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O Cooperativismo como solución 
 na mellora da calidade de vida 

na Terceira Idade 
 

 Fundación Terra de Trasancos 
Vilacornelle s/n. Estrada C116 – km 5,5.  

O Val. Narón. A Coruña  
 

VENRES 6 DE XUÑO ÁS 6 DA TARDE 
 

 
 

INTRODUCIÓN:   
 

 

 Tendo en conta que os avances médicos e un mellor desenvolvemento sociocultural fan 
posible vivir por máis tempo aproveitemos ese regalo vital do mellor xeito posible através dunha 
elección propia, personalizada acorde aos nosos recursos sociais, físicos e económicos e 
manténdonos, se así o desexamos, no noso entorno habitual de convivencia, cos nosos veciños, 
familiares e amigos máis próximos. 
 
 Trátase de atopar solución na búsqueda dunha verdadeira calidade de vida para a terceira 
idade do noso territorio, cun respaldo de profesionais que reflexionarán sobre as diferentes 
posibilidades nesa búsqueda en función das expectativas e dos recursos disponibles individualmente. 
 
 Esta presentación será o primeiro punto de encontro para a participación de persoas e 
axentes económicos e entidades da economía social da zona. Esta organizada pola Federación de 
Cooperativas SINERXIA en colaboración coa Cooperativa de O Val, ambas socias da Rede Eusumo da 
Xunta de Galicia, quen patrocina e promove o cooperativismo en Galicia.  
 
 Desde SINERXIA suliñamos a importancia da fórmula cooperativa como resposta a moitos 
proxectos conxuntos; a necesidade da intercooperación e da filosofía colaborativa e de traballo en 
rede que permite seguir construíndo o mercado social dentro e fóra de Galicia. 
 

  

 A Cooperativa Frugal, integrada por un grupo multidisciplinar de socios, coordinará a sesión 
na que tamén participarán arquitectos, asesores e promotores do proxecto. Ademais invitaremos a 
axentes locais e cooperativistas da zona que queiran coñecer de primeira man esta iniciativa.  
 
  
  

 Ao longo da xornada, que se desenvolverá en horario de tarde, as persoas asistentes 
coñecerán polo miúdo o primeiro proxecto cooperativo destas características da nosa Comunidade,  a 
través dunha breve charla introductoria por parte da Federación para logo dar paso a presentación e 
posterior debate no que dar resposta as posibles dúbidas relacionadas con esta temática e que vaian 
xurdindo na exposición. En concreto, o programa para esta xornada quedaría do seguinte modo: 
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PROGRAMA DA XORNADA:   
 
 
O COOPERATIVISMO COMO SOLUCIÓN NA MELLORA DA CALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA 
IDADE 
 

 
18.00 h    Benvida e presentación do Encontro:  
      Breve diagnose da situación actual do cooperativismo neste sector da  poboación     
      Relatora: Pilar López (Federación de Cooperativas SINERXIA)  
 
18.15 h    Presentación  do  proxecto de  cooperativas de  vivendas  para a  terceira idade 
      Relator: Xoán Andrade (arquitecto) e Andrés Riande (Frugal Soc. Coop. Galega)  
 
19.00 h    Turno de preguntas, opinións, suxestións  
 
20.00 h   Conclusións finais. Enderezos de interés.  Fin da xornada 
 

 

 

 

 

Porque outro mundo é posible!! 
 

 

 

                         

 


