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de Coop57 Aragón

Correscales: 
un traxecto de dignidade

“Desenvolver proxectos 
arraigados no 

territorio, cunha 
dimensión colectiva, 

construídos desde 
abaixo, cunha 

perspectiva 
comunitaria e que 

busquen crear e 
fortalecer dinámicas 
de intercooperación”

“Emerxen novas 
fórmulas de 

resolución colectiva 
de necesidades que 

se converten en 
laboratorios do que 

ten que vir”

Nas realidades cambiantes os grandes debates son inevitábeis, ne-
cesarios e desexábeis. Permiten avanzar, confrontar ideas, asumir 
e superar contradicións e traballar nun diálogo constante que con-

forme uns consensos froito da intelixencia colectiva.

A economía social e solidaria e as finanzas éticas son unha 
destas realidades. Unha peza máis dun novo crebacabezas 
socioeconómico que debe ir conformando outra realida-
de pensada pola maioría. Unha alternativa que presenta 
algo tan simple e lóxico como revolucionario no contexto 
actual: destinar os esforzos produtivos e reprodutivos á 
satisfacción de necesidades humanas, preservando a sus-
tentabilidade das vidas, do territorio e o contorno natural, 

imprimindo á cultura un carácter transformador como ferramenta 
de cohesión social. E que ten o reto de abrirse a novos espazos para 
ser máis forte e decisiva na construción daquilo que nos pertence 
a todos e todas.

Vivimos sometidas a un capitalismo salvaxe e depredador que se 
erixiu e normalizou como modelo hexemónico nas nosas vidas, na 

nosa educación e nas nosas estruturas mentais e sociais, 
conformando ditaduras menos oficiais e máis invisíbeis. 
Máis sutís e perigosas. Máis difíciles de desmontar e, in-
cluso, máis destrutivas. A perda gradual de dereitos sociais 
nos últimos anos (e décadas) e o desmantelamento pro-
gresivo do estado de benestar propiciaron que se confor-
maran outras fórmulas de resolución de necesidades. Al-
gunhas delas de carácter lucrativo, no ámbito mercantil e 
que perseguen a ganancia por riba de todo, imbricadas en 
concesións ou en procesos de privatización. Outras, desde 
perspectivas comunitarias e en ocasións, desde organiza-
cións menos formais e que se significan como laboratorios 
do que debe vir. Emerxen novas fórmulas de resolución 
colectiva de necesidades como os grupos de crianza com-
partida; escolas de educación libre, viva e comunitaria; 

mercados e redes de intercambio; hortas comunitarias; bancos de 
tempo; grupos de consumo agroecolóxico; xestión comunitaria 
de equipamentos e outras fórmulas que se engaden e engordan 
as entidades de economía social e solidaria, como as asociacións, 
fundacións, cooperativas de traballo, servizos, consumo e ensino, 
as mutualidades ou as empresas de inserción. 

Temos que traballar para provocar o desenvolvemento socioeconó-
mico de novos proxectos no ámbito máis local, conxugando a ac-
ción e os esforzos de tres eixes: o primeiro e motor real de cambio, 
o tecido social organizado, onde se orixinan os novos proxectos e 
onde radica a forza e a vitalidade para levalos a cabo. O segundo, a 
ferramenta financeira, Coop57, ao servizo da transformación social 
e orientada a facilitar o aspecto financeiro destes novos proxectos, 
xogando un papel aglutinador das diferentes partes. E terceiro, as 
administracións locais como facilitadoras e favorecedoras destes 
novos proxectos, achegando ferramentas e recursos, para propiciar 
a cristalización destas novas experiencias. Todo isto xera e xerará 
múltiples debates, profundos e de fondo, en Coop57. Un deles, o 

cal xa se empe-
zou a traballar, 
interpélanos a 
decidir de que 
xeito Coop57 se 
debe relacionar coas 
administracións locais. 
O contexto político explicita 
que varios municipios contan 
con gobernos locais máis 
proclives ao desenvolvemen-
to de iniciativas en clave de 
economía social e solidaria.

As particularidades de cada 
caso dificultan a posibilidade 
de estabelecer unha resposta 
única mais unha presentación 
coherente coa proposta anterior 
lévanos a pensar que a fórmula máis 
desexábel para relacionarnos coa administra-
ción sexa a que inclúa o tecido social do propio municipio. Trátase 
de construír desde abaixo, fertilizando e regando o terreo para que 
crezan as árbores que se han de converter en bosques, e ao mesmo 
tempo, evitar estratexias caídas desde o ceo (ou desde arriba) que 
poidan aterrar nos desertos.

Este debate interpela a proxectos de (re)municipalización de ser-
vizos básicos que poidan ser xestionados de maneira cooperativa 
e comunitaria; á creación de proxectos de vivenda cooperativa en 
réxime de cesión de uso; á cesión de espazos para novos proxectos 
socioeconómicos de cariz produtivo; proxectos de eficiencia ener-
xética; á xestión de equipamentos por parte de colectivos organi-
zados que practican a xestión comunitaria dun espazo común e 
transformador ou unha certa mutación dos departamentos de pro-
moción económica dos concellos e barrios cara o fomento e aposta 
real pola economía social e solidaria.
Tendo sempre presente que as administracións locais nin pode-
rán facelo soas nin é desexábel que o fagan. Deberase conseguir 
a complicidade e a implicación do territorio para que o tecido, 
socialmente organizado, sexa realmente o motor do desenvolve-
mento de novos proxectos. Proxectos arraigados territorialmente, 
con dimensión colectiva, construídos desde abaixo, con perspec-
tiva comunitaria e que busquen crear e fortalecer dinámicas de 
intercooperación.

A administración local pode ser unha aliada, e eventualmente ter 
un papel importante de acompañamento e de facilitadora de recur-
sos cara a un proxecto, naqueles ámbitos en que sexa pertinente.

Trátase de fortalecer a economía social e solidaria a través da ac-
tivación de proxectos locais transformadores que xeren riqueza e 
ocupación, sempre da man do tecido social e conformando novos 
modelos de xestión públicos, cooperativos e comunitarios.
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O contexto que nos toca vivir

O contexto socioeconómico que se prevé para o 2016 carac-
terízase por unha realidade complexa coa persistencia dun-
ha evolución económica incerta e a continuación da políti-
ca de recortes e de desmantelamento do estado de benestar. 
No ámbito financeiro, as entidades convencionais ofrecerán 
empréstitos con tipos de xuro moi baixos a empresas e en-
tidades que consideran solventes mais, en cambio, seguirán 
aplicando restricións crediticias á maioría de entidades ou, 

no mellor dos casos, concedéndolles empréstitos con con-
dicións moi onerosas. No ámbito político, especialmente 
no local e no municipal, contaremos con administracións 
máis dispostas a promover proxectos de desenvolvemento 
local en clave comunitaria e de economía social e solidaria, 
de vivenda cooperativa e/ou social, de municipalización de 
servizos con modelos de xestión participativa, iniciativas de 
soberanía enerxética e alimentar, etc.

Plan de traballo 2016

1º BLOQUE:

Axitar o territorio e desenvolver a 
economía social e solidaria a escala local

Reforzar a actitude proactiva
Coop57 non se quere limitar a ser só unha ferramenta de 
intermediación financeira. Cando falamos de adoptar unha 
actitude proactiva, referímonos a incitar a creación de novos 
proxectos. Axudar á conformación dun tecido social forte e 
organizado, que poidamos acompañar no seu proceso e que 
acheguemos un gran de area máis –dos moitos que se preci-
san– á xestación de novos proxectos. Ao mesmo tempo, po-
dermos ser interlocutores coa administración local para que 
esta adopte as medidas adecuadas para colaborar e favorecer 
a creación dos novos proxectos.
Polo tanto, presentámonos para ser un eixe vertebrador dos 
diferentes axentes que axude a encaixar as diversas pezas para 
poder construír novos proxectos socioeconómicos que xeren 
ocupación e riqueza e que desenvolvan as economías locais, 
facendo incidencia na clave cooperativa, comunitaria e de 
economía social e solidaria dos proxectos.

Afrontar grandes debates
Isto suxire grandes debates que debemos afrontar e xa traba-
llamos no seo da base social de Coop57.
Por un lado, a relación coas administracións locais. Dado que 
é un tema complexo, unha das prioridades durante o 2016 
será debater con que criterios e parámetros temos que estabe-
lecer lazos de cooperación, co obxectivo de poder fixar unha 
posición común e compartida por todas as seccións territo-
riais.
Trátase de debater como afrontamos e tecemos alianzas coas 
administracións locais e municipais sensíbeis ao desenvolve-
mento e á promoción de novos modelos económicos, espe-
cialmente con aquelas que vexan no modelo cooperativo e/
ou a xestión comunitaria unha boa forma de municipalizar 

e xestionar servizos e equipamentos públicos e espazos recu-
perados. E isto, sen esquecermos a posibilidade de promover 
novas experiencias de vivenda social e vivenda cooperativa en 
réxime de cesión de uso. E toda esta estratexia ten que estar 
imbricada coa loita contra a pobreza e as desigualdades so-
ciais e, tal como se expuxo no Encontro 2015, ten que incor-
porar de forma explícita e transversal os criterios da economía 
feminista.

O segundo grande debate, tal e como xa identificamos e de-
batemos no Encontro 2015, versa sobre se, para promover un 
desenvolvemento local cunha oferta ampla de bens e servizos 
(e ante a debilidade, en moitos casos, da economía social e 
solidaria), convén tecer alianzas, por exemplo, con comercios 
autónomos ou empresas arraigadas no territorio e con mode-
los de negocio sustentábeis locais que, sen ser estritamente de 
economía solidaria, sustentan un modelo de desenvolvemento 
económico e de comercio de proximidade. 
Temos que valorar se unha nova posición ante estes casos, 
pode ser unha opción que atraia cara a economía solidaria 
este tipo de prácticas económicas, ou ao contrario, corre o 
perigo de a desnaturalizar.
O terceiro grande eixe a traballar este 2016 será o consenso 
dos criterios dos proxectos a financiar no ámbito rural, es-
pecialmente naquelas seccións territoriais que conten cunha 
base de entidades socias que traballen neste sector.

2º BLOQUE:

Mellor e máis ampla resposta ás 
necesidades financeiras 

Mellorar e...
Por un lado, seguiranse potenciando e mellorando as tipo-
loxías de préstamos desenvolvidas nos últimos anos. E, para 
reducir o custo financeiro das nosas entidades socias, rebaixa-
rase un punto porcentual o prezo de todos os tipos de emprés-
titos. En consecuencia, rebaixarase a retribución das achegas 
voluntarias ao capital social de Coop57, unha medida que 
tamén se basea na inexistencia de inflación e no tipo de xuro 
aplicado polas entidades financeiras convencionais.

reflexión
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...ampliar os servizos financeiros
Un dos principais obxectivos é mellorar e ampliar os nosos 
servizos financeiros para darmos resposta ás necesidades das 
nosas entidades socias. Por un lado, preséntase a creación e a 
promoción de novas tipoloxías de empréstitos para financiar 
proxectos de vivenda social e vivenda cooperativa en réxime 
de cesión de uso, a xestión comunitaria e/ou cooperativa de 
servizos e equipamento públicos, a capitalización de coopera-
tivas e sociedades laborais e os proxectos de eficiencia enerxé-
tica e de produción de enerxías renovábeis.

3º BLOQUE:

Axeitar o modelo organizativo 
aos retos de Coop57

Afondar no modelo de crecemento 
descentralizado e en rede
No ámbito organizativo, en 2016 centraremos os nosos esfor-
zos en consolidar o novo modelo organizativo que xurdiu do 
proceso de reflexión desenvolvido en 2014, en reforzar os ór-
ganos sociais (tanto os xerais como os de cada sección territo-
rial), en apoiar os plans de traballo e no desenvolvemento de 
todas as sección territoriais (apoiando, especialmente, as máis 
débiles) e os grupos promotores, e en promover un proceso de 
elaboración do presuposto anual máis participativo.

Mellorar o modelo e as canles 
de participación dos socios e socias

A raíz da valoración do Encontro 2015 celebrada en abril en 
Zaragoza, proponse impulsar unha dinámica de encontros 
bianuais, entendidos como espazos amplos, afastados da 
xestión e o funcionamento diario de Coop57. Os encontros 
Coop57 terían que continuar co formato do Encontro tal e 
como o entendemos até agora, mais con menos carga de con-
tidos. O seu obxectivo esencial é buscar a cohesión social entre 
a base da cooperativa: coñecernos, intercambiar experiencias 
e coñecementos, reforzar os lazos comúns, fomentar a inter-
cooperación. En cambio, os Debates Coop57 teñen que ser un 
espazo de debates monográficos/estratéxicos de aspectos de 
fondo de Coop57. Durante o 2016 traballarase a preparación 
do primeiro Debate Coop57, que se celebrará no ano 2017.

4º BLOQUE:

O imprescindíbel traballo cotiá

Nada do que se explicou até agora será posíbel se non se 
mantén con intensidade e rigor o numeroso traballo cotiá. A 
xestión ordinaria de Coop57 fai que a máquina siga xirando 
e estabeleza unha base sólida sobre a cal debuxar e conseguir 
que os novos retos teñan éxito.

