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REENCONTRÉMONOS!

pedaCOOPxía: o modelo orga-
nizativo e a participación en 
Coop57

Encontro 2015 de socios e so-
cias: abrimos unha nova etapa!

http://encuentro2015.coop57.coop
Toda a información sobre 
o IIº Encontro

209 empréstitos concedidos du-
rante o ano 2014 por valor de 8’6 
millóns de euros

Hai terremotos que cambian a fisionomía do contorno. E 
unha vez pasado o sismo, a acción conxunta das persoas re-
constrúe as cidades e as vilas dun xeito que nunca é o mesmo 

que o que tiñan as cidades e as vilas devastadas. Cada 
sacudida cambia a fisionomía e, ao mesmo tempo, 
abre camiños, novas formas de construír e (re)inven-
tar os lugares onde vivimos e as relacións que estabe-
lecemos entre nós e co contorno natural.
Do mesmo xeito, os sete anos de crise que sufrimos –e 
que estamos a sufrir aínda– devastaron –e con-
tinúan devastando– as nosas sociedades, 

empobrecendo a unha gran maioría para 
enriquecer, aínda máis, a unha pequena 
minoría. Pero, ao mesmo tempo, e a pe-

sar da persistencia da sacudi-
da económica e social, miles 
de mulleres e homes están 
(re)construíndo os víncu-
los económicos, políticos e 
sociais sobre novas bases, 
cimentadas na axuda mutua, 
a cooperación, a equidade e o 
coidado das persoas e do eco-
sistema natural no que vivimos. 

Demóstrano proxectos de desenvolvemento 
local en clave de economía solidaria; iniciativas de 
recuperación cidadá de servizos básicos secuestrados por in-

tereses privados; formas de xestión comunitaria, non 
burocratizada, de servizos e equipamentos públicos; 
propostas de cooperativas de vivendas en réxime 
de cesión de uso baseadas na propiedade colectiva 
e compartida; proxectos de soberanía enerxética e 
alimentaria ou de desenvolvemento rural en clave 
agroecolóxica.
Moitos indicios amósannos que estas iniciativas co-
brarán forza e darán saltos cualitativos e cuantita-
tivos nos próximos meses e cambiarán a fisionomía 

dos nosos territorios. A indignación converteuse en acción 
que se esforza en transformar a economía e a sociedade. Que 
quere labrar o futuro coas mans sen esperar que ninguén 
máis o resolva. Que aspira a reinventar a maneira de xestio-
nar os recursos colectivos.
E esta riada, formada por centenares ou miles de proxectos 
de todos os tamaños e de todas as cores, novos e antigos, coa 

vontade de traballar en rede entre eles, obríganos a afinar a 
ferramenta que sempre foi Coop57. Sen deixar de sermos o 
que somos, e afondando no que xa estamos facendo, Coop57 
debe axeitar os seus servizos e produtos para dar resposta 
ás novas necesidades que achega esta miríade de propos-
tas. E seguramente isto levaranos a asumir novos retos e un 
novo papel no seo da economía social e solidaria, o tecido 
asociativo e os movementos sociais; en definitiva, no seo da 
sociedade.

Pero non podemos afrontar estes retos sen definir co-
lectivamente como temos que facelo, sen facer 

previamente un debate participativo entre 
as persoas e as entidades que, nos diferen-

tes territorios, facemos posíbel Coop57. 
Este é o obxectivo do Encontro que 
celebraremos nos días 17, 18 e 19 
de abril en Zaragoza. Un Encontro 
que se basea ―e só ten sentido– na 
participación de todas as entidades 
e persoas socias das diferentes sec-
cións territoriais que nos permita 

facer unha retrospectiva dos últimos 
anos e, sobre todo, estabelecer colecti-

vamente e de forma participativa as bases 
para proxectarnos nun futuro. Un proceso de 

debate e construción colectiva articulado nuns eixos 
que nos sirvan para definir cal é o modelo económico que 
queremos e que estamos construíndo, especialmente, como 
temos que actuar; que axuden a axustar Coop57 para que 
sexa útil na edificación desta economía; que contribúan a 
definir como podemos articular unhas finanzas que se su-
pediten e se poñan ao servizo do obxectivo de transformar a 
economía e a sociedade.
Á súa vez, o Encontro será un espazo de relación formal e in-
formal entre persoas e entidades socias. Entrelazarnos todas 
as persoas e entidades socias de Coop57 e gozar dun espazo 
onde nos coñecer, interrelacionarnos, tecer vínculos, relaxar-
nos e divertirnos. 
Un encontro e un debate que afiance os nosos fundamen-
tos nos valores máis idóneos para absorber os movementos 
sísmicos provocados pola crise do capitalismo senil e seguir 
sendo unha ferramenta útil para (re)definir a fisionomía dos 
nosos territorios e as nosas sociedades.

 Un Encontro que se basea 
– e só ten sentido – na 

participación de todas as 
entidades e persoas socias 

das diferentes seccións 
territoriais.

A indignación converteuse 
en acción que se esforza 

en transformar a economía 
e a sociedade.

O Encontro debe servir 
para estabelecer 

colectivamente e de forma 
participativa as bases para 

proxectarnos no futuro.
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Os eixos do Encontro
Os tres eixos cos que queremos vertebrar o Encontro responden a unha secuencia lóxica: empezamos preguntándonos que queremos 
facer nos próximos anos, que novos ámbitos de actuación queremos abrir e até onde queremos chegar (eixo 1); seguiremos pensando 
como nos debemos organizar interna e organicamente para o poder facer (eixo 2); que novas ferramentas financeiras necesitamos 
deseñar; que criterios económicos e xurídicos debemos marcar e, en definitiva, de que caixa de ferramentas teriamos que dispor con 
tal de ter a capacidade de aplicar e facer realidade todos os novos retos que presentamos nos eixos anteriores (eixo 3).

Eixo 1
Promoción da 
economía social e 
solidaria no ámbito 
local

Discutiremos sobre que entendemos 
por desenvolver a economía no ámbito 
local, cal ten que ser o noso papel e que 
ámbitos temos que alcanzar. Temos que 
valorar abrir o financiamento a novos 
modelos de negocio que agora que-
dan excluídos do ámbito de actuación 
de Coop57? Debemos incidir en novos 
ámbitos? Temos que ser o motor deste 
modelo de desenvolvemento?

Este eixo pretende, ademais de conti-
nuar o que xa vimos facendo desde hai 
anos, definir que novos ámbitos de ac-
tuación debe abrir Coop57.

Eixo 2
Crecemento, 
organización 
en rede e 
participación

O rápido crecemento de Coop57, a súa 
complexidade societaria, organizativa 
e operativa, o crecemento en rede, o 
desenvolvemento de grupos locais, te-
rritoriais e sectoriais e a necesidade de 
harmonizar os ritmos e as necesidades 
concretas dos nodos locais cos obxecti-
vos globais de Coop57. Estes son algúns 
dos grandes retos organizativos que po-
demos asumir. Tamén debateremos so-
bre como incentivar a participación das 
entidades e as persoas socias para facer 
fronte ao rápido crecemento que esta-
mos a experimentar nos últimos anos.

Este eixo recolle todos os retos organi-
zativos, participativos e de capilaridade 
social de Coop57.

Eixo 3
Finanzas para o 
desenvolvemento 
da economía social 
e solidaria no 
ámbito local
Coop57 é unha cooperativa de servizos 
financeiros e, como tal, ten que poder 
ofrecer solucións financeiras ás entidades 
socias e aos seus proxectos. Facer todo 
aquilo que estea ao noso alcance para 
propor solucións adecuadas que contri-
búan ao éxito das persoas e as entidades 
socias.

Este eixo estudará que novas ferramen-
tas financeiras ten que crear e articular 
Coop57 para dar resposta a todos os retos 
presentados nos outros eixos e desenvol-
ver unha actividade financeira útil para a 
construción dunha economía diferente. E 
todo isto, garantindo a sustentabilidade a 
medio e longo prazo de Coop57.

1986 1995 2005

a loita de Bruguera e a crea-
ción de coop57 (1986-1995)

• As orixes de Coop57 remóntanse á loita 
dos traballadores da Editorial Bruguera. 
Cando a editorial pechou en 1986 e, 

despois dun longo procedemento 
xudicial, en 1989 un grupo de 80 
antigos traballadores creou un 
fondo colectivo con parte das 
indemnizacións recibidas. Este 

fondo dividiuse en tres partes: 
unha destinouse a outra loita 
obreira (ao Sindicato de Obre-
ros del Campo de Andalucía); 
outra dedicouse á solidariedade 

internacionalista (enviouse a 
Nicaragua) e co resto, uns 30 millóns 

de pesetas (178.000 €), creouse un 
fondo para proxectos autoxestionarios de 
creación de postos de traballo. Este fondo 
é a orixe de Coop57, que se creou o 19 
de xuño de 1995.

de caixa de resistencia ás 
finanzas éticas e solidarias 
(1995-2005)

• En 1995 consti-
tuíuse Coop57 
como coope-
rativa de servizos financeiros. Nun primeiro 
período, até 2001, definiu o seu modelo 
xurídico e de funcionamento e comezaron a 
realizarse as primeiras operacións crediticias. 
Nestes anos, o seu desenvolvemento estivo 
moi vinculado ao cooperativismo de traballo 
asociado autoxestionario.

• Nunha segunda etapa, a partir do ano 2001, 
Coop57 decidiu ampliar a súa base social 
e o seu ámbito de actuación a outros tipos 
de entidades da economía social e solidaria 
de Catalunya. Paralelamente, a súa base de 
persoas socias colaboradoras foi crecendo 
tamén, buscando abrirse á cidadanía com-
prometida.

A CREACIÓN DAS SECCIÓNS TERRITO-
RIAIS (2005-2009)

• A partir de 2005, paralelamente ao afondamento 
do crecemento e da ampliación da base social en 
Catalunya, Coop57 puxo en práctica un crece-
mento en rede. Aquel ano, un grupo de entidades 
de economía social e solidaria de Aragón e 
Coop57, conxuntamente, decidiron compartir 
o proxecto. A idea foi aproveitar a experiencia, 
a estrutura xurídica e a estrutura técnica de 
Coop57, pero aplicando un modelo que permitise 
que cada territorio se autoxestionase. 
Isto deu lugar á creación de 
Coop57 Aragón segundo 
un modelo de desen-
volvemento en rede. 
De acordo con estes principios, constituíronse 
posteriormente Coop57 Madrid (2006), Coop57 
Andalucía (2008) e Coop57 Galiza (2009) e 
articuláronse grupos promotores en Asturies, o 
País Valencià e Euskal Herria.

a prehistoria 
as transformacións de 
coop57

a consolidación e o 
crecemento en rede 

a historia de coop57 a pinceladasreflexión
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· Encontro · Topaketa 17, 18 e 19 de abril, 
Zaragoza

2009 2015

inVerter a lóxica e aumentar a 
concesión de empréstitos (2009-
2015)

• Durante o período de profunda crise dos 
últimos anos, a actividade de Coop57 orientou-
se a dar resposta ás necesidades financeiras 
das entidades da economía social e solidaria, 
consolidando unha ferramenta financeira que 
evitou que a restrición crediticia afogara entida-
des viábeis que levan a cabo un labor social e 
económico para transformar a sociedade.

• Isto comportou un gran crecemento, tanto en 
número de entidades e persoas socias, como 
en volume de achegas e de empréstitos conce-
didos. Ao mesmo tempo, Coop57 consolidou a 
súa organización en seccións 
territoriais e, nalgunha delas, 
articulou grupos locais, 
sectoriais e outras formas de 
arraigo, de capilaridade e de 
participación da base social.

CONVERTERSE NUN AXENTE ACTIVO DE 
CONSTRUCIÓN ECONÓMICA!

• Agora que xa hai 20 anos que naceu Coop57, agora que xa hai 10 que iniciamos o modelo 
de crecemento en rede coa constitución da primeira sección territorial en Aragón, o contexto 
actual lévanos a pensar que é o momento de comezar unha nova etapa. Coop57 sempre expre-
sou o desexo de ser unha ferramenta ao servizo da transformación social e da economía social 
e solidaria. Pero para ser unha ferramenta útil, temos que poder deseñar as solucións adecua-
das ás necesidades actuais das entidades e as persoas socias. É un momento de inflexión e 
moi importante no seo do proxecto.

• Cada vez xorden máis ideas, proxectos e enerxías para renovar e redefinir o que queremos. O 
contexto e a efervescencia socioeconómica e política que estamos vivindo proponnos novos 
retos. Para afrontalos debemos afinar a ferramenta e, incluso expor unha certa mutación de 
Coop57. Ser valentes e innovar, como fixemos sempre.

