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O 19 de xuño de 2015, Coop57 celebrou 20 anos da súa cons-
titución. Creada, inicialmente, como unha caixa de resistencia 
para apoiar proxectos cooperativos autoxestionados, a vontade 
de traballar pola transformación social e económica foi, é e 
será o motor que fai avanzar Coop57.

Durante estes 20 anos creouse unha ferramenta do 
común. Un proxecto de construción colectiva que se 
basea nos principios de arraigamento territorial, tra-
ballo en rede, proximidade, confianza, participación, 
democracia económica, autoxestión, solidariedade e 
transparencia. Principios e valores que se mantiveron 
vivos e fortes desde o primeiro día. Conservando o espí-
rito rebelde ante un sistema inxusto, observando a rea-

lidade desde unha visión crítica e acumulando a forza colectiva 
suficiente para loitar e construír, sen perder a identidade. 

Doutra banda, e sen ser contraditorio, Coop57 foi capaz de cam-
biar outras moitas cousas do seu funcionamento durante estes 
20 anos, coa vontade de ser unha ferramenta flexíbel, creativa 
e que se adaptase ás necesidades cambiantes da cooperativa e 
ao contexto social e económico: a partir do ano 2002 deuse un 
proceso de apertura no ámbito de actuación de Coop57 cara 
ao conxunto da economía social e solidaria, ampliando un 

primeiro núcleo moi ligado ao cooperativismo de tra-
ballo autoxestionado; a partir do 2005, Coop57 iniciou 
un proceso de crecemento cara a outros territorios do 
estado español desenvolvendo un modelo horizontal 
e descentralizado de crecemento en rede; e, a partir 
do 2008, cando a última crise cíclica do capitalismo 
secou moitas das vías de financiamento, intensificouse 
a vontade de ofrecer solucións financeiras ás necesida-
des das súas entidades socias. 

Actualmente, trátase de dar un paso máis respecto do 
que xa estamos a facer —e que non temos que deixar de fa-
cer— e converternos nun axente activo de construción econó-
mica en clave local, cooperativa e social, seguindo no combate 
contra a base das desigualdades, cunha estratexia non asis-
tencialista, transversal, construída desde abaixo, socialmente 
ampla, participativa e arraigada no territorio. Trátase de abrir 
ámbitos como o acceso á vivenda en formatos cooperativos e 
comunitarios, a loita contra a exclusión social, a pobreza e as 
desigualdades, a xeración de proxectos económicos que xeren 

ocupación e revertan en beneficio dos 
barrios e municipios, a revitalización e 
desenvolvemento do ámbito rural ou a 
xestión comunitaria de bens e servizos 
básicos.

Desde a humildade, atrevernos a inventar 
cousas que aínda non existen. Cambiar as 
lóxicas, os ecosistemas e as prioridades co 
obxectivo de seguir a contribuír á constru-
ción dunha economía transformadora, que altere as rela-
cións desiguais actuais, convencidas de que o capitalismo 
senil xa non nos ofrece un marco onde poder traballar en 
favor da maioría. E co perigo engadido de que a memoria 
é curta e os erros se reiteran. 

Debemos ser ambiciosas e traballar para transformar de 
verdade a nosa economía. Non debemos aspirar a que a 
economía social solidaria e cooperativa sexa un sector 
máis —con máis ou menos peso— dunha economía 
monstruosa e voraz que todo o mercantiliza e o pon ao 
servizo do capital, en detrimento das persoas, do territorio 
e dos seus ecosistemas. Non debemos conformarnos con 
sermos unha curiosa e folclórica alternativa á “economía 
de verdade”. Porque a verdadeira economía é aquela que 
se pon ao servizo das persoas como unha ferramenta 
máis do seu desenvolvemento e benestar. 

E esta economía transformadora, para que realmente o 
sexa, só se poderá crear desde a base e desde o tecido so-
cial organizado. Non virá desde arriba. E todo isto non  
pode quedar nun discurso senón que se debe levar á prác-
tica, sendo este o auténtico reto. 

A pesar dos ingredientes de utopía que ten esta formula-
ción, a pesar de que a dificultade é inmensa, a esperanza 
está, entre outros moitos proxectos, na nosa historia com-
partida e bagaxe común. Coop57 é unha mostra viva de 
que, desde abaixo e con espírito colectivo, é posíbel cons-
truír alternativas económicas que modifiquen as lóxicas 
preestablecidas e demostren que se pode facer economía 
doutra maneira que, ademais, funciona.

”Non debemos aspirar 
a que a economía 
social, solidaria e 

cooperativa sexa un 
sector máis dunha 

economía monstruosa 
e voraz que todo o 

mercantiliza”

”20 anos conservando 
o espírito rebelde ante 

un sistema inxusto e 
acumulando a forza 
colectiva suficiente 

para loitar e construír”
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Trobada · Encuentro · 

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

2015 

O pasado 17, 18 e 19 de abril de 2015 foi o II Encontro de socios 
e socias de Coop57 en Zaragoza. Unhas 300 persoas socias 
colaboradoras e representantes das entidades socias de servizos 
compartiron unha fin de semana intensa onde o bo ambiente 
acompañou a densa actividade dos tres días do encontro. 
Charlas, debates, obradoiros, coloquios, mesas de experiencias e 
moita humanidade reuníronse na escola pública Santo Domingo, 

situada no centro histórico da cidade de Zaragoza.

“O Encontro é un momento especial para coñecer-
nos e pórnos cara. Somos xente que normalmente 
traballamos os mesmos temas, debatemos o mesmo 
e estamos nas mesmas loitas, pero cada unha no 
seu territorio. E que temos ganas de estar xuntas. 
No Encontro trátase simplemente de escoitarnos, 
sentirnos, sen que sexa necesario que cheguemos 
a ningunha conclusión, senón que podamos abrir
 as liñas de traballo que queremos continuar a des-
envolver durante os próximos anos.”

Ramon Pascual, coordinador de Coop57
Macarena Fernández, secretaría técnica 

Coop57 Aragón

“Estamos a entrar nun cambio que temos que 
acordar entre todos e todas que, na miña opinión, 
é moi importante para os próximos anos. O cam-
bio cualitativo que queremos levar a cabo é que o 
Coop57 se converta nun axente activo, nun axente 
que axude a transformar a economía, que comece 
a traballar expondo modelos económicos alterna-
tivos: soberanía alimentar, vivenda, a loita contra 
a pobreza e a exclusión social, a xeración de ocu-
pación, etc.”

encontro
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O potencial da base social de Coop57
Coop57 é a suma das súas socias e socios. E se unha cousa 
quedou clara durante a fin de semana do Encontro foi que, 
na base social de Coop57, conviven multitude de persoas e 
proxectos que, no seu conxunto, representan un potencial 
transformador enorme.

A mesa inaugural estivo conformada, integramente, por per-
soas membros de entidades socias de Coop57. Nas 6 mesas 
de experiencias presentáronse un total de 29 proxectos, todos 
eles de entidades socias de Coop57, falando de temas tan im-
portantes e, á vez, diversos como o feminismo, o cooperativis-
mo transformador, o mundo rural, a soberanía alimentar ou a 
xestión dos comúns. A todo isto podémoslle sumar as centena-

res e centenares de intervencións e ideas formuladas durante 
todos os actos da fin de semana por parte de todo o mundo.

O que quedou patente é que en Coop57 existe unha variedade 
de persoas, entidades e proxectos moi grande que nos ten que 
permitir seguir construíndo de maneira colectiva unha ferra-
menta potentísima de construción social e económica e, sobre 
todo, para a transformación social. Temos que ser conscientes 
do potencial que isto representa e que a base de Coop57 é rica. 
Inmensamente rica.

· Encontro · Topaketa 17, 18 y 19 de 
abril, Zaragoza

“No Encontro resumíronse as propostas que chega-
ron a Coop57 a través dos movementos sociais, da 
economía social e solidaria e coas reflexións pro-
pias desde dentro da propia Coop57: propostas de 
xestión comunitaria da vivenda, que papel pode ter 
Coop57 na xestión de servizos municipais en cola-
boración con movementos sociais e redes cidadás, 
a loita contra a pobreza, contra a exclusión social, 
a relación entre Coop57 e o mundo rural que, para 
todas nós, é un elemento fundamental na transfor-
mación deste mundo no que vivimos.”

“Estamos moi potentes, estamos moi exuberantes, 
estamos moi ilusionados, hai moita esperanza. 
Fundamentalmente porque vemos a utilidade que 
ten, nos nosos territorios, esta ferramenta. Non é 
algo teórico, é algo do día a día. Servimos como fe-
rramenta financeira para que haxa xente que xere 
o seu autoemprego e para que haxa esta fenda do 
traballo emancipado contra o capital. E isto vese os 
luns, os martes, os mércores, os xoves e os venres 
de todas as semanas do ano.  Eu creo que o que se 
sente en Coop57 é forza, moita forza. Moita con-
fianza e moita empatía con todas as persoas que 
formamos parte dela. Por tanto, o vindeiro luns, o 
vindeiro martes, o vindeiro mércores... teremos un 
Coop57 máis potente e por tanto máis esperanza 
para transformar a sociedade.”

Cándido Martínez, Coop57 Galiza

Óscar García Jurado, Coop57 Andalucía

Visualiza el vídeo:
Resumo 
do Encontro 2015

www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw

encontro
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OS DEBATES DO ENCONTRO: 
os eixos e as súas conclusións
Aínda que o Encontro estivo cheo de actos, acontecementos e charlas, o obxecto e 
actividade central foron os debates que se vertebraron ao redor dos tres eixos que se 
marcaran previamente.

Cos tres eixos pretendiamos preguntarnos o que queremos facer nos próximos anos, 
que novos ámbitos de actuación queremos abrir e até onde queremos chegar, como 
nos debemos organizar internamente e organicamente para o poder facer e que novas 
ferramentas financeiras necesitamos deseñar para que a cooperativa estea capacitada 
para aplicar e facer realidade todos os novos retos que decidimos afrontar.

Eixo 1 Promoción da economía 
social e solidaria a nivel local

O eixo 1 quixo discutir e definir que estratexias e 
novos ámbitos de actuación e modelos empresa-
riais debería explorar Coop57 para se poder con-
verter nun axente proactivo no ámbito social e 
económico e no desenvolvemento das economías 
a nivel local.

Debateuse a posibilidade de adoptar unha mirada 
ampliada na construción de mercado social coa 
posibilidade de incluír novos axentes económicos 
(especialmente en municipios de dimensións re-
ducidas) arraigados no territorio, con relacións de 
proximidade e que xeren ou sosteñan postos de tra-
ballo sen que sexan proxectos estritamente de eco-

nomía solidaria ou que estean constituídos con formas xurídicas 
mercantís. O sentir xeral foi que se debería explorar esta opción 
marcando uns límites e establecendo uns criterios irrenunciábeis 
que garantisen que se trata de proxectos con impacto positivo 
para o desenvolvemento das economías locais.

Tamén se debateu sobre a relación coa administración pública 
tanto para a promoción da economía solidaria a nivel local como 
para a municipalización de servizos públicos de primeira nece-
sidade e o seu financiamento. Nestes aspectos apostouse por un 
impulso xurdido desde o tecido social e por unha xestión de tipo 
cooperativo e comunitario dos servizos públicos básicos.

Sobre o papel de Coop57 no ámbito da vivenda, o consenso foi 
claro ao redor de apostar por modelos de cooperativas de vivenda 
en réxime de cesión de uso, nas que xa se está traballando sobre 
propostas concretas.

E sobre mecanismos de loita contra a pobreza, as desigualda-
des e a exclusión social, considerouse que Coop57 non debe ser 
asistencialista senón expor solucións estruturais sen substituír a 
responsabilidade pública neste ámbito.
Debateuse sobre o modelo de desenvolvemento rural, onde xur-
diu a problemática sobre o acceso á terra e a necesidade de crear 
un banco de terras, entre outros temas que, desgraciadamente e 
por falta de tempo, non se puideron tratar en profundidade na 
maioría de grupos de traballo.

Eixo 2 Crecemento, organización 
en rede e participación

Este eixo afrontou os retos organizativos de Coop57: a súa comple-
xidade societaria, organizativa e operativa; o crecemento descen-
tralizado e en rede; o desenvolvemento de grupos locais, territoriais 
e sectoriais, e o reto de harmonizar os ritmos e as necesidades con-
cretas dos nodos locais cos obxectivos globais de Coop57.

