enviou un vídeo de saúdo no que fixo 
un percorrido polas relacións de cooperación 
iberoamericana de Expourense con esta 
entidade que se converteu nun exemplo a 
seguir á hora de falar do municipalismo en 
Iberoamérica. 
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 Durante o 2021 Expourense promoveu, organizou e acolleu distintos xornadas, cursos e seminarios 
de formación ou actualización profesional. Nas diversas convocatorias, ben complementando ás feiras 
ou de xeito individual, participaron 178 relatores nacionais e internacionais. Foron seguidas por máis de 
6.000 asistentes.

9º Foro da Comunicación de Galicia

 Celebrado o 12 de novembro, converteuse no reencontro máis agardado dos 
profesionais da comunicación e do márketing de Galicia. Contou coa participación 
de 22 relatores e foi seguido, de xeito presencial ou virtual, por máis de 250 
asistentes. Esta actividade está organizada por Expourense coa colaboración do 
Clúster da Comunicación de Galicia, e contou co apoio da Deputación Provincial de 
Ourense e da Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia.

 O obxectivo do 9º Foro da Comunicación de Galicia foi poñer en valor a calidade 
e a innovación do traballo das empresas galegas nestes sectores, incluíndo tamén 
experiencias punteiras de empresas de fóra da nosa comunidade. O programa do 
foro tivo moi presentes cuestións de actualidade de grande importancia para os 
profesionais, como a problemática das fake news ou a relación cada vez máis 
estreita entre xornalismo e deseño. Coa presenza destacada de dous dos principais 
directores creativos a nivel mundial: Fernando Vega Olmos e Oriol Villar.

 FORMACIÓN NAS FEIRAS DE EXPOURENSE

 As feiras organizadas en Expourense e que teñen un marcado carácter profesional foron reforzadas 
coa organización de xornadas técnicas complementarias á propia actividade feiral.

Ourense Vinis Terrae

 As actividades formativas de Ourense Vinis Terrae impartíronse por primeira vez en formato híbrido e 
bilingüe (español e inglés). A principal novidade desta edición foron as masterclass sobre as variedades 
de uva autóctonas de Galicia (godello, mencía, treixadura e albariño) impartidas por tres importantes 
gurús do sector: Ferran Centelles, Jorge Navascués e a Master of Wine Sarah Jane Evans. Esta última 
participou grazas á colaboración do INORDE.

 Nesta edición tamén se impartiron varias accións formativas que tiñan o obxectivo de dotar ás adegas 
galegas de ferramentas dixitais para optimizar a súa comercialización en liña ou a través das Redes 
Sociais. Os distintos obradoiros foron organizados polo INORDE e pola EVEGA. Esta última aproveitou 
ademais para presentar o seu último monográfico sobre a variedade “mencía”.

 O programa de actividades do salón incluíu 
como é habitual as catas comentadas sobre os viños 
e licores e augardentes premiados cos “Acios de 
Ouro” ou “Potes de Ouro” na última edición das Catas 
Oficiais de Galicia organizadas pola Axencia Galega 
da Calidade Agroalimentaria – AGACAL.

actividade formativa
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Xantar

 Xantar 2021 ofreceu máis de 100 experiencias gastronómicas entre obradoiros de cociña en directo, 
catas comentadas, presentacións e degustacións incluídas no “XVI Encontro Internacional sobre 
Gastronomía Sostible e Saudable”. 

 En total, impartíronse 60 obradoiros, 20 catas comentadas (viños, meles, conservas de peixe e 
marisco, queixos, augardentes e licores) e outra vintena de degustacións de produtos autóctonos 
protagonistas de distintas festas gastronómicas. A ponencia inaugural correu a cargo do xornalista 
gastronómico e ex-profesor do Basque Culinary Center, Josema Azpeitia.