A web 
do Encontro 

Neste espazo poderedes encontrar toda a información so-
bre o Encontro 2015!

Na web encontraredes:
• Presentación do Encontro.
• Información sobre os diferentes eixos de debate.
• O programa da fin de semana.
• Documentos e material preparatorio para os debates.
• Material retrospectivo sobre o Encontro 2011.
• Todas as informacións prácticas que precisedes coñe-

cer.
• Formularios de inscricións e achegas.

As inscricións e as achegas
Deseñáronse tres formularios de inscrición que responden a 
conceptos diferentes:

1. Formulario de inscrición:
Neste formulario é onde vos debedes inscribir para asis-
tir e participar no Encontro. A inscrición inclúe o despra-
zamento e o aloxamento.

2. Bonos de apoio - Achegas:
O Encontro é un acontecemento autofinanciado pola 
base social de Coop57. Para evitar que ninguén deixe de 
participar no Encontro por motivos económicos axus-
touse o prezo da inscrición ao mínimo posíbel.
Quen poida e/ou queira, veña presencialmente ou non 
ao Encontro, pode adquirir bonos de apoio para ache-
gar unha axuda económica adicional á organización do 
Encontro. Do mesmo xeito, pódense facer achegas en 
especies non monetarias.

3. Formulario voluntarios/as:
A organización do Encontro 2015 será posíbel grazas ao 
esforzo e ao traballo voluntario de persoas que forman 
parte de Coop57. Durante os días do Encontro teranse 
que montar grupos de voluntarios e voluntarias para le-
var a cabo varias tarefas.

Tedes tempo para realizar as inscricións até o 17 de marzo! 
REENCONTRÁMONOS EN ZARAGOZA!

o crecemento 
en tempo de crise 

UNHA NOVA ETAPA COMEZA 
CO ENCONTRO 2015! 

a historia de coop57 a pinceladas

http://encuentro2015.coop57.coop
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Venres 18 de abril
Tarde/Noite

Cruce de miradas para 
a transformación social

Mirar desde diferentes puntos de vista a transforma-
ción social: desde o punto de vista do desenvolvemen-
to local e comunitario, desde o punto de vista do coñe-
cemento común ou o común do coñecemento e desde 
os feminismos para transformar as nosas vidas e so-
ciedades. Charla inspiradora que nos abra os pulmóns 
e as ideas para debater durante toda a fin de semana.

Sábado 18 de abril

Mañá (primeira parte)

Charla: 20 anos: a historia de Coop57

Partindo da efeméride que Coop57 cumpre 20 anos, 
queremos facer unha retrospectiva da historia de 
Coop57, coñecer e afondar no camiño feito. Un re-
paso histórico que nos permita chegar xuntas ao 
momento actual e nos deixe a punto para debater e 
encarar o futuro.

Mañá (segunda parte)

Debates sobre os eixos do Encontro

Debateremos sobre todo aquilo que ten que definir 
Coop57 os próximos anos: que queremos facer, como 
nos debemos organizar e como temos que o pór en 
práctica. Diferentes grupos de debate simultáneos so-
bre os tres eixos presentados con dinámicas de grupo 
onde queremos oír todas as voces.

Eixo 1: Promoción da economía social solidaria no 
ámbito local.

Eixo 2: Crecemento, organización en rede e partici-
pación.

Eixo 3: Finanzas para o desenvolvemento da econo-
mía social e solidaria no ámbito local.

Comida popular

Tarde (primeira parte)

Debate sobre os eixos do Encontro: 
continuación do debate

Continuación do debate iniciado pola mañá sobre os 
tres eixos do Encontro.

Tarde (segunda parte)

Mesas de experiencias das entidades 
socias de Coop57

Presentaranse un total de seis mesas con entidades 
socias de Coop57 onde se quere pór de manifesto 

algúns aspectos interesantes e relevantes das moitas 
cousas que están sucedendo en Coop57, nas súas 
entidades socias e no conxunto da economía social 
e solidaria.

Mesa 1: O cambio real, será feminista ou non será: 
integración transversal do feminismo nas 
organizacións da economía solidaria.

Mesa 2: Xeración de postos de traballo a través do 
cooperativismo: empoderamento, democra-
cia económica e compromiso colectivo.

Mesa 3: Novo cooperativismo transformador, de ser-
vizos e de consumo: cooperativas en mans 
da sociedade.

Mesa 4: Cooperar en vez de competir: modelos de 
éxito de intercooperación entre entidades e 
territorios.

Mesa 5: Mundo rural e actividades agroecolóxicas: 
desenvolvemento do sector rural e da sobe-
ranía alimentar en clave cooperativa, colec-
tiva e ecolóxica.

Mesa 6: Xestión dos comúns: autoxestión cidadá, 
municipalización e/ou xestión de servizos 
e equipamentos públicos desde unha pers-
pectiva comunitaria.

Noite 

Espectáculos lúdicos
Espectáculos diversos para nos relaxar e divertirnos.

Domingo 19 de abril

Mañá(primeira parte) 

Encontro entre entidades: 
cadeiras cooperativas

Actividade orientada ás entidades socias de servizos. 
Espazos de intercooperación entre entidades socias 
de Coop57 de ámbitos similares ou complementarios, 
de diferentes territorios para fomentar a intercoopera-
ción e afondar no coñecemento recíproco.

O consumo responsábel 
e a transformación social

Actividade orientada ás persoas socias colaborado-
ras. Obradoiro/charla sobre consumo responsábel: 
O consumo responsábel como unha das ferramentas 
máis potentes de transformación social e económica 
ao alcance de todas e todos nós no noso día a día.

Mañá (segunda parte)

Clausura do Encontro

O Encontro terá un acto de clausura onde, en forma 
de plenario, resumiremos e poremos en común todas 
aquelas aprendizaxes e conclusións que poidamos ex-
traer da fin de semana. Para pór o punto e final a estes 
días e para pór o punto inicial aos próximos anos.

O programa do Encontro
reflexión
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O modelo organizativo de Coop57 responde a un mo-
delo de crecemento en rede tecido sobre as premisas 
da proximidade, a confianza, o coñecemento mutuo 
e o arraigo territorial. Un modelo en construción 
permanente que propón o reto de intentar fuxir de 
estruturas xerárquicas e verticais para desenvolver 
modelos horizontais, democráticos e participativos.

Nesta edición de pedaCOOPxía explicaremos como 
é o modelo organizativo de Coop57, cal son as súas 
claves, os seus retos e, tanto as súas virtudes, como 
as súas dificultades, e como os socios e socias de 
Coop57 poden participar no proxecto.

O modelo organizativo de Coop57 foise construíndo sen terse 
previsto a priori. É un modelo que foi –e segue sendo– algo 
dinámico, que imos construíndo a medida que a realidade 
nos esixe adoptar novas formas e afrontar novos retos. Non 
se trata de improvisar, senón de adaptarse ás necesidades de 
cada momento.
En Coop57 intentamos ter unha cousa moi clara. Coop57 é 
unha ferramenta que nos ten que permitir ofrecer solucións 
aos retos que se nos presentan desde a nosa base social e 
desde a sociedade e, polo tanto, debe adaptarse e tomar no-
vas formas se así o require o momento. Non entendemos a 
organización como unha estrutura ríxida e intocábel sim-
plemente porque “isto sempre se fixo así”.
Despois duns inicios difíciles e complicados, con moito tra-
ballo e implicación de moitas persoas, Coop57 conseguiu 
consolidarse en Catalunya e ampliou a súa base social ás 
entidades da economía social e solidaria: todas as ramas do 
cooperativismo, asociacións, fundacións, empresas de inser-
ción, movementos sociais e de base, etc.
A partir de 2005, a raíz do interese espertado por esta expe-
riencia e outros territorios, Coop57 puxo en práctica o mo-
delo de crecemento en rede actual: as seccións territoriais.
O modelo de sección territorial quere expor que, baixo a exis-
tencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos 
principios éticos e sociais e criterios de valoración, pódense 
tomar decisións desde o propio territorio desenvolvendo un 
modelo descentralizado, de crecemento horizontal e en rede.
En todos estes casos, a clave do éxito na constitución dunha 
sección territorial é a existencia dunha rede de economía 
social e solidaria no mesmo territorio capaz de xestionala. É 
dicir, a capacidade de cada territorio de autoxestionar a súa 
base social e a súa actividade (admisión de socias, valora-
ción de proxectos, concesión de empréstitos).
O primeiro territorio onde se constituíu unha sección terri-
torial foi en Aragón (2005). Posteriormente constituíronse 
Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008) e Coop57 
Galiza (2009). Actualmente existen grupos promotores acti-
vos para unha posíbel constitución de novas seccións territo-
riais en Asturies, Euskal Herria e o País Valencià.

Polo tanto, Coop57 estrutúrase seguindo este modelo. O ór-
gano soberano de Coop57 é asemblea xeral que, entre outras 
funcións, nomea o Consello Reitor. Controla a xestión anual 
e aproba as contas. Aínda así, cada sección territorial dótase 
de órganos propios. É dicir, cada sección territorial ten o 
seu propio consello (chamado consello de sección) e a súa 
propia asemblea de sección territorial.

A participación
Cada persoa ou entidade socia de Coop57 está, necesaria-
mente, adscrita a unha das seccións territoriais. É no ámbito 
territorial onde se produce a participación directa de toda a 
base social de Coop57, tanto as socias colaboradoras como as 
entidades socias de servizos.
De cada asemblea de sección emanan uns representantes (en 
función do número de persoas e entidades socias) que con-
forman a asemblea xeral, onde se comparten as decisións de 
cada sección territorial e se vota en consonancia, conforman-
do un modelo decisorio desde abaixo cara a arriba.
Cada sección territorial conta tamén con varias co-
misións que traballan diferentes aspectos, pero, como 
mínimo, dúas delas son esenciais para o funciona-
mento de Coop57: a comisión social e a comisión 
técnica.

A comisión social é a destinada a avaliar, desde o pun-
to de vista social, as solicitudes de alta como socias de 
servizos de Coop57. A comisión técnica é a encargada 
de avaliar, desde o punto de vista financeiro, a viabili-
dade do proxecto e, polo tanto, recomendar a aprobación (ou 
non) da solicitude de financiamento.
Outros espazos de participación en Coop57 por parte de per-
soas e entidades socias son as comisións de xénero, participa-
ción, comunicación e todos aqueles espazos de participación 
que cada sección territorial considere pertinentes.

Se temos en conta que cada sección territorial posúe 
unha comisión social e técnica, un consello de sec-
ción, que existe unha asemblea de sección en cada 
territorio, que se propoñen espazos de debate e en-
contros de reflexión, que hai diferentes comisións de 
participación, xénero, mercado social, comunicación, 
entre outras, a cantidade de persoas que participan 
anualmente na configuración e na toma de decisións 
de Coop57 cóntase por centenares. Este é seguramen-
te o tesouro e o valor máis grande da cooperativa. 
Participación, democracia e horizontalidade para un 
modelo organizativo que seguirá evolucionando e cambian-
do ao longo dos anos. Tanto como o requiran o momento e 
os retos da base social de Coop57. Todas xuntas construímos 
Coop57.

modelo en rede
SECCIÓNterritorial

comisión
SOCIAL

comisión
TÉCNICA

comisiones de:
XÉNERO
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN…

Un modelo en 
construción 
permanente que 
propón o reto de 
intentar fuxir de 
estruturas xerárquicas 
e verticais

A cantidade de 
persoas que participan 
anualmente na 
configuración e na 
toma de decisións de 
Coop57 cóntanse por 
centenares

 
Explicamos algunhas das particularida-
des de Coop57. Aquelas características 
que nos fan diferentes e que dan valor 
ao noso proxecto. Un espazo para que 
todos os socios e socias vaian coñecen-
do as particularidades de Coop57.

Entendendo as particularidades de Coop57

reflexión
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 III FESC – Mirada 
cara a dentro para 
proxectarnos cara 
á sociedade
Os pasados 24, 25 e 26 de outubro de 2014 celebrouse a III 
edición da Fira d―Economia Solidària de Catalunya, coma 
sempre, no recinto de Fabra i Coats de Barcelona, no barrio de 
Sant Andreu del Palomar. Durante esta edición tiveron lugar 
un centenar de actos, e 196 entidades participaron na mostra 
de entidades, estruturados en diferentes eixos temáticos que 
demostran que as necesidades humanas pódense satisfacer 
desde outro modelo económico. Nesta edición quíxose facer 
unha mirada cara a dentro e fortalecernos. Con este motivo, 
púxose o acento en potenciar a intercooperación entre enti-
dades. Coop57 participou na Fira de varias formas. Ademais 

do expositor que instala-
mos durante os días da 
Fira, participamos en tres 
actos explicando os fon-
dos sociais de Coop57, re-
flexionando sobre os retos 
de conxugar “dimensión 
e democracia” e organi-
zando un acto centrado 
no desenvolvemento da 
economía social e solida-
ria a escala local. Ademais 
Coop57 foi distinguido co 
I Premi d―Economia Soli-
dària. Un recoñecemento 
que non queremos facer 

noso, xa que cremos que corresponde ao conxunto da econo-
mía solidaria. O premio pertence a todas as persoas e entida-
des que traballan por construír unha economía diferente para 
cambiar e romper as lóxicas capitalistas máis nocivas. http://
www.firaesc.org

 Feminino e plural
A PRIMEIRA FIRA FEMINISTA, UN ÉXITO! 

