
ENCONTRO  NETWORKING  DA ECONOMÍA SOCIAL DE PONTEVEDRA

DATA  SESIÓN Xoves, 21 de Setembro de 2017 DURACIÓN      2 horas

HORARIO 09:30 – 11:30

LUGAR  CELEBRACIÓN Casa das Campás – Vicerreitorado da Universidade de Vigo

Rúa Don Filiberto, 9   Pontevedra

PERSOA DE CONTACTO Nuria González  Telf. 986 866 149 nuria@espazo.coop

OBXECTIVOS

* Presentar a actividade dentro do marco das actividades de ESPAZOCOOP, do Pont – Up Store e do estudo para a 
promoción e dinamización da economía social no municipio de Pontevedra, promovido polo Concello da cidade.

* Favorecer o coñecemento mutuo das entidades de economía social participantes:  
- quen somos
- que facemos
- que necesitamos doutras/os
- que ofrecemos aos/ás outros/as

* Concretar estratexias de cooperación, posibilitando a transferencia de experiencias, metodoloxías, ou solucións, 
para a maduración de posíbeis proxectos e/ou a contribución á mellora empresarial e societaria das entidades 
participantes.

PROGRAMA

9:00 h. Recepción e entrega de documentación.

9:30 h. Presentación da actividade 

9:45 h. Presentación das  entidades participantes e intercambio de experiencias, metodoloxías, boas prácticas, que 
favorezan a cooperación entre elas.

11:00 h. Conversa distendida tomando un café.

11:30 h. Peche da sesión.

METODOLOXÍA

- A actividade desenvolverase cunha metodoloxía activa e participativa,  que facilita o interese, a atención e o 
intercambio entre as persoas asistentes. 
- Poderán utilizarse medios audiovisuais na presentación de cada entidade e farase un estrito control do tempo de 
intervención para garantir a axilidade da xornada.
- As propostas de colaboracións e intercooperación teranse en conta para a celebración de novos encontros  cun 
contido máis específico en canto a temática,  ben sexa sectorial ou transversal segundo o interese das entidades 
participantes.
- Trala realización do encontro enviarase unha pequena enquisa de avaliación na que tamén se recollerán outras 
propostas de intercooperación.

DIRIXIDO A

De forma preferente, socios e socias, persoal directivo e técnico das entidades de economía social do municipio de 
Pontevedra (cooperativas; sociedades laborais; asociacións e fundacións con actividade económica; empresas de 
inserción; centros especiais de emprego; montes veciñais en man común; mutualidades; sociedades agrarias de 
transformación  e confrarias de pescadores).

Nº participantes : Entre 12 e 20 persoas 

                                                                                                                 


