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QUE É?

O Galician cinema & 
Food Festival é un 
evento que aúna 
gastronomía e cine 
“made in Galicia” e que 
celebra a súa sexta 
edición nunha nova 
ubicación: Miami, 
unha das cidades 
más importantes de 
Estados Unidos, econ 
maior interese pola 
gastronomía e cultura 
de España.

En concreto, o GC&FF 
2022 terá lugar no 
COSENTINO CITY MIAMI.



2015

2016

2017

2018

2019

Primeira edición do evento en Nova York.

• Proxeccion do filme Los fenómenos, de Alfonso Zarauza

20 – 23 xuño: Proxección do filme El desconocido, de 
Dani de la Torre. 

• Showcooking do chef Alvaro Villasante.
• Día adicado ao destino Starlight “Trevinca”
• Recoñecemento do GC&FF como o maior evento de 

promoción de Galicia en USA por parte da Oficina de 
Turismo de España no pais

• Presencia no GC&FF do director, guionista e gañador 
dun premio Goya Jorge Coira

27 – 30 xuño GC&FF convértese na Semana de Galicia 
nos Estados Unidos

• Exhibición dos mellores documentais curtametraxes dos 
Premios Mestre Mateo 2017

• Showcooking do chef con estrela Michelin Iván Domínguez
• Proxección do documental “Alén do Cosmos” de Pedro 

Pablo Alonso

28 xuñ – 2 xull: Proxección do filme “Dhogs”, de Andrés 
Goteira a máis galardoada na historia dos premios Mes-
tre Mateo. Premio Galego con Estrela: Miguel Saco. 

• Showcooking organizado polo restaurante Tomiño de 
Nova York, especializado en gastronomía galega e apadri-
ñado pola chef galega con estrela Michelin Lucía Freitas.

24 – 27 xuño: Proxección do filme “Strangers on the 
Earth: A Journey on the Camino de Santiago” de Tristan 
Cook. Premio Galego con Estrela: Susana Martínez 
Conde, neurocientífica coruñesa.

• Showcooking da chef con estrela Michelín Lucía Freitas, 
do restaurante A Tafona.

O EVENTO

O Galician Cinema & Food Festival é o 
acto máis importante de promoción da 
nosa comunidade nos Estados Unidos 
porque mostra mediante unha fórmula 
única, atractiva, testada e en crecemento, 
a calidade de Galicia e as súas marcas ao 
público final e profesional americano. 
Como o facemos?

Gastronomía

Cine

• Showcooking: Amosamos todo o potencial da 
gastronomía galega ao mercado profesional e a prensa 
especializada de Miami a través dun chef convidado de 
renome na comunidade.

• Degustación: Posicionamos as marcas e produtos 
galegos entre o público profesional e xeral a través dun 
cocktail.

• Maridaxe de comida e viño: Estimulamos a 
interacción entre produtores, compradores e prensa 
mentres maridamos algúns dos mellores viños con 
latas premium e aceite de oliva de Galicia.

• Proxeccións cinematográficas: Exhibimos as 
películas e os traballos audiovisuais máis destacados 
de Galicia ao longo do ano.



EDICIÓN  2022

No Cosentino City Miami.

… nunha das cidades máis importantes dos Estados 
Unidos, con maior número de poboación galega e 
máis interese pola gastronomía de España.

 … nun impresionante espazo de inspiración, encontro 
e creación para os profesionais do deseño e a 
arquitectura, rodeado das principais marcas de deseño 
e moda no corazón do Design District de Miami.
 
… nun escaparate inigualable para dar a coñecer a 
gastronomía e a cultura de Galicia.

nova
ubicación 
Miami



PROGRAMA 2022

- Obxectivos:  Promoción da gastronomía de Galicia 
e o Camiño de Santiago mediante unha degustación 
de produtos co chef Iñaki Bretal, e entrega do Premio 
“Galegos con Estrela”.

- Produto: Degustación.

16 de novembro - The Way Film Day:

- Convidados: 75 persoas baixo invitación. Público 
xeral.

- Lugar: MDC’s Tower Theather Miami - 1508 SW 
8th St Miami FL 33135.

- Horario: de 18:30 a 21:00.

- Obxectivos: Proxección do documental “The 
Camino Voyage”, de Donal O’Ceilleachair, .

- Produto: Promoción turística da ruta Xacobea. 

17 de novembro - Canned fish and wines 
paring:

- Convidados: 40 distribuidores profesionais e 
prensa especializada.

- Lugar: Cosentino City Miami - 3898 Biscayne 
Blvd. Miami, FL 33137.

- Horario: de 19:00 a 21:00.

- Obxectivo: Fomentar a interacción entre produtor 
e comprador e visibilizar os produtos galegos ante ao 
público americano.

- Produto: Cata e presentación de produtores.

O programa de 2022 consistirá en catro días de accións 
gastronómicas orientadas ao público profesional.

- Formato: Showcooking, degustación e Beer Tasting.

- Datas: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2022.

- Obxectivo: Degustación de produtos galegos.

14 de novembro - Showcooking. Chef Iñaki Bretal:

- Convidados: 25 distribuidores profesionais e prensa 
especializada.

- Lugar: Cosentino City Miami - 3898 Biscayne Blvd. 
Miami, FL 33137.

- Horario: de 19:00 a 21:00.

- Obxectivo: Fomentar a interacción entre produtor 
e comprador e visibilizar os produtos galegos ante ao 
público americano.

- Produto: Vídeos e conferencias de produtores.

15 de novembro - The Taste of the Way Day & 
Entrega de premios “Galegos con Estrela”:

- Convidados: 150 persoas baixo invitación: 
distribuidores profesionais, influencers de gastronomía e 
prensa especializada.

- Lugar: 3600 Granada Blvd. Coral Gables, FL 33134.

- Horario: de 18:30 a 21:00.



The Taste of 
the Way Day

Galician Cinema & Food Festival quere chegar máis 
aló este 2022 abrindo ao mercado americano, na 
súa sexta edición, todo o potencial do Camiño de 
Santiago como referente da cultura e a tradición de 
Galicia antes da finalización do Ano Xacobeo 2022.

Por este motivo, entre os días 14 e 17 de novembro 
celebrarase o “The Taste of the Way Day” e “The Way 
Film Day”, centrados na proxección de filmes e na 
degustación dun menú sobre a gastronomía desta 
ruta milenaria entre o público profesional da cidade.

Algúns datos que avalan este proxecto:

… Nos últimos 10 anos preto de 2,5 millóns de 
peregrinos fixeron O Camiño.

… O número de peregrinos estadounidenses 
foi un dos que máis se incrementou desde o 
pasado Ano Xacobeo, e xa se sitúa como o 
terceiro país emisor.

… En 2018, case 5 millóns de persoas visitaron 
Galicia. Máis de 35 millóns na última década.

... Moitos destes visitantes coñeceron o destino 
grazas á Ruta Xacobea.

… Santiago de Compostela recibe 3,5 millóns 
de visitantes cada ano, dos cales 300.000 son 
peregrinos.

… O número de afeccionados e amantes 
do Camiño de Santiago incrementouse 
notablemente en todo o mundo.



… o mellor evento para vender a calidade de Galicia e 
as súas marcas, a súa gastronomía e o seu cine ante un 
mercado de máis de 100 millóns de compradores.

… a sexta edición dun festival consolidado sobre Galicia 
nos Estados Unidos, nunha cidade de referencia no país 
coma Miami.

… un evento cun retorno económico a nivel publicitario 
por valor de máis de 200.000€ na súa última edición.

… un festival para o público final que impacta directamente 
a profesionais do sector da hostalería e a gastronomía.

.... unha oportunidade para entrar en contacto coa 
prensa e os influenciadores de EE.UU.

…. unha ponte que impacta directamente no público 
local e nos galegos naquel país.

…. unha vía directa para poñer en valor Galicia e o seu 
potencial, coincidindo coa finalización do Ano Santo 
Xacobeo 2022.

Por que 
confiar en nós?

PORQUE SOMOS...

… o maior evento de 
promoción de Galicia nos 
Estados Unidos, ratificado 
pola Oficina de Turismo de 

España.

XA CONFIARON 
EN NÓS

MARCAS PATROCINADORAS

MARCAS COLABORADORAS

PATROCINADORES INSTITUCIONAIS



Galician Cinema & Food 
Festival NA PRENSA

ee.uu. españa



Galician Cinema & Food 
Festival NAS RR.SS
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