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O Foro da Economía Social Galega, presentouse o 13 de marzo de 2018 en Santiago de
Compostela. Está constituída pola Unión de Cooperativas de Galicia (EspazoCoop), a Asociación
de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), a Asociación Galega de Centros Especiais de
Emprego (Cegasal), a Agrupación de Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal) e a Asociación de
Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga). Estas entidades representan a 371 organizacións, cun
volume de ingresos de 1.616,5 millóns de euros anuais e 9.276 empregos directos.
Dar visibilidade á economía social ante a sociedade e os principais axentes económicos,
representando os seus intereses ante as diferentes institucións políticas, económicas e sociais,
e xerando as condicións adecuadas para o desenvolvemento das súas entidades a través da
intercooperación e o acceso aos procesos de contratación públicos, son os principais
obxectivos do Foro pola Economía Social Galega.

Entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de
lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios
cooperativos e os seus valores e que ten como obxectivo, agrupar, representar, impulsar,
fomentar a intercooperación e defender os intereses das súas cooperativas socias e das
persoas que as constitúen, así como a divulgación, fomento e consolidación do
cooperativismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da
economía social e solidaria.

Agaca nace en 1988 como unha entidade sen ánimo de lucro, de carácter non gobernamental.
Once cooperativas agrarias galegas unen esforzos coa finalidade de crear unha organización
capaz de representar e defender os intereses e necesidades das múltiples cooperativas agrarias
e gandeiras da Comunidade Autónoma. Cumpre así coa misión de fomentar e promover o
cooperativismo con vontade social de apoio e cooperación; como un instrumento ao servizo
das cooperativas asociadas dende o cal se intentan aproveitar todas as sinerxías e se
constitúen foros de debate en prol dunha procura permanente de puntos en común.

CEGASAL é a asociación empresarial galega de carácter multisectorial que aposta por facilitar a
inserción laboral de persoas con discapacidade, a través do traballo que se realiza nos centros
especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS), e coas propias persoas traballadoras.
Creada no ano 1997 e cun crecemento responsable e sostible, compartimos as inquedanzas
dos asociados e ás necesidades do colectivo fronte á realidade que viven, xerando no noso día
a día a necesidade de actualizar a organización e as actividades e servizos prestados.
Manteñen como funcións principais: a negociación colectiva no sector, o diálogo social, a
participación institucional, a xestión económica ou a promoción empresarial

É a entidade que defende e representa os intereses das sociedades laborais galegas, que son
aquelas sociedades mercantís nas que la maioría do capital é propiedade dos traballadores que
prestan nela servizos de forma retribuída, persoal e directa y cunha relación laboral por tempo
indefinido. Pretenden achegar á sociedade en xeral unha forma de facer empresa en colectivo,
respectuosa coas persoas e coa contorna, comprometida co seu futuro e o das persoas que
traballan nela. Representan un modo máis social e humano de entender a economía, a xestión
e o progreso, e xeran unha cultura de participación, corresponsabilidade e risco compartido.

AEIGA é unha asociación empresarial, representante da patronal que axunta ás empresas de
Inserción laboral de Galicia. É, ademáis, unha entidade social sen ánimo de lucro que está a
traballar activamente no ámbito da inclusión sociolaboral dos colectivos denominados en risco
de exclusión social. O seu obxectivo é impulsar o coñecemento e difusión das Empresas de
Inserción Laboral e a creación de novas empresas deste ámbito como modo de loita contra a
exclusión social, e como ferramenta de inserción laboral das persoas en situación ou risco de
exclusión social-
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O Centro de Estudos Cooperativos ( CECOOP), aprobado polo Consello de Dirección da USC con
data do 16 de abril de 2002, foi creado pola Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta
de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Relacións Laborais, como Centro Universitario de
carácter mixto dedicado á investigación, formación e estudo do cooperativismo nas súas
dimensións económica e xurídica, nos ámbitos galego, español, europeo e internacional

