
DOSSIER XLVIII FEIRA DO COCIDO. 31 DE XANEIRO, LALÍN 
 
 
A Feira do Cocido de Lalín é un evento que co paso dos anos se consolidou como unha das 
principais festas gastronómicas de Galicia e que foi declarada en 2010 como FESTA DE 
INTERESE TURÍSTICO NACIONAL. 
 
A diferenza doutras festas gastronómicas que se celebran por toda a xeografía galega, a Feira do 
Cocido de Lalín aglutina toda unha serie de actividades que progresivamente se puxeron en marcha 
edición tras edición e que fan do noso concello un punto de interese tanto a nivel galego como 
nacional nestas primeiras datas de cada ano. 
 
 
De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido en Lalín. É dicir, do 15 de xaneiro ao 14 de 
febreiro unha trintena de establecementos hostaleiros do noso concello incorporan diariamente na 
súa carta o noso prato máis tradicional, a un prezo razoable, co obxectivo de conseguir a súa maior 
difusión entre todos os que nos visiten e os que se animen a degustalo. 
 
Así, o Mes do Cocido de Lalín é unha iniciativa municipal que ten como principal finalidade 
potenciar o sector da hostalaría e a restauración local mediante unha campaña de márketing e 
publicidade específica, que se desenvolve desde o 15 de xaneiro ata o 14 de febreiro facendo bo o 
lema “De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido enLalín”. 
 
PRINCIPAIS ACTIVIDADES A CARÓN DA FEIRA DO COCIDO 
 
1. MATANZA TRADICIONAL DO PORCO 
 
Entre as principais actividades relacionadas coa Feira do Cocido encóntrase a matanza tradicional 
do porco que cada ano se organiza nunha parroquia do noso municipio e na que se levan a cabo 
todas as tarefas relacionadas co sacrificio do animal. Este ano a o festexo celébrase na parroquia de 
Soutolongo o día 17 de xaneiro. 
 
 
2. XANTAR SOLIDARIO (31 DE XANEIRO) 

O denominado Cocido Solidario 2016 substituirá á anterior comida oficial. Coa celebración deste 

evento, o Concello de Lalín pretende recadar fondos con fins solidarios para destinalos ás distintas 

asociacións sen ánimo de lucro do municipio e así colaborar no cumprimento de accións sociais, 

unha das prioridades do Goberno local. Este ano os fondos irán destinados á Asociación ARANES e 

a asistencia ao Cocido Solidario 2016, que se celebrará no Hotel Torre do Deza, estará aberta ao 

público en xeral. O prazo para facerse cunha entrada rematará o próximo 26 de xaneiro.  

 

3. PREMIO ALDEA SINGULAR 

Este galardón, que se entregará o día 31 no transcurso dos actos da Feira do Cocido, está dotado coa 

cantidade de 15.000 euros ao núcleo gañador e ten como principal obxectivo recoñecer os valores 

patrimoniais, sociais, culturais e paisaxísticos dos moitos núcleos de poboación que existen no rural 

de Lalín. Desta maneira tamén se avanzará na promoción, posta en valor, coidado, recuperación e  



rehabilitación dos lugares e parroquias de Lalín. 

4. COCIDO LGTB (5 DE MARZO) 

O Cocido LGTB que se está a organizar en colaboración con diferentes asociacións de toda Galicia 

é outra das iniciativas novidosas que vai incluír este ano a programación da  Feira do Cocido. O seu 

obxectivo pasa por ser una xornada de reivindicación e visibilización do colectivo LGTB, ao tempo 

que se afonda no propio carácter lúdico e gastronómico da Feira do Cocido de Lalín. 

 

5. COCIDO MIÚDO (FIN DE SEMANA DO 22 AO 24 DE XANEIRO) 

Na fin de semana previa á fin de semana do Cocido. Actividades para os máis pequenos na carpa do 

campo da Feira. Obradoiros, xogos e animación. Destacar o Tren Turístico  que percorrerá as rúas 

de Lalín, transportando nenas e nenos durante toda a fin de semana. 

 

6. COCIDO DOS MAIORES (14 DE FEBREIRO, EN CERCIO) 

 

7. NO EIDO CULTURAL E DEPORTIVO HAI OUTRAS ACTIVIDADES COMO: 

•! VI EXPOSICIÓN EMPORCARTE e COCIDO DAS ARTES (6 de febreiro) 

•! INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DE GUILLERMO AYMERICH (30 xaneiro) 

•! ACTIVIDADES NO ABANCA-LALÍN ARENA (ENTRE ELAS A GALA DO COCIDO 

NA QUE SE ENTREGAN OS PREMIOS ÁLVARO CUNQUEIRO DE XORNALISMO 

GASTRONÓMICO, E OS PREMIOS DE GASTRONOMÍA AOS PROFESIONAIS QUE 

MÁIS SE DESTACARÁN POLA SÚA DEDICACIÓN, POLA POTENCIACIÓN DA 

COCIÑA GALEGA E POLA PROMOCIÓN DOS PRODUTOS GASTRONÓMICOS 

GALEGOS. TAMÉN SE CELEBRARÁN EVENTOS COMO O FESTIVAL DAS 

BANDAS DE MÚSICA DO CONCELLO DE LALÍN.) 