Temos que dar continuidade á actividade cotiá desenvolvida 
durante os últimos anos, pondo o esforzo en que sexa equili-
brada en todas as seccións territoriais. Promover a extensión 
de Coop57 en novos territorios, especialmente coa consolida-
ción da nova sección territorial de Koop57 Euskal Herria e 
dos grupos promotores, e traballar para a posta en marcha da 
actividade da Fundación Coop57.

Implantar innovacións tecnolóxicas e de organización do 
traballo para automatizar procesos, reducir os erros, mello-
rar os servizos prestados, facilitar a comunicación e mellorar 
os sistemas de información. Trátase dun ámbito clave para 
podermos asumir con garantías os retos externos e internos 
presentados.

ACORDOS PARA 2016 

Remuneración das achegas voluntarias 
dos socios e socias

0,65% annual

Custo financeiro asociado aos empréstitos*

5,25% Empréstitos de investimento

5,75% Financiamento de circulante

5,75% Anticipo de subvencións e facturas**

4,25%
Empréstitos de investimento no marco 
da intercooperación
(entre entidades socias de Coop57)

3,00% Empréstitos de vivenda

*Lembramos que en Coop57 o custo dos préstamos é o custo final 
da operación sen recargas, comisións nin outros gastos.
**O custo financeiro será do 5,25% se o anticipo ten asociada unha 
cesión de empréstito en favor de Coop57.

“Presentámonos coa 
idea de sermos un 
eixe vertebrador dos 
diferentes axentes 
que axude a encaixar 
as diversas pezas e 
podermos construír 
novos proxectos 
socioeconómicos”

“Un dos principais 
obxectivos é mellorar 
e ampliar os nosos 
servizos financeiros 
para darmos resposta 
ás necesidades das 
nosas entidades 
socias”

reflexión
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FUNDACIÓN COOP57 
Engadimos unha ferramenta máis á caixa de ferramentas

Xa está en funcionamento a nova ferramenta a disposición de Coop57 e ao servizo da economía social e solidaria: a Fundación 
Coop57. Novos proxectos transformadores, arraigados no territorio e con dimensión colectiva, poderán buscar o apoio da Fundación. 
Por outro lado, os socios e socias de Coop57 e todas as persoas que queiran poderá facer achegas económicas en forma de doazóns 
á Fundación Coop57.

A loita de Telefónica
Un traxecto de dignidade 
contra a precariedade

“O feito de que a loita 
fose autoxestionada e 

que se decidise 
socializala, implicando 

moitas entidades e 
movementos sociais, 

foron elementos clave 
para que Coop57 

asumise desempeñar 
este papel”

Os obxectivos da Fundación

A Fundación Coop57 é unha ferramen-
ta creada para Coop57 para se dotar 
de novos mecanismos que lle permitan 
cubrir novas necesidades:

• Articular un mecanismo de recollida 
de doazóns a través de achegas pun-
tuais, achegas periódicas, a renuncia 
voluntaria á remuneración das ache-
gas voluntarias dos socios e socias de 
Coop57, herdanzas, fondos de forma-
ción, promoción e educación coope-
rativa, convenios de colaboración con 
outras entidades, etc.

• Articular un mecanismo comple-
mentario de apoio financeiro a inicia-
tivas de economía social e solidaria 
con carácter transversal, que requiren 
instrumentos diferentes aos préstamos 
que actualmente ofrece Coop57 (ache-
gas a fondo perdido con retorno social, 
avais ou garantías, bonificacións de 
xuros, etc.).

As causas
O 7 de abril de 2015 as traballadoras e traballadores contrata-
dos, subcontratados e autónomos vinculados ao servizo técnico 
de Telefónica-Movistar iniciaron unha folga indefinida en todo 
o estado para denunciar as súas condicións de traballo. As di-
ferentes reformas laborais propiciaron un marco xurídico que 
legaliza a precariedade e consolida un sistema de contratación e 
subcontratación que deteriora de maneira substancial os derei-
tos laborais das persoas traballadoras.

O proceso de privatización de Telefónica, iniciado no ano 
1995, traduciuse na venda de patrimonio público nun 
proceso de fragmentación e precariedade laboral do ca-
dro de traballadores. Os empregados e empregadas fixos 
pasaron dun cadro de 80.000 a 20.000 traballadoras en 
poucos anos. Ao mesmo tempo, este cadro fixo non deixou 
de sufrir ameazas, como no caso de Marcos Andrés, a quen 
a empresa despediu a raíz dunha baixa por enfermidade 
e a quen non readmitiu aínda que posteriores sentenzas 
consideraban o despido nulo e improcedente.

A loita
A contratación e subcontratación xeneralizáronse e integráron-
se na estratexia da empresa o que supón o descenso de varios 
chanzos até chegar á subcontratación de falsos autónomos, de-
nominados así porque son os traballadores os que teñen que 
asumir os gastos da seguridade social, impostos, achegar vehí-
culo propio, comprar o material de traballo, etc.

Igualmente, as condicións laborais seguiron deteriorándose até 
niveis extremos, xa que a empresa aproveitou para reducir sala-
rios até os 700-800 euros mensuais cunhas xornadas laborais de 
10 horas ao día e traballando 6 ou 7 días á semana.

Cando en abril de 2015 se iniciou a folga indefinida, a estratexia 
de Telefónica foi a de esperar a que as folguistas se desgastasen 
e tivesen que facer fronte a gastos inevitábeis como o pago de 
hipotecas, alugueiros ou recibos. O tempo de espera era unha 
arma. Neste sentido, as persoas traballadoras organizáronse 
para crearen unha caixa de resistencia co obxectivo de cubrir 
estas necesidades básicas máis urxentes. Foi entón cando cha-
maron á porta de Coop57.

A solidariedade do tecido social
Coop57 é un instrumento da economía social e solidaria para finan-
ciar proxectos sociais e colectivos que contribúan a procesos de trans-
formación social. Como cooperativa de servizos financeiros, Coop57 
só pode conceder préstamos a entidades socias e como as traballa-
doras de Telefónica non o eran, só o tecido social de Coop57 podía 
solicitalo. Naquel momento, algunhas das entidades socias de Coop57 
deron un paso adiante e solicitaron 67.200 euros que foron avalados 
pola base social de Coop57, traballadoras de Telefónica e outras enti-
dades sociais. O feito de que a loita fora autoxestionada polas persoas 
traballadoras de Telefónica e que se decidira socializala, implicando 
a moitas entidades e movementos sociais, foron elementos clave para 
que Coop57 asumira xogar este papel. Foron a sociedade e os move-
mentos sociais organizados os que expresaban a vontade de facerse 
corresponsábeis nesta loita. Coop57 actuou como vehículo aglutina-
dor e instrumento a través do cal canalizar toda esta solidariedade.

O Correscales
A capacidade de aglutinar loitas, persoas e recursos, permitiu 
que a folga indefinida durase cerca de 3 meses. O retorno destes 
empréstitos non foi pensado en clave individual senón colectiva. 
Unha vez máis, unha mostra de solidariedade e apoio mutuo. A 
“Marea Azul”, formada por uns 200 traballadores e traballadoras, 
organizou o Correscales: unha carreira de 800 quilómetros, desde 
Bilbao até Barcelona, durante 80 días e con máis de 80 corredo-
ras. A intención era dar visibilidade ás reivindicacións laborais 
durante todo o percorrido. O obxectivo do Correscales era recoller 
100.000 euros máis para poder devolver a débeda contraída para 
alimentar a caixa de resistencia. Igualmente, co diñeiro recolli-
do, queríase constituír un fondo cooperativo destinado a outras 
loitas.

O Correscales foi un éxito de participación e solidariedade alá por 
onde pasou. Conseguíronse máis de 130.000 euros con máis de 
360 persoas e entidades (co)financiadoras mediante a plataforma 
cooperativa Goteo.org. Todo o percorrido foi cuberto, conxunta-
mente, polos medios de comunicación Ahötsa, AraInfo, Argia e La 
Directa. Os diferentes préstamos contraídos por parte das entida-
des socias de Coop57 devolvéronse na súa totalidade. Esta expe-
riencia foi un claro exemplo dunha loita colectiva para resistir as 
agresións laborais que o sistema económico nos impón e a favor 
da dignidade humana. Ao mesmo tempo, esta loita recórdanos 
que os procesos son tanto ou máis trans-
formadores que os mesmos obxectivos.

Visita a web da Fundación Coop57! 
https://fundacio.coop57.coop/?lang=gl
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MARINALEDA: 
EMISIÓN COMPLETADA!
600.000 euros para a transformación social

“A ampla participación 
e o alto grao de 
capilaridade social 
que representan estas 
cifras foi unha das 
mellores noticias 
desta campaña. É a 
sociedade a que 
asume o 
financiamento deste 
proxecto”

A cooperati-
va Marina-
leda decidiu 
dar un paso 
adiante e un 

salto de calidade no desenvolvemento 
da súa actividade. Así, o pasado mes de 
xuño chamou á porta de Coop57 para 
preparar e xestionar conxuntamente 
unha campaña de emisión de títulos 
participativos. Os títulos, dun valor de 
1.000 euros cada un, representaban 
unha emisión total de 600.000 euros 
destinados a afrontar investimentos 
para mellorar e ampliar a estrutura 
produtiva da cooperativa, sobre todo 
na elaboración de produtos agrícolas 
con valor engadido, a elaboración dun 
novo plan de comunicación (unha nova 
web, relanzamento das marcas propias, 
etc.), a aposta polos cultivos sociais e 
ecolóxicos que xeren postos de traballo 
e a decisión de avanzar na distribución 
de ciclo curto. Estas son algunhas das 
propostas inmediatas que se empeza-
ron a levar a cabo cos novos recursos 
financeiros.
A resposta da base social de Coop57, 
coma sempre que se precisou, foi es-
pectacular. En moi pouco tempo conse-
guiuse cubrir o total dos 600 títulos par-
ticipativos emitidos e incluso se tiveron 
que rexeitar algunhas das solicitudes 
presentadas.
Finalmente, a emisión pechouse o pasa-
do 30 de xuño de 2015 con cerca de 250 
persoas que subscribiron títulos partici-
pativos, que representaron un valor me-
dio de algo máis de 2.000 euros por per-
soa. A grande participación e o alto grao 
de capilaridade social que representan 
estas cifras foi unha das mellores noti-
cias desta campaña. É a sociedade a que 
asume o financiamento deste proxecto, 

recordando aquilo tan cooperativista de 
xuntas podemos facer aquilo que por 
separado nos sería imposíbel.

O proxecto de Marinaleda
A Cooperativa Humar-Marinaleda, naci-
da das loitas xornaleiras, é un proxecto 
colectivo cuxo obxectivo non é o bene-
ficio privado, senón a creación de ocu-
pación mediante a venda de produtos 
hortícolas saudábeis e de calidade.

Marinaleda SCA é unha cooperativa de 
segundo grao formada por oito coope-
rativas agrícolas. Após máis de 20 anos 
decidiuse acometer un novo paso na 
loita pola terra e terá a misión de adqui-
rir os lotes de terra da finca El Humoso 
que, actualmente xera unha ocupación 
de máis de 400 traballadores e traballa-
doras dunha poboación dunhas 2.700 
persoas.

Que papel xoga Coop57?
Coop57 xestiona a emisión de títulos 
participativos da entidade Marinaleda 
SCA. Isto significa xestionar os contra-
tos, o cobro dos títulos e a súa restitu-
ción. Tamén asume a devolución antici-
pada dos títulos, para así dar solucións 
de liquidez a aquelas persoas que nece-
siten recuperar o diñeiro antes da data 
de vencemento.

Mais, seguramente, o papel máis impor-
tante que xogou Coop57 non foi eco-
nómico, senón de mobilización social. 
Conxuntamente coa activación da base 
social que levou a cabo a mesma coo-
perativa Marinaleda, Coop57 activou, á 
súa vez, á súa base social para que esta 
se implicara e apoiara a campaña.

Que son os títulos 
participativos?

Os títulos participativos son un 
mecanismo de financiamento que 
segue a lei de cooperativas, a 
cal prevé que “A asemblea xeral 
pode autorizar a emisión de 
títulos participativos como unha 
forma de financiamento volunta-
rio dos socios ou de terceiras 
persoas non socias”.

Explicado de maneira simple, son 
mecanismos de financiamento 
comunitario onde unha entidade 
busca, entre a súa base social, 
persoas que acheguen peque-
nos investimentos e que xuntas 
cubran as necesidades de finan-
ciamento da entidade. Son títulos 
financeiros que teñen estipulado 
un prazo de vencemento e unha 
remuneración asociada.

É a entidade emisora a que ga-
rante a emisión de títulos e o seu 
retorno á data de vencemento. 
Neste caso, as garantías achéga-
nas oito cooperativas que forman 
a cooperativa de segundo grao 
Marinaleda SCA.

O pasado mes de xuño de 2015, volvemos asistir a outra mostra de 
organización e capacidade colectiva: a cobertura da emisión de 600 
títulos participativos da cooperativa Marinaleda.
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No ano 2015, Coop57 celebrou o seu vixésimo aniversario, chea de vida e vitalidade. 
Con moitas ganas e vontade de seguir adiante. Parte importante desta enerxía 
vai da man con outro aniversario que tivo lugar este ano: o décimo ano da posta 
en funcionamento do modelo de crecemento en rede de Coop57. Un modelo 
descentralizado, horizontal e que pon no centro a proximidade, a confianza, o 
coñecemento mutuo e o arraigo territorial.