Nos debates sobre este eixo reforzouse a idea fundamental de com-
binar o respecto pola autoxestión territorial coa visión común sem-
pre desde unha perspectiva solidaria entre territorios.

Expresouse a necesidade de potenciar espazos de encontro, re-
flexión e debate colectivo, facilitando a participación nas asem-
bleas, órganos e sesións de debate a través da presenza física ou 
virtual. Tamén se considerou que se debía potenciar o “crecemento 
para abaixo” a través de grupos locais que adquiran un papel máis 
activo e se encontren máis próximos dos proxectos, achegando des-
ta maneira o seu coñecemento do territorio ou pondo en contacto 
persoas e proxectos, avalándoos ou facendo o seguimento.

A necesidade de articular grupos sectoriais tamén se abordou e 
valorouse positivamente posto que reforza a economía social e 
solidaria e a construción de mercado social, a pesar de que non 
se chegou ao consenso sobre se a articulación sectorial ten que ser 
interterritorial ou non, ou traballar sobre os dous modelos.

Tamén se detectou a necesidade dunha maior coordinación entre 
os órganos de Coop57 e de os reforzar para ter órganos políticos 
fortes e proactivos. Neste sentido expúñase a posibilidade de com-
pensar economicamente a dedicación das entidades aos órganos 
políticos de Coop57 mais, en xeral, non foi un punto de acordo 
nos debates.

Máis participación e maior coordinación acordáronse como dous 
elementos que teñen que permitir un funcionamento orgánico 
forte e útil para facer fronte ás ne-
cesidades e retos de 
Coop57.

“Debateuse a 
posibilidade de 

adoptar unha mirada 
ampliada na 

construción de 
mercado social coa 

posibilidade de incluír 
novos axentes 

económicos”

“Expresouse a 
necesidade de 

potenciar espazos de 
encontro, reflexión e 

debate colectivo, 
facilitando a 

participación”

encontro
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Coop57 Andalucía pon as lentes moradas

Quen ostenta os cargos de representación tanto de Coop57 como das entidades socias? Visibilízanse os traballos reprodutivos que 
realizamos? Teñen os nosos servizos de crédito perspectiva de xénero?

Para tratar de dar resposta a estas e outras cuestións, créase en Coop57 Andalucía a Comisión de feminismos. Porque sabemos 
que non nos son alleos os patróns, esquemas e comportamentos patriarcais que contribúen a manter a desigualdade de xénero 
na sociedade. Porque as estruturas patriarcais hai que as visibilizar para as poder desmontar. Porque na economía social e 
solidaria débense cumprir os principios de horizontalidade e igualdade de oportunidades. Porque percibimos unha carencia de 
información en relación á distribución de roles na economía social, e en concreto dentro da Coop57. 

Non queremos con iso flaxelarnos nin demonizar, senón convidar á reflexión colectiva e seguir traballando xuntas cara a outros 
modelos máis igualitarios e xustos. En Coop57 únenos o obxectivo de facer do mundo un sitio mellor e temos que o pór en 
práctica nas nosas propias iniciativas; coidando os horarios de traballo, non autoexplotándonos, non sendo autoritarias na nosa 
toma de decisións, coidando os equipos, etc. 

Por fortuna non estamos soas nesta nova senda que arrincamos, senón que contamos coas compañeiras de Catalunya, que no 
pasado Encontro de Zaragoza fixeron prender coa súa experiencia a chama deste novo grupo. Un referente sen dúbida que nos 
axudará a non partir de cero, a camiñar sobre rastro xa transitado. Vantaxes de construír en rede e formar parte de madeixas 
colectivas desde as que tecer sinerxías e compartir saberes.

Queremos que o traballo que estamos a realizar sexa de coñecemento público, para visibilizar non só o noso labor senón a 
necesidade deste tipo de análise e reflexións. Seguindo o ronsel do proceso en Catalunya, pomos as lentes moradas e iniciamos 
un diagnóstico que nos revele a nosa situación actual. Así, analizaremos o funcionamento interno da nosa cooperativa e as súas 
entidades socias (que tarefas son recoñecidas e visíbeis e cales non, quen as fai, participación e repartición de cargos...), así como 
o seu comportamento cara a fóra e os útiles financeiros que ofrece. 

Con esta foto fixa aspiramos a descubrir colectivamente as estratexias necesarias para transitar cara a outros escenarios e 
outras prácticas acordes cos nosos valores e filosofía transformadora. Esperamos que este proceso que iniciamos sexa frutífero 
e enriquecedor, e que se repliquen e multipliquen iniciativas como estas. Porque a economía social e solidaria será feminista 
ou non será.

Comisión de feminismos de Coop57 Andalucía

Eixo 3 Finanzas para o 
desenvolvemento da economía 
social e solidaria a nivel local

O terceiro eixo articulouse ao redor das novas ferramentas financei-
ras que se deberían crear e articular desde Coop57 para dar resposta a 
todos os retos expostos nos outros eixos e para desenvolver unha acti-
vidade financeira útil para a construción dunha economía diferente.

Respecto de novos proxectos que requiran investimentos conside-
rábeis, expúñase a posibilidade de participar directamente na súa 
xestión para poder realizar o seguimento e asegurar a orientación, 
viabilidade e xestión do proxecto.

Xurdían dúbidas sobre a capacidade de dedicar tempo e recursos, 
sobre a capacidade de levalo a cabo ou sobre quen realizaría este 
seguimento. Como solución propúxose que parte dos ingresos que 
xerase o préstamo poderían ir destinados a dotar un fondo para a 
creación das comisións de seguimento.

En canto ao desenvolvemento de servizos financeiros 
no sector da vivenda, acordábase utilizar recursos económicos e 
desenvolver novos servizos financeiros adaptados ás necesidades de 
investimento en proxectos cooperativos, vivenda social, etc.

Tamén se remarcou a vontade de buscar fórmulas para compartir ris-
cos financeiros con outras entidades, de maneira colaborativa e coope-
rativa, profundar a relación coas sociedades de garantía recíproca e, es-
pecialmente, explorar estas fórmulas a través da Fundación de Coop57.

Con tal de incrementar a actividade crediticia de Coop57 apuntáron-
se outras ideas como a promoción do emprendemento colectivo, a 
creación dun banco de terras, liñas de financiamento a comercios 
locais pero tamén a proxectos de comercio xusto e cooperación inter-
nacional, fondos sociais de desenvolvemento local, microcréditos, etc.

En definitiva, o que se desprendeu no debate ao redor deste eixo é 
que debemos adaptar a ferramenta financeira á necesidade social 
que poida existir e, por tanto, poder ofrecer solucións a proxectos 
transformadores.

Eixo feminista visibilidade para o 
eixo invisíbel
No programa previo ao Encontro establecéronse tres eixos 
de debate, mais poderíase dicir que durante o Encontro se 
forxou un cuarto eixo que estivo presente durante toda a fin 
de semana: a incorporación da visión feminista a Coop57 
e ás organizacións da economía social e solidaria. Conse-
guiuse grazas ao traballo previo da comisión feminista de 
Coop57 Catalunya e á permeabilidade das persoas organi-
zadoras do Encontro para dar presenza a aquilo que case 
sempre se atopa relegado a un estado de invisibilidade.

A pesar de que o programa xa se dotaba de aspectos relacio-
nados cos feminismos, tanto na charla inaugural como nas 
mesas de experiencias, o que se conseguiu foi que moitas 
das persoas presentes incorporasen a dimensión de xénero 
nas reflexións e debates nos cales participaron e interviñe-
ron durante toda a fin de semana.

Ademais, e por mor das “cadeiras feministas”, actividade 
específica sobre feminismo realizada no marco da inter-
cooperación, xurdiu o impulso necesario para a creación 
da comisión de feminismos de Coop57 Andalucía. Nas 
súas primeiras andainas, esta é a súa declaración de 
intencións:

“Debemos adaptar a 
ferramenta financeira 
á necesidade social 
que poida existir e, 
por tanto, poder 
ofrecer solucións en 
proxectos 
transformadores”

“Durante o Encontro 
forxouse un cuarto 
eixo: a incorporación 
da visión feminista a 
Coop57 e ás 
organizacións da 
economía social e 
solidaria”

encontro
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O pasado 20 de xuño de 2015 naceu Koop57 Euskal Herria nun dobre acto 
desenvolvido en Ondarroa, Biscaia. Primeiro levouse a cabo a asemblea constituínte de 
Koop57 Euskal Herria, onde as persoas e entidades socias decidiron constituírse como 
sección territorial de Coop57 e onde, posteriormente, no marco da asemblea xeral de 
Coop57, aprobouse, por unanimidade, a admisión e a incorporación da sexta sección 
territorial de Coop57.

O modelo de crecemento en rede de Coop57 estendeuse cara a 
Euskal Herria onde o grupo promotor de Koop57 Euskal Herria 
fixo un traballo moi intenso os dous últimos anos, percorrendo 
todo o territorio para explicar o proxecto e sumar esforzos. Se-
guimos tecendo, seguimos crecendo en rede, para traballar ao 
servizo da transformación social e coa vontade de contribuír na 
construción doutra economía para outra sociedade.

Como sempre, a extensión de Coop57 estivo ligada á vontade 
e ao traballo das persoas do propio territorio. Coop57 nunca 
quixo expandirse cara a novos territorios de maneira apriorís-
tica. Non se entende que o crecemento responda a estratexias 
comerciais ou empresariais de crecemento convencional. Nin o 
sabemos facer, nin o queremos saber facer.
Coop57 é unha ferramenta ao servizo da transformación social 
do territorio e das persoas e entidades que o conforman. Por 
tanto, Coop57 só existirá alá onde a xente do propio territorio 
así o queira. Coop57 só existirá alá onde haxa unha base social 
suficiente capaz de crear, soster e autoxestionar unha sección 
territorial, coas responsabilidades que isto implica e coas opor-
tunidades que isto significa.

Unha fin de semana moi cooperativa

A fin de semana da constitución de Koop57 EH transcorreu 
na poboación de Ondarroa, Biscaia. O emprazamento foi no 
hostal Arrigorri, xestionado pola cooperativa Arrikoop, socia de 
Koop57 EH. O edificio, situado encima da baía que conforman 
as praias de Saturrarán e Arrigorri, era unha antiga propiedade 
da cooperativa Alfa.

Durante os días 19 e 20 de xuño pasaron moitas cousas. Por 
unha banda, coincidía coa efeméride do aniversario dos 20 
anos de Coop57. Celebrouse unha cea comunitaria onde se 
acabaron soprando candeas e cun castelo de fogos artificiais. 
Un momento moi significativo na historia de Coop57, tanto 
para facer balance como, sobre todo, para mirar para adiante.

Supuxo unha nova oportunidade onde diferentes persoas de to-
das as seccións territoriais de Coop57 se reuniron de novo para 
compartir e aprender conxuntamente.
Neste sentido, a tarde do venres 19 de xuño fixéronse reunións 
simultáneas entre membros das diferentes comisións de traba-
llo e órganos das diferentes seccións territoriais. O obxectivo 
era compartir experiencias coas persoas que, desde Euskal He-
rria, formarán parte destes órganos para transmitir experien-
cias e resolver dúbidas. Que as aprendizaxes que fixeron uns se 
poidan transmitir aos que empezan.

O día seguinte, sábado 20 de xuño de 2015, foi a asemblea 
constituínte de Koop57 Euskal Herria, coa presentación das 
entidades membros, das persoas e entidades que ocuparán os 
diferentes cargos na sección e cun relato sobre o traballo feito e 

o camiño percorrido até entón. 
A continuación realizouse a asemblea xeral de Coop57. Nesta 
asemblea aceptouse a inclusión de Koop57 Euskal Herria como 
sección territorial de Coop57 por unanimidade, o que foi segui-
do dun gran aplauso.

Autonomía e traballo en rede

Durante a fin de semana, persoas de diferentes seccións terri-
toriais tiveron a oportunidade de pronunciar diversos parla-
mentos. Unha idea expresada con forza durante as interven-
cións foi que, no desenvolvemento inicial de Koop57 EH, mais 
igualmente en todas as seccións territoriais de Coop57, débese 
combinar a autonomía e a autoxestión co traballo en rede e 
aproveitar as ferramentas comunitarias para construír unha 
realidade diferente.

