
Rafael Cuiña Aparicio
Alcalde de Lalín

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
VENRES DÍA 9 DE SETEMBRO
10:00 - 18:00 h. ENTRADA DO GANDO, 
verificación da documentación e aloxamento no 
recinto.

SÁBADO DÍA 10 DE SETEMBRO 
15:30 h. INAUGURACIÓN DE FEIRADEZA 2016.
16:00 h. Inicio do Concurso, Seccións de Xatas e 
Xovencas.
18:15 h. XVII Concurso Novos Manexadores.

DOMINGO DÍA 11 DE SETEMBRO 
10:30 h. Concurso de vacas de leite e campionatos.
13:15 h. VIII POXA DE GANDO FRISON.
14:00 h. Entrega de premios e sorteos.  
14:30 h. Clausura e Xantar.           

CONCURSO: XUÍZ NACIONAL DE CONAFE

XXXII FEIRADEZA • LALÍN

NOTA: SORTEARASE CADA 5 MINUTOS ATA QUE APAREZA O AGRACIADO.

SORTEO DUNHA

 OU 1.000 Euros €

11 DE SETEMBRO DE 2016
Ás 2 da tarde, no recinto feiral.

SORTEO DUNHA

XOVENCA PREÑADA

BECERRA
OU 500 Euros

Un ano máis chega a Lalín Feiradeza, a nosa mostra 
gandeira, que este ano alcanza a súa 32ª edición e 
acolle o 22º Concurso Morfolóxico da Raza Frisona. 
Estamos ante un certame firmemente consolidado, 
que se converteu nunha absoluta referencia en Galicia 
para o sector agrario e que dá mostra do desenvolve-
mento que alcanzou o noso agro e do magnífico 
traballo realizado polos nosos produtores. Feiradeza é 
o escaparate perfecto no que expoñer ante os ollos de 
Galicia enteira as incomparables cualidades e aptitu-
des da cabana gandeira da zona e, en particular, do 
concello de Lalín, que conserva, malia á complicada 
situación, o maior número de cabezas bovinas e un 
dos maiores volumes de produción leiteira de todo o país.

Resistir aos múltiples atrancos que lastran ao agro e, 
en particular á produción láctea, é posible, entre 
outras cuestións, grazas á mellora xenética dos 
animais que conforman as nosas explotacións e que 
lle permiten aos gandeiros ter reses de maior poten-
cial, coas que optimizar o rendemento das granxas 
para acadar unhas mellores perspectivas de futuro. 
Feiradeza é o punto de encontro perfecto para divulgar 
a utilidade da selección xenética, para intercambiar 
coñecementos e para poñer en valor o esforzo diario 
dos gandeiros e gandeiras de Lalín e da comarca, que 
son un dos  nosos principais motores económicos e 
dinamizadores sociais. O seu mencionado bo facer 
será este ano especialmente tido en conta coa introdu-
ción de recoñecementos ás mellores producións, coas 
que reforzamos esta edición.

Como non pode ser doutro xeito, a aposta deste 
Concello polo agro e polo sector primario é e será 
firme e incuestionable. Estaremos en todo momento 
ao ao lado dos gandeiros, compartindo reivindica-
cións e tratando de dar resposta a todas aquelas 
demandas que nos cheguen pola súa parte, tendo en 
conta a súa importancia para o desenvolvemento 
deste concello.

Para rematar, quero felicitar e darlles as grazas a todas 
as persoas que un ano máis fixeron de Feiradeza unha 
realidade e, en especial, ao concelleiro de Actividade 
Agraria, Jose Manuel Hermida, que tanto traballa para 
que este evento estea á altura. Sen máis, convido a 
todos os cidadáns de Lalín a participar e gozar desta 
feira, mentres que aos que veñen de fora lles suxiro 
que  aproveiten esta oportunidade para mercar no 
noso fantástico comercio e para visitar os numerosos 
atractivos turísticos presentes no concello de Lalín.



CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CONCELLO DE LALÍN
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XXII CONCURSO SUBASTA
DA RAZA FRISONA

32º FEIRADEZA 2016

Lalín.9, 10 e 11 de setembro