Crear un modelo no que fose a xente dun lugar concreto a 
que desenvolvese Coop57 no seu territorio. E que se fixese con 
base no coñecemento da realidade social e económica máis 
próxima, deixando en mans do tecido social local a capaci-
dade de se autoorganizar e de decidir, entre outras cousas, 
que entidades son aceptadas como socias, que empréstitos se 
conceden e como e de que maneira se dá a coñecer o proxecto 
no territorio. Así, no ano 2005 creouse Coop57 Aragón como 
sección territorial de Coop57. Esta lóxica reproduciuse, a 
posteriori, noutros territorios, dando lugar ao nacemento de 
Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008), Coop57 Ga-
licia (2009) e, finalmente, Koop57 Euskal Herria, este mesmo 
2015. Ao mesmo tempo, existen grupos promotores no País 
Valenciá e en Asturies que traballan para unha futura cons-
titución de máis seccións territoriais de Coop57. Tamén un 
grupo incipiente está empezando a desenvolverse nas Balears.

Cada sección territorial ten as súas propias características e 
maneiras de funcionar, mais compartimos o esencial: o des-
exo de transformarmos a economía e a sociedade. E queré-
molo facer desde modelos democráticos, desde abaixo, desde 
o territorio, desde a participación e sempre tendo en conta, 
respectando e potenciando as redes humanas que existen en 
cada lugar.

A todo isto, non esquecemos que Coop57 e, polo tanto, todas 
as súas seccións territoriais, forman parte dunha soa enti-
dade. Este feito permítenos avanzar xuntas, evitando que os 
proxectos dos diferentes territorios se afasten un dos outros. 
Isto obríganos a realizar un grande esforzo de coordinación 
e cohesión mais, á vez, a compartir os éxitos e evitar os erros. 
E decatarnos de que moita xente, moi diversa e de sitios dife-
rentes, está a loitar polos mesmos obxectivos desde a mesma 
perspectiva.

O modelo de organización territorial descentralizado e en 
rede e todas as oportunidades que nos brinda é unha das 
cousas que máis inflúen en que Coop57 sexa o que é.

10 ANOS DE CRECEMENTO EN REDE

COOP57 ARAGÓN… 
DEZ ANOS CHEOS DE FUTURO

Hai uns doce anos, impulsados pola 
Asociación Financiamento Solidario, un 
grupo de entidades da economía solida-
ria zaragozana, andabamos pensando 
en como crear instrumentos que nos 
desen servizo común, co reto comparti-
do da transformación social a través da 
economía.
Unha das necesidades comúns era arti-
cular un sistema financeiro alternativo 
e solidario (nada menos!), “puxémonos 
a botar contas… e saíronnos rosarios”.
Cando tiñamos a sensación de que a 
utopía chocaba coa teimuda realidade, 
encontrámonos con algo máis forte: a 
solidariedade.
A través da incipiente REAS, e os encon-
tros no ámbito da economía solidaria, 
tratamos esta situación coas boas xentes 
de Coop57 que enseguida activaron a 
xenerosidade, pondo á nosa disposición 

a súa operativa e facilitando que en 
Aragón se puxera en marcha este instru-
mento financeiro.
Para facelo realidade foi preciso activar 
outro sinal de identidade: o compro-
miso, que leva da teoría á práctica e a 
modificar o propio proxecto. Houbo que 
cambiar os estatutos de Coop57 para dar 
cabida a esta nova sección territorial e 
ás que viñeron após, foron tempos mar-
cados pola confianza e a aprendizaxe 
compartida.

O 14 de abril de 2005, constituíuse a 
sección territorial Coop57 Aragón, coas 
raíces da xenerosidade, solidariedade, 
compromiso, confianza e aprendizaxe 
compartida. Froito dun traballo de 
construción colectiva, foron moitas as 
persoas que se animaron a conformar o 
Consello de Sección de Aragón, a Comi-
sión Técnica, a Comisión Social e a ser 
socias colaboradoras. Así engadíronse 
outros sinais de identidade: democracia 
e participación.
Durante estes anos, Coop57 converteuse 
nun referente en Aragón en financia-

mento ético, solidario e cooperativo. En 
tempos de profunda crise deu resposta 
ás entidades socias, adaptándose ás súas 
necesidades e crendo nos seus proxectos.
Case sen darnos conta, chegamos ao 
noso décimo aniversario, que non pui-
do ter mellor celebración que acoller, en 
Zaragoza, o II Encontro de Coop57. Un 
reto revitalizador que nos permitiu pór 
de relevo outras das esencias da coope-
rativa, a democracia e a autoxestión.
En Coop57 Aragón, desde o principio 
tivemos claro que igual que recibimos 
xenerosidade, o noso desafío é devolvela, 
por iso os retos de futuro que nos mar-
camos son seguir fortalecendo Coop57, 
tanto a nivel de sección como a nivel 
estatal, fomentar o mercado social e 
cooperar co sistema de finanzas éticas.

Gracias, Eskerrik asko, Gràcies, Grazas, 
Gracies!

Coop57 - Aragón

“Cada sección 
territorial ten as 

súas propias 
características e 

xeitos de funcionar, 
pero compartimos o 

máis esencial: 
o desexo de 

transformarmos a 
economía e a 

sociedade”

ARAGÓN

10
 AÑOS

2 0 0 5  -  2 0 1 5
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Explicamos algunhas das particularida-
des de Coop57. Aquelas características 
que nos fan diferentes e que dan valor 
ao nosos proxecto. Un espazo para que 
todos os socios e socias vaian coñecen-
do as particularidades de Coop57.

A morosidade: 
un concepto diferente
A actividade principal de Coop57 é a concesión 
de préstamos a entidades socias que levan a cabo 
proxectos cun impacto social positivo. A concesión 
de préstamos vén precedida dunha análise financei-
ra exhaustiva e rigorosa que mide a viabilidade do 
proxecto e a súa capacidade de retorno. Aínda así, 
é imposíbel que non haxa ningún proxecto dos que 
reciben financiamento de Coop57 que se encontre 
con dificultades e que, incluso, non poida devolver a 
totalidade do empréstito concedido.

Nesta edición de pedaCOOPxía veremos os mecanis-
mos que Coop57 leva a cabo ante estas situacións, es-
tabelecendo un proceso propio con tal de axudar, tanto 
como se poida, ás entidades sociais con dificultades.

Desde a óptica estritamente financeira, defínese a morosida-
de como a lentitude, dilación e demora no cumprimento dun 
compromiso dentro dunha franxa de tempo estabelecido pre-
viamente, respecto a un pagamento ou á devolución dunha 
débeda contraída previamente.

Desde a óptica de Coop57, as magnitudes, razóns e causas que 
conforman a morosidade, son diferentes.

Unha vez que a entidade socia recibiu un empréstito por parte 
de Coop57, esta ten a obriga de ir efectuando o seu retorno tal 
e como se acordou previamente. Se unha entidade, durante 
o proceso de retorno do empréstito, se encontra con algunha 
dificultade, o primeiro que se fai é abordar a problemática 
e buscar, conxuntamente, unha solución. Por exemplo, pode 
ser que a entidade que está a devolver o préstamo se encontre 
con que a cota mensual de retorno do empréstito que debe 
afrontar é demasiado alta en relación á capacidade que ten 
de xerar excedentes. Poderíanse, entón, recalcular os prazos 
de devolución para lograr unha nova cota que fose asumíbel 
por parte da entidade. Tamén se podería dar unha situación 
onde a entidade, por exemplo, afrontase unha dificultade 
puntual. Poderíase, neste caso, estudar a opción de estabele-
cer un tempo de carencia e que durante un período determi-
nado se aprazase o retorno do empréstito. Analizaríase cada 
caso e intentaríase aplicar a mellor solución posíbel, desde a 
flexibilidade e a imaxinación. E todo, desde a vontade que a 
entidade poida continuar desenvolvendo o seu proxecto e que 
siga sendo viábel.

A pesar dos esforzos explicados, se un proxecto, finalmente, 
non puidera devolver o empréstito, sería entón cando se acti-
varían as garantías: os avais persoais mancomunados.
 
No boletín nº24 explicábase con detalle, neste mesmo espazo, 
en que consistían os avais persoais mancomunados. Resumin-
do, os avais mancomunados consisten no feito de que, cando 
unha entidade solicita un empréstito a Coop57, pídeselle que 
busque entre as persoas socias do proxecto, amigos, familiares 
ou xente próxima, persoas que avalen unha pequena canti-
dade e que, entre todas elas, reúnan os avais para cubrir a 
totalidade do importe solicitado. Trátase dun compromiso 
que a persoa alcanza coa entidade. Se a entidade non puidera 
devolver o préstamo, serían as persoas fiadoras quen o devol-
verían no seu nome, cada unha pola parte comprometida. A 
partir daquel momento, o empréstito deixa de xerar xuros e a 
prioridade é recuperar o capital prestado, facilitando 
as condicións de devolución. Os fiadores, polo tanto, 
devolven o préstamo no nome da entidade, evitando 
que Coop57 deba asumir a falta de pagamento con 
fondos propios.

Hai que remarcar que os obxectivos básicos de todos 
estes mecanismos son dous: por un lado, as medidas 
que se toman van orientadas a axudar á entidade, 
non a estrangulala con penalizacións nin comisións 
extraordinarias. Por outro lado, o segundo obxectivo é 
o de poder recuperar o capital prestado para protexer 
as achegas que fan os socios e as socias a Coop57.

Se, finalmente, e após todos os mecanismos explica-
dos, persiste algunha situación en que non se pui-
do devolver a totalidade do empréstito é o que, en 
Coop57, se considera morosidade. Todo este proceso 
dá como resultado que a morosidade de Coop57 se si-
túe en cifras baixas. O ano 2015 pechouse cunha mo-
rosidade de arredor do 2% mentres que no conxunto 
da banca, no estado español, a morosidade situouse 
por riba do 10%.

préstamo devolución MOROSIDADE
2% ano 2015

cota de retornoelevada

dificultadepuntual

estudo caso por caso
carencia

recalcular

avais persoais mancomunados

“Se unha entidade 
durante o proceso de 
devolución do 
préstamo se encontra 
con algunha 
dificultade o primeiro 
que se fai é abordar o 
problema e buscar 
conxuntamente unha 
solución”

“Se a entidade non 
puidese devolver o 
préstamo serían as 
persoas fiadoras quen 
o devolverían no seu 
nome, cada unha pola 
parte comprometida”

Entendendo as particularidades de Coop57

reflexión
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

A sección territorial de Catalunya pechou o ano 2015 
cun total de 457 actividades socias de servizos e 1.953 
socios e socias colaboradoras.

Durante este segundo semestre de 2015 producíronse 
un total de 17 altas de entidades socias de servizos de 
natureza e sectores diferentes e concedéronse 76 novos 
préstamos por un valor lixeiramente superior aos 3 mi-
llóns de euros.

En canto á actividade da sección, este segundo semestre 
foi, coma sempre, moi intenso, e traballouse en moitos 
ámbitos diferentes de construción de alternativas sociais 
e económicas e de construción de economía solidaria.

Mantivéronse numerosas conversacións con concellos e 
entidades do tecido social para explorar as posibilidades 
de fomentar os proxectos socioeconómicos que desenvol-
ven as economías locais, sempre en clave de economía 
social, solidaria, comunitaria e cooperativa.

Por outro lado, no mes de novembro convocouse unha asem-
blea extraordinaria (ademais das dúas que habitualmente se 
celebran cada ano) para falar da Fundación Coop57 e a súa 
posta en funcionamento e para debater a posíbel posta en 
marcha dun fondo económico de loita contra a pobreza e as 
desigualdades sociais.

En canto á actividade relacionada con charlas ou participa-
ción en xornadas, a pesar de que o ritmo de traballo baixou 
neste segundo semestre respecto aos outros, celebrouse unha 
ducia de actos con entidades como por exemplo Cal Temerari, 
La Ciutat Invisible e La Fàbrica de Sol, e tamén en lugares 
como Navàs, Girona e Reus.

Por último, encontrámonos coa boa noticia de que Raquel 
Alquézar presentou a súa tese doutoral sobre Coop57 desde 
unha visión antropolóxica. Un documento moi valioso da his-
toria da cooperativa.

A sección territorial de Andalucía pechou o 2015 cun total de 
66 entidades socias de servizos, con tres novas incorporacións 
e 235 socios e socias colaboradoras.

Durante este segundo semestre concedéronse un total de 10 
empréstitos novos por un valor total de 288.048 euros.

En canto á actividade da sección, o dinamismo da sección an-
daluza fixo que se integren como socias de servizos entidades 
das provincias de Xaén e Almería. En outubro agrupáronse, en 
Granada, persoas e entidades socias da parte oriental de Anda-
lucía para continuar creando as bases para o desenvolvemento 
de Coop57 nestas provincias.

Outro acontecemento destacado foi a visita ao Algarve que 
realizou Coop57 Andalucía para coñecer os proxectos deste 
territorio. As persoas socias de Coop57 Andalucía que viven no 
Algarve organizaron unha visita a tres experiencias de econo-
mía social: a Quinta da Fornalha, unha explotación agrícola 
responsábel con criterios sostíbeis; Tavira em Transião, orga-
nización pola loita e defensa do territorio e Proxecto TASA, un 
proxecto que pretende reivindicar os produtos e servizos de 
artesáns e artesás cos saberes propios do territorio. 