Teresa Iparraguirre, membro da sección de Coop57 Aragón, deu 
a benvinda e explicábanos: “Os inicios non adoitan ser doados 
mais de aquí en diante seremos compañeiros e compañeiras de 
viaxe e traballaremos conxuntamente. Ou sexa que, adiante!”

Gorka Julio, presidente de Koop57 EH, comentaba no acto de 
constitución da sección territorial: “A autonomía e as redes son 
básicas. Autonomía para sermos independentes mais coa con-
ciencia e o coñecemento de saber que soas nunca poderemos e 
por iso debemos estar xuntas”.

Os retos de futuro de Koop57 Euskal Herria

Realizouse un longo percorrido até a constitución de Koop57 
EH, mais o camiño apenas se inicia. Os retos futuros son in-
mensos e a clave estará na capacidade de sumar esforzos, de 
sumar persoas e entidades comprometidas coa transformación 
social e que estean convencidas de que é necesario construír 
ferramentas alternativas que permitan traballar en favor do 
desenvolvemento dunha economía transformadora.

Desde a recentemente creada sección territorial, débese tra-
ballar para estender o proxecto, interpelar á sociedade vasca 
para que o considere como propio, buscar complicidades de 
novos actores, fomentar o nacemento de novos proxectos, co-
hesionar a base social que se vaia engadindo á sección e facer 
que Koop57 poida ser un elemento transversal que traballe e 
empuxe a sociedade cara a novas realidades onde a xeración de 
postos de traballo en clave cooperativa e de economía social e 
solidaria, a loita contra a pobreza e as desigualdades, a repar-
tición equitativa da riqueza e a creación de institucións comu-
nitarias sexan algúns dos obxectivos e obxectos de traballo das 
persoas implicadas.

Ongi etorri 
Koop57 Euskal Herria!

Pau Fernández: “O cooperativismo pode 
axudar as persoas a vivir como realmente 

queren vivir”
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Entidades socias de servizos 
de Koop57 Euskal Herria

AHOLKU KOOP. ELK. TXIKIA 

Ano de Creación: 1999
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Donostia
Ámbito de actuación: Asesoría xurídica, contábel, 
fiscal e laboral.
Páxina web: www.comisionjuridica.euskadi.eus

ARRIKOOP KOOP. ELK. TXIKIA 

Ano de Creación: 2014
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Ondarroa
Ámbito de actuación: Hostalaría
Páxina web: www.arrigorri.eus

ASAKEN, S. COOP. 

Ano de Creación: 2005
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Servizos de traballos verticais
Páxina web: http://es.asakenropeaccess.com

EHNE BIZKAIA 

Ano de Creación: 1976
Forma xurídica: Sindicato agrario
Ubicación: Abadiño
Ámbito de actuación: Soberanía alimentar
Páxina web: www.ehnebizkaia.org

ELKAR SAREA 

Ano de Creación: 2008
Forma xurídica: Asociación
Ubicación: Andoain
Ámbito de actuación: Soberanía alimentar
Páxina web: http://elkarsarea.blogspot.com.es

FIARE, SL 

Ano de Creación: 2003
Forma xurídica: SL
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Banca ética
Páxina web: www.fiarebancaetica.coop

GOXUE KOOP. ELK. TXIKIA 

Ano de Creación: 2014
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Tenda de alimentos 
e alimentación ecolóxica.
Páxina web: 
www.facebook.com/pages/Goxue/837435156288531?fref=photo

GARAION KOOP. ELK. TXIKIA 

Ano de Creación: 2008
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Barrunda
Ámbito de actuación: Natureza e patrimonio social
Páxina web: https://garaion.wordpress.com

HIRITIK_AT ELKARTEA 

Ano de Creación: 2013
Forma xurídica: Asociación
Ubicación: Irun
Ámbito de actuación: Urbanismo e dereitos sociais
Páxina web: http://hiritik-at.org

KAIA KOOP. ELK .TXIKIA 

Ano de Creación: 2009
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Mungia
Ámbito de actuación: Fabricación de cervexa artesá
Páxina web: http://boga.eus

KIS KOOPERATIVA 

Ano de Creación: 2013
Forma xurídica: Cooperativa de iniciativa social
Ubicación: Irun
Ámbito de actuación: Atención a persoas 
con diversidade funcional
Páxina web: www.kisasistenciapersonal.coop

PAUSU MEDIA ELKARTEA 

Ano de Creación: 2004
Forma xurídica: Asociación
Ubicación: Bidasoa
Ámbito de actuación: Medios de comunicación comunitarios
Páxina web: www.pausumedia.com

UZTARRI KOOP. ELK. TXIKIA 

Ano de Creación: 2014
Forma xurídica: Cooperativa de traballo
Ubicación: Lasarte
Ámbito de actuación: Gandaría e agricultura orgánica
Páxina web: https://twitter.com/Uztarrikoop

Entidades en proceso e coa firme convicción de seren 
socias de servizos de Koop57 Euskal Herria:

AZPILICUETA ABOGADOS 

Ámbito de actuación: Asesoría e consultora xurídica e laboral 
Páxina web: www.azpilicueta.info

BAGARA 

Ámbito de actuación: Fomento do cooperativismo e da 
economía social
Páxina web: www.bagara.net

CONSULTORIA 1º DE MAYO 

Ámbito de actuación: Asesoramento xurídico e laboral
Páxina web: http://primerodemayo.info

TALAIOS KOOPERATIVA 

Ámbito de actuación: Asesoría tecnolóxica e social
Páxina web: http://talaios.net/es
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

A sección territorial de Catalunya pechou o primeiro semestre 
de 2015 cun total de 440 entidades socias de servizos e 1.813 
socios e socias colaboradoras.

Durante este primeiro semestre de 2015 produciuse un total 
de 25 altas de entidades socias de servizos de diversa natureza 
e sectores. 

No tocante á actividade crediticia, concedéronse 67 novos 
préstamos por valor de máis de 2,5 millóns de euros. Com-
plementariamente aos 67 novos préstamos concedidos, hai 
abertas pólizas de crédito a 14 entidades cun saldo disposto 
conxunto, no 30 de xuño de 2015, de 528.081 euros.

De entre estes préstamos, unha vintena deles considéranse 
como préstamos de investimento, de entre os que destaca 
o préstamo concedido á cooperativa El Timbal. Despois de 
máis de 45 anos El Timbal, centro de formación en artes es-
cénicas, necesitaba un novo espazo onde poder desenvolver 
a súa actividade. Para afrontar o investimento, utilizáronse 
diferentes vías a través dun tecido social amplo e comprome-

A sección territorial de Andalucía pechou o primeiro semestre 
de 2015 cun total de 64 entidades socias de servizos e 217 
socios e socias colaboradoras.

Durante este primeiro semestre de 2015 incorporouse un total 
de 6 novas entidades socias de servizos, sobre todo do núcleo 
de Sevilla.

Con respecto á actividade crediticia, concedeuse un total de 
8 préstamos novos entre investimentos, anticipos de subven-
cións e mais facturas por un total de 294.400 euros. Ademais, 
hai aberta unha póliza de crédito cun saldo disposto, no 30 de 
xuño de 2015, de 12.126 euros.

Neste primeiro semestre púidose comprobar como Coop57 
está cada vez máis presente nos diferentes territorios da sec-
ción. Xa hai varias entidades e persoas que, desde as provin-
cias de Almería e Xaén, están a solicitar información e a ini-
ciar os trámites para se incorporar como socias de servizos. 
Neste sentido, débese recoñecer o importante labor que se está 
a realizar na provincia de Almería, especialmente o levado a 
cabo por Matías Ruíz, socio de servizos de Coop57 no sector 
da agricultura ecolóxica, que está a actuar como punto de 
información de Coop57 para moitas persoas nesa provincia.

No relativo ás diferentes comisións, ademais do traballo habi-
tual das comisións técnica e social, tras a súa constitución, a 
comisión feminista de Coop57 Andalucía, xunto coa secretaría 

técnica, está a elaborar un cuestionario para avaliar aspectos 
relacionados co xénero nas entidades que forman parte desta 
sección territorial. Polo seu lado, a comisión de comunicación 
está a traballar para actualizar e completar a recentemente 
inaugurada páxina web de Coop57 e tentar que todas as enti-
dades que forman parte de Coop57 Andalucía estean presentes 
no novo directorio de entidades.

Realizáronse dúas asembleas de sección en febreiro e mais 
en xuño. Na asemblea de xuño, ademais dos puntos ordina-
rios, cómpre destacar o debate sobre a introdución de novos 
servizos financeiros para ofrecer empréstitos no ámbito da 
vivenda.

Ademais, continuouse a facer un gran traballo de difusión e 
de extensión do proxecto mediante a participación en nume-
rosas charlas cuns 15 actos por todo o territorio, onde destaca 
a participación no I Encontro Mercao Social de Sevilla no mes 
de xuño.

COOP57-ARAGÓN
A sección territorial de Aragón pechou o pri-
meiro semestre de 2015 cun total de 44 enti-
dades socias de servizos e 414 socios e socias 
colaboradoras.

Neste semestre incorporouse unha nova entida-
de socia, a cooperativa La Bezindalla, que tra-
balla no desenvolvemento comunitario como 
ferramenta de transformación social. Canto 
á actividade crediticia, concedéronse un total 
de 5 novos préstamos, por un valor total de 
171.240 euros e hai abertas pólizas de crédito 
a 4 entidades cun saldo disposto conxunto, na 
data de 30 de xuño de 2015, de 168.982 euros.

Con respecto á actividade da sección, o primeiro 
semestre de 2015 estivo especialmente marcado 
pola efeméride do 10º aniversario de Coop57 en 
Aragón e a celebración do II Encontro Estatal 
de Coop57, que tivo lugar en Zaragoza o 17, 18 
e 19 de abril. Neste encontro, Coop57 Aragón 

foi a anfitrioa dunhas 300 persoas, vindas de todas as seccións 
e grupos territoriais da cooperativa. Unha experiencia que re-
forzou e cohesionou a sección territorial e uniuna máis ao 
resto da cooperativa.

Como sempre, tamén se realizaron as asembleas de sec-
ción, participouse nas asembleas xerais e na constitución de 
Koop57 Euskal Herria.

Canto ás actividades de difusión, colaborouse en actos organi-
zados por outras entidades como nas Chornadas d’Economía 
Social do centro social A Enrestida e na xornada de Alternati-
vas de Consumo Financeiro, organizada por ADICAE (Asocia-
ción de Consumidores e Usuarios Financeiros) con motivo do 
Día Europeo do Consumidor Financeiro.

No mes de xuño participouse activamente nas Xornadas de 
Economía Solidaria organizadas por REAS Aragón. Unha das 
sesións destas xornadas, “Finanzas para una sociedad más 
justa”, foi organizada conxuntamente por Coop57 e Fiare 
Aragón.

64 entidades socias de servizos
217 socias colaboradoras

44 entidades socias de servizos
414 socias colaboradoras

440 entidades socias de servizos
1.813 socias colaboradoras
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COOP57-GALIZA
A sección territorial de Galiza pechou o primeiro semestre de 
2015 cun total de 37 entidades socias de servizos e 138 socios 
e socias colaboradoras.

Producíronse catro novas altas de entidades socias de servizos. 
Corresponden ás asociacións Aspromor e Viraventos, á coope-
rativa de consumo Aldea Integral e á cooperativa de traballo 
Barquito Velero.

No tocante á actividade crediticia, neste período aprobáronse 
un total de tres novas operacións de préstamo de investimento 
por un importe total de 76.000 euros.

A actividade da sección estivo marcada polas asembleas de 
sección. Na primeira, realizada en febreiro, tratáronse asuntos 
de carácter xeral da cooperativa como o plano de traballo e o 
orzamento para 2015 e acordouse propor na Asemblea Xeral 
unha baixada adicional do prezo dos servizos financeiros que 
fose proporcional á da remuneración das achegas voluntarias.

No ámbito da sección territorial, expúxose un balance resumi-
do da actividade de 2014 e escolléronse novas integrantes das 
comisións técnica e social, ampliando o seu número en ambos 

os dous casos. Como actividade complementaria, realizouse 
unha xornada de debate sobre os contidos dos eixos temáticos 
do Encontro de Coop57.

