
    

FICHA DE ALTA DE PROXECTO

Entidade socia da Rede 
Eusumo 

REDE DE ECONOMÍA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE 
GALICIA (REAS (Galicia)

Proxecto de 
asesoramento conxunto
con outra entidade

Entidade 1 Asociación Arraianas
Entidade 2

Nome do proxecto

Promotor
� Grupo promotor de nova creación 
X     Entidade de economía social xa existente
� Outra entidade mercantil

Municipio Santiago de Compostela

Ámbito xeográfico de 
execución do proxecto

GALICIA

Data de inicio do 
asesoramento

01/03/21

Clase de entidade Asociación
Sector da actividade Intervención social

Idea do proxecto 
(150 caracteres máx)

Arraianas é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa 
en prol da xustiza social e polo cumprimento dos dereitos 
humanos.

Persoas promotoras

1

Nome e apelidos: Tanit Vázquez Estévez
DNI: 47374193N
Sexo:
Data de nacemento:
Lugar de procedencia: 
Estudos: 

2

Nome e apelidos: 
DNI
Sexo:
Data de nacemento: 
Lugar de procedencia:
Estudos:

Etapa na que se atopa

� Presentación  do  proxecto  por  parte  do  grupo  promotor  e
identificación dos perfís das persoas emprendedoras

� Deseño do modelo de negocio
� Validación do modelo de negocio
� Planificación estratéxica
� Xestión de proxectos de economía social
� Planificación operativa
� Constitución da entidade

Dende  REAS  GALICIA,  como  Responsable  de  Tratamento,  e  en  cumprimento  da  Lei  Orgánica  3/2018  de
Protección  de  Datos (LOPD),  informámoste  de  que  os  datos  recollidos  neste  formulario  e  en  todos  os
formularios que  son utilizados para xestionar o proxecto ACOMPAÑAMENTO A ENTIDADES PARA MELLORA
DA COMUNICACIÓN no que participas a través da convocatoria de “subvencións ás entidades colaboradoras
da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social”,
sendo a base xurídica deste tratamento a relación contractual existente. 
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Cando sexa necesario para a resolución do procedemento ou para a xustificación do proxecto, os teus datos
serán  comunicados  ás  administracións  públicas  no  exercicio  das  súas  competencias.  Ademais,  se  nos
outorgas  o  teu  consentimento,  e  só  neste  caso,  utilizaremos  o  teu  correo  electrónico  para  o  envío  de
información que che poida interesar como outras convocatorias, actividades, eventos, etc

Nunca  faremos  transferencias  internacionais  dos  datos  que  nos  facilites  e  podes  exercer,  en  calquera
momento,  os  teus  dereitos  de  acceso,  rectificación,  limitación  do  tratamento,  supresión,  portabilidade  e
oposición dirixindo a túa petición ao enderezo electrónico reasgalicia@reasnet.com.

.................................................................................................................................................................................

Presto  o meu consentimento para  o envío de información por correo electrónico relativa a  convocatorias,
actividades, eventos... que poidan ser do meu interese:

Sinatura:

X  Si autorizo    Non autorizo
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FICHA DE SEGUIMENTO 1

Entidade socia da rede
eusumo

REDE DE ECONOMÍA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE 
GALICIA (REAS (Galicia)

Proxecto de 
asesoramento 
conxunto con outra 
entidade

Entidade 1 Asociación Arraianas

Entidade 2

Técnico/a, titor/a- 
mentor/a

Margarita Tojo González

Proxecto emprendedor
Acompañamento na comunicación para a visibilización 
externa e na construción do relato diferencial baseado 
na cualidade de entidade de Economía Social.

Lugar e espazo de 
asesoramento

Telefónica

Persoas promotoras

Promotor/a 1: Tanit Vázquez Estévez
DNI da persoa de contacto: 47374193N
Promotor/a 2: Nome e apelidos
DNI
Promotor/a 3: Nome e apelidos
DNI

ETAPA DO ITINERARIO

MOTIVO DA SESIÓN, CONTIDOS E/OU ACORDOS
MOTIVO DA SESIÓN: Estudo da idoneidade da entidade para o proxecto
CONTIDOS: Estudo de idoneidade da entidade para o proxecto: pertenza á economía 
social, actividade económica, comunicación da entidade. Envío do correo-e 
explicativo do proxecto. Entrevista telefónica: Aspectos a traballar na comunicación, 
aclaración de conceptos do correo-e enviado. ACORDOS: afondar na comunicación 
actual da entidade.

DATA 17/03/21 DURACIÓN 210’

Sinatura titor/a- mentor/a: Sinatura promotores/as:

Nº
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FICHA DE SEGUIMENTO 2

Entidade socia da rede
eusumo

REDE DE ECONOMÍA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE 
GALICIA (REAS (Galicia)

Proxecto de 
asesoramento 
conxunto con outra 
entidade

Entidade 1 Asociación Arraianas

Entidade 2

Técnico/a, titor/a- 
mentor/a

Cándido Martínez Abadín

Proxecto emprendedor
Acompañamento na comunicación para a visibilización 
externa e na construción do relato diferencial baseado 
na cualidade de entidade de Economía Social.