Respecto ao traballo interno, as comisións feminista e social 
conxuntamente coa Secretaría Técnica, elaboraron diferentes 
cuestionarios para analizar temas como a situación de xénero 
que se dá nas entidades socias e dous cuestionarios relacio-
nados coa vivenda e coas administracións públicas, temas de 
debate no conxunto de Coop57.

A actividade externa da sección tamén foi moi intensa ao par-
ticipar nunha quincena de actividades, xornadas e charlas en 
Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, entre outros, para dar a co-
ñecer Coop57 e o modelo económico que propón.

COOP57-ARAGÓN

A sección territorial de Aragón pechou o 2015 cun total de 46 
entidades socias de servizos e 427 socios e socias colaborado-
ras. Concedéronse un total de 8 novos préstamos por un valor 
total de 193.074 euros.

Durante o semestre incorporáronse dúas novas entidades 
socias: a cooperativa El Bisáltico e a Cafebrería Tifinagh. A 
primeira é unha cooperativa de consumo de produtos agro-
ecolóxicos e de proximidade, e a segunda é unha cooperativa 
de traballo que xestiona unha cafetaría e unha libraría, cunha 
forte implicación social no territorio.

Este semestre, a sección territorial comezou o acompañamen-
to, desde os órganos sociais e desde o equipo técnico, a unha 
entidade de Canarias e a catro de Salamanca. Valorouse, no 
ámbito estatal, que a sección de Aragón, por experiencia e por 
ter vínculos con algunhas das novas entidades, podía realizar 
o proceso de acompañamento.

No mesmo territorio, colaborouse en actividades organizadas 
por outras entidades que solicitaron a presenza de Coop57, 
como na semana da persoa emprendedora, organizada pola 
fundación Emprender en Aragón; como formadores sobre as 
finanzas éticas no programa Emprendes de REAS Aragón e co 
proxecto de formación a novos agricultores ecolóxicos, Huer-
tas Life Km 0.

A través de Mescoop, cooperativa para o fomento do mercado 
social en Aragón, da cal Coop57 Aragón forma parte, partici-
pouse na organización da VI Feira do Mercado Social, que este 
ano se realizou no centro social comunitario Luis Buñuel, de 
Zaragoza, cun grande éxito de afluencia, tanto de entidades 
expositoras como de persoas interesadas en visitar os postos, 
os talleres e o resto de actividades que se organizaron.

66 entidades socias de servizos
235 socias colaboradoras

46 entidades socias de servizos
427 socias colaboradoras

457 entidades socias de servizos
1.953 socias colaboradoras

seccións
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COOP57-GALIZA

COOP57-EUSKAL HERRIA

A sección territorial de Galiza pechou 
o segundo semestre de 2015 cun total 
de 36 entidades socias de servizos e 139 
socios e socias colaboradoras. 

No tocante á actividade crediticia, nes-
te período aprobáronse un total de 3 
novas operacións que ascenden a unha 
contía total de 128.000 euros. Unha de-
las é o empréstito a longo prazo con-
cedido á entidade El Barquito Velero 
destinado a financiar os investimentos 
e os gastos asociados ao acondicionamento do local social da 
entidade. Os outros dous préstamos son a curto prazo e están 
destinados a financiar os gastos normais de funcionamento 
e a programación de actividades das entidades beneficiarias 
destes préstamos, que foron a Federación de Cooperativas Si-
nerxia e a asociación Viraventos.

Canto ao Consello de Sección e á Secretaría Técnica, cabe des-
tacar a actividade vinculada ao debate e á presentación de 
propostas relacionadas coa elaboración do plan de traballo 

de Coop57 e da súa fundación para 
o ano 2016. Ao mesmo tempo, traba-
llouse para lle dar continuidade ao 
seguimento da actividade de deter-
minadas socias de servizo beneficia-
rias de préstamos de Coop57.

Con respecto á participación en ac-
tos e charlas, a sección territorial 
colaborou en varias actividades re-
lacionadas coa difusión da economía 
solidaria e das finanzas éticas. Isto 

levouse a cabo en rede, xa a través das asociacións de coo-
perativas socias de Coop57 (Ucetag, Ugacota e Sinerxia), xa a 
través doutros actores. Participouse na Universidade de Vigo, 
no foro de emprendemento Pont Up Store en Pontevedra e no 
Foro Colaborativo para o Emprego, impulsado polo concello 
de Santiago de Compostela. Coop57 tamén foi convidada polo 
círculo local de Podemos en Sanxenxo a unha mesa redonda 
de iniciativas autoxestionadas de finanzas éticas, conxunta-
mente con Fiare Galiza e AIS O Peto.

Estreamos a presenza de Koop57 Euskal Herria neste apartado 
do boletín após a súa constitución como sección territorial de 
Coop57 o pasado 20 de xuño de 2015. A sección territorial de 
Euskal Herria pechou 2015 cun total de 15 entidades socias de 
servizos e 59 persoas socias colaboradoras.

Os inicios son sempre complexos pois entraron en funciona-
mento as diferentes comisións (social e técnica) mais o Con-
sello de Sección para comezar a adquirir a rodaxe suficiente 
e ir integrando todos os coñecementos necesarios para poder 
avanzar e medrar como ferramenta financeira e transforma-
dora do territorio.

Realizáronse dúas reunións do Consello de Sección para 
tratar os temas do funcionamento ordinario de Coop57 e ao 
mesmo tempo traballouse na definición do plan de traballo 
para o ano 2016. Levouse a cabo unha asemblea para tratar 
e traballar esta cuestión e poder definir entre todos as liñas 
principais para os próximos 12 meses, así como as dinámicas 
de reunións das diferentes comisións e órganos da sección.

O traballo efectuado na sección territorial tamén consistiu en 

falar con diferentes 
entidades do territo-
rio para dar a coñecer 
Coop57 e presentarse 
como ferramenta útil 
para o desenvolve-
mento da economía 
social e solidaria. 

Ao mesmo tempo, le-
váronse a cabo diferentes charlas con actos na UPV Gazteiz e 
na ikastola Ibaizabal. Tamén se realizaron varias entrevistas 
en Radio Euskadi, Bilbo Hiria Irratia e Berria e participou-
se cada quince días no programa Zebrabidea da radio Info7 
charlando sobre economía social e solidaria.

Por último, Koop57 Euskal Herria colaborou intensamen-
te nos preparativos e na celebración da Alternatiben Herria 
(Vila das Alternativas), tanto na organización como na coor-
dinación da xornada que tivo lugar en Bilbao o pasado 24 de 
outubro.

COOP57-MADRID
A sección territorial de Madrid pechou o segundo semestre de 
2015 cun total de 61 entidades socias de servizos e 410 socios 
e socias colaboradoras.

Incorporáronse un total de dúas novas entidades socias de 
servizos: a cooperativa Aquo e a Fundación San Martín de 
Porres. Respecto á actividade crediticia, concedéronse tres no-
vos empréstitos que corresponden a un valor total de 83.100 
euros. Dous deles son préstamos de investimento outorgados 
á cooperativa Más Público, editora do diario La Marea, e á 
Asociación de Malabaristas de Madrid, máis coñecida como 
Carampa. O outro empréstito é un anticipo de subvencións 
concedido á asociación Amigos da Terra.

Da actividade da sección territorial cómpre destacar o traballo 
de campo que se levou a cabo a fin de coñecer as necesidades 
financeiras das entidades socias da sección e aproveitar para 
saber doutras entidades pertencentes a varios sectores da eco-
nomía social e solidaria e do mundo asociativo. 

Neste sentido, contactouse con máis de 100 entidades que na 
actualidade non forman parte de Coop57 Madrid, o que per-

mitiu entender mellor a realidade da economía social e soli-
daria madrileña e ao mesmo tempo serviu para lle dar máis 
visibilidade a Coop57 neste territorio.

Durante este segundo semestre realizáronse varios actos e 
charlas, entre os que destacan a participación no obradoiro-
encontro “Retos e oportunidades da empresa da economía 
social e solidaria” que tivo lugar na localidade de Buitrago 
de Loyoza o pasado mes de setembro, na xornada celebrada 
en Arganda del Rey sobre emprendemento social e nunhas 
xornadas para técnicas de organizacións que traballan em-
prendemento inclusivo con poboación migrante organizadas 
por Economistas sen fronteiras.

36 entidades socias de servizos
139 socias colaboradoras

15 entidades socias de servizos
59 socias colaboradoras

61 entidades socias de servizos
410 socias colaboradoras

seccións
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 Fraternidade entre 
as finanzas éticas
A finais do mes de outubro visitáronnos en Barcelona repre-
sentantes da Nef (Nouvelle Économie Fraternelle). Trátase 
dunha cooperativa financeira francesa creada no ano 1988 
enmarcada nas lóxicas das finanzas éticas e que actualmente 
conta 36.000 socios e socias. 
Como eles mesmos a definen, a súa misión é “proporcionar-
lles aos seus asociados e asociadas os medios para se conver-
teren en actores da transición ecolóxica e social da nosa so-
ciedade”. Os proxectos que financian céntranse na agricultura 
ecolóxica, nas enerxías renovábeis, na vivenda de propiedade 
colectiva e cun alto grao de eficiencia enerxética, na reciclaxe, 
no comercio xusto e no emprendemento social, entre outros.
Neste encontro os dous proxectos aproveitaron para se co-
ñeceren mutuamente e en profundidade e comezaren a es-
tabelecer lazos de confianza. Considerouse a posibilidade de 
traballar conxuntamente en proxectos que poidan ter un in-
terese recíproco como poden ser proxectos transfronteirizos 
(por exemplo, nas zonas francesas de Euskal Herria e Cata-
lunya) ou de compartir grandes proxectos emblemáticos da 
economía solidaria.
Outro acordo ao que se chegou neste encontro foi que as dúas 
entidades se farían socias unha da outra.
https://www.lanef.com

 FESC 2015! 
REAPROPIÉMONOS DA VIDA! 

Como xa é habitual, na última fin de semana do mes de outubro, 
tivo lugar no barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona 
a IV edición da Feira de Economía Solidaria de Catalunya (Fira 
d’Economia Solidària).
Segundo os datos da propia XES (Xarxa d’Economia Solidària, 
Rede de Economía Solidaria), durante os días 23, 24 e 25 de 
outubro 19.000 persoas visitaron a feira, leváronse a cabo 
unhas 50 actividades, contouse co apoio dunhas 100 persoas 
voluntarias e unhas 200 entidades expuxeron os seus proxectos.
Un ano máis, Coop57 participou cun espazo expositor polo 
cal pasaron centenares de persoas para se informaren e 
compartiren ideas e experiencias. Queremos agradecer a 
participación de todos os voluntarios e voluntarias que pasaron 
horas e quendas no posto de Coop57,
Ademais, este ano tivemos a honra de formar parte do acto de 
inauguración da IV edición da FESC celebrado o venres 23. De 
maneira complementaria, durante a fin de semana estivemos 
presentes en diferentes actos e charlas sobre economía 
feminista, vivenda ou finanzas éticas, entre outros temas.
http://www.firaesc.org/

 Alternatiben Herria 
VILA DAS ALTERNATIVAS
O pasado 24 de outubro organizouse en Bilbao a Alternatiben 
Herria baixo o lema “Bizitza burujabea eskubide osoz” (vida 
soberana de pleno dereito). Máis dun cento de sindicatos e 
movementos sociais de Euskal Herria encheron o corazón de 
Bilbao de iniciativas, movementos e pensamentos que loitan 
para superar o actual sistema social, económico e cultural que 
supedita a vida ao capital. A gran participación e a vitalidade 
desta xuntanza excederon totalmente as expectativas.
Koop57 Euskal Herria fixo unha aposta clara por apoiar esta 
iniciativa, tanto coa concesión dun préstamo como colabo-
rando na organización dun dos cinco barrios nos que se divi-
día a “vila”: o auzoEKOnomia (barrio da EKOnomía).
Unha das consecuencias daquel día foi a participación de 
Koop57 Euskal Herria na entidade coordinadora do acto: a 
Carta de Dereitos Sociais de Euskal Herria (Euskal Herriko 
Eskubide Sozialen Karta), 
que aglutina máis de 145 
sindicatos e movementos 
sociais e ten efectuado pro-
cesos en máis de 126 vilas e 
comarcas.
Como se dicía na Vila das 
Alternativas: “porque nos 
habemos encontrar no ca-
miño á vida soberana, con-
quistemos os nosos dereitos 
construíndo alternativas!”.

 VI Feira Mercado 
Social Aragón
A sexta edición da Feira do Mercado 
Social de Aragón tivo lugar os pasa-
dos 25, 26 e 17 de setembro nunha 
localización moi especial: no Centro 
Social Comunitario Luis Buñuel. A 
partir das demandas veciñais coa 
campaña “Dálle vida a Luis Buñuel” 
conseguiuse recuperar este espazo 
para o conxunto da cidadanía. Que esta feira fose o primeiro 
gran acontecemento que acolleu o centro remodelado resul-
tou ser unha metáfora dos obxectivos que persegue o Mercado 
Social, que tenta reactivar a economía con valores éticos, so-
ciais e comunitarios.
Nesta sexta edición da Feira do Mercado Social de Aragón par-
ticiparon unhas 65 entidades vinculadas á economía social e 
solidaria aragonesa.
O tema principal da feira foron os coidados, de xeito que a dis-
tribución dos expositores se organizou arredor de sete eixes: 
alimentar; abrigar; soñar e viaxar; comunicar e crear; apren-
der, xogar e recuperar; acompañar e facilitar, e participar e 
construír. Os coidados déronse a coñecer desde os expositores 
onde a creatividade e a imaxinación dos participantes fixe-
ron da feira e do espazo un lugar máis bonito, até mesmo 
na distribución de tarefas entre as persoas que estiveron na 
organización desta xuntanza.

