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ES-POPUP en Santiago de Compostela e Lugo   

Tes un negocio de economía social en fase de 

consolidación? Queres vivir unha experiencia real 

de venda? Nos espazos ES-POPUP de Santiago 

e Lugo tes a oportunidade de poder mostrar os 

teus produtos ou servizos e testar a túa idea de 

negocio. Se queres participar, unicamente debes 

cubrir este formulario. 

Datas Santiago: 17, 18 e 19 de outubro 

Datas Lugo: 24, 25 e 26 de outubro 

Ver máis 

 

 

 

       

Coñece as estatísticas en materia de 

economía social en Galicia  

Nesta ligazón poderás acceder ás estatísticas 

aprobadas polo IGE en materia de cooperativas, 

sociedades laborais e centros especiais de 

emprego do 2017 e 2018 na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

Ver máis 

 

 
 

 

 

 

       

Xornada “A muller e as cooperativas” 

Coñece o papel da muller na economía 
social.  Nesta xornada trátase de difundir a 
igualdade de oportunidades e a conciliación da 
vida laboral e familiar, así como analizar as 
barreiras coas que se atopa a muller no ámbito 
laboral e das cooperativas.  
 
Data: 28/09/2019 

Horario e lugar: 09:00 - 14:00 h praza de 

España 2, Pedrafita do Cebreiro, Lugo 

Horario e lugar: 16:00 - 21:00 h Casa da Cultura 

Marqués de Ugena, Sarria, Lugo 

Inscricións: 982545070 (ext.6) / 

606306254  mancomunidade.frances@gmail.com  

Ver máis 

 

 

 

  

Xornada “Integración e colaboración con 

cooperativas: axuda á economía familiar” 

Buscas unha alternativa laboral ou un 

complemento á túa economía? A 

Mancomunidade Municipios Galegos do Camiño 

Francés organiza esta xornada para mostrar a 

importancia da integración en cooperativas 

consolidadas neste territorio. 

 

Datas: 30/09/2019 

Horario: 16:00 - 21:00 h 

Lugar: Casa do Concello de Triacastela, praza 

da Deputación 1, Triacastela, Lugo 

Inscricións: 982545070 (ext.6) / 606306254 / 

mancomunidade.frances@gmail.com 

Ver máis 

 

 

 

  

Habilidades dixitais para comerciais: Dixital 

Selling  

A venda dixital é o teu obxectivo? Descubre as 

claves para atraer clientes no ámbito dixital e 

fortalecer as túas relacións con eles.  

 

Datas: 03/10/2019 

Horario: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h 

Lugar: aula 1, Asociación Boirense de 

Empresarios 

Inscricións: 981847888 / info@abe.gal 

Ver máis 

 

  

Rede Eusumo 

Contacte en: comunicacion@eusumo.gal ou 610 17 43 89 

Máis información en: 

 

www.eusumo.gal 
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