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O valor do uso
En 2006, antes do estalido da última crise financeira,
o Relator Especial de Nacións Unidas polo Dereito a
unha Vivenda Adecuada sinalou que os problemas
máis importantes para exercer este dereito no Estado
español eran a especulación, a corrupción, o acoso inmobiliario, a escaseza de vivenda pública e a vivenda
baleira. As súas consecuencias xa as coñecemos e sufrimos: longas listas de espera para acceder a unha vivenda social, a necesidade de compartir piso: o drama
dos desafiuzamentos, especialmente hoxe pola falta
de pagamento das rendas de alugueiro, a sobreocupación, o realugamento das habitacións e, as persoas
sen fogar que viven na rúa, moitas veces invisíbeis. Na
actualidade, segundo as estatísticas oficiais, no Estado
español 22.938 persoas encóntranse nesta situación e
cada 5 días morre unha delas, e isto é só a punta do
iceberg dunhas desigualdades sociais crónicas e dunha problemática estrutural que demostra a vulneración sistemática do
dereito á vivenda e á dignidade humana.

“No Estado español o
dereito á vivenda nin
se garantiu nin se
protexeu a pesar de
ser un sector que se
basea na
especulación, no lucro
e nos rendementos
onde, como se
demostra a diario, non
todo o mundo ten
cabida”

No Estado español o dereito á vivenda nin se garantiu nin se
protexeu a pesar de ser un sector que se basea na especulación,
no lucro e nos rendementos onde, como se demostra a diario,
non todo o mundo ten cabida. Aínda que se trate de
algo tan esencial para o benestar e a dignidade das
”Coop57 quere apoiar
persoas como é o seu fogar. As políticas de vivenda foiniciativas que se
ron claramente insuficientes para corrixir os efectos
orienten cara á
negativos que as mans invisíbeis do mercado provorecuperación do valor
can. Aínda máis, , estas fomentáronos, apoiáronos e
reforzáronos. O Estado centrouse, tradicionalmente,
de uso da vivenda,
no fomento da compra de vivenda mediante, por un
poñendo énfase no
lado, desgravacións fiscais xeneralizadas na adquisifeito social de habitar,
ción, e por outra, nunha política pública de vivenda
encadrándose nun
que reproduciu o modelo mediante a construción de
proceso social, político
vivendas de protección oficial de compra. Polo tanto,
pódese afirmar que a tendencia a un modelo residene económico centrado
cial baseado na propiedade da vivenda non é un asna reprodución da vida
pecto cultural senón que se promoveu polas políticas
e os coidados.”
públicas.

COOP57, SCCL
c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

SUMARIO

Un informe recente explica que os prezos dos pisos de segunda
man incrementáronse un 8% nos primeiros 6 meses do ano no
Estado español. Este incremento corresponde, en boa medida,
a vontades especulativas xa que, unha porcentaxe moi importante das compras feitas nestes seis meses son de carácter
investidor e teñen vontade especulativa. Moitas destas operacións foron promovidas por investidores estranxeiros que ven
no mercado inmobiliario español actual unha boa oportunidade de negocio. As cifras falan por si soas e as consecuencias
afloran pronto: unha especie de novo tsunami especulador,
silencioso e invisíbel. Os efectos reais de tendencias como estas transfórmanse nun encarecemento artificial dos prezos,

