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Xuntanza

Brais Moure
Desenvolvemento
de software

 Luis García Deber
Director Fundación
Ronsel

Xosé García
Fundador de 
Casa da fonte

Verónica Núñez
Cofundadora
Caurelor

Ivan Patiño
Cofundador de
Amanita Films

 

Luis GARCÍA  e Rafael Vázquez  |   10:10
Fundación Ronsel

Brais moure |   10:40
mouredev

Ivan Patiño |   11:15
Amanita Films

Verónica núñez  |   12:00
 Caurelor

Xosé García |   12:30
Casa da fonte

premio ao mellor video 

Clausura| 13:00

*Preme  nas imaxes para acceder ás nosas redes*

Rafael Vázquez 
Mentoring Manager
YBS Ronsel
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descanso I 11:45

Inaugura este evento o conselleiro de

cultura ,  educación  e universidade ,

román rodríguez  gonzález

MIQUEL-MUç VALL I SOLLER
DIRECTOR XERENTE da fundación inform

INICIO DAS CONFERENCIAS  I 10:15

acto inaugural I 10:00

https://www.instagram.com/xuntanzavirtualsefedgalicia/
https://www.facebook.com/sefedgalicia/community/?ref=page_internal


brais 
 moure

Desenvolvedor de software e
youtuber

É un desenvolvedor de software profesional

desde hai máis de 10 anos. 

Na actualidade traballa como autónomo

creando aplicacións para iOS e Android.

Cada semana comparte tutoriais de

programación, creando cursos diarios para

todos os niveis.

xosé
GARCÍA

Fundador de Casa da Fonte

Na granxa rexenerativa Casa da Fonte,

realizan a cría e manexo natural dos animais, o

que lles permite obter produtos artesanais de

alto valor nutricional, axudando a manter a

biodiversidade e coidando o medio que nos

rodea.

verónica
núñez

Cofundadora  de Caurelor, S.L.

Dedicados á fabricación de produtos naturais;

sinalando como produto estrela, a castaña.

Todos os seus produtos están feitos seguindo

antigas receitas do Caurel, preservando así un

pouco da súa tradición. 

Fabrica produtos mesturando tradición e

cultura herdadas da xente da súa terra.

Fundación Ronsel

Entidade socialmente emprendedora desde o ano

2000 en búsqueda permanente de ideas para

mellorar a empregabilidade e acompañar sen

descanso a emprendedores comprometidos.

Iván 
Patiño

Cofundador Amanita Films
Amanita Films é un estudo de deseño gráfico,

editorial, web e audiovisual. 

Os seus proxectos van desde a creación dunha

identidade corporativa, folletos, packaging,

páxinas webs ou e-commerce, tendo a súas

costas a creación de varios curtametraxes,

longametraxes e vídeos corporativos ou

promocionais.

*Preme nas imaxes para acceder as súas respectivas redes*
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https://mouredev.com/
https://es-es.facebook.com/granxacasadafonte
https://caurelor.com/
https://weareamanita.com/
https://fundacionronsel.org/
https://fundacionronsel.org/