Na asemblea de xuño tratáronse temas de carácter xeral como 
a memoria social, as contas anuais e imputación do exce-
dente económico de 2014, os novos servizos e a valoración 
sobre o Encontro de Coop57 e a constitución de Koop57 Eus-
kal Herria. Pola súa parte, a comisión técnica elaborou un 
cuestionario para recoller información sobre as necesidades 
de financiamento das socias de servizos e facer un seguimento 
da evolución financeira das entidades socias con préstamos 
vivos con Coop57.

No referente ás actividades de difusión, par-
ticipouse nun total de 15 actos. Nestas acti-
vidades vinculáronse as finanzas éticas co 
fomento do cooperativismo e a economía 
solidaria, o enfoque de xénero, a mellora na 
xestión das entidades de economía solidaria 
e a dinamización en sectores de actividade 
potenciais a nivel local.

COOP57-MADRID
A sección territorial de Madrid pechou o primeiro semestre de 
2015 cun total de 59 entidades socias de servizos e 397 socios e 
socias colaboradoras.

Incorporouse unha nova entidade socia de servizos. Trátase da 
cooperativa Más Público, editora da revista mensual La Marea. 
Canto á actividade crediticia, outorgáronse dous novos préstamos 
por un valor total de 80.000 euros e hai abertas pólizas de crédito 
con tres entidades cun saldo disposto conxunto, no 30 de xuño de 
2015, de 82.442 euros.

Na actividade da sección territorial, cabe destacar o proceso de 
cambio que se está a levar a cabo mediante a realización dun 
proceso de renovación do Consello de Sección, considerado clave 
para o futuro da sección e para mellorar o labor de visibilización 
en redes e entidades da economía social e solidaria madrileña. 
Con este obxectivo, no mes de maio e por un período de seis me-
ses, contratouse unha compañeira de Coop57, Ana Álvaro, para 
colaborar na execución do plan de crecemento elaborado polo 
Consello e mais pola Secretaría Técnica.

Por terceiro ano consecutivo, participouse na Feira da Economía 
Solidaria en Madrid, que tivo como finalidade fortalecer e visibi-
lizar a economía social e solidaria madrileña. A feira tivo lugar 
os pasados 13 e 14 de xuño e participaron unhas 120 entidades 

expositoras, entre entidades de prestación de servizos (finanzas 
éticas, deseño gráfico, asesoría, educación social e ambiental, me-
dios de comunicación, etc.) e de venda directa (moda sustentábel, 
cosmética natural, alimentación agroecolóxica, etc.).

Desde a sección territorial de Madrid quéreselles agradecer a 
todas as persoas e entidades que, un ano máis, colaboraron no 
expositor de Coop57.

Complementariamente á feira, tamén se participou en diferentes 
actos, de entre os que podemos destacar as charlas en Setem sobre 
iniciativas de finanzas éticas, na I Feira Local de Economía Social 
e Solidaria de Rivas, sobre alternativas financeiras na III Feira 
de Economía Solidaria de Madrid e o debate sobre estratexias de 
financiamento para proxectos feministas organizado pola Funda-
ción Calala-Fondo de Mujeres, entre outros.

37 entidades socias de servizos
138 socias colaboradoras

59 entidades socias de servizos
397 socias colaboradoras

tido. Ademais do empréstito concedido por Coop57 e dos avais 
mancomunados, os socios da cooperativa fixeron achegas ao 
financiamento e emitíronse títulos participativos. Un proxecto 
cooperativo que creu en solucións colectivas.

Canto á actividade da sección, celebráronse as dúas asem-
bleas anuais, en febreiro en Can Batlló e en xuño na sede do 
Col·lectiu Ronda, cunha notábel asistencia de máis de 100 
persoas e entidades a cada unha delas. Igualmente, o primei-
ro semestre de 2015 foi moi activo debido á preparación do 
encontro celebrado en Zaragoza o pasado mes de abril. Reali-
záronse diferentes debates e sesións previas para poder reco-
ller as impresións das socias e socios que axudasen a situar os 
elementos de debate de cara ao Encontro e mais para darlles a 
oportunidade a aquelas socias e socios que non puidesen ir a 

Zaragoza de expresaren as súas opinións. Tamén se foi moi ac-
tivo na preparación da constitución de Koop57 Euskal Herria.

É destacábel o inicio dun proceso participativo coas entidades 
e persoas socias que así o desexaren para definirmos o modelo 
de desenvolvemento do mundo rural que queremos promover 
desde Coop57.

No relacionado coa difusión, celebráronse máis de 25 actos 
e charlas en diferentes poboacións de Catalunya sobre temas 
relacionados coas finanzas éticas, o cooperativismo ou a vi-
venda.

Por último, tamén se comezou a desenvolver un labor de difu-
sión nas Illas Baleares, onde un grupo de persoas e entidades 
de Mallorca están a iniciar o proceso para crear un grupo pro-
motor de Coop57 nos próximos meses.
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1ro SEMESTRE 2015

NOVOS SOCIOS E SOCIAS 
COLABORADORAS

Andalucía [21]
 ❚ Manuel Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Mercedes Díaz Collados
 ❚ Alejandro Fernández Debouchaud
 ❚ Maria Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Ma Dolores Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Luis Ocaña Escolar y Hugo 

Ocaña Millán
 ❚ Oscar García Jurado y Julio 
García Manchado

 ❚ Ana García Manchado y  Sandra 
Manchado García

 ❚ Juan Luís Martín Tinoco
 ❚ Lola Rojas e Ismael Rojas

 ❚ María Linarejos Hernández 
Sánchez

 ❚ Jennifer Medina Zamora
 ❚ Daniel Paredes y Constancia 
Llanes

 ❚ Julio Moratalla Gallardo
 ❚ Ester Verdú y José Manuel 

Alcántara
 ❚ Arturo Gómez Fernández
 ❚ José Manuel Betanzos Martín
 ❚ Covadonga Carral Monroy
 ❚ Juan José Méndez González
 ❚ Diego Jesús Bacanegra López
 ❚ José Cantos González

Aragón [7]
 ❚ Juan Francisco Martínez  Ferrer

 ❚ Mª Cristina Jiménez Cruz
 ❚ Reyes Pérez Perise
 ❚ Juan Carlos Simón Valencia

 ❚ Mª Elena Enciso Serrano
 ❚ Mª Pilar Garay y Santos Trinidad 
Gónzalez

 ❚ Ángela Dolado Bielsa

Catalunya [94]
 ❚ Adria Cuberes Ramos
 ❚ Mª Dolores Pulido León
 ❚ Eduardo Perez Pellitero
 ❚ Ma Jose Rengel Mas
 ❚ Miquel Reixach Fàbrega
 ❚ Miguel Lojo de Paz
 ❚ Elisabeth Maluquer Margalef
 ❚ Ana Mª Novoa Pardo
 ❚ Laura Vicens Najarro
 ❚ Mª Dolores Blasco, Carla 
Terragno y Horacio Terragno

 ❚ Joan Aramon Massot
 ❚ Rakel Dawamoru Fernández 
Urdangarin

 ❚ Alberto Aguiar Rodríguez
 ❚ Pol Casas Barrachina
 ❚ Maria Casado y Marc Dalmau
 ❚ Hobest, SCCL
 ❚ Mª Jesús Ugarte Ballester
 ❚ Fèlix Pardo Vallejo
 ❚ Ruth Ayllon Musika
 ❚ Pau Tallada y Crespí
 ❚ Maria Muniesa y Jordi García
 ❚ Núria Formatger y Augé
 ❚ Laura Blasco, Uma Filipaz y 
Leonardo Filipaz

 ❚ Mª Dolores Blasco, Valeria 
Terragno y Horacio Terragno

 ❚ Urbana Rodríguez y José Rovira
 ❚ Víctor Monzonís Albalat
 ❚ Ruth Mellado Miñarro
 ❚ Ruth Mellado y Marc Luque
 ❚ Philippa Parry

 ❚ Montserrat Rodon Cuesta
 ❚ Josep Mª Martínez y Mª Isabel 
Herrero

 ❚ Sílvia Arrufat Perelló
 ❚ Jesús-Félix Montoya Morillo
 ❚ Marta Enrich Pérez
 ❚ Jordi Cuixart Navarro
 ❚ Daniel Sevilla
 ❚ Manuel Almirall Vall
 ❚ José Luis Rivero Partida
 ❚ Daniel Fornaguera Bau
 ❚ Jaume Casals Ció
 ❚ Noe Castaño Díaz
 ❚ Ferran Vidal Vicens
 ❚ Roger Illa Solanes
 ❚ Marta Pérez Fargas
 ❚ Roger Pol Santandreu
 ❚ Joan Camison Serrano
 ❚ Jordi Estivill Pascual
 ❚ Dolors Baró Fierro
 ❚ Mª Ros Romero
 ❚ Montse Martínez Palacín
 ❚ Sandra Miñambres Miralles
 ❚ Elena Cortés Campanario
 ❚ Albert Mur Pera
 ❚ Marc Quevedo Aragay
 ❚ Mª Dolors Sabater Puig
 ❚ Alba Hierro Fabregat
 ❚ Marc Vives Font
 ❚ Georg Kasimir
 ❚ Benvingut Mestres Gomez
 ❚ Antonio Barceló Riera
 ❚ Xavier Serrallonga Gasch
 ❚ Joel Serrallonga Fustier

 ❚ Aleix Serrallonga Fustier
 ❚ José Ramón Rodríguez Gómez
 ❚ Mª Carme Illa Munné
 ❚ Joaquim Español Escoda
 ❚ Carles Isiegas Lamata
 ❚ Julio Suarez Maireles
 ❚ Juan Antonio Calsina Llonch
 ❚ Mª Rosa Peiron Guàrdia
 ❚ Fundació Pare Manel
 ❚ Joan Fernàndez Ribes
 ❚ Alfonso Rodríguez Cotés
 ❚ Ramon Mas Cisa y Agnès 
Capera Piñon

 ❚ Gerard Balart Llonch
 ❚ Ricardo Javier Ramírez Llorente
 ❚ Cristiana Scanu
 ❚ Irene Jaume Gambín
 ❚ Enric Segarra Bosch y Josefa 

Olivé Segura
 ❚ Daniel Farrus y Lacasa
 ❚ Noemí Elvira Marín
 ❚ Cristian Gómez Bermúdez
 ❚ Le Saux Oana
 ❚ Carles Badia Bosch
 ❚ Miquel Ramon Puig
 ❚ Ana Valdivia García
 ❚ Oriol Persiva Martínez y Elena 
Rusiñol Rodríguez

 ❚ Cándida Angulo Hernández
 ❚ Angèlica Martínez Pérez
 ❚ Jesús Galán Ramírez
 ❚ Montserrat Díez Cantalejo
 ❚ Bernat Noguera Llopart
 ❚ Teodoro Clavijo Ordoñez 
 ❚ Laia Pedrola Vall

Madrid [15]
 ❚ Antonio Pérez Peña
 ❚ Luis Alberdí Martín
 ❚ Carlos Ramos Jaquotot
 ❚ Manuel Miguel Ruíz Garrido
 ❚ Javier Merino Masedo
 ❚ Miquel Escoto Simó

 ❚ Amaranta Riaño Herrero
 ❚ Benito Moreno García Consegra
 ❚ Manuel Hernández Vizuete
 ❚ Manuel Fernández  y Mª Dolo-
res Amaya

 ❚ Juan Alejandro y Aranzazu De 
la Cruz Manzano

Euskal Herria [9]
 ❚ Iban Vicente Makazaga
 ❚ Annmarie Reusser Matur
 ❚ Oihane Enbeita Gardoki
 ❚ Haritz Escudero Zuluaga

 ❚ Usoa Salaberri Garro
 ❚ Endika Alabort Amundarain
 ❚ Gorka Julio Hurtado
 ❚ Beñat Irasegui Ibarra
 ❚ Raúl Sanz Repecho

Pais Valencià [4]
 ❚ Pau Pertegaz y Amaya Ruiz
 ❚ Fco. José Bufort Hernández
 ❚ Jose Miguel Gallego Jiménez
 ❚ Francisco Collado Cerver

Galiza [2]
 ❚ Ruslana Genadieva Gantche
 ❚ Manuel Saavedra López

TOTAL 152

O pasado 23 de maio deixounos Felipe Samper Ibáñez. A 
súa vocación transformadora fixo que se implicase e im-
pulsase numerosos proxectos de economía solidaria entre 
os que foi peza clave para a formación de Coop57 Aragón.
Sempre no recordo, desde Coop57 facemos nosas as pala-
bras que lle dedicou a súa cooperativa:

FÓISENOS UN GRANDE

Fóisenos Felipe. Sen facer ruído. Como a el lle gustaba estar 
na vida. Tentaba pasar sempre desapercibido pero todas 
sabiamos que sempre estaba aí, onde o necesitaban, cando 
o necesitaban. Sempre. A súa sabedoría desbordaba. Ensi-
naba sen ensinar, obsesionado por que aprendésemos por 
nós mesmas. O seu saber estar impregnaba e non deixaba 
indiferente. O seu particular sentido do humor facíao aín-
da máis entrañábel. Sen dúbida, unha das súas grandezas 
era facernos grandes aos demais. Grazas, Felipe, por nos 
dares a oportunidade de te coñecer, de desfrutar de ti, de 
aprender e de medrar contigo. Segues e seguirás en nós. Até 
sempre, amigo e compañeiro.