Sportur Galicia  

 As xornadas técnicas profesionais de Sportur Galicia incluíron unha quincena de ponencias nas que 
se analizou a actualidade do turismo deportivo en Galicia dende xeralidades ata casos concretos. Estas 
ponencias incluíron a presentación dos principais eixos estratéxicos do Clúster Galego da Industria do 
Deporte e o Benestar; unha ponencia sobre as claves para organizar campionatos deportivos, impartida 
polo presidente da Federación de Atletismo de Galicia; a organización de eventos de deporte amateur a 
cargo da Federación Galega de Hockey; ou a análise do éxito do binomio deporte+turismo en Galicia que 
estivo impartida polo coordinador do MBA Deporte da Universidade de Vigo, Patricio Sánchez.

 Realizáronse ademais presentacións vencelladas directamente coa marcha nórdica, a orientación, a 
ximnasia, a espeleoloxía ou a presentación do Campionato do Mundo Aventura Galicia 2021. Runmaniak, 
empresa organizadora da II Trail Nocturna Ourense organizou unha mesa redonda na que participaron, 
entre outros, Alejandro Fernández, atleta que gañou por sexta vez a Carreira de San Martiño. Tamén foron 
presentadas as distintas opcións de deporte e lecer que poden realizarse no Ribeiro (a través das 
actividades promovidas polo CERLAC) ou na Estación de Montaña de Manzaneda.

actividade formativa
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 Expourense realiza ó longo do ano varias actividades que teñen o obxectivo de recoñecer a 
traxectoria de empresas e entidades que empregan a calidade como norma no seu traballo e que tamén 
fomentan o emprendemento.

2ª Cata Extraordinaria Ourense Vinis Terrae

 As 69 adegas expositoras de Ourense Vinis Terrae presentaron un total de 120 referencias na 2ª Cata 
Extraordinaria. Estivo dirixida pola sumiller galega Mercedes González e contou cun panel de 12 
expertos entre os que se atopaba o presidente da Federación Española de Asociacións de Enólogos, Luis 
Buitrón, e representantes da Asociación Galega de Enólogos, das asociacións de sumilleres de Galicia 
Gallaecia e Agasu e da Asociación Galega de Catadores, así como outros expertos de fóra de Galicia. Os 
premiados foron:

calidade e emprendemento
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OUTRAS ANADAS BRANCOS: 
Premiado
BODEGA NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO
Finca Garabelos 2018
(D.O. Rías Baixas)

OUTRAS ANADAS TINTOS: 
Premiado
BODEGAS SANTA MARÍA DE NOGUEIRA
Veiga do Bacelo Mencía Barrica 2016
(D.O. Ribeira Sacra)

VIÑOS BRANCOS: 
1º Premio
BODEGA NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO
 La Trucha 2020
(D.O. Rías Baixas)
2º Premio
PAZO LALÓN
Eduardo Bravo 2020
(D.O. Ribeiro)
3º Premio
BODEGAS TERRAE MONTERREI
Agoreira
(D.O. Valdeorras)

VIÑOS TINTOS: 
1º Premio
ADEGAS SALVADUR
Acivro Mencía 2019
(D.O. Ribeira Sacra)
2º Premio
BODEGAS PETRÓN
Prómine Singular 2020
(D.O. Ribeira Sacra)
3º Premio
BODEGAS PETRÓN
Prómine 2020
(D.O. Ribeira Sacra)
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18ª Cata Internacional de Augas de Termatalia

 As accións profesionais vencelladas a Termatalia incluíron a celebración da 18ª edición da Cata 
Internacional de Augas. As premiadas foron:

calidade e emprendemento
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AUGA DE MINERALIZACIÓN MOI DÉBIL

1º premio Agua Sana (Galicia)

PREMIO RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Bezoya (Castela e León)

PREMIO Ó ENVASE INNOVADOR

Bezoya (Castela e León)

MENCIÓN ESPECIAL

Pedras Salgadas con motivo do seu 150º aniversario

AUGA DE MINERALIZACIÓN DÉBIL

1º premio Fontecelta (Galicia)

2º premio La Sasse (Francia)

