
Batidos sinérxicos de economía social
O segundo xoves de cada mes en Compostela

14 de xuño 

Batido Bos Días! 

12 de xullo  

Batido Sigamos Cooperando

13 de setembro 

Batido Morado

8 de novembro 

Batido Libre

13 de decembro 

Batido Eco Sostible

Deseño cooperativo 100% natural para visualizar a 
economía social en Compostela.
Tomar en boa compañía o 14 de Xuño  en Miraxe, s. coop. 
galega (Rúa de Neira de Mosquera, 8) 

Traballaremos na creación consensuada dunha campaña de 
difusión e un selo ilustrado para visualizar a economía social na 
cidade. Incorporaranse ferramentas de deseño gráfico e creación 
artística a fin de idear unha proposta innovadora e moi visual que 
permita a maior repercusión posible da economía social en 
Compostela.

Un esencial para coidarnos e cooperativizar os coida-
dos.  
O 13 de Setembro conciliamos en Gaia dos Nenos, s. coop. galega 
(Santiago de Guayaquil, 6)

No proceso de mellorar a sociedade a través da economía social, non 
podemos esquecer o enfoque de xénero e nel, a necesidade de 
visualizar e valorar os coidados e todo o traballo reprodutivo que, 
como fundamental, se debería visualizar e cooperativizar tanto no 
conxunto da sociedade, como dentro das propias entidades.

50% tecnoloxía aberta + 50% economía social.
Actualizamos software o 8 de Novembro en AGACA, Asociación 
Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Entlo, Rúa de Tomiño, 22)

As tecnoloxías abertas e software libres toman cada vez máis impor-
tancia e expoñen un cambio de paradigma fronte aos métodos 
tradicionais.  En que poden inspirar estas novas tecnoloxías á econo-
mía social? E como poden á súa vez estas inspirarse nas prácticas 
cooperativas?

Unha aposta polo local 100% responsable.
Cousas da Terra s. coop. galega convídanos o 13 de Decembro nos 
seus apartamentos de turismo responsable Fogar Natural 
(Rúa de San Pedro, 37) 

Comer, habitar, vestir, viaxar e ata finzanciarse dun xeito consciente 
serán os eixos principais deste derradeito Batido Sinérxico que quere 
visualizar ás novas formas de traballar e consumir dun xeito sostible, 
ecolóxico e ético. 

Cun gran aporte de vitamina C seguro que logramos 
o deseño perfecto!
Plataforma polo Emprego convídanos o 12 de Xullo na sede da 
asociación veciñal A Xuntanza (Corredoira das Fráguas, 37 baixo, 
Barrio de San Pedro)

Continuaremos co traballo realizado na anterior sesión e aproveita-
remos tamén para presentar o novo catálogo web de economía 
social do Concello ás entidades asistentes, de xeito que poidamos 
analizalo para a súa posterior mellora e actualización como 
ferramenta de difusión das entidades de economía social.


