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Tracción Animal na Horta
 Orador e oradora

Óscar Antón Pérez García: Enxeñeiro Técnico

Agrícola, especializado en xestión hortícola e

gandeira. Proxectista. Agrimensor. Actual

bl d d ó h í l d

Orador e oradora

responsable de produción hortícola de CLUN‐

Cooperativas Lácteas Unidas. Responsable da

produción hortícola do Pemento de Herbón con

DOP. Asesor en materia de planificación agraria,

en sanidade vexetal e en desenvolvemento rural.en sanidade vexetal e en desenvolvemento rural.

Curioso e afeccionado á ciencia e á investigación.

Ruth Labad: Bióloga e produtora de hortalizas.

Máis de 15 anos de experiencia en proxectos

agroecolóxicos de produción de hortaliza en

Madrid. Na actualidade membro de Fóra do

Linde, proxecto agroecolóxico desde 2014 en

OurenseOurense
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Abel Ibañez Marti: Fillo e neto de

agricultores Vinculado desde neno aoagricultores. Vinculado desde neno ao

mundo agrícola. Con 16 anos emigrou

a Francia. Primeiro nunha finca de

plantas medicinais e desde os 18

traballou no mundo do espectáculo

onde adquiriu as bases do

adestramento que logo aplicou na

educación dos animais de traballo.

Actualmente é presidente de ANTA. É

albardeiro e podólogo equinoalbardeiro e podólogo equino.
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Miguel Morales Añel: De formación

fotógrafo decide abandonar a dedicación

Formadorc

para establecerse no rural alarican no ano

2012 coa súa parella, para vivir da terra

cun proxecto de horta e mel chamado

“Mimá”.

No ano 2014 chega a explotación a eguaNo ano 2014 chega a explotación a egua

Rosiña, para no ano seguinte formarse en

T.A. co curso avanzado de Bragança

organizado pola APTRAN, feito que

constitúe un antes e un despois no

aproveitamento do équido. Ten

participado como formador no CIFP A

Granxa de Ponteareas e colaborado coas

actividades formativas da APTRAN e

AGATRANAGATRAN.
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João B. Rodrigues: Médico

Veterinario, dedicándose desde

2007 á úd b t d

Formador

2007 á saúde e ao benestar dos

équidos de traballo, especialmente

os burros. Socio Fundador e

Presidente da APTRAN (Associação

P t d T ã A i l)Portuguesa de Tracção Animal).

Actualmente, é o presidente da

FECTU (Fédération Européenne du

Cheval de Trait pour la promotion de

Utili ti )son Utilisation).