Lugar e espazo de 
asesoramento

Telefónica

Persoas promotoras

Promotor/a 1: Tanit Vázquez Estévez
DNI  da persoa de contacto: 47374193N
Promotor/a 2: Nome e apelidos
DNI
Promotor/a 3: Nome e apelidos
DNI

ETAPA DO ITINERARIO

MOTIVO DA SESIÓN, CONTIDOS E/OU ACORDOS
MOTIVO DA SESIÓN: 1ª Entrevista sobre aspectos de comunicación da entidade.
CONTIDOS: Recollida de datos: estudo da imaxe, páxina web, RRSS, mensaxe e 
contidos. Entrevista sobre aspectos da comunicación actual na entidade. Revisión da
actividade da entidade, imaxe corporativa, presenza en RRSS, páxina web e blogue 
(posicionamento), campañas publicitarias, promocións, presenza en feiras, 
fidelización de clientas; coñecemento e identificación coa economía social e súas 
ferramentas. Ampliación de información por correo-e sobre ferramentas da economía
social. Elaboración de documentación. ACORDOS: elaboración por parte de REAS dun
plan de suxestións de melloras na comunicación coa etiqueta de "economía social" 
como marca de prestixio

DATA 30/03/21 DURACIÓN 480'

Sinatura titor/a- mentor/a: Sinatura promotores/as:

Nº
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FICHA DE SEGUIMENTO 3

Entidade socia da rede
eusumo

REDE DE ECONOMÍA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE 
GALICIA (REAS (Galicia)

Proxecto de 
asesoramento 
conxunto con outra 
entidade

Entidade 1 Asociación Arraianas

Entidade 2

Técnico/a, titor/a- 
mentor/a

Helena F. Sanmamed Maneiro

Proxecto emprendedor
Acompañamento na comunicación para a visibilización 
externa e na construción do relato diferencial baseado 
na cualidade de entidade de Economía Social.

Lugar e espazo de 
asesoramento

Telefónica

Persoas promotoras

Promotor/a 1: Tanit Vázquez Estévez
DNI  da persoa de contacto: 47374193N
Promotor/a 2: Nome e apelidos
DNI
Promotor/a 3: Nome e apelidos
DNI

ETAPA DO ITINERARIO

MOTIVO DA SESIÓN, CONTIDOS E/OU ACORDOS
MOTIVO DA SESIÓN: 2ª Entrevista sobre aspectos de comunicación da entidade.
CONTIDOS: Revisión do cuestionario de diagnose, estudo da imaxe, páxina web, 
RRSS, mensaxe e contidos. Elaboración do plan de suxestión de melloras na 
comunicación coa etiqueta de “economía social” e da infografía. Entrevista 
telefónica: Revisión conxunta do plan de suxestión de melloras na comunicación. 
ACORDOS: Uso de dossieres e newsleatters nos contactos coa administración; 
actualización máis regular de redes sociales e uso de instagram. Van valorar 
participar na campaña de Auditoría Social deste ano.

DATA 15/06/21 DURACIÓN 480'

Sinatura titor/a- mentor/a: Sinatura promotores/as:

Nº
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FICHA DE SEGUIMENTO 4

Entidade socia da rede
eusumo

REDE DE ECONOMÍA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE 
GALICIA (REAS (Galicia)

Proxecto de 
asesoramento 
conxunto con outra 
entidade

Entidade 1 Asociación Arraianas

Entidade 2

Técnico/a, titor/a- 
mentor/a

Helena F. Sanmamed Maneiro

Proxecto emprendedor
Acompañamento na comunicación para a visibilización 
externa e na construción do relato diferencial baseado 
na cualidade de entidade de Economía Social.

Lugar e espazo de 
asesoramento

Videoconferencia

Persoas promotoras

Promotor/a 1: Tanit Vázquez Estévez
DNI  da persoa de contacto: 47374193N
Promotor/a 2: Nome e apelidos
DNI
Promotor/a 3: Nome e apelidos
DNI

ETAPA DO ITINERARIO

MOTIVO DA SESIÓN, CONTIDOS E/OU ACORDOS
MOTIVO DA SESIÓN: Cubrir a Auditoría Social de REAS
CONTIDOS: Explicación pormenorizada da ferramenta de Auditoría Social. 
Acompañamento específico para a elaboración da súa Auditoría Social da campaña 
2021 (relativa aos datos do 2020), comprobación da coherencia dos datos e 
preparación dos informes de Auditoría para a entidade incluíndo infografía específica
(formato pdf e jpg) para o seu uso en comunicación. ACORDOS: A entidade utilizará 
a Auditoría social para a reflexión interna e tamén valorara o seu uso na estratexia 
de comunicación e reforzo do relato de pertenza á economía social.

DATA 09/07/21 DURACIÓN 540'

Sinatura titor/a- mentor/a: Sinatura promotores/as:

Nº
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