poñendo barreiras máis altas de acceso á vivenda para moita
xente, tanto para a compra como para o alugueiro. A tensión
alterada entre a oferta e a demanda provoca que os mercados
sitúen os seus prezos de equilibrio lonxe das necesidades da
maioría e provoca que moita xente se vexa abocada a situacións de precariedade residencial.
O sistema económico hexemónico mercantiliza todo o que
poida xerar excedentes e venera todo aquilo que poida engadirse á suma do PIB para que após, maliciosa e erroneamente,
se traslade á crenza dogmática dun progreso mal entendido.
A inevitábel conclusión é que bens básicos como a vivenda
terían que quedar á marxe da lóxica inmediata do máximo
beneficio. E o máis irónico e preocupante é que aínda non saímos dos efectos da última burbulla. Parece ser que os ciclos
do capital especulativo non quixeron aprender nada. É o momento de cambiar, transformar e entender as realidades desde
outra perspectiva.
Para subverter este modelo residencial, Coop57 propuxo
apoiar as experiencias prácticas que revertan as bases do modelo estabelecido. Coma sempre, a achega e o valor engadido
é máis cualitativo que cuantitativo. É preciso (de)mostrar que
hai alternativas, que outro modelo residencial é posíbel e necesario. Hai que pór as necesidades residenciais das persoas
no centro da produción, a distribución, o consumo e o financiamento da vivenda e, polo tanto, esta ten que ser a finalidade dun sistema de provisión alternativo e transformador que
poña no centro a sustentabilidade da vida. Non só é un modelo
teórico, son experiencias prácticas para comezar a ensaiar e
afrontar dificultades e contradicións que xurdirán ao longo
do camiño. Coop57 quere apoiar iniciativas que se orienten
cara á recuperación do valor de uso da vivenda nun proceso
social, político e económico centrado na reprodución da vida
e os coidados. As propostas que Coop57 apoia rompen e se enfrontan a un sistema baseado no réxime de propiedade privada e propón un sistema de propiedade colectiva. Confrontan
un sistema de produción da vivenda baseado na explotación,
guiado polo máximo beneficio no menor tempo posíbel, cun
sistema de produción cooperativo que xere un retorno social
á comunidade. Pasar dun consumo individual e privativo a
un consumo colectivo e solidario baseado no uso. Acabar cun
sistema residencial fundamentado nun financiamento especulativo e potenciar un sistema de financiamento ético, colectivo
e solidario.

Construímos un novo modelo
da vivenda

Escoitamos “As voces da comisión
feminista”

pedaCOOPxía: Garantías ás
achegas de socios e socias

Intercooperar para transformar o
modelo enerxético

CONSTRUÍMOS UN
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Experiencias para transformar a vivienda
O modelo xeneralizado de acceso e uso da vivenda,
baseado en criterios mercantís, leva a que un ben
de primeira necesidade como este sexa utilizado, en
moitas ocasións, como vehículo de investimento para
obter taxas elevadas de rendemento económico, cos
efectos alcistas no prezo que tantas consecuencias
negativas xeran.
En contraposición a estas propostas e co obxectivo de
satisfacer as necesidades das persoas, estanse a levar

a cabo novos proxectos de acceso á vivenda. Modelos
baseados na comunidade, a cooperación, a inclusión
social, a sustentabilidade, a non especulación, a interxeracionalidade e, en definitiva, na non mercantilización da vivenda.
A seguir, preséntanse algúns destes proxectos que demostran que outro modelo de acceso e uso da vivenda
é posíbel, factíbel e real.

préstamos
destacados
datos

LA BORDA,
cooperativa de viviendas en cesión de uso

Cooperativa formada por un grupo
de persoas vinculadas á Plataforma
de Can Batlló pel barri que ocupou
o recinto fabril de Can Batlló, abandonado durante moitos anos no barrio de Sants de Barcelona. A Plataforma,
constituída grazas á suma de persoas procedentes do movemento veciñal histórico, de centros sociais ocupados,
de cooperativas e outras entidades da economía social de
carácter diverso, decidiu impulsar diferentes proxectos
transformadores, cooperativos e comunitarios no recinto
ocupado de Can Batlló. Entre eles, un proxecto de cooperativa de vivendas en cesión de uso: La Borda, que levará a
cabo unha promoción de obra nova de 28 vivendas sociais
cooperativas.
A propiedade do solo onde se quere levar a cabo a edificación é de titularidade pública e por este motivo o concello

SOSTRE CÍVIC
A cooperativa Sostre Cívic
é un espazo colaborativo
que promove, asesora, xestiona e leva a cabo proxectos de acceso á vivenda a través de cooperativas
baseadas en Modelos de Cesión de Uso. A cooperativa está realizando un proxecto concreto de rehabilitación dunha finca situada en Barcelona. Concretamente o concello de Barcelona, representado
por FOVICESA (Fomento Ciutat Vella, S.A.) realizou
unha cesión de uso do solo e do edificio a favor da
cooperativa Sostre Cívic por un período de 75 anos
para a rehabilitación integral da finca de propiedade
municipal situada na rúa Princesa, no barrio de El
Born de Barcelona. O seu obxectivo é a creación de
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de Barcelona cedeu a La Borda o uso do solo durante 75
anos a cambio dun canon simbólico. En canto á titularidade do edificio, será da cooperativa La Borda. Entre as
características do proxecto destaca que as obras de construción levaranas a cabo cooperativas de traballo, a distribución das vivendas realizarase baixo principios públicos
e comunitarios e o réxime de tenencia do consumo das
vivendas desenvolverase baixo a cesión de uso. O financiamento do proxecto seguirá criterios éticos e solidarios e
se materializará mediante achegas económicas das socias
cooperativistas, empréstitos de Coop57 e mecanismos de
financiamento comunitario proveniente da sociedade civil
a través da adquisición de títulos participativos emitidos
pola cooperativa.
A cooperativa, de carácter interxeracional, quere fomentar
formas de convivencia máis comunitarias facilitando a interrelación entre veciños e veciñas que favorezan o reparto do traballo doméstico e de coidados mediante espazos
comúns.

6 vivendas de protección oficial en réxime cooperativo de cesión de uso.
Así pois, a propiedade do edificio é pública, o dereito
de uso do edificio será para a cooperativa, as tarefas de
rehabilitación levaranas a cabo cooperativas de traballo e a distribución das vivendas realizarase baixo os
principios públicos e comunitarios e o réxime de tenencia de consumo das vivendas farase baixo os principios de cesión de uso. O financiamento do proxecto
seguirá criterios éticos e solidarios e se materializará
mediante achegas económicas das socias cooperativistas e un préstamo de Coop57 para a rehabilitación
do inmoble. Ademais, unha das vivendas proxectadas
será xestionada por unha asociación de mulleres para
desenvolver un proxecto residencial destinado a mulleres en situacións de vulnerabilidade.

N NOVO MODELO
reflexión

A cesión de uso
As cooperativas de vivendas en réxime de cesión de uso
son unha forma alternativa para acceder á vivenda. Naceron a principios do século XX e actualmente a súa forma
máis común é o modelo Andel, que outorga a propiedade
dos inmobles á cooperativa de vivendas e esta cédellos en
usufruto aos socios e socias a cambio dun alugueiro. Polo
tanto, neste modelo, a propiedade sempre será colectiva
mentres que o uso será persoal. O dereito de uso da viven-

da pode ser indefinido, transmitido ou herdado.
Deste xeito, dilúense os efectos perniciosos da propiedade
individual e da mercantilización da vivenda, liberando a
vivenda dos mecanismos de mercado. Este modelo elimina a especulación inmobiliaria e mais o lucro dun dereito
fundamental e favorece a relación interxeracional e a integración comunitaria.

economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

LLARS COMPARTIDES, HSJ
Cooperativa de vivenda en réxime de cesión de uso,
de iniciativa social e sen ánimo de lucro, que actúa
no barrio de Sant Josep Obrer da localidade catalá de
Reus. A cooperativa foi impulsada por Cáritas e outras 13 persoas máis e ten como obxectivo facilitar
o uso da vivenda a familias monoparentais, familias
nucleares con poucos recursos, mozas e mozos que
queren emanciparse, parellas novas, persoas soas e
persoas con discapacidades. Cabe puntualizar que as
unidades de convivencia que se integren como socias
cooperativistas, serán unidades de convivencia con
certos ingresos pero que ao mesmo tempo quedan
excluídas dos prezos de mercado e non entran en promocións de vivenda de protección oficial de compra.

LEVANTANDO QUERENCIA
Querencia é unha vila moi pequena situada na Serra
Norte de Guadalaxara, que nos anos 60 foi perdendo poboación pola emigración dos seus habitantes á cidade.
En anos sucesivos, a vila veuse abocada ao abandono e
ao espolio até pasar a ser considerada vila abandonada.
Desde o ano 2011, a partir do encontro dun grupo de antigos habitantes e descendentes de Querencia, constituíuse unha asociación co obxectivo de revitalizar e volverlle
dar vida á vila, recuperar a cultura, festas e costumes
tradicionais.
Como primeiro paso para logralo, a asociación propón
a construción dun local social que permita ter un punto de partida para a reconstrución da vila. Isto xeraría
as condicións iniciais necesarias de habitabilidade que
permitisen e facilitasen o retorno de novos poboadores.

Neste barrio afloran diferentes problemáticas sociais e a intención da cooperativa é comprar vivendas
para previr o deterioro do barrio e manter o tecido
social comunitario. Comezaron a súa actividade coa
compra de dúas vivendas do barrio.
Polo tanto, a propiedade será colectiva, a rehabilitación das vivendas levarana a cabo empresas de inserción, a distribución das vivendas decidirase mediante
uns baremos estabelecidos por parte da cooperativa de
forma transparente e con criterios comunitarios que
teñan en conta as diferentes situacións de necesidade.
A tenencia realizarase en cesión de uso ou seguindo
outras formas que garantan a estabilidade e a unidade de convivencia e o financiamento do proxecto será
ético e solidario, a través dun empréstito de Coop57.

A construción do local social abarcaría diferentes obxectivos: ter unha base para reclamarlles ás administracións
a súa implicación, animar a antiga veciñanza a reconstruír as súas vivendas, darlles cobertura habitacional aos
novos poboadores nas fases iniciais e, en definitiva, ter
un lugar de encontro para os socios e socias e que sexa
un espazo axeitado para poder desenvolver o propósito
da recuperación da vila.
A finca a rehabilitar para o estabelecemento do local social é de propiedade colectiva, xa que a asociación é titular da finca, e nas obras de rehabilitación haberá unha
participación comunitaria porque parte das reformas
levaranas a cabo os propios membros da asociación e
o seu financiamento será ético e solidario mediante as
achegas dos socios e socias da entidade e un empréstito
de Coop57.

boletín
informativo

30

outubro 2016

3

[O recuncho da Economía
Social e Solidaria]
reflexión
economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

Constituírse en rede para ser máis fortes. Articular estratexias conxuntas que nos permitan mellorar. Cooperamos e iso fainos competentes,
non competitivos. E así, pouco a pouco, vamos construíndo e propiciamos o crecemento doutra economía que xa está aquí.

IV Feira de Economía
Social e Solidaria de
Madrid
Unhas 15.000 persoas encheron as instalacións de Matadero
durante a Feira de Economía Social e Solidaria de Madrid, que
se celebrou os días 4 e 5 de xuño de 2016 e na que participaron 150 entidades en representación dun sector económico
que cada ano que pasa segue crecendo e demostrando a súa
forza e capacidade de xerar cambio social.
A feira madrileña só é unha pequena mostra de todas as iniciativas e proxectos de economía social e solidaria que hai
en Madrid que abranguen todos os sectores das nosas vidas
e ofrecen a posibilidade de facer unha economía máis xusta
e sustentábel. Desde as finanzas até a alimentación pasando pola enerxía, as telecomunicacións, a moda, a produción
agroecolóxica, a restauración e todos os servizos que están
presentes no noso cotián.
Coop57 Madrid, como en todas as edicións, participou activamente na Feira. Nesta cuarta edición
participou cun posto informativo e nunha charla sobre finanzas e seguros éticos xunto a Fiare
e Seryes.
http://laferiamadrid.mercadosocial.net

Municipalismo e
Desenvolvemento
Comunitario en Aragón
XXI XORNADAS DE ECONOMÍA
SOCIAL E SOLIDARIA
Do 6 ao 9 de xuño celebráronse en Zaragoza as XXI Xornadas
de Economía Social e Solidaria, baixo o título Municipalismo e
Desenvolvemento Comunitario. Nestas puidéronse coñecer, de
primeira man proxectos de desenvolvemento comunitario que
pretenden dignificar a vida das persoas, así como iniciativas
para a transformación do territorio desde a economía social e
solidaria, nas que se conta co apoio de determinadas políticas
públicas. Coop57, coma sempre, estivo presente nas xornadas
que, ademais, foron unha boa antesala dos debates que como
cooperativa estamos a levar a cabo durante todo o semestre arredor
da relación entre Coop57 e as administracións públicas locais.
http://www.economiasolidaria.org/jornadas_aragon_2016