•! CARREIRA DO COCIDO 

•! RALLI DO COCIDO 

•! RUTA BTT 

•! RUTA CLASICOS DO COCIDO 

 

 

 

 

 

 

8. BUS PROMOCIONAL (PATROCINADO POR GADIS E ABANCA) 



 

A difusión da Feira desenvolverase durante as próximas semanas mediante un autobús promocional 

que ten previsto percorrer varias cidades galegas e algunhas do Norte de Portugal. Este autobús -

rotulado co cartel da Feira do Cocido- sairá de Lalín o martes 12 de xaneiro e permitirá realizar 

degustacións ao público, ademais de propiciar unha presentación innovadora e moderna que asegure 

unha gran repercusión social. 

 

12 xan. (Lalín e percorrido pola cidade de Ourense) 

13 xan. (Lugo, praza Maior) 

15 xan. (Ferrol, praza de Armas) 

16 xan. (A Coruña, zona Obelisco) 

18 xan. (Vigo, porta do Sol) 

20 xan. (Pontevedra, praza de España) 

22 xan. (Braga) 

23 xan. (Santiago, praza do Obradoiro) 

 

Todas as presentacións nas diferentes cidades contarán coa colaboración dos novos valores da 

cociña de Lalín. (Diego da Molinera; Aléx, do Cabanas; Davinia do Catro Camiños; Conchi, do 

Agarimo; Alberto Currás; Lupi, das Palmeras) 

 

9. NOVA WEB 

 

O Concello estrea un novo portal dedicado á Feira do Cocido (feiradococido.lalin.gal. Será o 

contedor dos principais acontecementos desta edición do Cocido, mais non terá un carácter 

estacional, senón que manterá a súa actividade ao longo do ano recollendo eventos relacionados coa 

feira e a promoción turística do Concello.  

 

As seccións da web recollerán as distintas actividades que se desenvolverán nestes meses, dende a 

información institucional ata eventos culturais e deportivos, configurándose como o punto de 

encontro dixital da feira do cocido. O portal irá acompañado dunha estratexia de comunicación nas 

distintas redes sociais (facebook, twitter, pinterest e instagram). Tamén contará cun directorio de 

locais e empresas gastronómicas ligadas ao cocido, como restaurantes, carnicerías, panaderías e 

queixerías. 

 

O deseño da web fai uso de tecnoloxías que permiten a súa adaptación aos distintos dispositivos  



(computadores, móbiles, tablets e smart tvs) e cumpre as directrices en materia de accesibilidade 

web, conseguindo un maior grao de universalidade garantindo o acceso a persoas con diversidade 

funcional.  

 

10. PREGOEIRO 

A edición número 48 da Feira do Cocido, que se celebrará en Lalín o domingo, 31 de xaneiro, terá 

como pregoeiro ao xornalista galego Manuel Jabois. É unha das grandes voces do novo xornalismo 

español e unha das firmas de cabeceira do diario “El País”, o periódico de maior tirada do Estado. a 

súa presenza contribuirá a darlle prestixio e proxección á Feira e a elevar a nómina de grandes 

xornalistas que xa foron pregoeiros deste evento, como Álvaro Cunqueiro. No ano 2003 gañou a 

edición número 24 do “Premio Nacional de Periodismo Julio Camba”, un dos máis importantes do 

xornalismo no Estado español. 

 

11. CARTELISTA (FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ, PICHI) 

 

 A obra que serve de motivo para o cartel foi creada no ano 2007 polo veciño lalinense xa falecido, 

Francisco López Fernández, coñecido como “Pichi”, que a executou mentres estaba ingresado 

nunha residencia de maiores, no marco dun obradoiro de pintura relacionada co cocido. A intención  

foi a de darlle unha volta a todo o relacionado co cartel, outorgándolle un maior protagonismo aos 

veciños. No ano 2007, a Residencia de persoas maiores Nosa Sra. Das Dores de Lalín, puxo en 

marcha un proxecto -comandado por Celso Fernández- no que se propuña que os residentes 

traballasen na elaboración do cartel da Feira do Cocido, coa intención de que unha das obras 

resultantes acabase anunciando a 39ª edición  do evento gastronómico. Non obstante, o obxectivo 

final do proxecto non se cumpriu ata este ano, rescatando así unha vella encomenda da sociedade 

lalinense e do gremio artístico e cultural do concello. (Dende o 14 de xaneiro no Museo, 

exposición de carteis para o Cocido do “obradoiro feito na residencia Nosa Señora das Dores 

de Lalín). 

 

12. E  Á PEÑA DO PORCO (HOMENAXE 15 DE XANEIRO) 

A Peña do Porco creouse en 1964, na etapa do alcalde Luís González Taboada, e as súas xuntanzas 

foron o berce da actual Feira do Cocido, que hoxe se converteu nun dos festexos gastronómicos de 

máis sona tanto en Galicia como fóra das súas fronteiras, ademais de levar o nome de Lalín polo 

mundo e servir de atracción turística. Non obstante e, aínda que a sociedade continúa celebrando 

comidas de confraternidade de xeito periódico, nunca se producira un recoñecemento oficial por 

parte do Concello de Lalín. Por este motivo, o actual grupo de Goberno decidiu impulsar este 



tributo que poñerá en valor dunha vez por todas a significación que a Peña do Porco tivo para que a 

Feira do Cocido sexa o que é na actualidade.  

 

 