Os pasados días 14 e 15 de novem-
bro celebrouse en Can Batlló, en 
Barcelona a primeira edición da 
Fira d’ Economia Feminista. Un es-
pazo de encontro no que mediante 
os diferentes obradoiros, a tende-
rolada e a posta en común de ex-

periencias de colectivos da economía colaborativa e feminista, 
fíxose patente cal é o significado de pór a vida no centro, acep-
tando a relación de interdependencia das persoas, entre elas e 
co medio. Foi un éxito de participación e unha boa ágora onde 
debater como queremos unha economía máis alá dos conceptos 
produtivos. A comisión de xénero de Coop57 de Catalunya par-
ticipou na organización e valora moi positivamente a aprendi-
zaxe compartida. Se vos queredes pór en contacto coa comisión 
de xénero: socis@coop57.coop

 Pasando das ideas 
á práctica, FETS!
15 ANOS DIVULGANDO AS 
FINANZAS ÉTICAS EN CATALUNYA

En 1999, hai agora 15 
anos, un grupo de entida-
des sociais catalás, preo-
cupadas pola carencia de 
sentido crítico no uso do 
noso diñeiro, reuníronse 
para crear FETS, Finan-
zas Éticas e Solidarias, 
co obxectivo principal de 
promover os principios 
das finanzas éticas en Ca-
talunya. FETS comezou 
a súa tarefa con forza, 
organizando o I Congrés 
Internacional de Banca 
Ética en Catalunya, para 
dar a coñecer a existencia 
de experiencias interna-

cionais e comezar un debate local. Esta tarefa de divulgación 
seguiuse desenvolvendo todos estes anos, creando discurso, 
xerando debate e convencendo cada vez a máis persoas e enti-
dades de que outra maneira de entender as finanzas é posíbel.

Débese valorar moi positivamente o traballo de FETS de todos 
estes anos para facer cada día máis visíbeis as finanzas éti-
cas e achegalas a máis e máis persoas e colectivos. Coop57 é 
membro de FETS desde a súa creación. http://fets.org

 O portal Konsumo 
Responsable, en marcha!
Xa está en marcha o portal 
Konsumo Responsable, fe-
rramenta impulsada pola 
Asociación de Redes de 
Mercado Social, unha asociación na que os diferentes mer-
cados sociais do estado español funcionan como unha rede 
de produción, distribución e consumo de bens e servizos con 
criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios. O portal 
pretende potenciar a forza do consumo como xerador de cam-
bio social, pór en valor a economía solidaria facilitando a súa 
visibilidade e accesibilidade, reforzar e impulsar a oferta de 
bens e servizos desde criterios de economía solidaria, facilitar 
o desenvolvemento dos Mercados Sociais Territoriais e ser un 
espazo de referencia colectivo que aglutine información, for-
mación, denuncia e alternativas.

O portal é un catálogo de entidades, produtos e servizos da 
economía solidaria onde podemos buscar e encontrar aquilo 
que precisamos para satisfacer as nosas necesidades sen saír 
da economía solidaria e onde cada vez máis poderemos ir en-
contrando produtos e servizos.
Visita: http://www.konsumoresponsable.coop

[O recuncho da economía solidaria e solidaria]
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 FIARE comeza a operar!
Cara ao ano 2003, comezáronse a pór as primeiras pedras para a 
construción dunha banca ética no estado español. O proxecto ini-
ciouse en Euskal Herria e, pouco a pouco, foise estendendo cara a 
outras zonas.
Desde entón, déronse moitos pasos, comezando coa firma dun con-
trato de axencia entre FIARE e Banca Popolare Etica para poder ac-
tuar no estado español mentres, en paralelo, íase traballando na pro-
gresiva captación, tanto de persoas e entidades socias como de capi-
tal social. Finalmente o proceso uniu, definitivamente, os camiños de 
FIARE e Banca Popolare Etica. O pasado mes de xullo conseguiuse a 
inscrición definitiva no Registro de Entidades del Banco de España 
co número 1550. Isto permitiu que desde o pasado mes de outubro 
FIARE-BpE tivera iniciado a operativa bancaria directa en España.
É unha moi boa nova, na construción dun sistema de finanzas éticas, 
que poidamos incorporar unha nova ferramenta: un banco ético, 
cooperativo e cidadán que nos permita resolver novas necesidades 
financeiras no marco das finanzas éticas e a economía solidaria.

 A economía 
encóntrase coas persoas 
en Zaragoza!

O I Congreso Interna-
cional de Economía 
Social y Solidaria con-
seguiu facer da cidade 
de Zaragoza referente 
internacional neste 
ámbito durante os días 
27, 28 e 29 de novem-
bro de 2014, coa par-

ticipación de 700 persoas e 200 entidades procedentes de 
sete países (España, Francia, Italia, Brasil, Portugal, Ecua-
dor e Xapón).
Seis eixos temáticos principais e transversais abordaron, de 
forma integrada e ampla, os temas principais que ocupan a 
práctica e a teoría da economía solidaria:
• Diálogos entre a ESeS, as administracións públicas e outras 

organizacións sociais.
•  Innovación cidadá en consumo.
•  Oportunidades e retos das finanzas éticas.
•  Xeración e transferencia de coñecemento en ESeS: achegas 

desde o feminismo e outras economías.
•  Creación e sustentabilidade de tecido económico solidario.
•  Economía social e solidaria no medio rural.
Coop57 participou activamente na organización do congreso, 
coordinando o eixo sobre “Oportunidades e retos das finanzas 
éticas” e interviñemos en diferentes actos, traballando para 
que este congreso fose realidade.
Paralelamente, os mesmos días, e organizado por REAS Ara-
gón, celebrouse un Seminario sobre Administracións Públicas 
e Economía Social onde tamén participou Coop57.
http://economiameeting.net/es

[O recuncho da economía solidaria e solidaria]

 Entrelazar 
a economía solidaria 
en Catalunya!

E FACELO ENTRE TODAS!

A organización SETEM e a Xarxa d’ Economia Solidària (XES) 
impulsan o proxecto Pam a Pam, un mapa colaborativo que 
mostra iniciativas de economía solidaria e consumo responsá-
bel en Catalunya. Un proxecto que pretende dar visibilidade ás 
iniciativas de economía solidaria, facilitarnos a cesta da com-
pra con produtos de consumo responsábel e que, ademais, 
presenta a construción deste mapa desde o traballo cidadán 
colectivo e autoorganizado. Para aparecer no mapa, o punto 
de partida é un cuestionario con 15 criterios que validan que 
as iniciativas que amosa Pam a Pam responden ás premi-
sas da economía solidaria. As Chinchetas Naranjas –comu-
nidade de persoas que fai posíbel este mapa– encárgase de 
visitar estas iniciativas e realizar unha entrevista cos 15 crite-
rios, avaliando o cumprimento destes no compromiso social 
(economía local, comercialización xusta, transparencia…), 
ambiental (eficiencia enerxética, pegada ecolóxica…) e na 
organización e traballo (democracia interna, equidade de 
xénero, abano salarial…). Neste mapa poderedes buscar as 
iniciativas para calquera destes 15 criterios, por sectores de 
actividade ou por territorio. Se queres participar activamente 
na construción do mapa ou coñeces iniciativas que cres que 
deberían aparecer, visita o seu espazo web http://pamapam.org 
ou ponte en contacto a través do correo hola@pamapam.org.
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

A sección de Catalunya de Coop57 pechou o ano 2014 con 
420 entidades socias de servizos e 1.715 socias colaboradoras. 

Durante este semestre déronse de alta 26 novas entidades so-
cias de servizos e concedéronse un total de 73 novos présta-
mos por un importe total de 3.008.410 €.

Entre os empréstitos, destacan os realizados no marco da in-
tercooperación entre entidades socias de Coop57. O primeiro é 
un préstamo de 140.000 € concedido á asociación Acció Cultu-
ral Sant Cugat “Cal Temerari”. Trátase dun proxecto formado 
por diversas entidades e colectivos de Sant Cugat, co obxectivo 

de construír un espazo autoxestionado aberto á participación 
popular desde onde traballar para a transformación social e 
política. O préstamo, que servirá para a reforma do espazo, 
executarano dúas entidades socias de Coop57: a cooperativa 
Celobert e DIVA. O segundo empréstito concedeuse ao Espai 
Obert La Serra, un proxecto educativo de “educación viva”. 
O préstamo financia infraestruturas e reformas do espazo es-
colar e as obras levaraas a cabo CRESOL, socia de servizos de 
Coop57.

En canto a grandes acordos, podemos destacar dous durante o 
segundo semestre de 2014 en Coop57 Catalunya. Por un lado, 
a principios de outubro, chegouse a un acordo coa Agencia 

A sección de Andalucía de Coop57 pechou o 2014 con 56 enti-
dades socias de servizos e 196 socias colaboradoras.

Durante este segundo semestre incorporáronse á sección de 
Andalucía 4 novas entidades socias de servizos. No ámbito 
crediticio aprobáronse un total de 10 novas operacións por un 
importe total de 255.000 €.

Nos últimos meses a situación de Coop57 Andalucía pódese 
caracterizar, a grandes trazos, pola consolidación da coope-
rativa nos territorios onde anteriormente non existían enti-
dades. Séguese crecendo no conxunto do territorio, pero as 
últimas incorporacións levan a pensar que a diversificación 
territorial é cada vez máis real. Por outro lado, o gran núme-
ro de charlas e conferencias ás que se asistiron nos últimos 
anos están dando os seus froitos e cada vez máis proxectos 
acoden a Coop57. Pero esta boa noticia carrexa algunhas di-
ficultades en casos de proxectos sen consolidar e, algúns, sen 
apenas iniciar. Os retos e dificultades cos que se encontra a 
comisión social, na avaliación dos proxectos son importantes 
e implican, ademais, un aumento no traballo de asesoramen-
to económico-financeiro. Neste sentido, estanse incorporando 
melloras no cuestionario social.

Destacar, como fito importante, 
a creación da comisión de co-
municación Coop57 Andalucía, 
que conta con persoas socias vo-
luntarias que de unha maneira 
estábel dedicarán tempo a tare-
fas desta índole.

Por outro lado, Coop57 Andalucía 
comeza a xerar alianzas secto-
riais. O primeiro caso dáse entre 
as entidades dedicadas á elabora-
ción de cervexas artesanais.

Continúan os contactos coas universidades e os concellos. No 
primeiro caso cunha finalidade unicamente de difusión, no 
segundo, con propostas de colaboración máis estreita para o 
desenvolvemento das economías a escala local. Unha decena 
de actos e charlas tiveron lugar durante este semestre en Sevi-
lla, Córdoba ou Granada, entre outros lugares, para explicar e 
debater en torno a temas como as finanzas éticas, a economía 
colaborativa, a innovación social ou o cooperativismo.

COOP57-ARAGÓN
A sección de Aragón de Coop57 pechou o 2014 con 43 entida-
des socias de servizos e 410 socias colaboradoras.

Durante este semestre, concretamente en setembro de 2014, 
incorporouse unha nova entidade á sección de Coop57 Ara-
gón: a cooperativa Desmontando a la Pili, unha alternativa ao 
mercado erótico actual, fomentando un consumo responsábel 

até na cama.

Estes meses caracterizáronse por 
unha grande e intensa actividade 
crediticia. Concedéronse 16 présta-
mos novos por un importe total de 
754.300 € e chegouse ao empréstito 
número 100 da sección de Aragón.

Ademais da xestión de novos socios e 
socias e da xestión crediticia, a sec-
ción de Aragón estivo traballando 

para dar os primeiros pasos para a organización loxística do 
Encontro Xeral de Coop57 en Zaragoza, que terá lugar en abril 
de 2015. Paralelamente, iniciáronse os debates de sección pre-
vios ao Encontro de socias e socios para reflexionar de forma 

colectiva en torno aos eixos de debate do citado evento, cunha 
alta participación dos socios e socias da sección de Coop57 
Aragón.