Grupo la Veloz Cooperativa

A Felipe…
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encontro[Andalucía]
6 novas entidades socias

MARINALEDA,  S. COOP. 
AND.

A Cooperativa Humar-Marinaleda, 
nacida das loitas xornaleiras, é un 
proxecto colectivo cuxo obxectivo 

non é o beneficio privado, senón a creación de 
emprego mediante a venda de produtos hortíco-
las saudábeis e de calidade. Búscase a construción 
dunha economía onde os medios de produción 
estean baixo o control das persoas que os usan, 
que traballan e xeran a riqueza. A partir de aí, 
conformouse un proxecto onde a cooperativa Ma-
rinaleda é o referente sobre o que se organizou 
un potente tecido produtivo cooperativo e trans-
formador. www.cooperativamarinaleda.es

VERDE MOSCÚ, S. COOP. 
AND.

Verde Moscú Ecofashion & Fair 
Trade é unha tenda de roupa, 

calzado e complementos ecolóxicos e de comer-
cio xusto localizada en Sevilla. Todas as prendas 
e marcas que alí se venden son respectuosas co 
medio e coas persoas que as confeccionaron.
http://verdemoscu.eu/es

TELEGRAMA,  S. COOP. 
AND.

Cooperativa situada en Sevilla 
creada no ano 2006 que presta 

servizos de produción, comunicación, prensa e 
mais promoción destinados a artistas e proxectos 
culturais. A partir de 2015 organiza xunto con 
Inés Martín e Ylia o encontro HardToFind, mer-
cado do vinilo e de edición musical.
www.telegramacultural.com

3D-IMPACT, S. COOP. 
AND.

Cooperativa situada en Sevilla, 
dedicada á fabricación de consu-

míbeis para impresoras 3D a partir da reciclaxe 
de plástico urbano. O obxectivo da cooperativa é 
converter a tecnoloxía da impresión en 3D nun 
instrumento de inserción social e protección do 
medio. http://3dimpact.org

ZEMOS98, S. COOP. 
AND.

Cooperativa sevillana que traballa 
pola cultura libre e a innovación 
social. Desde hai 17 anos, a coo-

perativa organiza un festival ao redor de temas 
sociais. Este ano reflexionouse sobre as iniciativas 
que se están a levar a cabo en Europa como forma 
de subverter a precarización da vida que están a 
provocar as políticas neoliberais. www.zemos98.org

MILHOJAS, S. COOP. AND.

Cooperativa de Sevilla que ofre-
ce servizos integrais en edición e 

artes gráficas. Abarca todos os procesos do libro, 
desde o asesoramento sobre plans e proxectos edi-
toriais, o encargo de orixinais e a xestión e busca 
de documentación gráfica, pasando por todos os 
traballos de realización editorial: deseño, maque-
tación, corrección de textos, tratamento dixital 
ou coordinación de tarefas editoriais complexas. 
http://www.milhojas.es

[Aragón]
1 nova entidade socia
LA BEZINDALLA

Cooperativa formada por tres 
socias traballadoras e mais a 
Asociación de Veciñas do Barrio 

Oliver, de Zaragoza, como socia colaboradora do 
proxecto. Entre os seus obxectivos están mellorar 
a convivencia en grupos, comunidades e barrios 
e dotar as persoas de capacidades e habilidades 
para que melloren as súas relacións e sexan máis 
autónomas na toma de decisións e na participa-
ción activa no seu contorno e na súa vida.
http://www.labezindalla.es

[Catalunya]
25 novas entidades socias
HABITATGES LA BORDA, 
SCCL

Cooperativa de vivendas en réxi-
me de cesión de uso nacida no 
2014 e situada no espazo de Can 

Batlló, no barrio de Sants de Barcelona. O seu 
obxectivo principal é fornecer os asociados e aso-
ciadas de residencia digna e estábel a partir da 
creación dunha promoción de vivendas na que 
tanto o solo como as vivendas sexan propiedade 
colectiva e exclusiva da cooperativa.
www.laborda.coop

BESCANVI D’USATS, SLL

Sociedade laboral nacida en 2014 como proxecto 
de autoemprego e situada en Arbúcies, na provin-
cia de Xirona, que foi formada por tres persoas 
despois dun período de paro de longa duración. 
A entidade xestiona un comercio de compravenda 
de produtos usados relacionados co vestir, o cal-
zado e mais o fogar, entre outros.

FUNDACIÓ INTERMEDIA

INTERMEDIA nace no ano 2012 
impulsada por varias organiza-
cións do terceiro sector social 

(IreS, SURT, SUARA e, nun primeiro momento, 
FIAS) para promover a mellora da ocupación, 
especialmente dos grupos e as persoas que se 

encontran en situacións de maior vulnerabi-
lidade. A súa misión é facilitar a ocupación e a 
mellora profesional a través do asesoramen-
to, a capacitación e o desenvolvemento das 
traxectorias profesionais, en colaboración 
coas empresas e o tecido socioeconómico. 
www.fundaciointermedia.org

AZIMUT 360, SCCL

Cooperativa sen fins lucrativos, 
con máis de 15 anos de expe-

riencia e situada en Barcelona, que naceu do 
compromiso de dar cobertura ás necesidades 
enerxéticas mediante un modelo sustentábel e 
respectuoso co medio. Elabora e executa proxec-
tos de enerxías renovábeis, aplicados á xenera-
lización, á distribución e á xestión do consumo. 
www.azimut360.coop

MENJADOR CA LA ROSA

O Menjador Ca la Rosa é un co-
medor ecolóxico de recente crea-
ción do barrio de La Sagrera de 

Barcelona, creado por algunhas familias a partir 
da necesidade de ofrecerlles comida saudábel e 
mais tempo de calidade aos seus fillos. O proxecto 
quere ser un referente na comida para colectivos 
cun produto de calidade, san, ecolóxico, local, con 
valores sociais e integrador das diferentes dimen-
sións da persoa.
http://menjadorcalarosa.blogspot.com.es

RUIDO PHOTO 
(ASSOCIACIÓ DE 
DOCUMENTALISME 
INDEPENDENT DE 
BARCELONA)

RUIDO Photo é unha asociación 
nacida no ano 2004 e con base en 

Barcelona integrada por fotógrafos, xornalistas 
e deseñadoras que entenden a fotografía docu-
mental como unha ferramenta de reflexión e de 
transformación social. É unha plataforma desde 
a que exercer un documentalismo independente, 
con forte contido social e compromiso cultural, 
traballando en áreas temáticas definidas: migra-
ción, conflitos e violencia.
www.ruidophoto.com

FUNDACIÓ UNIÓ DE 
COOPERADORS

A fundación, nacida no 
ano 2010, ten por obxecto 
a defensa e promoción da 

economía social mediante a realización de actua-
cións de formación, información, asesoramento e 
estudo. Unha das súas finalidades principais é a 
recuperación e preservación do patrimonio que 
historicamente pertencía á Unión de Cooperado-
res de Mataró para o pór ao servizo da economía 
social.
http://www.cooperadorsdemataro.coop/

38 novas entidades socias

1ro semestre 2015
NOVAS ENTIDADES SOCIAS
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1º semestre 2015
NOVAS ENTIDADES SOCIAS

ASSOCIACIÓ XARXA 
CINEMA

Asociación creada a partir do pe-
che dos antigos cines Renoir de 

Palma de Mallorca en maio de 2012 e como parte 
da campaña cidadá de rescate dos cines “Salve-
mos os Renoir”. A mobilización para reabrir o 
cine chegou a aglutinar a 2500 persoas, das cales 
1300 fixéronse socias. Esta asociación promove 
a exhibición de cinema de calidade, en versión 
orixinal, en Palma e a dinamización cultural da 
cidade e da illa. http://xarxacinema.org/

CERVESES CAPFOGUER, 
SCCL

Cooperativa de traballo de recente 
creación situada en Santa Coloma 

de Gramenet e que se dedica á produción e distri-
bución de cervexa artesá e de proximidade e mais 
á restauración. Trátase dun proxecto empresarial 
que quere reivindicar o valor do traballo artesa-
nal e de proximidade, así como o desenvolvemen-
to horizontal por medio do traballo cooperativo.
www.facebook.com/Cervesescapfoguer

ASSOCIACIÓ R.O.D.E.S

A asociación RODES (Recerca 
d’Ocupació i el Desenvolupa-

ment de l’Economia Social) nace no ano 2008 
en Tarragona a partir da iniciativa dun grupo de 
profesionais que pertencen a varios sectores de 
actividade (educación, formación ocupacional, 
novas tecnoloxías, saúde, psicoloxía e educación 
social) coa vontade de apoiar o desenvolvemento 
de proxectos e iniciativas vinculadas ao mundo 
laboral e social. www.associaciorodes.org

ESPLAC, ESPLAIS CATALANS

Esplais Cataláns é unha asocia-
ción de esplais nacida no 1982, 

laica e progresista conformada por un centenar 
de esplais de todas as comarcas catalás. A entida-
de traballa desde o voluntariado para a transfor-
mación social con base nos dereitos dos nenos e 
nenas, mediante a educación popular. O obxec-
tivo principal de ESPLAC é o fortalecemento e a 
participación dos esplais asociados.
www.esplac.cat

COANEGRA

Cooperativa agraria e de consumo 
das Illas Baleares froito da unión 

dun grupo de persoas en 2010 para consumir pro-
dutos ecolóxicos producidos nun contorno próxi-
mo a prezos accesíbeis. Desde a cooperativa qué-
rese impulsar a dinamización social e económica 
do agro e do medio rural, preservar e recuperar 
especies animais e vexetais, promover os produtos 
naturais, tradicionais e ecolóxicos e mais sensibi-
lizar e educar os consumidores. www.coanegra.com

ASSOCIACIÓ PANORAMA 
180

A Asociación Panorama 180 nace 
no ano 2010 como unha entida-
de sen fins lucrativos para a for-

mación, difusión e desenvolvemento das novas 
formas de dereitos de autor na cultura dentro 
da era dixital, co foco posto no uso das licenzas 
libres creative commons. Impulsa novos modelos 
baseados nunha distribución máis libre, unha re-
partición máis xusta para o autor e unha nova 
audiencia participativa fomentando os bens co-
múns. http://bccn.cc/

EDUXARXA, SCCL

Eduxarxa é unha cooperativa 
recentemente constituída especia-
lizada na creación de contidos e 

experiencias educativas. Leva a cabo proxectos de 
divulgación científica e cultural con institucións, 
editoriais, centros educativos, asociacións e mais 
empresas. Tamén ofrece asesoramento pedagó-
xico e formación nos seguintes eidos: TIC para 
usos profesionais, edu-comunicación, innovación 
didáctica, edición dixital e contidos e-learning. 
http://eduxarxa.coop/

ASSOCIACIÓ COMUNITAT 
PALESTINA DE CATALUNYA

A Comunidade Palestina de Cata-
lunya reúne os palestinos e pales-

tinas residentes en Catalunya e, ao mesmo tempo, 
é un espazo de encontro co resto da cidadanía 
catalá. Asociación creada no ano 1984, laica, de-
mocrática, plural e participativa, comprometida 
coa defensa dos dereitos humanos e o dereito á 
autodeterminación dos pobos. www.palestina.cat