[O recuncho da economía 
social e solidaria]

Conformarnos en rede para sermos máis fortes. Articularmos estratexias conxuntas que nos permitan mellorar. Cooperamos e iso fainos 
competentes, non competitivos. Así, pouco a pouco, imos construíndo e propiciamos o crecemento doutra economía que xa está aquí.

economía 
solidaria



29 11marzo 2016

boletín
informativo

destacados

economía 
solidaria

seccións

socias

préstamos

datos

reflexión2º SEMESTRE 2015

NOVOS SOCIOS E SOCIAS 
COLABORADORAS

Andalucía [19]
 ❚ Juan Miguel Marabel González
 ❚ Beatriz Rodríguez Pérez
 ❚ Antonio Jesús Arteaga Sánchez
 ❚ Steffen Klaus Mena Angel

 ❚ Luís Cotarelo Alvarez
 ❚ Miriam Casal Madinabeitia
 ❚ Ángel Ceballos Rodríguez
 ❚ Luis Begara Pérez
 ❚ Iván Canca Torres
 ❚ Alejandro Gutiérrez Barrios

 ❚ Eduardo Carruana Sacaluga
 ❚ Javier A. Casanueva Baeza
 ❚ Laura García Gómez
 ❚ Mª Victoria López Ruiz
 ❚ Rodrigo Blanca Quesada
 ❚ Juan Antonio Cordero Valera

 ❚ Elena Posa Farrás
 ❚ Debla Velasco Martín
 ❚ Sindicato de Oficios varios de 
Cádiz

Aragón [15]
 ❚ Andresa Mª Presentación 
Martorell Inibar

 ❚ Mª Pilar e Julia Mariano
 ❚ Marta Pérez Ferrando

 ❚ Luis Ignacio Fígols i Pilar 
González

 ❚ Saúl Pérez Martínez
 ❚ Fernando Gómez i Laura 
Hidalgo

 ❚ Francisco Javier Valero Gómez
 ❚ Juan Manuel Martos Ortega
 ❚ Fernando Pascual Blas
 ❚ Marina Pladevall Llumà
 ❚ Mª Antonia Desamparados 

Olmos e Martín Roche
 ❚ César Fuentes Rivera
 ❚ Rafael Gracia i Cristina Celaya
 ❚ Manuel Puyuelo Ortíz
 ❚ Julio Antonio García Castilla

Catalunya [142]
 ❚ Bernat Chueca Playa
 ❚ María Zamora Belmonte
 ❚ Xavier Queralt Mateu
 ❚ Associació Pas- Amics del Camí
 ❚ Marta Masats Folgueras
 ❚ Mikel Aldaba
 ❚ Alberto Herrero Izquierdo
 ❚ Joan Recorda Pellicer
 ❚ Ferran Navalpotro e Daniela 
Buscai

 ❚ Enric Gonzálvez Aparicio
 ❚ Eva de Francisco Puente
 ❚ Alejandro Castán Salinas
 ❚ Juan González Rabaneda
 ❚ Pere Gallifa Beltri
 ❚ José Antonio Roselló Serra
 ❚ Elisenda Vilajoliu Galceran
 ❚ Joan García García
 ❚ Manel Novo e Canyelles
 ❚ Erika Masanet Ripoll
 ❚ Josep Ramos García
 ❚ Joan Manuel Gobern Pont
 ❚ Mª Magdalena Domingo Vila
 ❚ Pere Nadal González
 ❚ Núria Cristina Cano Lucas
 ❚ Ferran Busquets Forés
 ❚ Alba Sánchez Corominas
 ❚ Francisco Javier Valero Gómez
 ❚ Albert Isidro Llobet
 ❚ Julio Cebrian Puyuelo
 ❚ David Budó Martí
 ❚ Enrique Granda Lanau
 ❚ Àngel Espinosa Llauradó
 ❚ Irmak Ertor
 ❚ Víctor-Lluís Mitjans Sanz
 ❚ Daniel Picó Amador
 ❚ Xavier Duran Albareda
 ❚ María Mas Canals
 ❚ Josep Escofet Prat

 ❚ Jordi Cassanyer Tosques
 ❚ Carlos Pérez Piernavieja
 ❚ Carlos Pascual e Mª del Mar 
Alvarez

 ❚ José Mª Osuna López
 ❚ Gaia d’Elia
 ❚ Marcel Taló Martí
 ❚ Ester Conde Melús
 ❚ Oscar Mercader Giralt
 ❚ David Pinyol Gras
 ❚ Gerard Salvany Bonet
 ❚ Xavier Cols Mallofré
 ❚ Oriol Farga Fonollosa
 ❚ Clara Castrillo Vaquer
 ❚ Arnau Rojas Costa
 ❚ Dioniso Ortiz Samper
 ❚ Javier Lozano Sorroche
 ❚ Ana Baiges Miró
 ❚ Laura Poblet Estivill
 ❚ Josep Colls Costa
 ❚ Teresa López Mejías
 ❚ Oriol Nicolau Batalla
 ❚ Marc August Muntanya Masana
 ❚ Laura Mas Canals
 ❚ Pablo Checa Dejoz
 ❚ Josep Mª Bofill Condom
 ❚ Guillem Canal Santaeulàlia
 ❚ Gerard Verdés e Rufas
 ❚ Arnau Alarcón Costa
 ❚ Marcel Vidal Arbós
 ❚ Elisenda Ballesté Pau
 ❚ Jordi López Suñé
 ❚ Francesc d’Assís Bastardes 
Cardona

 ❚ Alfonso Iglesias Iglesias
 ❚ Juan José Puertas e Angels 
Umbert

 ❚ Anna Pau Mayo
 ❚ Ma Teresa Verdú Javierre
 ❚ Xavier Sànchez Castellana
 ❚ Guillem Galera e Léger

 ❚ Ivan Miró e Diana de la Torre
 ❚ Juan Carlos Asbert Alsina
 ❚ Roger Mora Puyal
 ❚ Laia Núria Calvo e Oriol Sán-
chez Calvo

 ❚ Miquel Moreno Roldán
 ❚ Victorio Salvador Burgos
 ❚ Antoni Llorente Ferreres
 ❚ Verónica Sánchez Martino
 ❚ Jordi Gabarró Llop
 ❚ Roger Muns Pujadas
 ❚ Ma Josefina Oriol Bert
 ❚ Elena Mendlewicz Puche
 ❚ Fernando Aguilar Fernández
 ❚ Eva Miralbés Castrillo
 ❚ Marina Pladevall Llumà
 ❚ Ignacio Alemán
 ❚ Inés Domínguez Ruiz
 ❚ Fina Ferrer Segarra
 ❚ Ferran Serra Matamala
 ❚ Elisabet Reyesi Jordi Ferrer
 ❚ Carles Algué Santiago
 ❚ Joan Teichenné Jané
 ❚ Alejandro Climent e Abigail 
Carrasco

 ❚ Teresa Montagut e Jordi Sisque-
lla Cuso

 ❚ David García Sirvent
 ❚ Lluís Marfany Mazaira
 ❚ Roser Vime Bosch
 ❚ Mercè Moreno Tarrés
 ❚ Jordi Bancells Borràs
 ❚ Joana Vicente de Bobes
 ❚ Marina Sánchez Cid
 ❚ Isaac Vilalta Caellas
 ❚ Marta Salas Romero
 ❚ Carlos Cámara Menoyo
 ❚ Marcel Arias Badia
 ❚ Josep Mª Freixa e Cristina Giner
 ❚ Ita Espinosa Montoya
 ❚ Anaïs Franquesa Griso

 ❚ Joan Manrubia e Anna Calduch 
Laporta

 ❚ Llàtzer Torrente Romero e 
Yolanda Estellé

 ❚ Ceres Naturals
 ❚ Xavier Massot e Montse Coll 
Feliu

 ❚ Stivens García e Anabel Conde
 ❚ Xavi Alavedra Canturri
 ❚ Ignaci Pruna Bassa
 ❚ Marta Muntada Torrellas
 ❚ Juan José Pérez Lara
 ❚ Belén López de Armentia 
Uriarte

 ❚ Anna Camats Malet
 ❚ Antonio Amenós Álamo
 ❚ Jaume Canals Riba
 ❚ Artur Reyes Ivern
 ❚ José Luis Castro Aguilar
 ❚ Xavier Lluís Gómez Fabregas
 ❚ Roger Soler Martí
 ❚ Marta Rovira Martínez
 ❚ Maria del Carmen Gómez 
Arguimbau

 ❚ Anna Campanera e Oriol Cam-
penera

 ❚ Francisco Javier Arjona Garrido
 ❚ Marina Mensions Llorens
 ❚ Imanol Muñoz Pandiella
 ❚ Amèlia Bautista Batllori
 ❚ Eduard Subirana Parramon
 ❚ Roser Carré Ibáñez
 ❚ Miquel Pauner de Moragas
 ❚ Rosa Surribas Boix
 ❚ Montserrat Salvat Martí
 ❚ Beatriz Balaguer Martínez
 ❚ Montserrat Fons Esteve
 ❚ Roser Rifà Jané
 ❚ Carlos Aguila Campoy
 ❚ Eva Navea Carrasco

Madrid [12]
 ❚ Francisco Javier González Pérez
 ❚ Marta Sorribes Gil
 ❚ Alberto Añino Alba
 ❚ Ma del Rosario Garrido Azpilicueta
 ❚ Ana Ma Gordaliza Fernández

 ❚ Cristian Iglesias Iglesias
 ❚ José Ignacio Pérez Alonso
 ❚ Raúl González Sanz
 ❚ Estefanía Egido de Frutos
 ❚ Fionna Montagud O’Curry
 ❚ Pedro Miguel Martínez Ráez
 ❚ Emilio González García

Euskal Herria [7]
 ❚  David Izagirre e Miren Begoña
 ❚ Iker Lamariano Garagarza
 ❚ Juan Ángel Antonaya Matienzo

 ❚ Andoni Egia Olaizola
 ❚ Ismael Yagüe García
 ❚ Iñaki Etxebeste Zubizarreta
 ❚ Nahiko Arraiza

Pais Valencià [4]
 ❚ Erika Masanet Ripoll
 ❚ Susana Ortola Malvar
 ❚ Pablo Checa Dejoz
 ❚ Antoni Llorente Ferreres

Galiza [2]
 ❚ Leonardo Da Cruz Blanco
 ❚ Lucía Lourido Moldes e Marina 
Moldes

Asturies [3]
 ❚ José Mª Heras Vicario
 ❚ Verónica Sánchez Martino
 ❚ Jose Antonio Rancano Muñoz

TOTAL 204

socias
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[Andalucía]
3 novas entidades socias

LA EXTRAVAGANTE, S. 
COOP. AND.

La Extravagante é unha 
libraría situada en Se-

villa e constituída como unha cooperativa 
que conta con tres socios traballadores, 
22 “micromecenas”, catro colaboradores 
e unha proxección de 300 socios e socias 
consumidoras no transcurso do ano 2014-
2015. Teren unha estrutura cooperativista 
permitiulles crear entre os seus clientes un 
sentido de pertenza colectiva e unha rede de 
intercambio cultural.www.laextravagante.es

ECOPRUNUS, S. COOP. 
AND.

Cooperativa situada en Grana-
da que se dedica á elaboración 
de pacharán artesanal cunha 
variedade autóctona da zona. 

