
SPG A GAVELA
FICHA ALTA NA WEB

A información que se solicita a continuación será a que se publique na web do SPG A 
Gavela utilizando un formato xenérico de ficha. Vos elixides a información que queredes 
que figure sobre o voso proxecto. Senón queredes cubrir algún apartado pola razón que 
sexa, non o fagades.

No caso de querer modificar esta información nalgún momento deberedes volver a cubrir 
esta ficha ou enviar un correo a info@agavelaspg.org para pequenas modificacións. A 
actualización da información depende por tanto de cada proxecto aínda que algunha 
persoa do SPG se ocupe de trasladar esa actualización á propia páxina. 

1. DATOS DO SOLICITANTE
• Nome da entidade (Obligatoria):
• Nome da persoa/as que queredes que figure na web (Opcional):
• Contactos (Non obrigatoria máis si recomendada):

◦ Teléfono:
◦ Correo electrónico:
◦ Redes sociais:

▪ a...
▪ b…
▪ c...

◦ Páxina web: 

1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADE.  Estes apartados enviadeos nunha folla aparte.
2. Breve resumo da actividade do proxecto atendendo no posible aos  seguintes 

aspectos:
• Descrición. Descrición xenérica do proxecto en 1-2 parágrafos.
• Emprazamento. Breve descrición sobre o emprazamento das hortas en 1 

parágrafo.
• Cultivos/Actividade. Descrición da actividade e dos cultivos que traballades en 

2-3 parágrafos.
• Comercialización. Indicade de forma breve onde se poden atopar os vosos 

produtos.
• Fitos. Anos e fitos importantes no voso proxecto. Exemplos: Ano de inicio, ano 

de incorporación ao proxecto e outros.
• Documentación do SPG. Esta información actualizarase de oficio, é dicir, cada 

vez que un proxecto entre a formar parte do SPG, as follas de visita...

1. FOTOGRAFÍAS. Solicitamos polo menos 1 fotografía para incluír na ficha, pero 
non hai problema se queredes que sexan máis (preparíamos unha galería). En 
principio crearíase unha especie de galería no caso de ser varias fotografías. 
Enviade a fotografía axunta a este documento.

2.
Lugar e data                               Asinado

mailto:info@agavelaspg.org