GRUP DEL LLIBRE SCCL

O Grup del Llibre é unha en-
tidade creada no ano 1973 en 

Barcelona que foi o primeiro club de lectores 
dos Países Cataláns. No ano 2005 converteuse en 
cooperativa de consumo. A súa función básica 
é a de contribuír a normalizar a lingua catalá 
a través dos libros e da actividade editorial, así 
como facer aumentar o interese pola literatura e 
a cultura catalá para achegala a toda a cidadanía. 
www.grupdelllibre.cat

COORDINADORA 
D’ENTITATS DEL POBLE 
SEC

Asociación nacida no ano 
1989 no barrio do Poble Sec 

de Barcelona para fomentar a participa-
ción cidadá e a concienciación colectiva 
cun sentido popular, catalán e democrático. 
Promove todo tipo de actividades de carác-
ter xeral e de interese colectivo para os ve-
ciños e veciñas do barrio, e tamén pretende 

favorecer a convivencia, a participación e 
a inclusión social de colectivos en risco. 
www.poblesec.entitatsbcn.net

LA RELLA, INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS AL 
LLUÇANÈS

Asociación que xestiona a 
revista homónima La Rella, 
iniciativas socioculturais da 
comarca do Lluçanès, que 

naceu dunha proposta feita ao Concello de 
Lluçà no ano 2014 para crear un proxecto 
de dinamización cultural e comercial do te-
rritorio. Froito desta proposta creouse unha 
revista quincenal cun compromiso activo co 
Lluçanès e mais a súa xente, que funciona 
como nexo de unión e cohesión entre as 
diferentes localidades que o conforman. 
www.larella.cat

ASSOCIACIÓ 
OIKOCREDIT CATALUNYA

Oikocredit Catalunya, nacida hai 
15 anos, é unha das 30 asocia-
cións de apoio repartidas en 13 

países de todo o mundo que se agrupan na Socie-
dade Cooperativa Oikocredit Internacional, unha 
das entidades pioneiras en Europa en traballar no 
marco das finanzas éticas. Oikocredit fomenta o 
investimento responsábel para xerar, así, oportu-
nidades en países en vías de desenvolvemento a 
través das finanzas éticas. www.oikocredit.cat

MEANDRE. ASSOCIACIÓ 
PER LA PRESERVACIÓ 
DEL PATRIMONI 
NATURAL DE MANRESA

Asociación que ten como obxecti-
vo a preservación do patrimonio 
natural de Manresa, nacida en 

2006. Traballa pola preservación e mantemento 
do solo no urbanizábel do rodal de Manresa, a 
creación e adecuación de corredores verdes, a co-
nexión dos itinerarios de Manresa coas localida-
des veciñas e a promoción da produción agrícola 
de proximidade. www.meandremanresa.com

PROCOOP

Asociación de recente creación para a pro-
moción de sistemas socioeconómicos coo-
perativos que fomenten a autonomía das 
persoas en situación de vulnerabilidade e a 
mellora da inserción sociolaboral dos colec-
tivos en risco e exclusión social a través da 
creación de sistemas de intervención coo-
perativos e dun acompañamento técnico, 
psicosocial, xurídico e formativo. PROCOOP 
está integrada por tres cooperativas (ETCS, 
Labcoop e Calidoscoop), todas elas socias de 
Coop57.
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encontroFUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA DE L’HEMOFÍLIA

Fundación creada no ano 1991 
froito dun convenio entre a Con-

sellería de Sanidade catalá e a Asociación Catalá 
da Hemofilia coa finalidade de impulsar a crea-
ción dunha fundación destinada á protección 
da saúde e a asistencia en situacións precarias a 
doentes afectados por coagulopatías conxénitas 
e aos seus familiares, como consecuencia da súa 
infección polo VIH. www.hemofilia.cat

ALTER SPORT

Cooperativa creada no ano 2011 
e localizada no Berguedà que se 
dedica a prestar servizos deporti-

vos (centro deportivo e actividades extraescola-
res) e de deseño de software para a promoción 
da actividade física, a saúde e o turismo activo. 
A cooperativa quere ofrecer servizos e actividades 
deportivas de calidade, así como colaborar con 
entidades tanto públicas como privadas para pro-
mover a práctica deportiva e os hábitos saudábeis. 
www.altersport.cat

DINCAT

Federación de entidades dedica-
da á atención e á promoción da 

calidade de vida das persoas con discapacidade 
intelectual. Agrupa máis de 300 entidades coa mi-
sión de velar pola defensa e o exercicio pleno dos 
dereitos e a promoción da calidade de vida das 
persoas con discapacidade intelectual e as súas 
familias.  www.dincat.cat

LAMARDETAPES, SCCL

Cooperativa de traballo de recente creación coa 
intención de xerar postos de traballo para os inte-
grantes da cooperativa. O proxecto consiste na xes-
tión dun restaurante con pratos de menú os días 
laborábeis e con carta. O restaurante está situado 
en Arenys de Mar ao pé do mercado municipal e 
os seus provedores son labregos e postos do mesmo 
mercado.

[Euskal Herria]
1 nova entidade socia
PAUSU MEDIA ELKARTEA

A asociación nace no 2004 com-
prometida cos valores dos medios 

de comunicación comunitarios co obxectivo de 
potenciar a súa creación e de promover o uso do 
éuscaro na comarca do Bidasoa (Irún, Hendaia, 
Hondarribia, Pausu e Biriatu). A colaboración 
con outros medios de comunicación comunita-
rios fai de Pausumedia unha asociación implica-
da no desenvolvemento de proxectos de coopera-
ción comunicativa. www.pausumedia.com

[Galiza]
4 novas entidades socias
ASPROMOR – 
ASOCIACION PRO 
MINUSVÁLIDOS DEL 
ORTEGAL

Constituída en 1984, asocia per-
soas con discapacidade intelec-
tual da comarca do Ortegal e pro-

cura o desenvolvemento do seu proxecto vital a 
través da atención integral personalizada e a faci-
litación dun contorno social en coordinación coas 
familias. Presta servizos de carácter ocupacional 
e integración laboral activa, así como vivenda tu-
telada e organización de actividades deportivas, 
culturais e mais de lecer. 
www.aspromor.org

ALDEA INTEGRAL, S.
COOP.GALEGA

Cooperativa de consumo, situada 
en Vigo e constituída en 2014, 
que pretende integrar o ámbito 

económico e social a través da venda de produtos 
e servizos saudábeis de maneira accesíbel. Integra 
como socias a consumidoras e produtoras co fin 
de fomentar a autoxestión, a produción, o consu-
mo responsábel e a formación e divulgación da 
economía solidaria e a nutrición. http://aldea.coop

BARQUITO VELERO, S.
COOP.GALEGA

Cooperativa de traballo consti-
tuída en 2015 e situada en Vigo. 
Escola que presta servizos de 

atención infantil, comedor e actividades extraes-
colares para nenas e nenos desde os 4 meses até 
aos 3 anos. Exerce a docencia desde a responsabi-
lidade e a calidade adaptándoa á idade e ao des-
envolvemento físico, intelectual, afectivo e social 
de cada nena/o.
eibarquitovelero@gmail.com

ASOCIACIÓN 
VIRAVENTOS

Entidade situada na Coruña e 
constituída en 2007 por iniciativa 

de persoas migrantes, os seus familiares e pro-
fesionais. Desenvolve a súa actividade buscando 
a integración mediante servizos de orientación, 
formación, asesoramento e loita contra a exclu-
sión social. A través dunha tenda con produtos 
procedentes de África realizan un labor de sensi-
bilización da sociedade en contra da discrimina-
ción racial e a favor da promoción da diversidade. 
www.viraventos.org

[Madrid]
1 nova entidade socia
MÁSPÚBLICO S. COOP. 
(LA MAREA)

Cooperativa que se formou tras 
o peche da edición en papel do 
diario Público colaborando, 

conxuntamente, persoas traballadoras e lectoras. 
La Marea é unha revista mensual en papel e un 
medio dixital diario que aposta polo xornalismo 
rigoroso e comprometido, por reportaxes en pro-
fundidade e pola cultura. O seu obxectivo é ofre-
cer información libre de intereses empresariais e 
políticos cuns principios editoriais claros e éticos.
www.lamarea.com

or
ga

ni
tz

a:

am
b e

l 
su

po
rt

 de
:

am
b l

a 
co

l·l
ab

or
ac

io
 de

:

#fesc2015

www.firaesc.org
iv Fira d’economia solidaria de catalunya
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Coop57 estará presente na 
IV Fira de Economía Social 
e Solidaria de Catalunya que 
se celebrará o 23, 24 e 25 de outubro. 
Esperámoste!
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1.109.400€
Empréstitos a curto e longo prazo
116 EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS
Andalucía: 89.000 €

VERDE MOSCÚ S.COOP.
AND

29.000 € 
a 48 meses

AND68 Verde Moscú Ecofashion & Fair Trade é unha tenda 
de roupa, calzado e mais complementos ecolóxicos e de comer-
cio xusto. Todas as prendas e marcas son respectuosas co medio 
e coas persoas que as confeccionaron. O empréstito financia a 
ampliación e o crecemento da actividade da cooperativa que 
quere deseñar e fabricar a súa propia marca.

3D IMPACT, SOC. COOP. 
AND

60.000 € 
a 96 meses

AND71 Cooperativa que leva a cabo a sua actividade no campo 
da impresión 3D como instrumento de inserción social e de pro-
tección do medio fabricando consumíbeis a partir da reciclaxe do 
plástico urbano. O préstamo financia a adquisición da maquinaria 
necesaria para pór en marcha o proxecto de recuperación de plás-
ticos urbanos para a elaboración da materia prima.

Aragón 20.000 €

GRUPO LA VELOZ 
COOPERATIVA

20.000 € 
a 60 meses

ARA104 Grupo que traballa desde 1993 para construír e poten-
ciar proxectos economicamente viábeis, ecoloxicamente sustentá-
beis e socialmente xustos. É unha empresa de referencia no sector 
do transporte urxente, a loxística e a distribución. O préstamo, no 
marco da intercooperación co proxecto AROPA3, socia de Coop57, 
financia as necesidades do establecemento dun comercio de venda 
polo miúdo de roupa de segunda mano.

Asturias 100.000 €

MARPOL TCE, S.COOP.
ASTUR

100.000 € 
a 72 meses

AST05 Cooperativa de traballo de nova creación que ten por 
obxecto social a creación de postos de traballo en formato coo-
perativo a través da xestión de residuos, servizos de recollida de 
aceite usado e refugallos nos portos de Xixón e Avilés, xerando un 
impacto medioambiental positivo. O préstamo financia o estable-
cemento e a consolidación do proxecto cooperativo.

Catalunya: 681.200 €

FOLGADO PISCINES, SCCL 10.8000 € 
a 60 meses

CAT1141 Cooperativa de traballo situada en Calella de Costa, 
creada no ano 2001 e vinculada ao mantemento de piscinas para 
garantir a máxima calidade sanitaria das instalacións e a seguran-
za dos usuarios, así como para introducir procesos máis ecolóxicos. 
O empréstito financia a compra dunha furgoneta de segunda man 
para o desenvolvemento da actividade da cooperativa.

EL TIMBAL, SCCL 120.000 € 
a 84 meses

CAT1156 El Timbal é un centro pioneiro de formación e crea-
ción escénica en Catalunya con máis de 45 anos de historia. Trabá-
llase na formación tanto persoal como profesional no ámbito tea-
tral e audiovisual cun modelo pedagóxico propio e vivo que busca 
a formación integral do actor. O préstamo financia a adaptación do 
local á normativa de espazos culturais e educativos do Concello de 
Barcelona e da Generalitat de Catalunya.

BESCANVI D’USATS SLL 6.000 € 
a 36 meses

CAT1157 Sociedade laboral nacida no 2024 e localizada en 
Arbúcies que xestiona unha tenda de compravenda de artigos 
usados relacionados co vestir, o calzado e o fogar, entre outros, 
para poder reutilizar, reparar e prolongar a vida útil dos produ-
tos. O préstamo financia a posta en marcha da tenda.

ASSOCIACIÓ RUIDO 
PHOTO

24.000 € 
a 60 meses

CAT1158 RUIDO Photo é unha asociación nacida no ano 
2004 e con base en Barcelona integrada por fotógrafos, xorna-
listas e deseñadoras, que entende o documentalismo como unha 
ferramenta de reflexión e de transformación social. O préstamo 
financia a remodelación do novo local alugado na Vila de Gràcia, 
Barcelona.