Por outro lado, continúase participando activamente na coo-
perativa Mescoop Aragón, apoiando na difusión e tomando 
parte tamén nos equipos de traballo. Realizáronse colabora-
cións con entidades socias, encamiñadas a dar a coñecer as 
finanzas éticas, e participouse nun foro de emprendemento 
social garantido polo concello de Utebo.

Ademais, Coop57 Aragón colaborou intensamente no Progra-
ma de Formación e Acompañamento a Proxectos de Empren-
demento de Economía Social e Solidaria, que se levou a cabo 
en 2014 desde REAS Aragón, impartindo varias sesións en tor-
no á xestión cooperativa e ao financiamento de iniciativas de 
economía social e solidaria.

Como evento sinalado deste semestre, cabe destacar que a sec-
ción de Aragón tivo un papel importante na participación de 
Coop57, tanto na preparación, como no desenvolvemento do 
I Congreso Internacional de Economía Social e Solidaria, ce-
lebrado en Zaragoza os días 27, 28 e 29 de novembro de 2014.

56 entidades socias de servizos
196 socias colaboradoras

43 entidades socias de servizos
410 socias colaboradoras

420 entidades socias de servizos
1.715 socias colaboradoras

seccións
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COOP57-GALIZA
A sección de Galiza de Coop57 pechou o ano 2014 con 33 enti-
dades socias de servizos e 137 socias colaboradoras. 

Producíronse 4 novas altas na sección territorial neste perío-
do. Corresponden ás cooperativas de traballo Metal Unión, 
Numax, Rexenerando e Algalia. No ámbito crediticio apro-
báronse un total de 7 novas operacións por un importe total 
de 444.000 €.

Destacar, entre estes préstamos, o que se concedeu a Numax 
Coop. por un importe total de 300.000 €. Trátase dunha en-
tidade de nova constitución no ámbito da creación e a difu-
sión cultural, que conseguiu un notábel apoio social, xa que 
o proxecto recibiu a subscrición de avais mancomunados por 
un importe total aproximado de 330.000 € a través de 182 
persoas fiadoras. Un exemplo de traballo en rede e de arraigo 
territorial.

Nas reunións do Consello de Sección dese período, ademais da 
actividade ordinaria, abordouse o Encontro 2015 de Coop57 
e preparouse unha xornada de debate coa base social de 

Coop57 Galiza para contrastar e concretar propostas e con-
clusións nos eixos temáticos do Encontro. Tamén se traballou 
a confirmación das representacións da sección territorial nos 
distintos proxectos e as áreas de traballo dentro do modelo or-
ganizativo de Coop57. Así, Coop57 Galiza terá representación 
en todos os proxectos en desenvolvemento dentro de Coop57.

Respecto aos actos de difusión, a ac-
tividade foi moi intensa e estimulan-
te xa que se participou nun total de 
vinte actos distintos en só seis meses. 
Actos enfocados a temáticas como a 
dinamización local con criterios de 
sustentabilidade, as finanzas éticas, 
a introdución ao cooperativismo e á 
economía solidaria, a mellora na xes-
tión de entidades de economía solida-
ria, o fomento do emprendemento e 
a intercooperación e a dinamización 
da economía solidaria nos sectores de 
actividade potenciais.

COOP57-MADRID
A sección de Madrid de Coop57 pechou o ano 2014 con 58 enti-
dades socias de servizos e 391 socias colaboradoras.

Durante o segundo semestre de 2014 houbo 2 novas entidades 
socias de servizos en Coop57 Madrid: a cooperativa ConectaLAB 
e a asociación Amigos de la Tierra.

Respecto á actividade crediticia, concedeu 5 novos empréstitos 
por un importe total de 256.700 €.

En novembro tivo lugar un novo Mércores de Coop57, esta vez 
orientado a tratar os eixos do próximo Encontro de 2015 en 
Zaragoza. O título da sesión foi: “Que debe financiar Coop57 
para seguir apostando pola Economía Social e Solidaria?”. Se 
ben a cita é en abril de 2015, a viaxe comeza xa e, desde Coop57 
Madrid, hai ganas de preparar a ruta cara ao Encontro. Na se-

sión, as persoas asistentes embarcáronse na complexidade do 
debate e na obstinación por construír colectivamente, deixarnos 
seducir de novo polos preparativos, os nervios, os obstáculos e 
os logros.

Por outro lado, e seguindo coas propostas de cambio, reorga-
nización e de melloras na sección de Coop57 Madrid, realizou-
se unha enquisa telefónica a algunhas entidades socias para 
ter unha visión das actuais socias e a súa situación respecto a 
Coop57 e as súas necesidades financeiras.

Ademais, iniciouse un plan de visitas a organizacións de Madrid 
para ampliar a visibilidade de Coop57 neste territorio e poder 
seguir ampliando a base social da sección territorial.

Durante este semestre participouse en varios actos de difusión 
de Coop57 e abordáronse varias temáticas arredor das finan-
zas éticas, o propio proxecto de Coop57, a economía social e 
solidaria, o emprendemento social ou a inserción laboral, 
entre outras. Estes actos celebráronse en espazos como a Uni-
versidad de Castilla La Mancha, un centro autoxestionado no 
barrio de Aluche en Madrid ou no marco de feiras e xornadas 
como a “II Feria de Economía Solidaria en San Fernando de 
Henares”organizada polo concello de San Fernando de Henares 
ou a “XIII Jornada estatal de empresas de inserción: Horizonte 
2020”, organizada por FAEDEI.

33 entidades socias de servizos
137 socias colaboradoras

58 entidades socias de servizos
391 socias colaboradoras

de Desarrollo del Berguedà para apoiar os emprendedores e 
as entidades da economía social e solidaria da comarca de 
Berguedá e facilitar a creación de novos proxectos. O convenio 
contempla ofrecer, aos proxectos interesados, servizos como a 
formación, o asesoramento, o acompañamento ou o estudo 
do financiamento.

Por outra parte, e ante o atraso no pago a provedores por 
parte da Generalitat de Catalunya ás entidades provedoras do 
ICASS e a DGAIA, e as conseguintes dificultades que compor-
tou para as organizacións afectadas, Coop57 chegou, a finais 
de outubro, a un acordo coa Fundació Seira para articular, 
conxuntamente, a creación dun fondo para paliar os efectos 
negativos destes atrasos.

No marco do Encontro estatal de socias, previsto para o 
próximo mes de abril, desde a sección de Catalunya estase a 
traballar intensamente para que o evento poida ser un éxito. 
Neste sentido, celebráronse xa dúas sesións de debate previas 
ao Encontro co obxectivo de situar debates e problemáticas 
para trasladar ao Encontro de Zaragoza do mes de abril. Nos 
seguintes meses levarase a cabo un labor para celebrar unha 
serie de debates previos en diferentes territorios de Catalunya 
e así achegar os debates ás persoas e entidades socias e diver-
sificar as súas temáticas.

En canto á difusión e extensión do proxecto en Catalunya, 
Coop57 fixo un total de 21 charlas e actos en diferentes espa-
zos e de diversas temáticas. seccións
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2º SEMESTRE 2014
Andalucía [8]
 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez

 ❚ Julio Mancera Pascual
 ❚ Iván Rubio Gutiérrez
 ❚ Juan Manuel Luque Ruiz

 ❚ Samuel Guirado Borrego
 ❚ Mª Carmen Guerrero Quintero
 ❚ Juan Casiano Checa García

 ❚ Marta Sánchez Caballero

Aragón [11]
 ❚ Adebán, S. Coop.
 ❚ Francisco Javier Ruiz Calvo

 ❚ Manuel Campillo Arregui
 ❚ Fernando García Roche
 ❚ Esther Andrés García
 ❚ Elena Giner Monge

 ❚ Ignacio Goyeneche Pérez
 ❚ Nuria Palacios Bocos
 ❚ Mª Placencia Sánchez
 ❚ Aritz R. García Letona

 ❚ Estefanía Vallés e Candela Ruiz 
Vallés

Catalunya [109]
 ❚ Xavier Matheu De Cortada
 ❚ Laura Perramon Lladó
 ❚ Josep Lluís Arcos Rosell
 ❚ Florencio de la Torre Yugueros
 ❚ Jesús Tomero Hernández
 ❚ Griselda Casadella Cunillera
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Feliu Madaula e Teresa Esquirol
 ❚ Horst Rosenberger
 ❚ Alba Petit Castellví
 ❚ Carles Sanfeliu Sánchez
 ❚ Eduard Ortuño, Núria García e 
Andreu Ortuño

 ❚ Héctor Castillo Andreu
 ❚ Montserrat Torres Sánchez
 ❚ David Castellvell Buchaga
 ❚ Sergi García Ferrer
 ❚ Pablo Moliner Alvárez
 ❚ Montserrat Gómez Garnau
 ❚ Trini Vidales Armengol
 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ José María Collados Grande
 ❚ Margarida Cleris Collelldemont
 ❚ Carlos Caño Pico
 ❚ Judit Bullich Torras
 ❚ Pau Pañella Sánchez
 ❚ Mireia Centellas Santos

 ❚ Jose M. Osete Gutiérrez
 ❚ Jordi Muntaner Mas
 ❚ Roger Panadès Llorens
 ❚ Marc Moralles Valldepérez
 ❚ Cristina Chico Chumillas
 ❚ Dani Carrasco e Arnau Ca-
rrasco

 ❚ Bernat Pèlach Saget
 ❚ Sergi Franch Segarrès
 ❚ María Rosalba Arroyave Flórez
 ❚ Miren Olarieta Domingo
 ❚ Miquel Miquel Almirall
 ❚ Susana Ramírez e Francesc 
d’Assis Pagès

 ❚ Juana Rodríguez Llopis
 ❚ Josep Martínez Buendía
 ❚ Montse Solà Navarro
 ❚ Enric Aparici Dupasquier
 ❚ Christel Keller Gargant
 ❚ Caterina Llisterri
 ❚ Immaculada Mestieri Malas
 ❚ Jordi Lillo Saret
 ❚ Loida Sabaté Arroyo
 ❚ Bernat Vallbè Aris
 ❚ Emma Escamilla Luna
 ❚ Llorens Pérez Escudero
 ❚ Jaime Soler Piqué
 ❚ Matilde Espuñes Sort
 ❚ Associació Música Creativa
 ❚ Désirée Gonzálvez Aparicio

 ❚ Sergio Canet Salvador
 ❚ Xavier Puig Vidal
 ❚ Roger Jordi Margalef i Cortiada
 ❚ Sílvia Ayala Rubí
 ❚ Anna Pérez Rodríguez
 ❚ Petra Merino Rodríguez
 ❚ Pepa Moreno Leal
 ❚ Marta Blanch Mussons
 ❚ Juana Martín Bocos
 ❚ Som Països Catalans
 ❚ Jordi Ibáñez Pulido
 ❚ Francisco Fàbrega Pérez
 ❚ Jordi Mas Terrón
 ❚ Francisco José Pareja e Gema 
Seca Gil

 ❚ Amaya Pou Gutiérrez
 ❚ Agrària del Vallès
 ❚ Jordi Mitjans Escobar
 ❚ Frederic Santa Olalla Rovira
 ❚ Núria Marcet Ballber
 ❚ Anna Rodríguez Casadevall
 ❚ Sergi Carrasco Sánchez
 ❚ Patricia Blanco Giner
 ❚ Albert Ruiz Abella e Cristina 
Ruiz Abell

 ❚ Alexis Nebot Giralt
 ❚ Nyirahabimana Anna Habimana 
Jordana

 ❚ Julia Olarieta Domingo
 ❚ Joaquim Sales Cabré

 ❚ Elisabet Bosch Jose
 ❚ Conchi San Martín Martínez
 ❚ Júlia Ferran, José F. Urbina e 
Victoria J.