3º premio Agua de Benassal (Comunidade Valenciana)

AUGA CON GAS ENGADIDO

1º premio Vimeiro (Portugal)

2º premio Aguas de Sousas (Galicia)

AUGA CON GAS NATURAL

1º premio Ventadour (Francia)

2º premio Magma Original (Galicia)
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calidade e emprendemento

Premios Xantar 2021

 O Salón Internacional de Turismo Gastronómico entregou un ano máis os premios “Xantar 
Internacional 2021” que naceron cando esta cita obtivo o recoñecemento de Feira Internacional (en 
2014) e que contribúen a recoñecer iniciativas públicas ou privadas que destaquen pola súa posta  en 
valor da gastronomía e do turismo de calidade, dende unha perspectiva innovadora.

 Premio ó Mellor Stand Restaurante:
 INORDE

 Por ofrecer un menú baseado en produtos locais de calidade 100% ourensáns e reforzar a imaxe 
desta provincia como “destino enOUgastronómico”. 

 Premio ó Mellor Stand de Alimentación:
 ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA

 Por facilitar a presenza no salón de cooperativas do sector agroalimentario que son importantes 
xeradoras de riqueza nas zonas rurais a través dun crecemento económico sostible, un emprego de 
calidade, integrador e centrado nas persoas e no territorio. 

 Premio á Mellor Acción Promocional en materia de Turismo:
 XEODESTINO O CARBALLIÑO - RIBEIRO

 Por facer unha maridaxe enogastronómica perfecta entre o polbo do Carballiño e o viño do Ribeiro 
unindo así dúas comarcas para vender un só destino potente e completo no que a gastronomía é un dos 
piares da súa oferta turística.

 Premio á Mellor Actividade relacionada coa Saúde e a Nutrición:
 AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (AGACAL) 

 Por contribuir á promoción e á protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos 
acollidos aos distintos indicativos de calidade esixindo ademais unha produción sostible e vencellada ao 
territorio.

Apoio a Emprendedores, Microempresas e Autónomos

 Nas feiras Ourense Vinis Terrae e Xantar, a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia facilitou a 
presenza nestas citas dunha trintena de empresas e pequenos produtores. Por outra banda, Economía 
Social de Galicia tamén apoiou a participación de 10 cooperativas do sector agroalimentario en Xantar.
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Eventos

 As instalacións do recinto feiral de Expourense foron o escenario elixido durante o 2021 para 
celebrar distintos eventos e actividades alleos ao calendario feiral da Fundación.

 Exame oposición organizado pola Dirección Xeral de Función Pública da Xunta 
de Galicia. 27 e 28 de marzo.

 Exames do SEAGA. 6 de abril.

 Concerto Vargas Blues Band organizado por La Región. 17 de xuño.

 Presentación de novos investimentos da Xunta de Galicia en insfraestruturas 
sanitarias da provincia de Ourense. 2 de xullo.

 54º Rallye de Ourense. 16 e 17 de xullo.

 Festival de Orquestras de Verbena organizado pola AGADIC. 26 de setembro.

 Asemblea Comarcal Ourense da Confederación Intersindical Galega, CIG. 16 de 
outubro.

 Exposición “Discovering Dinosaurs”. 16 e 17 de outubro.

 Evolution Circus. 23 a 31 de outubro.

 Gala de entrega dos V Premios Paraugas da Comunicación e o Marketing de 
Galicia.

 Xornada de Difusión do Proxecto EmprendOU promovido pola Deputación 
Provincial de Ourense.

 Ao longo do ano, as salas de Expourense acolleron reunións de distintas 
comunidades de veciños de Ourense que, polas restriccións COVID non podían 
celebralo so seu edificio. 
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Entidades colaboradoras no 2021

 Expourense mantén acordos de colaboración con empresas e entidades públicas e privadas. 
Mediante estes convenios, teñen a súa disposición un stand en todas as feiras ou paneis corporativos no 
vestíbulo principal para a promoción das súas actividades ante os milleiros de visitantes que cada ano 
se achegan ata o recinto.

 • Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei
  (www.domonterrei.com) 

 • Postes Xeixalvo
  (www.xeixalvo.com) 

 • Centro Médico El Carmen
  (www.centromedicoelcarmen.es) 

 • Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais
  (www.edu.xunta.es)

 • Grupo Marva
  (www.grupomarva.com)

entidades colaboradoras
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Presenza de Expourense en Internet e nas Redes Sociais

 Expourense conta cunha web corporativa da Fundación, www.expourense.org, que serve de porta de 
entrada a todos os proxectos promovidos dende esta entidade.

 Na actualidade, os proxectos promovidos por Expourense poden seguirse a través de 8 páxinas webs 
específicas que recibiron durante o 2021 máis de 150.000 visitas. 

Redes Sociais

 As redes sociais son a ferramenta que permite manter 
un contacto directo con expositores e visitantes aos que 
se lles informa das actividades que vai organizando a 
Fundación.

 Ademais da Fan Page corporativa de Expourense en 
Facebook, a Fundación conta con outras específicas para 
os eventos de maior relevancia e que se prestan á 
interacción dos internautas. 

 Entre todos os perfís, supéranse os 50.000 
seguidores.

www.expourense.org
www.termatalia.com

www.xantar.org
www.funergal.com

www.galisenior.es
www.vinisterrae.es
www.previsel.com

www.sporturgalicia.com

@expourense
@termatalia
@XANTAREXPO
@sporturgalicia

@xantaroficial  
@termatalia22
@expourense
@ourensevinisterrae
@funergalferia

Expourense
Xantar
Termatalia
Ourense Vinis Terrae

Expourense
Xantar
Termatalia

Fundación Expourense
Termatalia
Xantar 
Funergal
Ourense Vinis Terrae
Sportur Galicia
Antiq Auria
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Actividade Deportiva

 No ano 2021, a pista de atletismo cuberta de Expourense acolleu unha quincena de competicións 
deportivas que reuniron a un total de 4.050 visitas.

PROBAS DESPUTADAS EN 2021:

 03/01 Control Club Atletismo Sada-Sociedad Gimnástica de Pontevedra

 16/01 I Control de Inverno Federación Galega de Atletismo

 20/02 II Control de Inverno Federación Galega de Atletismo

 27/02 III Control de Inverno da FGA, xunto coa primeira xornada do Campionato de 
Galicia de Probas combinadas Máster e o  XXXII Campionato de Galicia Máster 
en Pista Cuberta

 28/02 LXIV Campionato de Galicia Sub 18 – XLIV Sub 20 – Sub 23

 07/03 II Trofeo + Deporte La Región de Atletismo en Pista Cuberta

 13/03 XXXIV Campionato de Galicia Sub 16 - Control de categorías Sub 10, Sub 12 e 
Sub 14. XXXII Campionato de Galicia de Probas Combinadas

 14/03 XXXVI Campionato de Galicia Absoluto

 19/11 Xornada Xogade en Pista Cuberta

 20/11 I Encontro de Atletismo Máster en Pista Cuberta

 26-28/11 XXXII Campionato de España Máster en Pista Cuberta

actividade deportiva
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XXXII Campionato de España Máster en Pista Cuberta

 Foi a cita deportiva máis importante do ano onde se deu 
cita a práctica totalidade do atletismo nacional, con máis de 
600 inscritas/os que tomaron parte nas distintas 
competicións. Nesta ocasión, houbo representantes de todas 
as Comunidades, agás das Cidades Autónomas de Ceuta e 
Melilla, cumprindo as expectativas da organización. Cun 
rango de idades entre os 36 e os 90 anos que tiña o 
deportista de mais idade, celebráronse probas de velocidade, 
medio fondo, resistencia, saltos e lanzamentos. Como 
resumo do campionato, ó longo dos tres días de 
competicións lográronse 3 récords mundiais e 16 récords de 
España, facendo de novo que a pista cuberta de Expourense 
se convertera nun referente nacional do atletismo.

