ENCONTRO SOBRE SEGUROS ÉTICOS NA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
EN GALIZA
26 de Maio de 2012 - Sábado
Centro Social A Trisca - Corredoira das Fraguas, 92
Santiago de Compostela

Introdución
Este Encontro enmárcase dentro da estratéxia da Federación de Cooperativas SINERXIA e
outras organizacións e redes da economia social e solidária en Galiza e noutros territorios do
Reino de España, de fomento e afortalamento da intercooperación através de mercados de
economia social e solidária.
Trátase de que as persoas que fan parte das organizacións de economia social e solidária
práctiquen a intercooperación na súa vida cotiá, através da merca de produtos e servizos en
organizacións de economia solidária e o depósito dos aforros en entidades de finanzas éticas.
Daquela, procúrase o desenvolvemento de redes que intensifiquen as prácticas
concertadas de intercooperación cuxos nos serian as organizacións de economia social e as
persoas e colectivos consumidores e aforradores responsábeis, que darian lugar aos
intercámbios de bens e servizos con carácter regular en territórios determinados e sob
critérios de democracia; equidade; respeito ao méio e solidariedade, co obxecto de atender
as necesidades das súas integrantes, e abranguendo todo o circuito de circulación económica
desde a produción ao consumo, sen esquecer o aforro e o crédito. Estas redes reciben a
denominación de mercados sociais.
Nos últimos anos en varios lugares do planeta e tamén no Reino de España, estanse a
promover unha série de iniciativas que procuran camiñar na creación e consolidación de
mercados de economía social e solidária. Como exemplos podemos poñer a Rede de Economia
Solidária de Aragón e a cooperativa catalá de servizos para a economia social Arç
Cooperativa. Tamén desde o ámbito das finanzas éticas a cooperativa de servizos financeiros
éticos e solidarios Coop57 e Fiare pretenden desenvolver estes procesos desde o tecido
cidadán e asociativo da economia solidária que fan parte das mesmas, entre outros territórios
en Galiza.
Por último acreditamos que o actual momento da crise económica, social e ecolóxica do
sistema capitalista é unha boa oportunidade para que as organizacións de economia social e
solidária aprofunden e potencien os procesos de consolidación de mercados sociais.

Obxectivos Xerais
-

Coordinar con organizacións e redes da economia solidária e persoas interesadas, o
fomento e criación de redes de cooperación no ámbito dos mercados sociais no ámbito
territorial galego, mais sen perder de vista outras redes do Reino de España.
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-

Dar a coñecer e pór en práctica a filosofia e as vantaxes da intercooperación e os
outros princípios e valores cooperativos para organizar estratéxias de mercados de
economia social.
Dar a coñecer experiéncias de mercados de economia social e solidária.
Realizar unha diagnose e dinamizar un plano de traballo para criar e consolidar
iniciativa/s de mercados de economia social e solidária en Galiza.

Obxectivos Concretos
-

Divulgar a experiéncia de Arç Cooperativa na construción e afortalamento de mercados
sociais.
Posibilitar un lugar de encontro e reflexión da situación actual do sector asegurador
desde a dupla perspectiva como entidade aseguradora e como persoa física ou xurídica
asegurada.
Dar a coñecer o seguro ético ao público en xeral e á economia social galega en
particular como produto / servizo de mercado social.
Concretar a necesidade dun proceso de maduración para mancomunar seguros de base
ética na economia solidária galega. Establecer as bases e integrantes sobre as que
concretar a dinamización do anterior proceso.

Horário e contidos

10:15 h : Acreditacións e benvida ás persoas participantes.
10: 30 h: Presentación do Encontro
10:40 h : Arç Cooperativa: Experiéncia na construción de Mercado Social
e Seguros Eticos (1ª parte) / Jordi Via – Arç Coop.
11:45 h : Pausa
12:00 h : Arç Cooperativa: Experiéncia na construción de Mercado Social
e Seguros Eticos (2ª parte) / Jordi Via – Arç Coop.
12:30 h : Necesidade e proceso de mancomunación de seguros éticos nas organizacións
e redes de economia solidária en Galiza.
Dinamiza : Cadro técnico de SINERXIA
13:35 h : Conclusións finais.
13:45 h : Fin do Encontro
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Destinatárias
Con preferéncia esta actividade estará dirixida aos membros de organizacións e redes de
economia social e solidária de Galiza (cooperativas; sociedades laborais; asociacións;
empresas de inserción; movimentos sociais; montes viciñais en man común; ...).

Metodoloxia
Terá un carácter participativo coas organizacións, colectivos e persoas interesadas nesta
actividade e programa. Tratarase de empregar, para alén das exposicións que se realicen,
ferramentas que favorezan a implicación das participantes, o debate e o intercambio de
ideias.

Informacion e Inscricións
As persoas interesadas en participar pódense inscribir enviando un correio-e a
sinerxia@sinerxia.org co seu nome e apelidos; DNI; entidade á que pertencen e teléfono de
contacto.
Tendo en conta que temos un aforo limitado a un máximo de trinta e cinco persoas,
procuraremos que poidan participar a maior diversidade de organizacións e redes interesadas
e estabelecemos como data límite para formalizar a inscrición o dia 23 de Maio para
facilitar os labores organizativos do Encontro.
Máis información sobre esta actividade tamén se pode obter nos teléfonos de SINERXIA
986 896 526 e 673 524 748 através de Pilar López e Ramóm Carmelo.
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