 ❚ David Palau Zaidin
 ❚ Laura Bernadó Fernández
 ❚ Josep Comas Font
 ❚ Joan Carles Guisado Cabezas
 ❚ Gemma Gelabert Gonzalo
 ❚ Andrea Segura e Miguela 
Torrijos

 ❚ Mercè Pedemonte i Clemente
 ❚ Jaume Llambrich Brull
 ❚ David Rodríguez Palma
 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

 ❚ David G. d’Enterria Adan
 ❚ Martí Gutiérrez Farré
 ❚ Miquel Sabaté Riera
 ❚ Maria Carrera Cortina
 ❚ Domingo Arcalis Múñoz
 ❚ Miquel Ferret Bertran
 ❚ Ero Lugilde Iglesias
 ❚ Judit Sanz Buxó
 ❚ Pau Ortinez Martí
 ❚ Dunia Ben Lachhab Sancho
 ❚ Marc Grau Pons
 ❚ Albert Baile Rey
 ❚ Adrià Font Bofill
 ❚ Eduardo Perez Pellitero

Madrid [16]
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Renato Alejandro Flores Díaz
 ❚ Antonio Martínez García

 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ Francisco Caballero Rodríguez
 ❚ Sergio Serrano Hinojosa
 ❚ Alvaro Ramírez Clavo
 ❚ Bernardo Alonso López

 ❚ Ana Aparicio Munera
 ❚ Mª Dolores González Sánchez
 ❚ Álvaro Valero Martínez
 ❚ Francisco R. Triguero Cañete
 ❚ Rosalba Penasa López

 ❚ Juan Bernete García
 ❚ Juan Ángel López Santamaría
 ❚ Ignacio García Landete

Pais Valencià [3]  ❚ Carmela Forés Tomás  ❚ Hector Castillo Andreu  ❚ Sergio Canet Salvador

Galiza [2]
 ❚ Mª del Pilar Muñiz e Ángel 
Carballo

 ❚ Alberto Mera Fernández

Euskal Herria [8]
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Mª del Coro Sáenz de Iñigo 
Villaverde

 ❚ Álvaro Ramírez Clavo
 ❚ Xabier Albizu Landa
 ❚ Joseba Irazabal Obieta
 ❚ Unai Oñederra Egaña
 ❚ Hitza Kaleanl

 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

TOTAL 157

NOVOS SOCIOS E SOCIAS 
COLABORADORAS
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4 novas entidades socias
EQUA, ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONAIS PARA A 
MEDIACIÓN SOCIAL

Organización sen ánimo de 
lucro, localizada en Cádiz, que 

traballa para a inserción sociolaboral de persoas 
con discapacidade intelectual. Desde a asociación 
foméntase a igualdade de oportunidades para 
que as persoas destinatarias partan de situa-
cións similares ao resto da sociedade e poidan 
integrarse en ambientes laborais normalizados. 
http://equainsercion.blogspot.com.es

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS DEL ALJARAFE

Entidade que presta servizo de 
actividades acuáticas en pisci-

nas municipais de Mairena del Aljarafe e outros 
municipios da comarca desenvolvendo conxun-
tamente programas deportivos (220 nadadores) e 
de emprego (40 traballadores).
http://www.natacionmairena.com

LA ESCUELA 
MICROCERVECERÍA 
ARTESANA

Entidade localizada en Sevilla que 
promove produtos, servizos e valores 

alternativos. O proxecto está articulado en dous 
grandes bloques: microcervexaría, por un lado, 
e centro de actividades culturais, por outro, aín-
da que ambos os dous se desenvolven desde a 
convivencia e a fusión dentro do mesmo espazo 
físico, así como na programación de actividades. 
http://cervezasabril.com

COMANDO CERVECERO

Cooperativa de traballo dedicada 
á fabricación de cervexa artesanal 

mediante métodos naturais de fermentación e ela-
borada con produtos locais de excelente calidade. 
Ao mesmo tempo, a entidade promove a cultura da 
cervexa artesanal. 100% Auténtica Cervexa Andaluza. 
www.destraperlo.es

[Aragón]
1 nova entidade socia
DESMONTANDO A LA 
PILI, S. COOP.

Cooperativa formada por tres mulleres 
que entenden a sexualidade como parte 
integral da persoa. Dedícanse ao ase-

soramento, formación e terapia. Tamén teñen 
unha tenda de produtos eróticos con criterios 
ecolóxicos e de comercio xusto. Preséntanse 
como alternativa ao mercado erótico actual, fo-
mentando un consumo responsábel até na cama. 
http://desmontandoalapili.com

[Asturies]
3 novas entidades socias
LA LUNA GESTIÓN DE 
SERVICIOS, S. COOP.

Cooperativa nacida en 1995 
no sector da mensaxaría. Ac-
tualmente, ofrece un servizo 

integral de mensaxaría co obxectivo de pro-
mover o uso de sistemas de transporte al-
ternativo e sustentábel nas zonas urbanas e 
procurar que o impacto de cada servizo sexa 
mínimo segundo as posibilidades dispoñí-
beis. www.laluna.coop

ASOCIACIÓN L’ABEYERA

Asociación que traballa na atención 
aos colectivos máis desfavorecidos 

desde a animación sociocultural como alterna-
tiva de promoción e desenvolvemento. Propón 
crear alternativas socioculturais de tempo libre e 
desenvolver os valores da cultura asturiana como 
elemento de identidade e proxección comunita-
ria e proporciona vías de participación na vida 
cívica a través do asociativo e o comunitario. 
www.centroalfalar.es

MTC EUROPEAN

Cooperativa de traballo de nova 
creación que ten por obxecto so-

cial a creación de postos de traballo en formato 
cooperativo. Traballan na xestión de residuos 
e en servizos de recollida de aceites usados nos 
portos de Xixón e Avilés. Deseñouse un sistema 
de bonificacións á tarifa portuaria para aque-
les barcos que entreguen os seus refugallos 
e residuos nas súas instalacións autorizadas, 
xerando así un impacto ambiental positivo. 
www.mtceuropean.com

[Catalunya]
26 novas entidades socias
ASOCIACIÓN DE 
QUESEROS ARTESANOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL

En 1995 créase esta asociación coa 
intención de agrupar a todo o sector, 
estabelecendo uns criterios para a defi-

nición da produción de queixo con cualificación 
de artesán. Así mesmo, tamén pretende mellorar 
a rendibilidade de explotacións na xestión, na 
calidade dos produtos e nos sistemas de comer-
cialización e consolidar un espazo de mercado 
específico para as producións artesás.
http://asociaciondequeserosartesanos.com

TALLER DE MÚSICS

Fundación creada en 1979 na cidade 
de Barcelona. O Taller de Músics é 
unha institución de referencia no 

ensino da música popular, tanto no ámbito nacio-
nal como internacional. Desde os seus inicios, a 

entidade estableceu fortes vínculos co desenvolve-
mento cultural e social do seu contorno, especial-
mente na zona de Ciutat Vella onde se localiza. 
http://tallerdemusics.com

XARX@NTONI – XARXA 
COMUNITÀRIA DE SANT 
ANTONI

Trátase dun proceso participa-
tivo que se iniciou no ano 2002 
e que traballa para potenciar a 

rede social e solidaria do barrio de Sant Anto-
ni de Barcelona. Leva a cabo tarefas de servizo 
á comunidade, loita contra a exclusión social, 
creación de espazos de participación e coope-
ración entre a administración e a cidadanía, e 
fomenta a cultura da sustentabilidade mediante 
a educación activa por un consumo responsábel. 
http://xarxantoni.net

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

As orixes da colla remóntanse a finais 
do século XIX cando, cara ao ano 1890, 
constituíuse un grupo formado por 

xente procedente do campo de Tarragona que emigrou 
a causa da crise da filoxera: os Xiquets de Gràcia.
Actualmente, reúnen a unhas 350 persoas nas súas 
actuacións. A actividade da asociación é a propia 
dunha colla castellera, dedícanse así mesmo, á di-
fusión e ao estudo da cultura castellera, tanto desde 
a vertente técnica como histórica, especialmente 
na Vila de Gràcia. www.castellersdelaviladegracia.org

LA COL, SCCL

La Col é unha cooperativa de xente 
nova, arquitectos do barrio de Sants 

de Barcelona. Traballan desde a arquitectura para 
a transformación social, como ferramenta para 
intervir no contorno próximo de maneira críti-
ca, sempre en paralelo á sociedade, actuando de 
maneira xusta e solidaria, comezando por un sis-
tema de traballo horizontal. http://www.lacol.org

ACCIÓ CULTURAL 
SANT CUGAT

Entidade fundada no ano 2002, 
que sempre traballou a favor da 

creación e o fomento da cultura popular e crítica, 
a través dun espazo social: o Casal Popular La 
Guitza. O obxectivo actual é recuperar o espazo 
histórico Cal Temerari, co obxectivo de construír 
un espazo autoxestionado aberto á participación 
popular onde traballar para a transformación 
social e política. https://temeraris.wordpress.com

FUNDACIÓ PRIVADA DE 
LES ESCOLES DE 
L’ATENEU IGUALADÍ

En 1978 conseguiuse recuperar 
o Ateneo e por en funcionamen-

to unha das súas máis prestixiosas seccións: as 
Escolas. En 1998 nace a Fundación das escolas, 
co obxectivo de xestionar a escola orixinaria do 
Ateneu Obrer Igualadí, fundada en 1864. A enti-

46 novas entidades socias

2º semestre 2014
NOVAS ENTIDADES SOCIAS

socias



2712 marzo 2015

economía 
solidaria

socias

seccións

empréstitos

cifras

reflexión

boletín
informativo

dade defínese como escola aberta, progresista e 
innovadora. Decláranse escola catalá e pertencen 
á rede de escolas verdes.
http://www.escolaateneuigualadi.cat

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PREMSA GRATUÏTA I 
MITJANS AUDIOVISUALS

No ano 1997 fundouse a 
A ssociació Catalana de Premsa 
Gratuïta i Mitjans Audiovisuals 

coa vontade de dignificar o sector de prensa 
gratuíta editada en catalán e se converter en 
interlocutor coas institucións de Catalunya, de-
fender a lingua catalá e prestixiar este modelo de 
prensa tan arraigado nas comarcas de Catalunya. 
Actualmente conta con 205 medios asociados. 
www.acpg.cat

ASSOCIACIÓ TERRA 
FRANCA

Terra Franca é unha asociación 
sen ánimo de lucro, constituí-

da en 2013, coa intención de estabelecer novos 
modelos de relación para a xestión do territorio 
entre persoas e/ou entidades sociais emprende-
doras que queiran instalarse no mundo rural e 
persoas e/ou entidades que teñen propiedades e 
que desexan incidir na finalidade dos recursos da 
súa finca para desenvolver un proxecto agroeco-
lóxico. http://www.terrafranca.cat

IDÀRIA, SCCL

Cooperativa sen ánimo de lucro, 
impulsada pola Associació Lla-
gostera Solidària, que ten como 

obxectivo xerar ocupación e dar resposta ás per-
soas en risco de exclusión e aos parados de longa 
duración. Ofrecen traballos de limpeza, reparto 
de publicidade e traballos forestais, entre outros. 
Recentemente rexistráronse como empresa de in-
serción. http://www.idaria.cat

PAMABALL, SCCL

Cooperativa situada na Vila 
de Gràcia de Barcelona que 
xestiona o Bar Resolís como 

punto de encontro gastronómico do Ateneu 
La Barraqueta. Ofrece pratos e bebidas da te-
rra a prezos populares e ao alcance de todos os 
públicos, e toma o seu nome do histórico Bar 
Resolís, que se localizaba na Plaza del Ras-
pall de Barcelona desde finais do século XIX. 
http://www.labarraqueta.cat/el-resolis

ATENEU SANT CUGAT

L’Ateneu Santcugatenc é 
unha asociación sen ánimo 

de lucro fundada no ano 1956. Entre as súas 
actividades destacan a dinamización cultu-
ral, a formación, cursos e talleres, o traballo 
para a cohesión social, o apoio ao asocia-
cionismo e á participación cidadá, a cultura 
gastronómica e a sensibilización ambiental. 
http://www.ateneu.cat

FGC ADVOCATS, SCCL

A cooperativa creouse no ano 
2006, se ben os seus socios fundadores veñen des-
envolvendo, de forma individual, a actividade de 
asesoramento xurídico desde a década dos 80, no 
ámbito da economía social e o asociacionismo ve-
ciñal. Con esta asociación, formalizaban a cons-
trución dun proxecto en común que, de facto, xa 
existía con anterioridade.

