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info@afactoriaatelier.com   625935302   afactoriaatelier.com

A FACTORÍA ATELIER, 
S. COOP. GALEGA

A Factoría Atelier é un obradoiro artesán dedicado á decoración slow.
Dan nova vida a vellos trastos para convertilos en pezas de decoración 
únicas. Crean a partir de materiais recuperados e naturais.
Restauran os teus mobles.  

• ••

620742880



ola@bencuriosa.gal    BenCuriosa.gal

BENCURIOSA, 
S. COOP. GALEGA

BenCuriosa é un equipo de profesionais ao servizo do coñecemento e 
da creatividade en común. Parten dunha noción de cultura aberta que 
aposta pola implicación cidadá e a finalidade social dos proxectos, pola 
cooperación entre axentes culturais e creativos, polo vínculo co tecido 
empresarial e pola conexión coa esfera internacional, desde unha forte 
ancoraxe na nosa identidade.

• ••



7hcoop@7hcoop.gal    881978756    637894033   7hcoop.gal

7H COOPERATIVA CULTURAL
EDUCAMOS CREATIVIDADE, COMUNICAMOS CULTURA
7H é un proxecto de autoemprego colectivo baseado na economía 
social e, por tanto, centrado nas persoas e na comunidade. Especialistas 
en inclusión, feminismos e capacidades diferentes, aspiran a xerar un 
modelo de participación que, desde a xestión e a comunicación cultural, 
a educación artística e a creación contemporánea, fomente o diálogo e a 
visualización da diversidade, promovendo a transformación colectiva da 
nosa contorna.

• ••



info@cestolanacachola.org    679 342 562    cestolanacachola.org

CESTOLA NA CACHOLA, 

S. COOP. GALEGA

Cestola na Cachola está formada por tres persoas que combinan propostas 
ligadas á pintura e á economía social e solidaria. Teñen experiencia no 
eido da ilustración, o muralismo, a formación cooperativa e a consultoría 
social e traballan en Galicia combinando a creación de propostas sociais 
e culturais.

• ••



consultas@10d10.net    981 140 045    677 428 150  10d10.net    

DEZDEDEZ, 

SOCIEDADE LABORAL

Dezdedez ou 10D10, fundada en 1999 e localizada na cidade da Coruña, 
centra a súa actividade na xestión cultural: organización global de 
eventos; representación de artistas; xestión de programacións musicais; 
obradoiros formativos de asociacionismo, de iniciación á radio e sobre 
como conseguir concertos. 

• ••



info@ocableingles.com      650 579 208     ocableingles.coop

O CABLE INGLÉS, 

S. COOP. GALEGA

TRAXES CULTURAIS A MEDIDA 
Recuperan un dos episodios máis descoñecidos da nosa historia como 
metáfora para crear e comunicar cultura a través da xestión integral de 
proxectos culturais sostibles, implicados co territorio e os seus habitantes, 
ofrecendo servizos de comunicación, produción e deseño.

• ••

653 477 154



info@planopementa.es       881884506      planopementa.es  

PLANO PEMENTA, 

S. COOP. GALEGA 

Cooperativa sen ánimo de lucro dedicada á educación, investigación, 
xestión e creación artística e cultural. Conformada no ano 2018, logo 
dunha experiencia previa como colectivo desde o ano 2016, traballan 
conectando cultura e comunidade. Pensando o feito artístico como 
un lugar de encontro e de comunicación entre persoas, parten da 
consideración e a conceptualización da arte como unha ferramenta 
transversal necesaria para o cambio social.

• ••



info@urdime.net      981937424  619920335     urdime.net   

URDIME, 

S. COOP. GALEGA

A URDIME é o conxunto de fíos paralelos que se manteñen en tensión 
nun marco ou tear; diferenciándose dos que tecen a trama ou rede, 
xerando o tecido. Esta “URDIME” nace froito da unión das sinerxías de 
varios profesionais da xestión cultural, construíndo pontes e camiños 
que xuntan coñecementos e enerxías, co fin de xestionar proxectos 
culturais relacionados coa infancia e a xuventude. 

• ••



contacto@xeitura.com       609 474 976      xeitura.com

XEITURA, 

S. COOP. GALEGA 

Xeitura é unha empresa sita na provincia de Ourense que traballa 
no ámbito da economía social ofrecendo servizos culturais e de ocio, 
especialmente centrados no ámbito da arqueoloxía, o turismo e a 
formación. Patrimonio con xeito! 

• ••



881974101   694401505   694474166
maria.abelleira@maos.gal     oscar.senra@maos.gal        maos.gal

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, 

S. COOP. GALEGA 

A cooperativa MAOS desenvolve o seu labor no ámbito cultural, 
fundamentalmente nos campos da etnografía, a xestión cultural e a 
comunicación.

• ••



info@culturactiva.org      981582836     culturactiva.org

CULTURACTIVA, 

S. COOP. GALEGA

Culturactiva S. Coop. Galega traballa desde o 2001 na xestión cultural, 
o teatro, a música e a dinamización social, desde o ámbito creativo e 
formativo, para achegar solucións reais ás necesidades das entidades e 
institucións galegas e estatais.

• ••



info@seteoitavas.com    886098856   649572104   seteoitavas.com

SETE OITAVAS, 

S. COOP. GALEGA 

Oficina de transformación urbana e territorial.
Urbanismo inclusivo + Bioconstrución + Patrimonio + Fotografía aérea

• ••



diego@xeneme.com    626 31 95 38    xeneme.org

XENEME, 

SOCIEDADE LABORAL

É unha consultora galega de proxectos sociais, educativos e culturais.
Dinamizamos, formamos, asesoramos, xestionamos.  Empoderamos. 
Desde 1998.

• ••



formacion@laboratorioescenicocoop.com    695875249    
laboratorioescenicocoop.com

LABORATORIO ESCÉNICO, 

S. COOP. GALEGA

Cooperativa formada no 2019 por dúas socias para crear o Centro de 
Artes LABORATORIO ESCÉNICO COOP, que é un espazo de formación, 
creación, investigación e desenvolvemento das artes escénicas na Coruña. 
O espazo conta con formación de calidade de danza, teatro e música 
para todas as idades e niveis, ademais de funcionar como espazo para as 
profesionais das Artes Escénicas, sendo unha sede de creación e encontro 
multidisciplinar para todas e todos.

• ••



REDE EUSUMO
FOMENTO DA ECONOMÍA 
SOCIAL
É uha rede de colaboración impulsada pola Xunta para o fomento 
do cooperativismo e a economía social. Con ela procúrase o 
fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á 
creación e consolidación de emprego con base na economía social,  
entendida como o conxunto de actividades económicas que levan 
a cabo aquelas entidades que perseguen o interese coelctivo dos 
seus integrantes ou o interese xeral económico ou social.

info@eusumo.gal
eusumo.gal