HANDYTECH, SCCL 16.300 € 
a 6 meses

CAT1165 Cooperativa de traballo das comarcas tarraconen-
ses, en Castell de Montornès, nacida na década dos oitenta. Mo-
tivada pola autoxestión, a participación e o traballo en rede, a 
cooperativa dedícase á realización de climatizacións, instalacións 
eléctricas e de enerxía solar no terreo da construción. O préstamo 
financia as necesidades de circulante da cooperativa.

ASSOCIACIÓ OBRADOR 
XISQUETA

50.000 € 
a 60 meses

CAT1173 A asociación traballa o aproveitamento da la de ove-
llas de raza xisqueta e a formación de artesáns e artesás cunha ar-
tesanía de calidade, 100% local e 100% artesanal. Nace co fin de 
pagar un prezo xusto pola la dos pastores e pastoras do Pirineo. O 
empréstito amortiza un préstamo anterior con Coop57 e financia o 
plan de expansión e crecemento da entidade para os próximos anos.

ARÇ CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES SCCL

50.000 € 
a 36 meses

CAT1176 Arç é unha axencia de seguros especializada no 
sector da economía social e solidaria, o mundo asociativo e as 
enerxías renovábeis. O proxecto Arç comezou a súa actividade na 
primavera de 1983 inspirado no cooperativismo autoxestionario. 
O préstamo financia a compra da carteira de clientes da asegu-
radora Cover Ius S.L.

INTER
COOPE-
RACIÓ
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SCCL

85.000 € 
a 120 meses

CAT1177 Cooperativa de traballo de recente creación situada 
en Santa Coloma de Gramenet e que se dedica á produción e dis-
tribución de cervexa artesá e de proximidade e, tamén, á restaura-
ción. O préstamo financia a compra de maquinaria para producir 
a cervexa artesá Capfoguer e as obras de adecuación do local para 
o novo Brew Pub Capfoguer (cervexaría con degustación).

MENJADOR CA LA ROSA 25.000 € 
a 48 meses

CAT1180 O Menjador Ca la Rosa é un comedor ecolóxico de 
recente creación do barrio de La Sagrera de Barcelona, creado 
por algunhas familias a partir da necesidade de lles ofrecer comi-
da saudábel e mais tempo de mediodía de calidade aos seus fillos. 
O préstamo financia a adecuación do novo local para desenvolver 
a actividade do comedor cooperativo para colectivos.

ASSOCIACIÓ GATS 13.000 € 
a 5 meses

CAT1182 A asociación GATS (Grupos Asociados de Traballo 
Sociocultural) traballa para a transformación social desde múl-
tiples vertentes: proxectos de inserción sociolaboral e de defensa 
do medio; proxectos de democracia económica e social; proxectos 
de educación e formación, e de xestión cultural como ferramenta 
de inclusión social, entre outros. O préstamo financia o pagamen-
to do canon de contratación para a explotación dun chiringo na 
praia de Prat de Llobregat.

CENTRE DE DIA 
EL TRÈVOL, SCCL

5.000 € 
a 10 meses

CAT1183 O Centro de Día El Trèvol é un proxecto que presta 
atención diúrna a anciáns con dependencia en L’Hospitalet de 
Llobregat. Desde o ano 2004 foise consolidando como un cen-
tro de referencia no concello, colaborando coas administracións 
públicas e os traballadores e traballadoras sociais. O préstamo 
financia as necesidades de circulante da entidade.

LA RELLA, INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS AL 
LLUÇANÈS

15.000 € 
a 60 meses

CAT1191 La Rella é un proxecto de dinamización cultural 
e comercial do territorio. A partir desta idea creouse unha re-
vista quincenal e un portal dixital cun compromiso activo coa 
comarca do Lluçanès e mais a súa xente. O préstamo financia a 
renovación dos equipos informáticos e a profesionalización do 
equipo de traballo.

 LA SARGANTANA DALT 
DE LA VILA, SCCL

6.000 € 
a 24 meses

CAT1193 La Sargantana Dalt de la Vila é unha cooperativa 
de traballo e consumo que xorde da unión do restaurante La Sar-
gantana cun proxecto cultural iniciado no barrio de Badalona de 
Dalt de la Vila. O préstamo financia o custo das reparacións e de 
substitución de maquinaria de cociña.

GRUP DEL LLIBRE, 
SCCL 

11.000 € 
a 36 meses

CAT1195 O Grup del Llibre é unha entidade creada no ano 
1973 en Barcelona e foi o primeiro club de lectores dos Países 
Cataláns. No ano 2005 converteuse en cooperativa de consumo. 
A súa finalidade básica é a de contribuír a normalizar a lingua 
catalá a través dos libros e da actividade editorial. O préstamo 
financia as necesidades de circulante da entidade. 

ASSOCIACIÓ GATS 8.100 € 
a 24 meses

CAT1196 A asociación GATS (Grupos Asociados de Traballo 
Sociocultural) traballa para a transformación social desde múl-
tiples vertentes: proxectos de inserción sociolaboral e de defensa 
do medio; proxectos de democracia económica e social; proxectos 
de educación e formación, e de xestión cultural como ferramenta 
de inclusión social, entre outros. O empréstito financia a compra 
de maquinaria para empregar en diferentes acontecementos que 
a entidade leva a cabo.

COANEGRA S.COOP 20.000 € 
a 60 meses

CAT1200 Cooperativa agraria e de consumo de Mallorca 
froito da unión dun grupo de persoas en 2010 para consumir 
produtos ecolóxicos producidos nun contorno próximo e a prezos 
accesíbeis. O préstamo financia equipamento para as hortas da 
cooperativa e unha furgoneta para realizar a distribución.

ADV de Producció 
Ecològica de PONENT 

14.000 € 
a 60 meses

CAT1203 Asociación formada por labregos e labregas crea-
da no ano 2013 e nacida da necesidade de prestar asesoramen-
to enfocado á produción ecolóxica das comarcas de Ponente. O 
préstamo financia a compra dun vehículo destinado a realizar as 
tarefas de apoio técnico aos labregos ecolóxicos socios.

FUNDACIÓ 
DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI 

137.000 € 
a 73 meses

CAT1205 A Fundació Desenvolupament Comunitari é unha 
entidade de economía social e solidaria creada en 1993 que 
traballa na investigación e experimentación de ferramentas de 
transformación social a través do diálogo e traballa áreas como 
a participación cidadá, a mediación e acción comunitaria e a 
inclusión social. O préstamo serve para reforzar a estrutura fi-
nanceira da entidade.

ALTER SPORT, SCCL 40.000 € 
a 60 meses

CAT1208 Cooperativa creada no ano 2011 e situada no Ber-
guedà. Dedícase a prestar servizos deportivos (centro deportivo e 
actividades extraescolares) e deseño de software para a promo-
ción da actividade física, a saúde e o turismo activo. O empréstito 
financia a reestruturación financeira de empresa para poderen 
consolidar a actividade da entidade.

Empréstitos a curto e longo prazo
116 EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS TOTAL

4.227.938,54 €
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LAMARDETAPES, SCCL 25.000 € 
a 48 meses

CAT1209 Cooperativa de traballo que xestiona un restauran-
te con pratos de menú nos días laborábeis e tapas. O restaurante 
está situado en Arenys de Mar, ao carón do mercado municipal e 
os seus provedores son labregos e tendas do mesmo mercado. O 
préstamo financia a entrada en funcionamento do restaurante.
,

Euskal Herria: 46.000 €

ARRIKOOP, KOOP.ELK.
TXIKIA

26.000 € 
a 72 meses

EH07 Cooperativa creada para xestionar o hostal-restaurante no 
inmóbel Alfa-Arrigorri de Ondarroa despois de gañar o concurso pú-
blico convocado polo concello. O edificio consta de tres plantas con 
vinte habitacións, outra planta restaurante e mais outra destinada a 
actividades socioculturais, con terrazas anexas. O empréstito financia 
a posta en marcha do hostal cooperativo Arrigorri.

ASSOCIACIÓ ONG “PAUSU 
MEDIA”

20.000 € 
a 60 meses

EH08 Pausumedia nace no 2004 comprometida cos valores dos 
medios de comunicación comunitarios co obxectivo de potenciar a 
súa creación e mais de promover o uso do éuscaro na comarca do Bi-
dasoa. O préstamo financia a compra do material técnico para a ins-
talación da nova antena en Bera de Bidasoa e o transporte necesario 
do son desde Hendaia até Bera de Bidasoa a través do monte Larrun. 

Galiza: 76.000 €

ASOCIACION ASPROMOR 36.000 € 
a 120 meses

GZ43 A Asociación Pro Minusválidos do Ortegal (Aspromor) foi 
fundada no ano 1984 por iniciativa dun grupo de pais e nais para 
satisfacer as necesidades de apoio das persoas con discapacidade 
intelectual da Comarca do Ortegal. O préstamo financia a activida-
de ordinaria da asociación.

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S.COOP.
GALEGA

25.000 € 
a 12 meses

GZ44 Cooperativa de traballo que representa un grupo de tra-
ballo colaborativo e activo. Ofrece servizos de e-learning, contidos 
dixitais educativos e formativos, redacción web, servizos lingüísti-
cos e comunicación social. O préstamo financia os gastos de fun-
cionamento e as actividades programadas para o curso 2015-16.

CONSUMO CONSCIENTE 
ARBORE S.COOP.GALEGA

15.000 € 
a 61 meses

GZ45 Proxecto que ten como obxecto social a asociación de 
persoas socias consumidoras da cooperativa co fin de conseguir 
produtos ecolóxicos coa mellor relación calidade-prezo como 
parte dun proxecto socioeconómico encadrado nos principios 
da economía social e solidaria. O préstamo financia os inves-
timentos necesarios para a adecuación do novo local social da 
cooperativa.

Madrid: 30.000 €

REDES SOC. COOP. 
MAD 

30.000 € 
a 84 meses

MAD56 Cooperativa formada por un equipo de socias e tra-
balladoras especializadas en diferentes áreas das ciencias sociais 
que promoven a transformación da sociedade desde a interven-
ción con persoas en risco ou en situación de exclusión. O présta-
mo financia o investimento necesario para reformar o novo local 
da cooperativa e poder aumentar a atención a familias e menores 
do concello.

Pr.1
COL·LECTIU 
RONDA

30.500 €
Pr.2
IAC 20.000 €

Pr.3
ATENEU 
LA TORNA

6.100 €
Pr.4
BIDÓ DE 
NOU BARRIS

10.600 €

67.200 €

Os traballadores e traballadoras subcontratadas de Telefónica-Movistar comezaron unha folga 
o pasado 7 de abril de 2015 para loitar polos seus dereitos laborais, o que foi coñecido como 
A Revolución das Escaleiras. Neste contexto creouse unha caixa de resistencia para que os 
seus membros puidesen afrontar os gastos durante os días que durase a folga dado que non 
obterían ingresos. Algunhas entidades socias de Coop57, en solidariedade cos traballadores 
e as traballadoras en folga, solicitaron préstamos a Coop57 para poder nutrir a caixa de 
resistencia dos traballadores e traballadoras en loita.