ESPAI OBERT LA SERRA

La Serra é unha cooperativa mixta de 
consumidores e usuarios de servizos 
e de traballo asociado, que se locali-

za no contorno natural de Sant Pere de Ribes. A 
súa actividade é xestionar unha escola que oferta 
120 prazas, 30 de infantil e 90 de primaria. A liña 
pedagóxica é a que denominan “educación viva”.
http://www.espaiobertlaserra.org

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

Primeira entidade das Baleares en 
ser socia de servizos de Coop57. Si-
tuada en Palma de Mallorca, Ona 

Mediterrània é un medio radiofónico nacido a 
finais do ano 2011, cando o Consell de Mallorca 
decidiu pechar a radio e televisión de Mallorca e o 
Govern de les Illes Balears decidiu castelanizar a 
radio e a televisión autonómicas. A finalidade da 
asociación é a creación dun medio de comunica-
ción potente, de calidade, plural e en catalán. Ac-
tualmente, conta con máis de 700 socios e socias. 
http://www.onamediterrania.cat

EL SAÜC, SCCL

Cooperativa que nace de 
mans dun grupo de xente 

nova, monitores e monitoras con moitos 
anos de experiencia no mundo do ocio e da 
educación de nenos e mozos. Saüc ten un 
compromiso social e educativo que leva a 
cabo mediante actividades e accións educa-
tivas concretas. http://monitors-sauc.com

POL·LEN EDICIONS

Editorial nacida en 2011 que 
corresponde á marca editorial 

da imprenta ecolóxica El Tinter. Traballan a 
partir de criterios de ecoedición (minimi-
zando o impacto ambiental en todos os pro-
cesos de produción e edición dos libros). O 
proxecto quere contribuír á difusión de ideas, 
a xeración de debate, a extensión do coñece-
mento e, coma eles din, á polinización social.
http://pol-len.cat

UEC BARCELONA

A Unión Excursionista de Catalunya 
de Barcelona creouse no ano 1931 a 
partir da fusión de varias entidades ex-

cursionistas. É unha entidade dedicada ao fomento 
da técnica e da práctica do excursionismo en todas 
as súas vertentes, tanto deportivas como culturais e 
de ocio. Organizan diferentes cursos e actividades di-
rixidas tanto ás persoas da entidade como ao público 
en xeral. http://www.uecbarcelona.org

FUNDACIÓ TORRE DEL 
PALAU

Fundación privada sen ánimo de lucro 
nacida en 1985. Actualmente, a funda-
ción traballa en tres áreas principais: a 

pedagoxía do espectáculo, un catálogo de espec-
táculos dirixidos á poboación escolar; os libros de 
Terrassa, edición de libros vinculados ao territorio 
con temáticas de historia, costumes e vida local e 
Ajut a Estudiants del Tercer Món, un programa 
que consiste, basicamente, en pagar estudos supe-
riores. http://www.torredelpalau.org

CONFAVC

A  Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) 
nacida no ano 1988, é unha orga-

nización sen ánimo de lucro que coordina a 541 
asociacións veciñais e a 22 federacións e que, a 
través dos seus proxectos e campañas, traballa 
para mellorar a calidade de vida dos veciños e as 
veciñas desde os barrios de Catalunya.
http://www.confavc.cat/

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS 
JUVENILS LA MINA

A Associació de Serveis 
Juvenils La Mina (ASJMI) 

creouse no ano 1984 por iniciativa da Coor-
dinadora de Juventut do barrio de La Mina. 
O seu proxecto principal é o Taller de Radio 
La Mina. Os seus obxectivos pasan por ofre-
cer unha experiencia educativa e formati-
va á mocidade de La Mina, dotar o barrio 
dun medio de expresión para favorecer a 
comunicación e favorecer a interrelación 
entre os diferentes grupos de xente nova. 
http://desdelamina.net/

ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
DIÀLEGS DE DONA

Espazo de encontro e socialización 
para mulleres inmigradas. Nace 
como asociación, sen ánimo de lu-

cro, en xaneiro de 2013, coa vontade de contribuír, 
a través do diálogo intercultural en clave femini-
na, á cohesión social. Trátase de promover diálo-
gos desde a perspectiva de xénero que fomenten 
a interculturalidade e o coñecemento do outro. 
http://dialegsdona.org

ASSOCIACIÓ IN VIA

Asociación sen ánimo de lucro 
de ámbito civil e recoñecida de 

utilidade pública. A misión da entidade é a pro-
moción integral das persoas en risco de exclusión 
social ou con algún tipo de discapacidade psíqui-
ca. Os colectivos aos que a Associació In Via se 
dirixe son basicamente mulleres, nenos, adoles-
centes, mocidade e familias.
http://www.invia.cat
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CORDIBAIX

CordiBaix, constituída en 1987, é 
a federación de asociacións, fun-
dacións e padroados das persoas 

con discapacidade, persoas con trastorno mental 
e/ou persoas con intelixencia límite do Baix Llo-
bregat. A entidade traballa para conseguir a nor-
malización e a integración plena destes colectivos 
garantindo o exercicio dos dereitos en igualdade 
de condicións de todas as persoas.
http://www.cordibaix.org

AGRUPACIÓ D’ENTITATS 
GITANES PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
POBLE GITANO I PAÏSOS 
CATALANS (AGIPCAT)

A agrupación é unha entidade 
sen ánimo de lucro, creada en 2004, coa inten-
ción de coordinar entidades xitanas de varios te-
rritorios de fala catalá. Actualmente conta con 15 
asociacións xitanas adheridas en toda Catalunya 
e na Catalunya Nord. A finalidade da agrupación 
é promover, dar a coñecer e impulsar a difusión 
da cultura dos xitanos cataláns.
http://www.gitanoscatalans.com

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS

Entidade non gobernamental 
interdisciplinaria de ámbito 

autonómico formada por persoas interesadas na 
promoción e defensa dos dereitos sexuais e repro-
dutivos. Constituíuse en Barcelona no ano 1982, 
a raíz da aparición dos centros de planificación 
familiar. Proponse impulsar, fomentar e facilitar 
a sensibilización, a prevención e a educación da 
sociedade no ámbito da saúde sexual e reproduti-
va. http://apfcib.org

[Euskal Herria]
6 novas entidades socias
GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

Goxue Kooperatiba é un proxecto de 
nova creación formado por tres so-
cios, dous deles socios traballadores. 

O proxecto consiste nunha tenda con obradoiro 
dedicada á elaboración de comida preparada para 
levar contando con provedores de alimentación 
ecolóxica.

GARAION KOOP. ELK. 
TXIKIA

Entidade que desenvolve pro-
gramas e actividades para fo-

mentar o culto á natureza, á creatividade e ao 
patrimonio social. Ofrece un gran número de 
actividades con diferentes actores, tales como 
concellos, deputacións, universidades, escolas 
ou movementos sociais e populares, axudando e 
fomentando o seu desenvolvemento e buscando, 
así, maximizar o impacto social.

UZTARRI KOOP. ELK. 
TXIKIA
Cooperativa de traballo nacida en 2014 que 
ofrece un servizo integral no mundo da 
gandaría e a agricultura da zona. Ademais, 
ofrece aos consumidores a posibilidade de 
exercitar un manexo alternativo da súa hor-
ta ou explotación mediante a agricultura 
orgánica, xa sexa a través da elaboración 
e venta de insumos, como do asesoramento 
que precise o consumidor.

HIRITIK_AT ELKARTEA

Hiritik_at é unha cooperati-
va que se crea no ano 2013 para reivindicar os 
aspectos sociais, políticos e económicos da prác-
tica urbanística. Os obxectivos da entidade son 
xerar procesos de empoderamento cidadán para 
autoxestionar os procesos de transformación e 
xestión urbanística dos espazos compartidos. 
http://hiritik-at.org

ARRIKOOP KOOP. ELK. 
TXIKIA
A cooperativa xestionará un hostal-restaurante 
no inmóbel Alfa-Arrigorri en Ondarroa despois de 
gañar o concurso público feito polo concello. O 
edificio consta de tres plantas, con vinte habita-
cións, outra planta restaurante e outra para acti-
vidades socioculturais, con terrazas anexas.

AHOLKU KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa que ofrece servizos 
nas áreas xurídica, laboral, con-

tábel e fiscal a asociacións sen ánimo de lucro, 
cooperativas, autónomos e particulares. Orientan 
o seu traballo para que o cliente entenda, a gran-
des trazos, os temas relacionados cos seus servizos 
e poidan tomar decisións máis acertadas. O traba-
llo de Aholku, entón, é xestionar as súas decisións. 
Priorizan o éuscaro como medio de traballo, cou-
sa non moi frecuente neste sector.
http://www.comisionjuridica.euskadi.eus

[Galiza]
4 novas entidades socias
METAL UNION, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de traballo localizada 
en Ourense, constituída en 1994, 
con motivo do peche dunha empre-

sa mercantil e a posterior reconversión da activi-
dade económica e o mantemento dos seus postos 
de traballo a través da fórmula cooperativa. A súa 
actividade principal é a fabricación e reparación 
de formigoneiras sobre camión e servizos de man-
temento industrial en grandes empresas e coope-
rativas. http://metalunionhormigoneras.com

NUMAX, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de traballo sen 
ánimo de lucro constituída en 2014 e situada en 
Santiago de Compostela. A cooperativa confórma-
na persoas procedentes de diversos ámbitos da 
creación e difusión cultural. A oferta da coopera-
tiva consta dunha sala de cine, unha libraría e un 
laboratorio. A cooperativa ten previsto abrir eses 
espazos en marzo de 2015.
www.numax.org

REXENERANDO, S. 
COOP. GALEGA

Cooperativa de traballo cons-
tituída en 2014 e situada en 

Ferrol. Desenvolve servizos de consultaría, ase-
soramento xurídico e formación nos sectores de 
servizos sociais, cultura e ocio, e en temáticas 
transversais como a igualdade e o emprendemen-
to social. Entre as súas usuarias potenciais encón-
trase o tecido asociativo de entidades sen ánimo 
de lucro. www.rexenerando.com

ALGALIA, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de traballo consti-
tuída en 1999 e situada en Vigo 

e Santiago de Compostela. Desenvolve a súa ac-
tividade no ámbito da asesoría e a consultaría, 
dirixida, fundamentalmente, a entidades de eco-
nomía social. Con estes servizos especializados e 
integrais pretenden contribuír a mellorar a cali-
dade da xestión e dirección no sector da economía 
social, xerando eficiencia e confianza.
www.algalia.com

[Madrid]
2 novas entidades socias
CONECTALAB S. COOP. 
MAD. 

Cooperativa que traballa no ámbito 
da innovación tecnolóxica e nunha 
escola de formación especializada 

nas novas tecnoloxías desde onde se impulsan 
proxectos innovadores económicos e susten-
tábeis desde o punto de vista social, ambiental 
e tecnolóxico. Xestiona un centro municipal 
en Rivas Vaciamadrid de 1.400 metros cadra-
dos que pretende ser un centro de referencia. 
http://www.conectalab.com

AMIGOS DE LA TIERRA 

Amigos de la Tierra é unha 
asociación ecoloxista que ten a 

misión de fomentar o cambio local e global cara 
a unha sociedade respectuosa co medio, xusta e 
solidaria. Destaca polo traballo desenvolvido na 
construción dunha cidadanía social e ambiental-
mente comprometida, no marco dunha participa-
ción activa na federación de Amigos de la Tierra 
Internacional, con máis de un millón de socios 
en 76 países dos cinco continentes. www.tierra.org

socias
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2º SEMESTRE 2014

TOTAL
2.022.874,95

Andalucía: 222.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

35.000 € 
a 60 meses

AND54 Asociación sen ánimo de lucro fundada no ano 2008 
no barrio das Tres Mil Viviendas de Sevilla. Leva a cabo un labor 
moi valioso para seguir “vencendo” nos distintos ámbitos de 
actuación social do barrio. O préstamo financia a mellora das 
instalacións e a posta en marcha do Club Deportivo Vencedores.

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
DE CERVECEROS CASEROS 
Y ARTESANOS “REBELDÍA”

30.000 € 
a 60 meses

AND56 Asociación con sede en Málaga que produce e distri-
búe a cervexa artesá e natural “Rebeldía”. O proxecto nace co 
propósito de xerar postos de traballo en formato cooperativo. O 
préstamo financia a creación da cooperativa, a obtención du- 
nha pequena fábrica para a produción e a consolidación de dous 
postos de traballo.

CERVEZAS MOND 
S. COOP. AND.

40.000 € 
a 72 meses

AND57 Cooperativa con sede en Sevilla dedicada, principal-
mente, á fabricación, comercialización e venta de cervexa arte-
sanal. Cervexas elaboradas con materias de alta calidade e baixo 
un proceso de elaboración onde se coida o produto. O préstamo 
financia a creación dunha pequena fábrica para a construción 
dunha cervexaría artesanal.

MATÍAS RUIZ (Autónomo) 16.000 € 
a 63 meses

AND58 Matías é un campesiño ecolóxico de El Ejido desde hai 
máis de 25 anos e desde decembro de 2009 está certificado como 
tal. Actualmente, distribúe as súas verduras a grupos de consumo 
ecolóxico en Almería e Granada. O empréstito financia o desen-
volvemento dun proxecto agroecolóxico.

SOS MÚSICA S.COOP.
AND.

7.000 € 
a 18 meses

AND59 Cooperativa de Sevilla que pretende ser unha comu-
nidade musical para fomentar novas relacións profesionais e si-
nerxías. Ofrecen varios servizos, como a produción e a gravación 
musical e audiovisual, o transporte do artista, eventos e espec-
táculos, entre outros. O préstamo financia a produción do novo 
disco da banda musical Narco. 

CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

12.000 € 
a 36 meses

AND61 A Cooperativa Consumo Gusto, situada en Huelva, 
nace co propósito consciente e responsábel de poder ofrecer á ci-
dadanía unha alternativa de consumo consciente e responsábel. 
O proxecto baséase no comercio xusto, os produtos ecolóxicos e 
locais e a creación de emprego para persoas en risco de exclusión. 
O préstamo financia os problemas de liquidez da cooperativa. 

SINDICATO DE OBREROS 
DEL CAMPO (SOC)

20.000 € 
a 6 meses

AND63 Sindicato obreiro reivindicativo, de clase, unitario, 
democrático, independente, sociopolítico, ecoloxista, solidario, 
nacionalista andaluz e internacionalista. Promove a defensa dos 
traballadores do medio rural. O empréstito financia a posta en 

marcha da explotación da finca El Indiano, de trinta hectáreas, e 
a compra dun motor de rega.

CHICHURRI, S. COOP. 
AND.

62.000 € 
a 85 meses

AND64 Proxecto gandeiro situado na localidade de Utrera, na 
provincia de Sevilla. É unha entidade gandeira cunha actividade 
extensiva de cría de cabras. Ofrece leite, queixos e venda de cabri-
tos en circuítos locais e de proximidade. O préstamo financia o in-
vestimento necesario para o estabelecemento dunha explotación 
de produción de leite de cabra.

Aragón 80.000 €

IMPRENTA PAPELERÍA 
GERMINAL, S.L.L.

6.000 € 
a 12 meses

ARA90 Sociedade laboral creada hai 28 anos e consolidada 
no sector das artes gráficas. Ofrece unha gama completa de ser-
vizos tales como artes gráficas, deseño, reprografía ou impresión 
dixital. O empréstito financia a consolidación do proxecto e, en 
concreto, as necesidades de liquidez actuais.

DESMONTANDO 
A LA PILI, S. COOP.

9.000 € 
a 36 meses

ARA93 Cooperativa de mulleres que entende a sexualidade 
como parte integral do desenvolvemento das persoas. Preséntase 
como unha alternativa ao mercado erótico actual, que non ten en 
conta a todas as persoas e, moito menos, ás mulleres e crea espazos 
de confianza e seguranza onde abordar a sexualidade de maneira 
natural. O préstamo financia a posta en funcionamento e a conso-
lidación do proxecto cooperativo.

GRUPO LA VELOZ 65.000 € 
a 5 meses

ARA94 Grupo creado en 1993 para construír e potenciar 
proxectos economicamente viábeis, ecoloxicamente sustentábeis 
e socialmente xustos. É unha empresa do sector do transporte 
urxente, loxística e distribución. O préstamo, no marco da in-
tercooperación, financia as necesidades de circulante para facer 
fronte ás facturas emitidas a TINSER Servicios de Inserción SL, 
socia de Coop57.

Asturies 26.000 €

MTC EUROPEAN, 
S. COOP. ASTUR

26.000 € 
a 6 meses

AST3 Cooperativa de traballo de nova creación que ten como 
obxecto social a creación de postos de traballo en formato coope-
rativo por medio de actividades de xestión de residuos e servizos 
de recollida de aceites usados e residuos nos portos de Xixón e Avi-
lés de modo a xerar un impacto ambiental positivo. O empréstito 
financia a posta en marcha do proxecto.

Catalunya: 934.874,95 €

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
CATALANA D’ESTIU

260.000 € 
a 37 meses

CAT1054 i CAT1100 Fundada en 1969, naceu como es-
pazo para potenciar a cultura e a lingua catalás no contexto da 

INTER
COOPE-
RACIÓN

Empréstitos a curto e longo prazo

EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS

empréstitos
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ditadura franquista. O seu obxectivo é reforzar a cohesión cultu-
ral e lingüística dos Países Cataláns e a comunicación entre os 
seus territorios. O préstamo financia o acondicionamento dun 
centro educativo con residencia. A metade da operación está ava-
lada por OINARRI, SGR.

SIDNA PEREIRA 
DE OLIVEIRA

12.000 € 
a 12 meses

CAT1070 Autónomo de Coop57. Estabelecido en Bellcaire de 
l’Empordà, co seu labor gandeiro contribúe ao mantemento dos 
espazos protexidos da comarca, á recuperación dos usos tradicio-
nais da zona e á prevención de incendios forestais. O empréstito 
financia a compra de 230 ovellas.

ASSOCIACIÓ DE CIRC 
ROGELIO RIVEL

60.000 € 
a 61 meses

CAT1073 A Escola de Circ Rogelio Rivel naceu no ano 1999 
e traballa no ámbito da formación e a investigación nas artes 
circenses. A escola é un proxecto consolidado e recoñecido en 
Europa e é membro da Federación Europea de Escolas de Circo. 
O empréstito financia a ampliación das súas instalacións con fi-
nalidades pedagóxicas e creativas.

ACCIÓ CULTURAL SANT 
CUGAT “CAL TEMERARI” 

140.000 € 
a 120 meses

CAT1077 Entidade fundada en 2002 que busca recuperar o 
histórico espazo Cal Temerari co obxectivo de construír un espa-
zo autoxestionado e aberto á participación popular. O préstamo 
financia a rehabilitación e adecuación do novo ateneo. Este em-
préstito lévase a cabo no marco da intercooperación con Celobert, 
SCCL e DIVA, SCP, ambas as dúas entidades socias de Coop57.

RECIBAIX, 
empresa d’inserció

12.000 € 
a 18 meses

CAT1078 Recibaix constitúe un recurso laboral e social 
para persoas con dificultades para acceder a un posto de traballo 
estábel. As actividades da empresa están relacionadas co medio 
natural, a reciclaxe e a recuperación de materiais. O empréstito 
financia a compra de vinte colectores Lain destinados á recollida 
de roupa usada.

ARA LLIBRES, 
SCCL

36.000 € 
a 5 meses

CAT1086 Ara Llibres, SCCL é unha empresa que forma parte do 
grupo Cultura 03. Nacida en 2002, trátase dunha editora arraigada 
no territorio que busca o compromiso cos feitos sociais máis trans-
cendentes, editando títulos de temáticas moi diversas. O préstamo 
financia a solicitude de devolución a Facenda do IVE correspondente 
ao exercicio 2013.

FUNDACIÓ 
ATENEU IGUALADÍ

75.000 € 
a 60 meses

CAT1095 Entidade con máis de 150 anos de historia fundada 
no ano 1863 co obxectivo primordial de fomentar a instrución da 
clase obreira. Para iso crearon as escolas nocturnas, so a direc-
ción do padre Marià. O empréstito financia a rehabilitación e a 
adecuación das Escolas do Ateneu.

EL SAÜC, 
SCCL

100.000 € 
a 120 meses

CAT1096 Cooperativa que nace dun grupo de monitores e mo-
nitoras con moitos anos de experiencia no mundo do lecer e da 
educación de nenos e mocidade e cun forte compromiso social e 
educativo. O préstamo financia a rehabilitación e adecuación da 
casa de colonias de Ódena para destinala a actividades de lecer e 
educativas para escolas da comarca da Anoia.

ADAD L’ENCANT, 
empresa d’inserció

50.000 € 
a 35 meses

CAT1101 ADAD L’Encant é unha empresa de inserción social e 
laboral para persoas en risco de exclusión social, que se encontren 
desocupadas e que teñan dificultades para acceder ao mercado la-
boral. O empréstito financia as necesidades de circulante motivadas 
polo período de maduración das vendas.

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

25.000 € 
a 26 meses

CAT1105 Ona Mediterrània é unha asociación con 700 per-
soas socias situada en Mallorca. Trátase dun medio de comunica-
ción potente, de calidade, plural e en catalán. Após un proceso de 
constitución que durou todo un ano, entrou en funcionamento en 
2014. O préstamo financia a posta en marcha e a consolidación 
do proxecto.

CASAL POPULAR 
DE VILAFRANCA

40.000 € 
a 84 meses

CAT1106 O Casal Popular de Vilafranca nace no ano 2012 
para crear un novo espazo da esquerda independentista na cida-
de con actividades orientadas a novas unidades de convivencia e 
familias con fillos e fillas. O empréstito financia a rehabilitación 
e adecuación do novo Casal Popular de Vilafranca.

ALTERMERCAT, 
SCCL

5.000 € 
a 36 meses

CAT1107 Cooperativa nacida en 2011 que facilita a relación 
entre consumidores, produtores e entidades da economía social 
e solidaria. Actualmente conta con máis de 100 socios e socias. O 
préstamo financia a rehabilitación e adecuación do novo local e 
a compra dun frigorífico.

XARXA DE CONSUM 
SOLIDARI

12.874,95 € 
a 12 meses

CAT1115 A asociación comezou a súa andaina no ano 1996 
como grupo de consumo da ONG SoDePau. Actualmente, a Xarxa 
continúa a defender os valores dos seus inicios para promover o 
consumo crítico e responsábel. O empréstito financia a amorti-
zación de 12 títulos participativos e os gastos de intermediación.

SOCIETAT CULTURAL 
I ESPORTIVA LA LIRA

32.000 € 
a 52 meses

CAT1117 Localizada no casco vello de Sant Andreu, exerce 
de centro cultural para o barrio. No ano 2013 conseguiuse que o 
concello de Barcelona investise na rehabilitación da súa sede. O 
empréstito financia a adquisición de cortinas e cadeiras, homolo-
gadas segundo a normativa, destinadas á sala de actos.

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

10.000 € 
a 36 meses

CAT1122 Creada a finais do século XIX, actualmente a colla 
reúne unhas 350 persoas nas súas actuacións. A actividade é a 
propia dunha colla castellera e dedícanse, así mesmo, á difusión 
e ao estudo da cultura castellera, especialmente na Vila de Gràcia. 
O préstamo financia a compra dunha rede protectora para reali-
zar novas construcións castelleres.

ATENEU SANTCUGATENC 4.000 € 
a 24 meses

CAT1123 Asociación fundada no ano 1956 que acabou por 
se converter nunha entidade cultural ampla. Actualmente conta 
con 150 persoas socias e uns 700 amigos e amigas que desen-
volven tarefas de formación, cursos e obradoiros e dinamización 
cultural. O empréstito financia a compra dunha caldeira de ca-
lefacción.

INTER
COOPE-
RACIÓN
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EMPRÉSTITOS 
PARTICIPATIVOS

ESPAI OBERT 
LA SERRA EOS, SCCL 

61.000 € 
a 84 meses

CAT1124 Espai Obert La Serra é unha cooperativa mixta de 
consumidores e usuarios localizada en Sant Pere de Ribes. Xes-
tiona unha escola que oferta 120 prazas. A liña pedagóxica é a 
que denominan “educación viva”. O préstamo financia a compra 
dunha caldeira de calefacción e outras infraestruturas e refor-
mas. Este empréstito realízase no marco da intercooperación con 
Cresol, SCCL, entidade socia de Coop57.

Euskal Herria: 160.000 €

KAIA KOOP. ELK. 
TXIKIA “BOGA”

120.000 € 
a 66 meses

EH5 Cooperativa que fabrica e distribúe a cervexa artesanal Boga. 
O proxecto iniciouse no ano 2009 co obxectivo de crear unha cer-
vexa sustentábel elaborada de forma artesanal. O préstamo financia 
a compra da maquinaria de produción de cervexa artesá e os equipos 
dispensadores.

GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

40.000 € 
a 60 meses

EH6 Proxecto de autoemprego que consiste nunha tenda con obra-
doiro dedicada á elaboración de comida preparada usando prove-
dores de alimentación ecolóxica. O empréstito financia a súa posta 
en marcha e a adaptación á normativa e licenzas de actividades do 
concello de Bilbao.

Galiza: 414.000 €

FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS SINERXIA

25.000 € 
a 12 meses

GZ36 Federación que agrupa 147 cooperativas que representan 
máis de 3350 persoas. Traballan co obxectivo de promover as coo-
perativas e a economía social como medio para o desenvolvemento 
económico e social. O empréstito financia os gastos de funciona-
mento e desenvolvemento de actividades para o período 2014-1015.

UCETAG 50.000 € 
a 18 meses

GZ37 A Unión de Cooperativas de Ensino e Traballo Asociado 
de Galicia (UCETAG) fundouse no ano 1988. Centra os seus esfor-
zos arredor da orientación a cooperativas de educación infantil, 
a creación de materiais educativos e a exploración de obxectivos 
con repercusión empresarial. O empréstito financia os gastos de 
funcionamento e desenvolvemento de actividades para o período 
2014-2015.