Elaboran un produto único, natural e arte-
sanal, tanto na recolección como no proce-
so de produción. Trátase dun produto cun 
gran valor engadido, apoiado polas insti-
tucións medioambientais da zona, sen adi-
tivos, conservantes nin colorantes e 100% 
andaluz. ecoprunus@hotmail.com

ASOCIACIÓN GRANJA 
COLECTIVA DE ALBOLOTE

A Asociación Granxa Co-
lectiva, situada en Albolote 
(Granada), é un proxecto de 

recente creación desenvolvido pola Aso-
ciación de Desempregados da localidade 
alboloteña. O proxecto baséase na creación 
dunha granxa de carácter colectivo para 
a cría de gando caprino. Este proxecto é 
iniciativa dun grupo de parados que pre-
tenden así xerar os seus propios postos de 
traballo. granjacolectiva@gmail.com

[Aragón]
2 novas entidades socias

EL BISÁLTICO

Cooperativa de consumidores 
ecolóxicos, creada en Zaragoza 
no ano 2003, que aposta pola 

alimentación ecolóxica, preferentemente de 
proximidade e co menor número de inter-
mediarios posíbel. Actualmente dispón dun 
novo local aberto ao público no barrio de 
La Jota para facilitar o acceso aos seus pro-
dutos tanto ás súas socias como a calquera 
persoa interesada no consumo ecolóxico. 
http://elbisaltico.blogspot.com.es

CAFEBRERÍA TIFINAGH

Primeira entidade socia de 
servizos de Coop57 nas illas 
Canarias adscrita, neste caso, 

á sección territorial de Aragón. Trátase 
dunha cooperativa de traballo constituí-
da por tres persoas novas de La Orotova 
en Tenerife. É un proxecto de cafetaría e 
libraría que traballa para construír outras 
relacións económicas, sociais, culturais e 
relacionais. Todos os beneficios xerados 
irán destinados a loitar contra a exclusión 
social e a favor da repartición da riqueza. 
http://www.cafebreriatifinagh.org

[Catalunya]
18 novas entidades socias

RAONS PÚBLIQUES, 
SCCL

Cooperativa de traballo do 
sector da arquitectura for-
mada por once persoas de 

diferentes procedencias e traxectorias cun 
obxectivo común: pensar e actuar a favor 
doutro modelo de construción da cidade 
mediante os proxectos e actividades que le-
van a cabo. http://raonspubliques.org/

CALIDOSCOOP, SCCL

Cooperativa de traballo situada 
en Barcelona que ofrece ser-
vizos profesionais a empresas 

sociais, cooperativas, persoas emprendedoras 
e axentes económicos e sociais de titulari-
dade pública, principalmente entes locais.  
http://www.calidoscoop.coop/

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
PRO ATENEU MANLLEU

A Associació Cultural Pro Ateneu 
de Manlleu é unha entidade sen 
fins de lucro que naceu no ano 

2003 e que, tendo como referente os ateneos 
populares obreiros, ten como obxectivo princi-
pal facer a cultura accesíbel á poboación nun 
ámbito de actuación municipal e comarcal. 
www.ateneumanlleu.org

HOBEST, SCCL

HOBEST é unha cooperativa 
de traballo que se constitúe 

no ano 1996 cunha intención claramente 
definida desde os seus inicios: contribuír 
ao desenvolvemento de sistemas avan-
zados de xestión nas organizacións. Tra-
ballan a partir do desenvolvemento das 
potencialidades innatas de aprendizaxe, 
construción e innovación das persoas. 
http://www.hobest.cat

ESCOLA GREGAL, SCCL

Cooperativa nacida no ano 
1981 como cooperativa de 
ensino cunha aposta autoxes-

tionaria e un equilibro entre o concerto coa 
administración pública e a pedagoxía liber-
taria baseada na Escola Moderna de Ferrer 
i Guàrdia. No ano 1991, a escola como tal 
deixa de funcionar debido á posta en fun-
cionamento da escola pública gratuíta. Ac-
tualmente, a cooperativa xestiona un come-
dor solidario e realiza actividades culturais, 
formativas e de divulgación, entre outras. 
h t tp : / / fe rnandodeandugar.b logspo t . com.
es/2014/04/escola-gregal-sccl-centro-cultural.html

NORAI RAVAL

Cooperativa de segundo grao 
que foi formada polas enti-

dades Impulsem e Fundació Surt, con forte 
presenza no barrio de El Raval, co obxecto 
de se presentaren no ano 2010 á licitación 
do restaurante do Consorcio dos Estaleiros 
Reais e Museo Marítimo (Consorci de les 
Drasssanes Reials i Museu Marítim) de Bar-
celona. O obxectivo de NORAI é a inserción 
sociolaboral e a orientación profesional de 
persoas en risco de exclusión social.
http://www.mmb.cat/img/admin/premsa/arxiu_30_1.pdf

ETICOM-SOM CONNEXIÓ

Eticom-Som connexió intégra-
se dentro do ámbito da eco-

nomía social e solidaria como cooperativa 
de construción participativa e comunitaria, 
que pretende satisfacer as necesidades de 
acceso a servizos de telefonía e internet das 
súas persoas socias consumidoras ao mes-
mo tempo que traballa a favor da soberanía 
dos servizos e infraestruturas de telecomu-
nicacións actuais. https://eticom.coop

CONREU SERENY

Entidade situada en Badalona 
que nace no ano 2004 com-

prometida cos valores da agroecoloxía cunha 
perspectiva local e segundo os criterios do 
ecoloxismo social co obxectivo de acadar un 
verdadeiro desenvolvemento sustentábel. A 
asociación xestiona espazos hortícolas de for-
ma comunitaria ao mesmo tempo que incor-
pora unha visión de integración de persoas 
con dificultades sociais e/ou en risco de ex-
clusión e traballa con redes de colaboración. 
http://www.conreusereny.cat

MARABAL

Asociación situada en Bar-
celona, nacida no ano 2006, 

que traballa coas artes do corpo como 
medio creativo e de crecemento persoal, 
social e profesional. Traballa o fomento, a 

26 novas entidades socias
NOVAS ENTIDADES SOCIAS

socias
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2º semestre 2015
NOVAS ENTIDADES SOCIAS

formación e a intervención en artes aplica-
das á comunidade, a saúde, a educación e a 
transformación social. Son especialistas en 
disciplinas como a danza, o teatro social e 
de rúa, o cabaré, a arteterapia e a expre-
sión plástica. http://www.marabal.org

ELS NOU RALS

Libraría, situada en Vilade-
cans, en forma de coopera-
tiva de traballo creada en 

2013. A orixe da libraría, porén, remóntase 
ao ano 1979 e foi sempre un referente cul-
tural e político no concello. Na actualidade 
a cooperativa nace coa vontade de reivin-
dicar o comercio de proximidade como 
forma de consumo sustentábel para dar 
cohesión social e xerar vida e convivencia 
no municipio. www.elsnourals.cat

L’ESTOC

Cooperativa de iniciativa social 
nacida en 2011 en Barcelona. 

A partir da produción e venda de móbeis de 
deseño propio e elaborados a partir de mate-
riais de reciclaxe e móbeis en desuso, trabá-
llase co obxectivo de mellorar e dignificar a 
situación das persoas con discapacidade in-
telectual e promover o seu desenvolvemento 
por medio do traballo. Consta dun estabele-
cemento de venda ao público no barrio de El 
Poble Nou de Barcelona. http://lestoc.com

FLECA L’ARESTA

Cooperativa de traballo 
nacida en Santa Coloma 

de Queralt no ano 2013. Trátase dun 
proxecto agroecolóxico, cooperativo e 
autoxestionario que ten como obxectivo 
promover a agroecoloxía, a soberanía ali-
mentar, a cooperación social e un mun-
do rural vivo. Traballan principalmente 
en dous ámbitos: a elaboración de pan 
con ingredientes ecolóxicos, fermento 
natural e forno de leña e a realización 
de actividades de formación en escolas, 
institutos e outros centros formativos. 
http://arestacooperativa.com

MOIXIGANGERS 
D’IGUALADA

Os Moixigangers é un grupo 
casteller da cidade de Iguala-
da nacido no ano 1995. Desde 

aquela, máis de 600 persoas xa vestiron a 
camisa morada que os caracteriza. Ademais 
da actividade propiamente castellera, o 
grupo igualadino organiza outras activida-
des de cariz máis social, como torneos de-
portivos, colonias, saídas, festas e concertos 
con sona en toda a cidade e na comarca.
http://moixiganguers.cat

NOU PATUFET, SCCL

Escola situada e arraigada no 
barrio da Vila de Gràcia en 
Barcelona de recente crea-

ción que xorde para lle dar continuidade á 
actividade da antiga escola Patufet, creada 
no ano 1966. Un amplo grupo de profeso-
res postuláronse como continuadores do 
proxecto educativo, asumindo a titularidade 
da escola e constituíndose en cooperativa 
para a xestionar: así naceu o Nou Patufet.
http://www.escolapatufet.cat

COOPERATIVA 
CERVESERA LA PUÇA
Cooperativa de traballo de recente creación 
que quere unificar diversos proxectos indivi-
duais de elaboración de cervexa artesá coa 
finalidade de acadar maior efectividade tec-
nolóxica e económica. O proxecto ten tamén 
o obxectivo de abrir un local no cal producir 
as diferentes cervexas e, ao mesmo tempo, 
dedicar un espazo á venda directa, ao con-
sumo e á degustación.

EMELCAT, SCCL

Cooperativa creada no ano 2014 que ten 
como actividade principal o deseño, o des-
envolvemento e a instalación de sistemas 
de almacenamento de enerxía eléctrica e 
outras actividades relacionadas. Busca fa-
vorecer un cambio de modelo enerxético 
coa idea de normalizar o almacenamento 
eléctrico, o que contribuiría a aumentar a 
xeración de electricidade a partir de fontes 
renovábeis e a facilitar a aproximación da 
xestión da enerxía eléctrica á sociedade. 
direccio.tecnica@emelcat.cat

SOCIETAT ORGÀNICA

Cooperativa de traballo cons-
tituída no ano 2004 en Barce-

lona. Societat Orgànica é unha asesoría que 
promove o paradigma sustentábel no sector 
da construción. A consideración do peche do 
ciclo dos materiais como condición necesa-
ria para alcanzar a sustentabilidade é o seu 
referente de actuación.
http://www.societatorganica.com

ASSOCIACIÓ 
ANDRÒMINES

Entidade sen fins lucrativos 
que, desde o ano 1993, traba-

lla por unha sociedade máis xusta e equitati-
va mediante a loita, a denuncia da exclusión 
social e a acollida de persoas en situación de 
exclusión sociolaboral. O seu ámbito de tra-
ballo é a provincia de Barcelona aínda que 
gran parte dos servizos se concentran nas co-
marcas do Vallès Occidental e do Barcelonès.

[Euskal Herria]
1 nova entidade socia
EUSKAL HERRIKO 
ESKUBIDE SOZIALEN 
ALDEKO PLATAFORMA

A Carta de Dereitos Sociais de 
Euskal Herria (Euskal Herriko 

Eskubide Sozialen Aldeko) é a orixe desta 
entidade. Trátase dunha plataforma que 
agrupa sindicatos e organizacións sociais de 
diversos ámbitos. A partir desta carta de prin-
cipios levouse a cabo unha iniciativa prácti-
ca denominada Alternatiben Herria, inicia-
tiva que se materializou no Alternatiba que 
se celebrou en Baiona en outubro de 2013. 
http://www.eskubidesozialenkarta.com/eskubide-
sozialen-karta/

[Madrid]
2 novas entidades socias

AQUO, S. COOP. MAD.

Cooperativa de traballo aso-
ciado dedicada á asesoría 
contábel, xurídica e de xestión 

que aspira a fortalecer e afianzar o sector da 
economía social en Madrid a través dos seus 
servizos. Os seus socios e socias desexan dar-
lle continuidade ao traballo que estiveron a 
realizar nos últimos anos noutra cooperati-
va e así exercer a súa actividade profesional 
e compartir os seus ideais e principios.

FUNDACIÓ SAN MARTÍN 
DE PORRES

A fundación, creada no 
ano 1967, iniciou a súa 

actividade coa misión de crear un albergue 
para persoas en risco de exclusión social. Os 
proxectos que na actualidade están en fun-
cionamento pretenden abordar de maneira 
complementaria as necesidades básicas de 
acollida de diferentes colectivos con accións 
nas áreas de emprego e vivenda. A finalida-
de da intervención social é axudar a que as 
“persoas marxinadas sen fogar” adquiran 
independencia e sexan capaces de vivir de 
forma autónoma nunhas condicións dignas. 
http://www.fundacionsmp.org

socias
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758.000€

Andalucía: 83.4000 €

LAPSO PRODUCCIONES, 
S. COOP. AND.

20.4000 € 
a 24 meses

AND73 Cooperativa do mundo da artes escénicas que ten 
a súa orixe no ano 2003 e que xorde como evolución da Com-
pañía Maravilla Teatro y Música e da formación El Cuarteto 
Maravilla. Lapso traballa en todo tipo de producións artísticas 
centradas no teatro, a música e o humor. O préstamo financia 
as necesidades de produción do espectáculo Clásicos excén-
tricos.

ECOQUEREMOS,  S. COOP. 
AND.

15.000 € 
a 60 meses

AND74 Cooperativa de traballo con sede en Córdoba que 
ten como obxectivo principal a integración das persoas con 
discapacidade intelectual e o seu desenvolvemento nun plano 
de igualdade. Traballa en educación ambiental e reciclaxe de 
aceite vexetal usado. O empréstito axuda a reestruturar as ne-
cesidades financeiras da entidade.

COMANDO CERVECERO, 
S. COOP. AND.

10.000 € 
a 60 meses

AND75 Cooperativa de traballo dedicada á fabricación de 
cervexa artesanal mediante métodos naturais de fermenta-
ción e elaborada con produtos locais de excelente calidade. 
Ao mesmo tempo, a entidade promove a cultura da cervexa 
artesanal. O préstamo financia a posta en funcionamento e 
a consolidación do proxecto.

TELEGRAMA, S. COOP. 
AND.

14.000 € 
a 60 meses

AND76 Telegrama é unha cooperativa que nace en 2007 
para ofrecer servizos de comunicación a proxectos culturais, 
festivais e artistas. Telegrama forma parte de El Rancho, Casa 
de Discos e El Rancho Editorial. O préstamo financia a xestión 
e autoedición de artistas e proxectos culturais e, neste caso, a 
produción do disco Voces del extremo de Niño de Elche.

ASOCIACIÓN MERCAO 
SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA

6.000 € 
a 36 meses

AND78 O Mercao Social de Granada, tamén chamado Ágo-
ra, está conformado por unha rede de persoas e organizacións 
que propón a creación dun espazo no cal dinamizar a eco-
nomía solidaria. O empréstito financia o impulso e a conso-
lidación do proxecto, así como o aumento da visibilidade das 
actividades, servizos e principios que ofrece a asociación.

