A Xornada Cooperamos II enmárcase no programa de actuación 2016 da Rede
Eusumo. Cooperamos II. Encontro de Boas prácticas cooperativas: Novas

tendencias no marco da economía colaborativa e as finanzas éticas.
Crowdfunding, novas culturas financeiras e produtos quilómetro cero.
A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
A través da Rede Eusumo:
- Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa
- Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social
- Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación,
divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.

Cooperamos II
Encontro de Boas prácticas cooperativas

Curso Online de Cultura Financeira ao inscribirte!
A xornada ten carácter gratuíto.
Prazo de inscrición: ata o 26 de setembro
Entregarase diploma de asistencia.
Información e dúbidas no teléfono
981944000 ext 692 ou a través do enderezo electrónico
dregueiro@ferrol.es
Inscricións na web: formacionenrede.com/inscricion
Máis información en:
www.comarcaferrolterra.es
Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia

30 de setembro de 2016
Cooperativa do Val
Salón de actos da Fundación
Vilacornelle, s/n. O Val - 15541
Narón (A Coruña) / Estrada
C116 - Km 5,5

programa

Que finalidade ten a Xornada?
Que é Cooperamos?
Quen organiza Cooperamos?
É unha Xornada e Encontro para

A Mancomunidade de Concellos
da Comarca de Ferrol está
composta polos concellos de
Ares, Cabanas, Cedeira, Fene,
Ferrol, Mugardos, Narón, Neda
e Valdoviño.

o intercambio e visibilización de

Cooperamos II. Encontro de Boas prácticas cooperativas
Venres 30 de setembro de 2016
De 9.00 a 9.15 Apertura
De 9.15 a 9.45 Presentación do Mapa comarcal do cooperativismo
Dolores Regueiro Mancomunidade

boas prácticas cooperativas.
De 9.45 a 10.30 A realidade cooperativa e as súas posibilidades de financiamento
Ramón Carmelo da dirección de Coop 57 en Galicia

Esta Xornada vai acompañada do
curso online Cultura Financeira

De 10.30 a 11.30 Visita polas instalacións da Cooperativa do Val, Fundación e Viveiros

que abre coa apertura para a

De 11.30 a 11.45 Café

inscrición!

De 11.45 a 13.00 Oportunidades e tendencias de cambio para unha Economía Social
Mirene Zufiaurre Astigarraga Universidade de Mondragón
Instituto de estudos cooperativos de Mondragón Lanki-MU

A quen vai dirixido?

De 13.00 a 14.15 Experiencias e boas prácticas cooperativas en crowdfunding, finanzas éticas e
promoción de proxectos cooperativos:
Mesa coordinada por Pedro Otero, Comisión Social de Coop 57
Cooperativa Numax
Cooperativa Enérxica
Cooperativa Lutega

Trátase dunha actividade destinada a:

De 16.15 a 17.15 Intercooperación, fusión e colaboración no marco cooperativo
Mesa coordinada por Mercedes Gómez Rede Eusumo O Val

•

socias e socios de cooperativas,

•

profesionais do asesoramento,

•

técnicos dos servizos de emprego dos concellos e entidades

Posibles experiencias:
Copagro, a intercoperación entre cooperativas
Fusión e asociación de cooperativas galegas
Universidade-Cooperativa ERLAC

colaboradoras,

De 17.15 a 17.30 Descanso

•

persoas emprendedoras en xeral,

•

e persoas interesadas en aprender de e para o cooperativismo e a
economía social.

De 17.30 a 18.30 Novas expectativas e experiencias eco económicas
Mesa coordinada por María Sánchez, presidenta da Cooperativa Tagen Ata
Cooperativa Bico de Xeado
Milhulloa: o grelo deshidratado
Cooperativa do Campo Galego da Cooperativa do Val: Pemento e Tomate
CLAUSURA