Adestramentos

 Ademais das competicións, a pista de atletismo rexistrou actividade a diario a través 
das sesións de adestramento que se realizaron durante a tempada de pista de 2021 e 
que foron ao redor de 1.200. O que acredita que, cada vez máis, a Pista Cuberta de 
Expourense é vista como unha instalación de uso cotián por parte dos atletas de toda 
Galicia. 

 Motivado pola Covid-19 e, en colaboración coa Federación Galega de Atletismo, 
Expourense puxo en marcha en 2021 unha Aplicación Móbil xunto cunha páxina web, 
para que os atletas puidesen facer as reservas en liña das súas sesións de 
adestramentos sabendo en todo momento o aforo, as quendas e as datas dispoñibles, 
etc.

memoria 2021
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 As instalacións de Expourense foron elixidas pola Consellería de Sanidade para seren convertidas nun dos 
centros de vacinación masiva de Galicia, actividade que tivo que compatibilizarse coa celebración de feiras, 
eventos e competicións deportivas. Nestas instalacións vacinouse e fixéronse cribados masivos durante un total de 
155 días en 2021 e foron inxectadas un total de 346.174 doses das distintas vacinas. 

 A colaboración prestada polo persoal de Expourense levou a que un dos seus traballadores fose o 
representante elixido, en representación de todos os centros de vacinación masiva, para recibir a Medalla de Ouro 
de Galicia entregada pola Xunta de Galicia.

Cribados Masivos

actividade sanitaria
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Vacina 300.000
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Un Ano De Vacinacion

Vacinacion Infantil

actividade sanitaria
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Esta publicación está patrocinada por:

ABANCA

AENOR

COVIASTEC

DIXITAL GOU

ELITE GALLEGA

ESCOR

GESINRE

GRUPO MARVA 

MAGISTRAL AUDIO

MIRAVEO

OFICODE IMPRESIÓN DIXITAL

RODI ARTES GRÁFICAS

SEGURIDAD JAPÓN

XERIA
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Elite Gallega
S e r v i c i o s  I n t e g r a l e s  d e  C o n s t r u c c i ó n

Elite Gallega, empresa multiservicio, que
ofrece entre otros, servicios de
limpiezas integrales, mantenimiento
de instalaciones, Proyectos de
reformas comerciales... C/ San Rosendo, 29 · Bajo · 32001 · OURENSE

T: 988 252 480 · administracion@elitegallega.com
www.elitegallega.com



EscorE
a      Zima  Corp. companyZ

Políg. Com. Barreiros, Calle C - Naves 12 y 14 · 32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense · Tel.: 988 215 011  / 988 233 013 - Fax: 988 216 844

Gestor y transportista
de residuos urbanos e industriales

Reciclaje de papel-cartón y plástico

Alquiler de contenedores

Limpiezas de fosas sépticas
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hola! ¿Alguna idea?

Cuéntaselo
al mundo

Te ofrecemos soluciones creativas para 
hacer que tu marca brille con luz propia.

www.miraveo.es

Ctra A Rañoa, s/n
32.570 Maside

(Ourense)

988.288.320
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O recinto feiral de Ourense,
porta de entrada a Galicia

O espazo ideal
para o teu evento

Máis preto de todo,
máis preto de ti.

www.expourense.org
Finca Sevilla S/N, 32005 Ourense, España
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ABANCA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L, inscrito no Rexistro administrativo da DXSFP coa clave 
OV-0044, Aseguradora: ABANCA Generales de Seguros y Reaseguros S.A, coa clave C0808. Consulta as aseguradoras en 
abanca.com/mediador. Dispón de seguro de responsabilidade civil e capacidade financeira.

O SEGURO DE COCHE 
COMO TI O FARÍAS.

COÑÉCETE,
ASESÓRATE,

E ESTÁ SEMPRE 
AO TEU CARÓN.
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