ASOCIACIÓN MERCAO 
SOCIAL DE CÓRDOBA

18.000 € 
a 48 meses

AND79 Grupo de persoas asociadas arredor dun proxecto de 
economía social e solidaria que pretende crear unha alternativa 
real á lóxica de produción e consumo do sistema convencional, 
configurando un mercado que opere baixo criterios e relacións 
económicas xustas. O préstamo financia as necesidades de cir-
culante da entidade cara a un dos seus principais provedores.

Aragón 63.000 €

CAFEBRERÍA TIFINAGH 60.000 € 
a 90 meses

ARA108 Primeira entidade socia de servizos de Coop57 
nas illas Canarias, adscrita, neste caso, á sección territorial de 
Aragón. Trátase dunha cooperativa de traballo constituída por 
tres persoas novas de La Orotoya, en Tenerife. É un proxecto 
de cafetaría e libraría que traballa para construír outras re-
lacións económicas, sociais, culturais e relacionais. Todos os 
beneficios xerados irán destinados a loitar contra a exclusión 
social e á repartición da riqueza. O préstamo financia a posta 
en funcionamento do proxecto cooperativo.

EL BISÁLTICO, S. COOP. 3.000 € 
a 36 meses

ARA110 Cooperativa de consumidores ecolóxicos creada 
en Zaragoza no ano 2003 que aposta pola alimentación ecoló-
xica, preferentemente de proximidade e co menor número de 
intermediarios posíbel. O empréstito financia o investimento 
necesario para a consolidación e expansión do proxecto coo-
perativo.

Asturias 18.000 €

FINCA EL CABILLÓN 18.000 € 
a 18 meses

AST06 Empresa de inserción impulsada pola Fundación 
EDES desde o ano 2006. A empresa nace coa intención de 
completar a integración social dos alumnos da escola coo-
perativa EDES para persoas con discapacidade. Traballa en 
diferentes áreas como, por exemplo, o cultivo ecolóxico, a 
xardinaría e a venda ao público destes produtos. O empréstito 
financia as necesidades de circulante do proxecto.

Catalunya: 392.500 €

ASSOC. CULTURAL PRO 
ATENEU MANLLEU 

15.000 € 
a 48 meses

CAT1217 A Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu 
é unha entidade sen fins lucrativos nacida no ano 2003 que 
ten como obxectivo principal facilitar o acceso da poboación 
á cultura e cuxo ámbito de actuación é municipal e comar-
cal. O préstamo financia a adecuación do espazo dunha 
antiga imprenta do centro de Manlleu para desenvolver o 
proxecto do ateneo.

TEIXIDORS, SCCL  45.000 € 
a 48 meses

CAT1220 Desde a súa fundación no ano 1983, Teixidors é 
unha cooperativa con vocación social que ten como finalida-
de conseguir a integración social e a independencia económi-
ca de persoas con dificultades de aprendizaxe. Este obxectivo, 
sempre prioritario, desenvólvese a partir dun traballo extraor-
dinariamente creativo co tear manual. O préstamo financia as 
necesidades de circulante da cooperativa.

INTER
COOPE-
RACIÓN

2º SEMESTRE 2015
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reflexiónCAFÈ DEL CENTRE, SCCL 70.000 € 
a 48 meses

CAT1221 Cooperativa de traballo do sector da restaura-
ción que xestiona o bar restaurante do Centre, Ateneu Demo-
cràtic i Progressista, entidade fundada no ano 1865 polas cla-
ses populares de Caldes de Montbui. Na actualidade, no ateneo 
participan 10 entidades co obxectivo de fortalecer o proxecto 
asociativo do municipio. O empréstito financia as obras de 
adecuación da cociña e a compra do mobiliario e mais os 
utensilios necesarios para a súa actividade.

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ROIG

65.000 € 
a 84 meses

CAT1232 A Associació Cultural Roig quere contribuír a 
recuperar o vínculo do mundo da cultura e os movementos 
sociais co movemento obreiro e as súas loitas e a xerar unha 
renovada cultura de clase. O préstamo amortiza un préstamo 
anterior con Coop57 e financia a adecuación do local situado 
en Barcelona onde se desenvolve a súa actividade social.

M5IDEES&MERCATS, 
SCCL

38.500 € 
a 51 meses

CAT1250 Cooperativa de traballo que provén da quebra 
da tamén cooperativa de vidro artesanal La Verneda-San Mi-
guel. A súa actividade principal é a recuperación da industria 
artesá, particularmente o vidro soprado. O empréstito reestru-
tura a situación financeira da entidade para a consolidación 
do proxecto.

XARXA DE CONSUM 
SOLIDARI 

12.000 € 
a 12 meses

CAT1254 A misión da XCS é contribuír á mobilización 
política e ao empoderamento popular ante o actual sistema 
capitalista e patriarcal. Traballa para fomentar e construír ou-
tras formas de produción, comercio e consumo. O préstamo 
financia a amortización de 12 títulos participativos da entidade.

FUNDACIÓ FORMACIÓ I 
TREBALL

50.000 € 
a 36 meses

CAT1256 A fundación ten como misión, por un lado, a 
formación e inserción laboral de persoas con dificultades 
persoais e sociolaborais para se incorporaren ao mercado 
de traballo e, por outro, o desenvolvemento do Programa de 
Entrega Social, que xestiona a distribución de roupa, mobilia-
rio e equipamento do fogar a familias con poucos recursos. 
O préstamo financia o reforzo e ampliación da estrutura fi-
nanceira do conxunto de empresas que forman parte do gru-
po de Formació i Treball.

NORAI RAVAL, SCCL 50.000 € 
a 60 meses

CAT1263 Cooperativa de segundo grao formada polas 
entidades Impulsem e Fundació Surt, con forte presenza no 
barrio de El Raval, con obxecto de se presentaren no ano 
2010 á licitación do restaurante do Consorcio dos Estaleiros 
Reais e Museo Marítimo (Consorci de les Drassanes Reials 
i Museu Marítim) de Barcelona. O obxectivo de NORAI é a 
inserción sociolaboral e a orientación profesional de persoas 
en risco de exclusión social. O préstamo financia as melloras 
na cafetaría do restaurante.

POL·LEN EDICIONS, SCCL 8.500 € 
a 36 meses

CAT1266 Empresa editora nacida no ano 2011 en formato 
cooperativo. Traballan a partir de criterios de ecoedición, é di-
cir, minimizando o impacto ambiental en todos os procesos de 
produción e edición dos libros. O empréstito financia as axudas 
concedidas polo Instituto Catalán das Empresas Culturais (Insti-
tut Catalá de les Empreses Culturals) da Generalitat de Catalunya 
para a edición do libro Som com moros dins la boira de Joseba 
Sarrionandia.

ASSOCIACIÓ CULTURAL i 
POPULAR LA FALÇ 

38.500 € 
a 60 meses

CAT1267 Asociación situada en Vic que busca promover 
actividades relacionadas coa cultura dos Països Catalans e quere 
ser un espazo de encontro onde todas as entidades, asociacións, 
organizacións e movementos sociais e populares da comarca poi-
dan levar a cabo as súas actividades. Xestiona un espazo cultural 
e gastronómico. O préstamo financia as obras de adecuación dos 
novos espazos do local.

Euskal Herria: 20.000 €

EUSKAL HERRIKO 
ESKUBIDE SOZIALEN 
ALDEKO PLATAFORMA

20.000 € 
a 24 meses

EH09 Esta entidade ten a súa orixe na Carta de Dereitos Sociais de 
Euskal Herria (Euskal Herriko Eskubide Sozialen Aldeko). Trátase dun-
ha plataforma que agrupa sindicatos e organizacións sociais de diversos 
ámbitos. O préstamo financia o día da Vila das Alternativas (Alternatiben 
Herria) que tivo lugar en Bilbao o 24 de outubro.

Galiza: 128.000 €

ASOCIACIÓN VIRAVENTOS 30.000 € 
a 24 meses

GZ46 Entidade situada na Coruña e constituída no ano 2007 
por iniciativa de persoas migrantes, os seus familiares e profesio-
nais. Para levar a cabo a súa actividade, procura a integración das 
persoas migrantes a través de servizos de orientación, formación, 
asesoramento e loita contra a exclusión social. O empréstito fi-
nancia os gastos normais de funcionamento e programación de 
actividades correspondentes ao período 2015-2017.

BARQUITO VELERO, S. 
COOP. GALEGA

80.000 € 
a 84 meses

GZ47 Cooperativa de traballo constituída no ano 2015 e si-
tuada en Vigo. É unha escola que presta servizos de atención 
infantil, comedor e actividades extraescolares para nenas e ne-
nos de 4 meses a 3 anos. Exerce a docencia desde a responsabi-
lidade e a calidade, adaptándoa á idade e ao desenvolvemento 
físico, intelectual, afectivo e social de cada neno. O préstamo 
financia o investimento e os gastos asociados necesarios para 
levar a cabo a adecuación do local social da cooperativa.

FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS SINERXIA

18.000 € 
a 12 meses

GZ48 Federación que agrupa 147 cooperativas que representan 
máis de 3.350 persoas. Forman parte de Sinerxia UGACOTA, UCE-

TOTAL
4.438.171,50 €

2º SEMESTRE 2015
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TAG, UGACOMAR e ARBORE co obxectivo de promover as coopera-
tivas e a economía social como un medio para o desenvolvemento 
económico e social. O empréstito financia os gastos de funciona-
mento e as actividades para o curso 2015-2016.

Madrid: 53.100 €

MÁS PÚBLICO, S. COOP. 
MAD. (La Marea) 

41.100 € 
a 66 meses

MAD57 Cooperativa que se formou após o peche da edición 
en papel do diario Público a partir da colaboración conxunta 
de persoas traballadoras e lectoras. La Marea é unha revista 
mensual en papel e un medio dixital diario que aposta polo 
xornalismo rigoroso e comprometido, as reportaxes en pro-
fundidade e a cultura. O seu obxectivo é ofrecer información 
libre de intereses empresariais e políticos cuns principios 
editoriais claros e éticos. O préstamo financia o investimento 

para mellorar o produto e aumentar a difusión, distribución 
e vendas de La Marea.

ASOC. DE MALABARISTAS 
DE MADRID 
(CARAMPA) 

12.000 € 
a 36 meses

MAD59 Entidade que nace en 1988 por amor ao circo en-
tendéndoo como espectáculo, como actividade lúdica, como 
estilo de vida, como ferramenta de aprendizaxe e como ilu-
sión. Ten como obxectivos reunir os afeccionados e os profe-
sionais das técnicas circenses, crear unha escola de técnicas 
circenses, divulgar as artes circenses, difundir a historia e a 
actualidade das artes circenses e colaborar con organizacións 
sociais. O empréstito financia investimentos en activos in-
mobilizados destinados á mellora dos servizos ofrecidos aos 
usuarios e usuarias.

157 PRÉSTAMOS 605.300,00 €

 ❚ Kviures 8 persoas socias 38.000,00 € de 4 a 5 anos
 ❚ DC Cooperativa 3 persoas socias 19.000,00 € 6 anos
 ❚ Cresol 4 persoas socias 19.400,00 €  5 anos 
 ❚ Actua 11 persoas socias 34.000,00 € de 3 a 6 anos
 ❚ Tarpuna 12 persoas socias 44.000,00 € 6 anos
 ❚ Celobert 6 persoas socias 24.000,00 € 3 anos
 ❚ Cerveses Capfoguer 4 persoas socias 16.000,00 € 6 anos
 ❚ Biciclot 4 persoas socias 16.000,00 € 3 anos
 ❚ Olivera 5 persoas socias 19.000,00 € de 3 a 4 anos
 ❚ EI L'Eina, SCCL 5 persoas socias 20.000,00 € 6 anos
 ❚ Handytec, SCCL 3 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ Unico, SCCL (Handytech) 1 entidade socia 4.000,00 € 3 anos
 ❚ Tandem Social 4 persoas socias 13.000,00 € 3 anos
 ❚ Nou Set 10 persoas socias 40.000,00 € 6 anos
 ❚ Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL 1 persoa socia 7.500,00 € 6 anos
 ❚ SePrA 4 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ Ara Llibres 2 persoas socias 8.000,00 € 3 anos
 ❚ Apindep Ronçana 19 persoas socias 58.000,00 € 6 anos
 ❚ Calidoscoop 3 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ Compacto SCCL 3 persoas socias 20.000,00 € de 3 a 6 anos
 ❚ Azimut 360, SCCL 3 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ L'Estoc, SCCL 3 persoas socias 10.000,00 € 5 anos
 ❚ Fleca l'Aresta, SCCL 3 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ Alternativa 3, SCCL 4 persoas socias 16.000,00 € 3 anos
 ❚ Eduxarxa, SCCL 4 persoas socias 14.400,00 € 3 anos
 ❚ Mol Matric, SCCL 3 persoas socias 12.000,00 € de 3 a 5 anos
 ❚ Labcoop 2 entidades e 1 persoa socia 11.000,00 € de 5 a 6 anos
 ❚ L'Apòstrof, SCCL 2 persoas socias 8.000,00 € 6 anos
 ❚ Emelcat, SCCL 13 persoas socias 46.000,00 € 3 anos
 ❚ Arkenova 3 persoas socias 12.000,00 € 3 anos
 ❚ Conreu Sereny 4 persoas socias 16.000,00 € 3 anos

2º SEMESTRE 2015

Durante este ano 2015 púxose en prác-
tica CAPITALCOOP, un programa de 
cooperación público-cooperativo para 
facilitar a capitalización de cooperativas 
e sociedades laborais. 

O programa CAPITALCOOP, cunha 
duración prevista de tres anos, quere 
incidir nunha das principais dificultades 
que teñen este tipo de empresas para ac-
ceder a financiamento: a súa insuficien-
te capitalización, que as fai febles ante a 
análise das entidades financeiras.

CAPITALCOOP está impulsado pola 
Dirección Xeral de Economía Social e 
Cooperativa e Traballo Autónomo da 
Generalitat de Catalunya, a Fundación 
Seira, diversas entidades financeiras coo-
perativas (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare 
Banca Ética e Coop57) e dúas sociedades 
de garantía recíproca (Avalis e Oinarri).

¿En qué consiste 
CAPITALCOOP?

Este programa consiste en que as per-
soas físicas e/ou xurídicas socias de 
cooperativas ou sociedades laborais po-
den pedir un préstamo destinado á ca-
pitalización da súa entidade a calquera 
das entidades financeiras participantes.

O papel da administración é subvencio-
nar parte da débeda contraída e parte 
dos xuros que se xeren para, deste xeito, 
incentivar as persoas ou entidades so-
cias de cooperativas ou sociedades la-
borais a capitalizaren as súas empresas.
Como consecuencia do aumento da 
capitalización, as entidades financeiras 
participantes no acordo comprométen-
se a estudar a apertura dunha liña de 
financiamento, en especial de circulan-
te, para as cooperativas e sociedades 
laborais que aumentasen o seu capital 
social no marco deste programa.

A importancia de 
ter empresas moi 
capitalizadas
Os fondos propios son un elemento 
central para medir a solidez financeira 
dunha empresa posto que a proporción 
entre fondos propios e endebedamento 
é esencial para que o balance da empre-
sa presente una estrutura equilibrada.
De cantos máis fondos propios dispoña 
a empresa, maior será a súa solvencia. 
Isto permítelle estar mellor preparada 
para facer fronte a situacións difíciles 
sen graves contratempos. Os fondos 
propios dunha empresa proceden prin-
cipalmente de dúas fontes:
– achegas dos socios
– beneficios retidos pola empresa

Un nivel fraco de capitalización das 
cooperativas e sociedades laborais e, 
polo tanto, dos seus fondos propios 
moitas veces constitúe unha dificultade 
para acceder a liñas de financiamento 
necesarias para a súa consolidación ou 
crecemento.
Dispor dunha maior cantidade de 
fondos propios fortalece a estrutura 
financeira e, polo tanto, fai máis sol-
vente a empresa fronte a análise dunha 
entidade financeira para a concesión de 
financiamento.

préstamos



29 17marzo 2016

boletín
informativo

destacados

economía 
solidaria

seccións

socias

préstamos

datos

reflexión

Recursos per capitalitzar
i finançar les cooperatives
i societats laborals

Identitat CAPITALCOOP

Disseny
laiaguarro.com

Comunicació Gràfica
Barcelona

RGB
35, 55, 139
 

RGB
231, 86, 71 

RGB
5, 113, 158 

RGB
0, 159, 149  ABC

DEFGHK
ILMNOP
QRSTU
WYZ.
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Tipografia

Chronicle Display

Color Primari Color SecundariEl logotip - Versió positiu

El logotip + Baseline - Relació

Elements gràfics

El logotip + Baseline - Versió positiu El logotip + Baseline - Versió positiu

El logotip - Versió negatiu

Anticipo de  2.329.462,84 €

subvencións e convenios
[Aragón] TOTAL: 119.400,00€ 
 ❚ ARA106 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN 10.000,00 € Promoción da saúde e prevención do VIH Acción Social, Concello de Zaragoza
 ❚ ARA107 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 45.400,00 € Educación social Concello de Zaragoza
 ❚ ARA109 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN 30.000,00 € Promoción da saúde e prevención do VIH Acción Social, Concello de Zaragoza
 ❚ ARA111 REAS ARAGÓN 34.000,00 € Apoio e fomento da economía social Instituto Municipal de Emprego e Fomento Empresarial de Zarag. 

[Catalunya] TOTAL: 2.130.062,84 € 
 ❚ CAT1206 ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX 35.000,00 € Educación non formal Varios
 ❚ CAT1207 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL 32.000,00 € Integración de persoas migrantes Deputación de Barcelona e Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1211 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 25.600,00 € Impulso do voluntariado DP de Saúde da Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1212 DINCAT FEDERACIÓ 75.000,00 € Integración sociolaboral Deputación de Barcelona e Concello de Barcelona
 ❚ CAT1213 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. 27.650,00 € Inserción laboral DP de Economía Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1214 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 12.100,00 € Formación profesional e produción teatral Oficina de Soporte á Iniciativa Cultural, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1218 BATABAT, SCCL 70.000,00 € Produción audiovisual Instituto Catalán das Empresas Culturais, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1219 ARA LLIBRES, SCCL 100.000,00 € Proxectos editoriais Instituto Catalán das Empresas Culturais, Gen.t de Catalunya
 ❚ CAT1224 ADIFOLK - ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL FOLKLORE 20.000,00 € Fomento actividades folclóricas Oficina de Soporte á Iniciativa Cultural, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1225 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 120.000,00 € Promoción dos dereitos e da cultura xitana Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1226 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA 125.000,00 € Servizos asistenciais a doentes afectados polo VIH DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1227 HOBEST, SCCL 9.600,00 € Promoción da economía social e cooperativa DG de Economía Social e Cooperativa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1228 NOU VERD, SCCL 18.500,00 € Inserción laboral de persoas con discapacidade Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1229 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 40.000,00 € Cultura popular catalana Varios
 ❚ CAT1230 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció 42.613,84 € Inserción sociolaboral DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1231 CONFEDERACIO D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA (CONFAVC) 50.000,00 € Participación cidadá e comunitaria DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1233 FUNDACIÓN INTERMEDIA 200.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1234 ASSOCIACIÓ RURBANS 12.000,00 € Promoción da agroecoloxía AxenciaEurope-Education-Formation(programa Erasmus)
 ❚ CAT1235 CASAL INFANTIL LA MINA 80.000,00 € Participación cidadá e comunitaria DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1236 ASSOCIACIÓ ALBA 24.000,00 € Apoio a servizos sociais DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1237 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 90.734,00 € Impulso do voluntariado DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1238 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 135.000,00 € Promoción dos dereitos e da cultura xitana Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
 ❚ CAT1239 ASSOCIACIÓ CIEMEN 15.200,00 € Participación cidadá e comunitaria DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1240 FUNDACIÓ CIEMEN 14.100,00 € Participación cidadá e comunitaria DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1241 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 15.000,00 € Participación cidadá e comunitaria Varios, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1242 ASOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 40.000,00 € Acollida de migrantes Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
 ❚ CAT1243 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS) 65.000,00 € Plans de ocupación Concello de El Prat de Llobregat
 ❚ CAT1244 ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GIRONA 10.000,00 € Educación ambiental DG de Políticas Ambientais, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1245 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. 33.500,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1248 ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS 11.000,00 € Intervención socioeducativa Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1249 NOU SET, SCCL 31.280,00 € Inserción sociolaboral DG de Economía Social e Cooperativa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1251 E.I. ADAD L’ENCANT 43.700,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1252 CASAL LAMBDA 17.700,00 € Dereitos das personas DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1253 NOU VERD, SCCL 27.500,00 € Mantemento de postos de traballo Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1255 AGIPCAT 5.900,00 € Promoción dos dereitos e da cultura xitana DP de Benestar Social e Familia, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1257 ASSOCIACIÓ ALBA 11.000,00 € Tratamento das drogodependencias Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1259 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 12.500,00 € Reinserción de persoas internadas DP de Xustiza, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1260 IDARIA, SCCL 10.825,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1261 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 25.000,00 € Cultura popular catalana Oficina de Soporte á Iniciativa Cultural
 ❚ CAT1262 FUNDACIÓN INTERMEDIA 100.000,00 € Inserción sociolaboral Servizo de Ocupación de Catalunya (SOC)
 ❚ CAT1265 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB) 22.000,00 € Fomento do asociacionismo Concello de Barcelona
 ❚ CAT1270 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDROMINES MONTCADA I REIXAC 42.500,00 € Reinserción de persoas internadas DP de Xustiza, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1271 RECIBAIX, empresa d’inserció 31.280,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1272 ROBA AMIGA, empresa d’inserció 31.280,00 € Inserción sociolaboral DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1273 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 100.000,00 € Cultura popular catalana Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1275 PROCOOP 20.000,00 € Inserción sociolaboral Concello de Barcelona
 ❚ CAT1277 ADEFFA 9.000,00 € Conservación da biodiversidade Varios
 ❚ CAT1278 ASSOCIACIÓ AMISI 40.000,00 € Mediación intercultural Generalitat de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 30.000,00 € 
 ❚ MAD58 AMIGOS DE LA TIERRA 30.000,00 € Eficiencia enerxética Fundación Biodiversidade

[Pais Valencià] TOTAL: 50.000,00 € 
 ❚ PV9 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 50.000,00 € Educadores das Escolas do Mar Instituto Valenciano da Xuventude, Gen. de Valencia

Endoso de facturas               513.500 €

[Andalucía] TOTAL: 196.600 €

 ❚ AND77 GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE 
S.COOP.LTDA 105.000,00 € Xunta De Andalucía

 ❚ AND80 FUNDACIÓN GIRASOL BENÉFICO 
ASISTENCIAL

72.000,00 € DG de Servizos Sociais e Atención ás Drogodepen-
dencias da Xunta de Andalucía

 ❚ AND81 ZEMOS 98, SCA 19.600,00 € Instituto da Cultura e das Artes, Concello de Sevilla

[Catalunya] TOTAL: 316.900 €
 ❚ CAT1215 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Área de Calidade de Vida, Igualdade e Deporte, 

Concello de Barcelona
 ❚ CAT1216 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Instituto Municipal de Educación de Barcelona 

(IMED)
 ❚ CAT1258 INSERCOOP, SCCL 90.000,00 € DP de Benestar e Familia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1268 EL CARGOL DE MOLINS, SCCL 50.000,00 € Concello de Molins de Rei
 ❚ CAT1269 TRÈVOL MISSATGERS, SCCL 60.000,00 € DP de Benestar e Familia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1276 COMPACTO, SCCL 6.900,00 € Distrito de Les Corts, Concello de Barcelona

Facturas emitidas a:

75.000 €

721.881,52 €

2º SEMESTRE 2015

Convenios 
de circulante
[Catalunya] TOTAL: 75.000 €

 ❚ CAT1222 RAONS PÚBLIQUES, SCCL 20.000,00 €
 ❚ CAT1246 CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET 25.000,00 €
 ❚ CAT1247 MÓN VERD, SCCL 30.000,00 €

A fecha de 31 de diciembre de 2015, Coop57 tenía 
vigenNa  data de 31 de decembro de 2015, Coop57 tiña 
vixentes un total de 33 pólizas de crédito para un saldo 
disposto global de 721.881,52 €

Pólizas 
de crédito

Servizo de financiamento de circulante

préstamos
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DATOS DE INTERESE
Distribución no territorio segundo o número de 
entidades socias (A 31 DE DECEMBRO DE 2015)

Distribución no territorio segundo o número de 
socios e socias colaboradoras (A 31 DE DECEMBRO DE 2015)

700

3.358

 Máis de 100 entidades

 Entre 50 e 100 entidades

 Entre 25 e 50 entidades

 Entre 10 e 25 entidades

 Entre 5 e 10 entidades

 Menos de 5 entidades

 Máis de 500 socios/as

 Entre 250 e 500 socios/as 

 Entre 100 e 250 socios/as

 Entre 50 e 100 socios/as

 Entre 25 e 50 socios/as

 Entre 10 e 25 socios/as

 Menos de 10 socios/as

Número total de socias de servizos

Número total de socios e socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

66
46
10

457
15
36
61
9

235
427
45

1.953
59

139
410
90

64
novas entidades 

socias

novas socias 
colaboradoras

novos préstamos 
concedidos

356
376

Durante o ano 2015…

datos



29 19marzo 2016

boletín
informativo

destacados

economía 
solidaria

seccións

socias

préstamos

datos

reflexión

Volume anual dos préstamos concedidos

Saldos das achegas dos socios e socias

2009 2010 2011 2012  2013 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 1.866.400

Polizas de crédito / circulante   79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570

Anticipo de subvencións, facturas e convenios  1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.839

Empréstitos participativos - - - - 100.000 450.000 606.300

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.666.110

Xestión de títulos participativos 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000

SALDO VIVO DE EMPRESTITOS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566 11.602.568

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondos propios 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967 1.943.641

Fondos de garantía de empréstitos - - - 32.612 66.762 113.099 154.608

Achegas voluntarias da socias e colaboradoras 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851

TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 154.608

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 28.230.851
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.329.099

Volum anual dels préstecs concedits

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 1.867.400
Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570
Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840
Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 606.300

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568
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Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 154.608

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 28.230.851
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.329.099

Volum anual dels préstecs concedits

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 1.867.400
Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570
Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840
Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 606.300

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568
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“Se queres chegar rápido, vai só.

Se queres chegar lonxe, vaiamos xuntas.”

Proverbio africano

www.coop57.coop
29c/ Premià, 13-15, bajos

08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop
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