MILHULLOA, 
S. COOP. GALEGA

24.000 € 
a 84 meses

GZ39 Cooperativa situada en Palas de Rei (Lugo) que ten como 
obxecto social o cultivo ecolóxico, tanto de plantas medicinais 
como de hortalizas. Adicionalmente xestiona unha pequena indus-
tria na que transforma os seus produtos mediante un proceso de 
deshidratación. O empréstito financia o investimento e os gastos 
asociados ao desenvolvemento de novos produtos da cooperativa.

REXENERANDO, 
S. COOP. GALEGA

15.000 € 
a 36 meses

GZ40 Cooperativa localizada en Ferrol, especialista en igualda-
de, servizos sociais, formación, cultura e dinamización de grupos 
que traballa principalmente coa administración pública, empre-
sas consultoras, sindicatos e ONG. O empréstito financia a posta 
en marcha e os gastos de funcionamento da cooperativa.

NUMAX, 
S. COOP. GALEGA

300.000 € 
a 84 meses

GZ41 e 42 Cooperativa de traballo asociado formada por per-
soas procedentes de diversos ámbitos da creación e a difusión cul-
tural. O proxecto consta dun cinema, unha libraría e un estudo de 
deseño gráfico e produción audiovisual. O préstamo financia a entra-
da en funcionamento e o investimento para o desenvolvemento das 
actividades da cooperativa.

Madrid: 146.000 €

FUNDACIÓN 
CARLOS MARTÍN

55.000 € 
a 60 meses

MAD51 Desenvolve a súa actividade orientada a promover os 
procesos de autonomía persoal e de mellora da calidade de vida 
das persoas con discapacidade intelectual desde modelos orien-
tados á inclusión social. O empréstito financia as reformas das 
instalacións da fundación para crear dúas salas de formación.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TRAFICANTES DE SUEÑOS

65.000 € 
a 72 meses

MAD52 Creado en 1995, trátase dun proxecto de produción e 
comunicación política que aspira a ofrecer contidos e animar de-
bates útiles para a acción colectiva transformadora e que traballa 
para o desenvolvemento de outra economía. O préstamo financia o 
cambio de local e os traballos de acondicionamento do novo local.

CONECTALAB, 
LABORATORIO DE IDEAS, 
S. COOP. MAD

26.000 € 
a 60 meses

MAD53 Cooperativa laboral tecnolóxica formada por profesio-
nais independentes e empresas procedentes de diversos sectores 
que se unen para apoiar novos proxectos baseados en ideas inno-
vadoras nun entorno de traballo cooperativo. O empréstito financia 
a posta en marcha do Centro ConectaLAB en Rivas Vaciamadrid.

País Valencià: 40.000 €

ASOCIACIÓN KOLECTIVO 
JOVENES PARKE

40.000 € 
a 11 meses

PV6 A asociación, agrupada na Koordinadora Kolectivos del 
Parke, é un proxecto comunitario localizado en Alfafar (Valen-
cia) que loita contra o desemprego, o empobrecemento e a ex-
clusión social desde a xestión e o desenvolvemento de servizos 
públicos. O préstamo financia as necesidades de liquidez para 
poder desenvolver os centros de día e os programas que xestiona 
na localidade.

APINDEP 
RONÇANA, SCCL

90.000 €

CP5 APINDEP RONÇANA é unha cooperativa de interese so-
cial que ten por obxectivo naturalizar as diferenzas de capaci-
dades. É un proxecto que traballa para conseguir a inserción 
social e laboral de mozos e mozas discapacitados por medio 
dun proceso de autoemprego e da inserción laboral en empre-
sas externas. O empréstito participativo, con vocación de per-
manencia, financia o desenvolvemento e expansión do centro 
ocupacional para persoas con discapacidade intelectual en 
Santa Eulàlia de Ronçana.

2º SEMESTRE 2014
TOTAL 90.000€

CATALUNYA

INTER
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Anticipo de   1.842.370 €
subvencións, convenios e facturas

Endoso de facturas               450.165 €

[Andalucía] TOTAL: 53.000 € 
 ❚ AND60 S.A.T LOS PRODUCTOS DE LA CABRA MALAGUEÑA 30.000,00 € Gandaría ecolóxica Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 ❚ AND62 COMANDO CERVECERO S.COOP.AND 23.000,00 € Cervexa artesanal e ecolóxica Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 433.300€ 
 ❚ ARA87 ASSOCIACIÓ AMEDIAR 95.000,00 € Intermediación comunitaria Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA88 REAS ARAGÓN 82.000,00 € Fomento do cooperativismo Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA91 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 31.700,00 € Actividade socioeducativa para a infancia e xuventude Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA95 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 14.000,00 € Participación cidadá Diputación Provincial de Zaragoza
 ❚ ARA96 REAS ARAGÓN 16.000,00 € Construción de mercado social Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA97 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 49.600,00 € Actividade socioeducativa e emocional Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA98 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ARAGÓN 30.000,00 € Promoción da saúde e prevención do VIH Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA99 REAS ARAGÓN 75.000,00 € Innovación social e participación Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA100 REAS ARAGÓN 40.000,00 € Congreso Internacional de Economía Solidaria Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.265.370 € 
 ❚ CAT1068SOLC, música i tradició al Lluçanès 4.000,00 € Música e Cultura Popular Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1072ASSOCIACIÓ STOP SIDA 50.000,00 € Atención persoas con VIH Varios
 ❚ CAT1075FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.640,00 € Apoio socioeducativo DP Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1076ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.600,00 € Artes escénicas e inserción social Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1079L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 20.000,00 € Dinamización e Acción Comunitaria Varios
 ❚ CAT1080FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 25.600,00 € Promoción do voluntariado DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1081ASSOCIACIÓ GENERA 25.600,00 € Atención integral a colectivos de mulleres Diputació de Girona
 ❚ CAT1082ASSOCIACIÓ GENERA 11.500,00 € Atención integral a colectivos de mulleres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1083ASSOCIACIÓ AGIMM 5.900,00 € Apoio a persoas con discapacidade Varios
 ❚ CAT1084FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.000,00 € Apoio socioeducativo a infancia e xuventude Consorci Badalona Sud
 ❚ CAT1085ASSOCIACIÓ ADEFFA 12.000,00 € Conservación da biodiversidade Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1088ASSOCIACIÓ ASPASIM 40.000,00 € Atención á discapacidade psíquica Institut Català d’Ass. i Serveis Socials, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1090CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 50.000,00 € Xestión cívica Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1092FAGIC 150.000,00 € Promoción dos dereitos e cultura xitana DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1093ASSOCIACIÓ BONNEMAISON 27.250,00 € Centro de Cultura de Mulleres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1094SAPIENS S.C.C.L. 120.000,00 € Publicacións en catalá DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1098ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX 35.000,00 € Educación no ocio DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1099RECIBAIX, empresa d’inserció 20.000,00 € Inserción sociolaboral Generalitat de Catalunya i Fons Europeus
 ❚ CAT1102ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 6.500,00 € Reinserción social e drogodependencia DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1103FUNDACIÓ EMYS 8.000,00 € Conservación da biodiversidade DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1104ASOCIACIÓ DE QUESEROS ARTESANOS DEL ESTADO ESPAÑOL 15.300,00 € Proxectos de formación Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 ❚ CAT1108ASOCIACIÓ INICIATIVAS SOLIDARIAS 54.000,00 € Inserción sociolaboral Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 ❚ CAT1109CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 8.000,00 € Acción Social Varios
 ❚ CAT1112NOU-SET, empresa d’inserció, SCCL 29.500,00 € Inserción sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1114FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 57.100,00 € Promoción do voluntariado DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1118CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 100.000,00 € Desenvolvemento da poboación adolescente Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1119ASSOCIACIÓ AGIMM 5.200,00 € Apoio persoas con discapacidade Fundación ONCE
 ❚ CAT1120ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Promoción social da infancia e xuventude Ajuntament de les Franqueses
 ❚ CAT1121ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 14.080,00 € Acción comunitaria e apoio á mocidade Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1125ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 41.700,00 € Programas de vivenda social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1127CONFAVC 45.000,00 € Tecido e organización veciñal DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1128L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L 13.000,00 € Dinamización e Acción Comunitaria Varios
 ❚ CAT1129LABCOOP, SCCL 38.000,00 € Fomento da actividade cooperativa Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1130ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 23.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1132ASSOCIACIÓ HABITATS 13.500,00 € Custodia do territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1133ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 29.500,00 € Inserción sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1134ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS 10.500,00 € Programas socioeducativos Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1135AGIPCAT 10.500,00 € Acción cívica e comunitaria DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1136ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 11.900,00 € Inclusión social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1137ASSOCIACIÓ ADEFFA 5.000,00 € Conservación da biodiversidade DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1139ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA 4.000,00 € Apoio a mulleres inmigradas Generalitat de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 90.700 € 
 ❚ MAD54 AGRESTA S.COOP 90.700 € Consultoría ambiental Varios

[Andalucía] TOTAL: 20.000 €
 ❚ AND55 ECOTONO SDAD.COOP.AND. 20.000,00 € Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

[Catalunya] TOTAL: 400.165 €
 ❚ CAT1071MADSYSTEMS, SCCL 9.000,00 € Enciclopèdia Catalana
 ❚ CAT1089FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1110FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMED)
 ❚ CAT1111PLANETA SALUD 4.000,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)
 ❚ CAT1113NOU VERD S.C.C.L. 7.900,00 € ICASS
 ❚ CAT1116L'OLIVERA, SCCL 17.265,00 € ICASS
 ❚ CAT1126TALLER JERONI DE MORAGAS, S.C.C.L. 85.000,00 € ICASS
 ❚ CAT1131BATABAT SCCL 154.500,00 € Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals S.A.
 ❚ CAT1138PLANETA SALUD 12.500,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)

[Galiza] TOTAL: 30.000 €
 ❚ GZ38 ARDORA FORMACION Y SERVICIOS, S.COOP.GALEGA 30.000,00 € Concello de Redondela

 

Convenios   258.000€

de circulante
[Catalunya] TOTAL: 63.000 €

 ❚ CAT1074 ORATGE ASSOCIACIÓ 38.000,00 €

 ❚ CAT1087 JAL FUSTERS S.C.C.L 15.000,00 €

 ❚ CAT1097 IDARIA S.C.C.L. 10.000,00 €

[Aragón] TOTAL: 195.000 €

 ❚ ARA89 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 65.000,00 €

 ❚ ARA92 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 130.000,00 €

Servizo de financiamento
de Circulante

Facturas emitidas a:

empréstitos
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Podédesnos seguir en facebook e Twitter, onde informamos das actividades cotiás, das convocatorias próximas e 
enlazamos con artigos interesantes relacionados coas finanzas éticas, solidarias e alternativas

Coop57 2.0

Distribución no territorio segundo o número de 
entidades socias

Distribución no territorio segundo o número de 
socios e socias colaboradoras

639

3.010

 Máis de 100 entidades

 Entre 50 e 100 entidades

 Entre 25 e 50 entidades

 Entre 10 e 25 entidades

 Entre 5 e 10 entidades

 Menos de 5 entidades

 Máis de 500 socios/as

 Entre 250 e 500 socios/as 

 Entre 100 e 250 socis/es

 Entre 50 e 100 socios/as

 Entre 25 e 50 socios/as

 Entre 10 e 25 socios/as

 Menos de 10 socios/as

Número total de socias de servicio

Número total de socios y socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

Andalucía
Aragón
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

56
43

420
33
58
10
10
9

196
410

1.715
137
391
41
41
79

DATOS INTERESANTES

cifras
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Volume anual dos empréstitos concedidos

Saldo das achegas de socios e socias

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empréstitos a longo prazo 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 3.163.553

Empréstitos a curto prazo 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.875

Endoso de convenios e facturas  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165

Anticipo de financiamento  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 3.749.560

Empréstitos participativos - - - - - 100.000 450.000

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152

Xestión de títulos participativos 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo vivo empréstitos - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Achegas obrigatorias 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967

Achegas voluntarias socias servizos 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796

Achegas voluntarias socias colaboradoras 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fondo de garantía de empréstitos - - - - 32.612 66.762 113.099

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 113.099
TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 3.163.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.874,95

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 3.749.559,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 450.000

Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667
8.668.152,

78
Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566,85

0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstecs a llarg termini Préstecs participatius Total préstecs concedits
Préstec a curt termini Endós de convenis i factures Avançament de finançament
Gestió de títiols participatius Saldo viu préstecs

cifras



“As forzas que se asocian non se suman, 
multiplícanse”

Concepción Arenal

www.coop57.coop
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co27c/ Premià, 13-15, bajos

08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop


