A Concellería de Emprego e Economía Social do Concello da Coruña, en
colaboración con Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas, AGACA
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, Cegasal, Aesgal
Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia, AEIGA, REAS
Galicia e Zocamiñoca S. C. Galega organizaron os día 29 e 30 de setembro,
no Campo da Leña, a I FEIRA DE ECONOMÍA SOCIAL do Concello da Coruña,
coordinada por 7H Cooperativa Cultural.

Baixo o lema #TecendoRedes, a I Feira de Economía Social do Concello da Coruña
constituíu unha plataforma de reivindicación da economía social e as persoas que a fan
posible nun espazo público e aberto á participación de toda a cidadanía. A convocatoria,
que durante dous días reuniu no Campo da Leña a vinte e dúas entidades procedentes de
distintos
sectores
da
economía
galega
(especialmente
de
cultura,
servizos,
alimentación, construción, consumo e solidariedade), desenvolveu unha diversidade
actividades (actuacións musicais, obradoiros, relatorios e foros, recitais poéticos e
teatro) orientadas a achegar o cooperativismo e os seus valores ao conxunto da
sociedade.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Melandrainas, S.Coop. Galega
Cooperativa de Cine e Documental
Pegadas, S.Coop. Galega
GRAFINCO Deseño e Impresión
Medatlantia,S.Coop. Galega
Gálica
Consultoría
e
Formación,
S.Coop. Galega
COMBINA SOCIAL
Bico de Xeado
Hornos de Lamastelle
Campo Capela
Accede Social
Artegalia Economía Social
Properdis
Feito Pontevedra
Cormo Integral
Arroupa EIL
Compostela insert
Zocamiñoca
Intermón Oxfam
Solidariedade Internacional
Rede Eusumo

OBXECTIVOS

-Visibilizar e difundir prácticas económicas e laborais alternativas e dar a coñecer os
produtos e servizos das entidades participantes.
-Facilitar espazos de encontro profesional e divulgativo arredor da economía social e
os seus axentes.
-Achegar os valores da economía social e cooperativa
fomentando o coñecemento e a creatividade colectiva.

ás

crianzas

da

Coruña,

PROGRAMA

O
programa
da
Feira
desenvolveuse
en
tres
ambientes
diferenciados,
correspondentes coas distintas metas perseguidas, a través de 15 actividades
destinadas a todo tipo de públicos.
Xunto co espazo expositivo, concibido como un punto informativo das diferentes
entidades colaboradoras, estableceuse o espazo Ágora, centrado en accións
divulgativas e profesionais entre as que se poden destacar o Laboratorio teóricopráctico de Economía Feminista e os distintos debates e coloquios de carácter
formativo centrados en temáticas claves do sector (como as cláusulas sociais da
contratación
pública,
o
comercio
xusto,
o
consumo
responsable
e
o
emprendemento cooperativo).
O espazo infantil, destinado especificamente á rapazada e as súas familias,
ofreceu obradoiros de xogo libre con brinquedos tradicionais, modelaxe con pasta
fría, elaboración de queixos e creación de moda sostible.

EXPOSICIÓN

ÁGORA

ESPAZO INFANTIL

PROGRAMA VENRES 29

> 17:00h. Acto de inauguración coas
intervencións do alcalde da Coruña, Xilio
Ferreiro; a Secretaria Xeral de Emprego da
Xunta Xunta de Galicia, Covadonga Toca;
o Concelleiro de Emprego e Economía
Social do Concello da Coruña; Alberto
Lema e os representantes das entidades
de economía social colaboradoras.
> 17:30h. "A economía social na
Coruña".Charla de presentación coas
entidades colaboradoras.
> 18:30h. Laboratorio de Economía
Feminista, obradoiro teórico-práctico
(REAS Galicia).
> 19:30h. "As cláusulas sociais na
contratación pública". Foro de debate
moderado por REAS Galicia.
> 19:30h. Proxección do documental
"Alpuxarras" (Cooperativa de Cine e
Documental).
> 20:30h. "Des-integrando estilos,
culturas e xe-racións". Sesión DJ con Jas
Processor (7H Cooperativa Cultural.

PROGRAMA SÁBADO
ESPAZO ÁGORA

PROGRAMA SÁBADO
ESPAZO INFANTIL

> 10:30h. "Consumir diferente".
Charla sobre consumo responsable
(ZocaMiñoca.

> 11:00-14:00h / 17:00-20:00h.
"Xogando Miudiño". Espazo de xogos
libre con brinquedos tradicionais
(Miudiño Cooperativa Galega).

> 12:00h. "E tí, coñeces a fórmula
cooperativa?.Charla informativa sobre
emprendemento cooperativo.
(EspazoCoop, Unión de Cooperativas
Galegas).
> 17:00h. "Comercio xusto vs
Comercio tradicional". Obradoiro
sobre comercio xusto (Solidariedade
Internacional e Intermón Oxfam).

> 12:00h. Laboratorio de modelaxe
con pasta fría. Obradoiro para toda a
familia. (7H Cooperativa Cultural).
> 13:00h. Laboratorio de creación de
queixos. Obradoiro para crianzas.
(Cooperativa de produtores do Campo
Capela).
>

> 18:00h. "Alpuxarras". Coloquio
sobre o documental galego.
(Cooperativa de Cine e Documental).
> 19:00h. Cé orquestra pantasma,
actuación escénica-musical (Miudiño
Cooperativa Galega)
>

21:00h. Recital de AldaoLado.
Espectáculo multidisciplinar.
(Lucía Aldao e María Lado)

17:30h. Laboratorio de creación de
moda sostible. Obradoiro para
crianzas entre 11 e 16 anos (7H
Cooperativa Cultural, Coregal e
Arroupa).

ESTÉTICA

O deseño estético da Feira procurou
inspiración na natureza, vinculando
os
paneis
de
abellas
ás
ligazóns
creadas
nas
redes
cooperativas.
Ademais, as notas de cor a través de
fíos e telas seguiron o patrón das
cores
corporativas
marcadas
no
deseño gráfico. O principal material
de traballo foi a madeira, adecuada
para subliñar o valor do artesanal e
conectar
coa
propia
historia
do
espazo
público
que
acolleu
a
xornada, o Campo da Leña.

ANÁLISE DE RESULTADOS

A valoración xeral da Feira, a que
acudiron varios centos de persoas, é
positiva. As entidades participantes
amosáronse satisfeitas e
manifestaron interese na súa
continuación, suxerindo a
posibilidade que a cita incorpore a
compra-venda de produtos.