EMPRÉSTITOS SOLIDARIOS

Endoso de facturas             377.210,42 €

[Andalucía] TOTAL: 122.000 €
 ❚ AND66 FUNDACIÓN GIRASOL 30.000 € DG de Servicios Sociales, Junta de Andalucía
 ❚ AND67 FUNDACIÓN GIRASOL 72.000 € DG de Servicios Sociales, Junta de Andalucía
 ❚ AND72 ZEMOS 98, SCA 20.000 € Concello de Sevilla

[Aragón] TOTAL: 20.000 €
 ❚ ARA103 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 20.000 € Deputación de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 185.210,42 €
 ❚ CAT1168NOU INDRET, SCCL 40.210,42 € Varios
 ❚ CAT1181BATABAT, SCCL 65.000 € Corporació de Mitjans Audiovisuals S.A.
 ❚ CAT1192ASSOCIACIÓ ASPASIM 80.000 € Consorci de Serveis Socials de Barcelona

[Madrid] TOTAL: 50.000 €
 ❚ MAD55 HELICONIA S.COOP.MAD 50.000 € Concello de Fuenlabrada

Facturas emitidas a:

O 30 de Xuño, Coop57 tiña vixentes 
un total de 23 pólizas de crédito con-
cedidas a entidades socias de servi-
zos, por un saldo disposto global de 
795.661,20 €

Pólizas 
de crédito
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Anticipo de  1.920.666,60 €

subvencións, convenios e facturas
[Andalucía] TOTAL: 83.400 € 

 ❚ AND65 CERVEZAS MOND S.C.AND 19.400€ Investimentos produtivos Junta de Andalucía

 ❚ AND69 SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO 5.0000 € Orientación e inserción profesional Servicio Andaluz de Empleo, Junta de Andalucía

 ❚ AND70 ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES 14.000 € Xestión de equipamentos Concello de Sevilla

[Aragón] TOTAL: 131.240€ 

 ❚ ARA101 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 6.240 € Estudos e investigación Deputación Provincial de Zaragoza

 ❚ ARA102 ASSOCIACIÓ AMEDIAR 100.000 € Intermediación comunitaria Concello de Zaragoza

 ❚ ARA105 TRANVIASER 25.000 € Xestión de residuos Concello de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.706.026,60 € 

 ❚ CAT1140 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 70.000 € Xestión responsábel do territorio Programa Europeo "LANDLIFE"

 ❚ CAT1142 FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT CAMP DE L’ARPA 30.000 € Xestión de equipamento cultural Concello de Barcelona

 ❚ CAT1143 INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA 32.000 € Conservación da biodiversidade DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1144 NOU SET, SCCL 50.000,€ Inserción sociolaboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1145 L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, SCCL 41.800 € Desenvolvemento comunitario e sustentábel Diversos

 ❚ CAT1146 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 140.000 € Promoción do asociacionismo Concello de Barcelona

 ❚ CAT1147 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 30.000 € Inserción social DP de Justícia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1148 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS) 25.000 € Xeración de ocupación e participación co-
munitaria Concello do Prat de Llobregat

 ❚ CAT1149 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 50.000 € Fomento do movemento dos ateneos Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1150 BIDÓ DE NOU BARRIS 65.000 € Actividades culturais Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1151 IDARIA, SCCL 14.000 € Xestión forestal DP d’Agricultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1152 L'OLIVERA, SCCL 25.000 € Cultivo da videira Concello de Barcelona

 ❚ CAT1153 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció, SL 96.092,10 € Inserción sociolaboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1154 ASSOCIACIÓ ASPASIM 39.500 € Atención á discapacidade psíquica Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1155 ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 6.000€ Ferramentas de socialización DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1160 ADV PONENT 15.000 € Asistencia técnica rural DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1161 IMPULSEM, SCCL 60.000 € Emprendemento e inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1162 ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA GRATUÏTA 40.000 € Fomento do xornalismo en catalán DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de 
Catalunya

 ❚ CAT1163 ASSOCIACIÓ RODES 54.700 € Inserción social DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1164 ASSOCIACIÓ HABITATS 12.600 € Xestión responsábel do territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya.

 ❚ CAT1166 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 103.250 € Universidade Catalá de Verán Diversos

 ❚ CAT1167 TAMAIA, Viure sense violència, SCCL 15.000 € Prevención da violencia machista Secretaria de Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1169 FUNDACIÓ EMYS 15.160 € Xestión responsábel do territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1170 E.I SAMBUCUS, SCCL 40.000 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1171 ROBA AMIGA, empresa d’inserció, SL 89.400 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1172 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000 € Apoio socioeducativo e cultural Diversos

 ❚ CAT1174 COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA 14.000 € Cooperación internacional Concello de Barcelona

 ❚ CAT1175 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS 25.979,50 € Biodiversidade e infraestruturas gandeiras DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1178 ASSOCIACIÓ REBOBINART 45.000 € Arte urbana Concello de Barcelona

 ❚ CAT1179 E.I. ADAD L’ENCANT,SL 62.175 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1184 CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 20.000 € Loita contra a drogodependencia Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1185 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 20.000 € Cultura popular catalá OSIC, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1186 ASSOCIACIÓ GENERA 25.600 € Dereitos das mulleres Deputación de Xerona

 ❚ CAT1187 ASSOCIACIÓ TRENCA 50.000 € Xestión responsábel do territorio e educación 
ambiental Diversos

 ❚ CAT1188 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 120.000 € Atención ás persoas DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1189 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA 20.000 € Xestión cívica de equipamentos Instituto de Cultura de Barcelona

 ❚ CAT1190 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 4.320 € Fomento da cultura libre Deputación de Barcelona

 ❚ CAT1197 LABCOOP, SCCL 9.600 € Emprendemento cooperativo DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1198 IPCENA 7.500 € Conservación do medio Deputación de Lleida

 ❚ CAT1199 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA i BALEARS 20.000 € Intervención sociocomunitaria Deputación de Barcelona

 ❚ CAT1201 CONFAVC 35.450 € Fortalecemento do tecido veciñal DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1202 ASSOCIACIÓ CIEMEN 8.900 € Estudos e investigación histórica DP de Presidència, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1204 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS 18.000 € Conservación dos ecosistemas acuáticos DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

Convenios de circulante
[Catalunya] TOTAL: 10.000 €

 ❚ CAT1210 EDUXARXA, SCCL 10.000 €

[Asturies] TOTAL: 15.000 €

 ❚ AST04 ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EL TELAR 15.000 €

Servizo de financiamento de circulante

25.000 €
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Explicamos algunhas das particularida-
des de Coop57. Aquelas características 
que nos fan diferentes e que lle dan valor 
ao noso proxecto. Un espazo para que 
todos os socios e socias vaian coñecen-
do as singularidades de Coop57.

¿Que nos explican 
os gráficos do boletín?

Nas últimas páxinas de cada boletín ofrecemos os 
grandes datos económicos de Coop57, tanto sobre 
as achegas de socios e socias como sobre os prés-
tamos concedidos. Seguindo o principio de transpa-
rencia, a intención é que todos os socios e socias de 
Coop57 coñezan os volumes económicos e que, de 
maneira sinxela, os poidan interpretar. Nesta edición 
de pedaCOOPxía explicaremos os conceptos que ne-
les se detallan e que datos conteñen cada un deles.

O obxectivo de Coop57, como xa explicamos moitas veces, é 
traballar en favor dunha transformación social en positivo cara 
a realidades que entendemos que son máis desexábeis. Para 
contribuír a este obxectivo, Coop57 traballa, de maneira es-
pecialmente intensa, desde o prisma financeiro.Simplificando, 
o que fai Coop57 é pedirlle á sociedade que lle deixe diñeiro 
para canalizalo cara ao financiamento das súas entidades so-
cias. Estas entidades ao desenvolveren o seu traballo xeran 
impactos sociais positivos e, por tanto, empurran a nosa reali-
dade para situacións máis equitativas e sustentábeis.

Esta actividade de intermediación é o que queremos explicar 
nos gráficos.

Saldo das achegas de socios e socias

As achegas dos socios e socias de Coop57 divídense en dúas 
categorías: a achega obrigatoria e a achega voluntaria.

• A achega obrigatoria é unha achega mínima necesaria para 
poder ser socio ou socia de Coop57. No caso dos socios e 
socias colaboradoras, esta cantidade está fixada en 300 eu-
ros. No caso das entidades socias de servizos, a contía é de 
901,52 euros.

• Adicionalmente ao capital mínimo obrigatorio, os socios e 
socias de Coop57 poden realizar achegas voluntarias ao ca-
pital social da cooperativa até un máximo de 200.000 euros 
(límite establecido para evitar unha concentración excesiva 
de capital nun só socio).

Polo tanto, no gráfico de achegas diferenciamos entre:

• Fondos propios: Inclúen todas as achegas obrigatorias, 
tanto as dos socios e socias colaboradoras como as das en-
tidades socias de servizos. Ademais nesta partida inclúense 
as reservas e o fondo fundacional de Coop57.

• Fondo de garantía de préstamos: Desde 2012, cando 
a unha entidade se lle concede un préstamo, esta realiza 
unha achega adicional ao capital social da cooperativa 
para nutrir un fondo solidario que se utilizaría en caso de 
necesitar afrontar posíbeis faltas de pagamento. Esta par-
tida tamén forma parte dos fondos propios pero, pola súa 
especificidade, considérase relevante singularizala.

• Achegas voluntarias: Son todas as achegas adicionais ao 
capital mínimo obrigatorio. Os cartos recollidos en forma 
de achegas voluntarias son os que se utilizan para a conce-
sión de préstamos e, polo tanto, son indispensábeis para o 
funcionamento de Coop57.

Volume anual de préstamos concedidos

Neste gráfico hai dous grandes grupos de datos: o total de prés-
tamos concedidos e o saldo vivo de préstamos. Para entender 
este gráfico é moi importante entender a diferenza entre estes 
dous conceptos.

• O total de préstamos concedidos son os novos préstamos con-
cedidos durante un período temporal determinado como, por 
exemplo, un semestre ou un ano.

• O saldo vivo de préstamos, en cambio, é a suma de todo o 
capital pendente de devolver de préstamos aínda vixentes 
nunha data concreta, independentemente de cando se con-
cederan. É como a fotografía dun momento concreto, por 
exemplo, o 30 de xuño de 2015.

O total de novos préstamos concedidos divídese en catro gran-
des bloques ou tipoloxías de financiamento:

• Os préstamos de investimento: empréstitos que a enti-
dade receptora necesita para realizar calquera tipo de in-
vestimento ou mellora na súa entidade. Sería o préstamo 
estándar tal e como o entendemos.

• Pólizas de crédito ou financiamento de circulante: prés-
tamos para proporcionar liquidez ás entidades e afrontar ope-
racións a curto prazo para o seu funcionamento ordinario.

• Anticipo de subvencións, facturas e convenios: son cré-
ditos para avanzar o importe de subvencións, facturas ou 
convenios xa concedidos onde o pagamento aínda non se 
efectuou.

• Préstamos participativos: trátase dun financiamento con 
vocación de permanencia pensado para as entidades que están 
en proceso de crecemento ou ampliación da súa actividade.

Da suma destes catro grandes bloques obtense o total de novos 
préstamos concedidos.

Por último, neste gráfico tamén se representa a suma total de 
títulos participativos xestionados por Coop57. Os títulos partici-
pativos son emisións que entidades socias de Coop57 realizan 
para poder realizar algún tipo de investimento importante que 
poida consolidar ou expandir o proxecto.

En resumo, con estes dous gráficos non se pretende reflectir o 
balance de situación de Coop57, senón poder ofrecer de manei-
ra clara, agregada e sinxela a acti-
vidade de captación de recursos e 
de concesión de préstamos e, así, 
axudar a transmitir as dimensións 
da actividade da cooperativa e ex-
plicarllo á base social.

“As achegas dos socios 
e socias de Coop57 

divídense en duas 
categorías: a achega 

obrigatoria e a achega 
voluntaria”

”No gráfico dos 
empréstitos 

concedidos hai dous 
grandes datos : o total 

deste tipo de 
empréstitos e o saldo 
vivo de empréstitos. É 
importante entender a 
diferenza entre estes 

dous conceptos”

Entendendo as particularidades de Coop57

reflexión
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Volume anual dos empréstitos concedidos

Saldo de achegas de socios e socias

2009 2010 2011 2012  2014 2015

Empréstitos de investimento a curto e longo prazo 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Polizas de crédito / circulante  79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Anticipo de subvencións, facturas e convenios  1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Empréstitos participativos - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939

Xestión de títulos participativos 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIVO DE EMPRESTITOS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566 11.163.659

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondos propios 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967 1.819.488

Fondos de garantía de empréstitos - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Achegas voluntarias da socias e colaboradoras 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622

TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.819.488

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Volum anual dels préstecs concedits
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Préstecs d'inversió a curt i llarg termini 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.163.659
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Saldo de les aportacions de socis i sòcies
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.819.488

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Volum anual dels préstecs concedits
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Préstecs d'inversió a curt i llarg termini 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.163.659
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“Estes dous gráficos 
non pretenden ser o 
balance de situación 
de Coop57, senón 
poder ofrecer de 
maneira clara, 
agregada e sinxela, a 
actividade de 
captación de 
recursos e concesión 
de empréstitos”

datos



“O futuro que tanto medo lles mete chegará. E 
daquela o que restará de nós será a confianza 
indestrutíbel que mantivemos na escuridade”

John Berger

www.coop57.coop
28c/ Premià, 13-15, bajos

08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop
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