II Encontro de
Municipalismo e
Economía Social
en Andalucía
O pasado mes de abril celebrouse en
Peligros, Grandada, o II Encontro de
Municipalismo e Economía Social co
obxectivo de seguir construíndo outras
economías e outras sociedades desde o
local, para repensar a política e o qué
facer fronte as crises que se acumulan
en vilas e cidades.
Abordáronse temas como a creación de cooperativas, a compra pública ética e as cláusulas sociais, como coxestionar os
servizos públicos, a promoción dunha alimentación baseada
en mercados e producións próximas e sustentábeis, a autoorganización e os espazos sociais e, en definitiva, a construción
dunha economía con base en principios sociais e éticos, orientada ao emprego de calidade e que se traballe desde propostas
solidarias, feministas e participativas.
Coop57 Andalucía colaborou activamente na construción deste novo evento, tanto como organizadora e promotora como
participando directamente en charlas e debates durante toda
a xornada. http://www.encuentromesa.es

A Economía Solidaria
catalá pon a quinta!
V EDICIÓN DE LA FIRA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA DE
CATALUNYA
A Fira de Economía Solidaria de Catalunya deste ano será
moi especial. Neste 2016 a FESC chega a súa quinta edición;
cinco anos que serviron para compartir con todas as persoas
visitantes da feira un novo modelo de economía máis sustentábel, máis xusto e que pon as
persoas no centro da vida. Baixo
o lema “Terra compartida, terra
cooperativa”, os contidos da Feira deste ano xirarán arredor da
economía solidaria e o territorio,
e abordarán as cuestións estratéxicas que afectan ao impulso das
economías alternativas. Proponse articular o programa arredor
de catro eixes: territorio en cooperación, recuperar soberanías,
creación de mercados sociais
e educación e cultura para a
transformación social. Coop57
estará presente na Feira co seu
posto e tamén participando en
diferentes actos e charlas. Esperámosvos!
http://www.firaesc.org
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Explicamos algunhas das particularidades de Coop57. Aquelas características
que nos fan diferentes e que dan valor
ao noso proxecto. Un espazo para que
todos os socios e socias vaian coñecendo as particularidades de Coop57.

Entendendo as particularidades de Coop57

reflexión

Garantías ás achegas de
socios e socias

economía
solidaria

seccións

Coop57 recolle o aforro para canalizalo cara o financiamento de proxectos transformadores de economía
social e solidaria. Este proceso de intermediación financeira faise baixo o paraugas dunha cooperativa
de servizos financeiros e non desde un modelo bancario regulado. Polo tanto, Coop57, ao non ser un
banco, non dispón da cobertura do fondo de garantía
de depósitos do Banco de España.

Por un lado, a valoración técnica que se realiza antes de conceder un préstamo. Xa se comentou que Coop57 leva a cabo
unha actividade crediticia arriscada, pero isto non quer dicir
que non se realice baixo criterios estritos e sopesados de viabilidade financeira.

Nesta edición de pedaCOOPxía veremos de que medidas dispón Coop57 para poder garantir ao máximo as
achegas de todos os socios e socias e así ofrecer o
entorno máis seguro posíbel para quen decide achegar
o seu diñeiro ao capital social de Coop57.

• Coop57 destina os seus excedentes a reservas: os beneficios
que se xeran reinvístense na cooperativa.
• Creación do Fondo de Garantía de Préstamos: esíxese ás entidades que reciben financiamento que fagan unha achega
adicional no capital social de Coop57 para nutrir un fondo
solidario que serviría para facer fronte a posíbeis faltas de
pagamento.
• Estabelece un límite máximo de empréstito que pode recibir unha entidade socia e, así distribúese o risco. Como
máximo, unha entidade pode recibir en préstamos até o 2%
dos recursos dos que dispón Coop57.
• Dota as provisións ao máximo para posíbeis faltas de pagamento: no presuposto que se prepara cada ano destínanse
recursos para dar resposta ás faltas de pagamento que poidan acontecer durante un ano.

A actividade principal de Coop57 é a de subministrar solucións financeiras ás empresas e entidades da economía social
e solidaria e traballar a favor dunha transformación social
no positivo. No contexto dos últimos anos, de forte restrición
crediticia, Coop57 encontrouse coa obriga, o deber e o desexo
de facilitarlles, tanto como pode, o acceso ao financiamento
das súas entidades socias. Proba disto é que, nos últimos anos,
só se rexeitaron entre o 5% e o 10% do total de solicitudes de
financiamento que se propuxo. As solicitudes aprobadas son,
a miúdo, proxectos novos e proxectos pequenos e en moitos
casos, son proxectos onde o risco asumido é elevado. A realidade das empresas e entidades da economía social e solidaria
sitúanos nesta tesitura, pero a decisión de Coop57 é, precisamente, ser arriscada para dar resposta ás necesidades das
entidades socias.
Como se dixo antes, Coop57 leva a cabo unha actividade financeira entre os seus socios e socias como cooperativa de
servizos e como tal está regulada pola lei de cooperativas. Non
é un banco e, polo tanto, non dispón da cobertura do fondo de
garantía de depósitos do Banco de España.
O fondo de garantía de depósitos é unha medida que se aplica en moitos países para protexer os depósitos bancarios no
suposto de que os bancos non poidan restituír os depósitos
ao seu vencemento. No caso do estado español, esta garantía
elévase até os 100.000 euros. Dito doutro xeito: se un banco
quebrase, o fondo garante os depósitos dos seus clientes até un
máximo de 100.000 euros.
Pero o feito de non estaren inscritos a este fondo nin estar
regulada pola normativa bancaria, non impide que Coop57
deseñe os seus propios mecanismos autorregulatorios seguindo os principios de autoxestión, democracia e participación.
Esta vontade autorreguladora fai que existan unha serie de
medidas para garantir ao máximo as achegas de socios e socias:

Fondo de Garantía

BANCO DE ESPAÑA

100.000€

Por outro lado existen unha serie de medidas concretas para
protexer as achegas dos socios e socias:

socias
préstamos
destacados
datos

A porcentaxe de falta de pagamento é relativamente baixo
(arredor do 2%) e até o momento, coas provisións que cada
ano se van dotando foron suficientes para facerlles fronte.
Polo tanto, todas as outras garantías mencionadas son medidas de seguridade que até agora non se tiveron que utilizar e
que se activarían antes de que as achegas dos socios e socias
se puidesen ver afectadas.
Hai que recordar que o diñeiro achegado polos socios e socias
é en concepto de capital social e, polo tanto, responde da boa
marcha da cooperativa. É por iso que, ao longo dos anos, fóronse desenvolvendo e articulando todas esas medidas para
poder garantir, ao máximo, as achegas dos socios e socias de
Coop57.
Ademais, Coop57 é unha cooperativa que articula os mecanismos necesarios para que os socios e as socias poidan coñecer
adecuadamente e en todo momento a súa situación e poidan
participar colectivamente na toma de decisións.

MEDIDAS

máximo 2%

Provisión
falta de pagamentos

Fondo de garantía
préstamos

Excedentes
Reservas
boletín
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A sección territorial de Andalucía pechou o primeiro semestre
de 2016 cun total de 71 entidades socias de servizos, con 6
novas incorporacións, 242 socios e socias colaboradoras.
Durante este primeiro semestre concedéronse un total de 7
empréstitos novos por un valor total de 216.029,51 euros. Ademais, a 30 de xuño de 2016 estaban vixentes dúas pólizas de
crédito cun saldo disposto conxunto de 15.072,91 euros.
Seguiuse desenvolvendo o traballo das distintas comisións de
traballo, en especial a comisión técnica e social para a avaliación dos novos préstamos e entrada de novas entidades socias.
Á súa vez, seguiuse consolidando o traballo realizado polas
comisións feminista e de comunicación.
O primeiro semestre de 2016 foi un período moi intenso en
canto a actividade diaria de Coop57 Andalucía. O número de
participantes en xornadas, charlas, debates e coloquios aumentou en relación aos períodos anteriores onde se expuxo o
modelo da cooperativa, os principios e valores que se defenden e a coherencia da mensaxe de utilizar os nosos aforros
para mudarmos o territorio no que vivimos, financiando entidades de economía social e transformadora.

COOP57-ARAGÓN
A sección territorial de Aragón pechou o primeiro semestre de
2016 cun total de 48 entidades socias de servizos e 434 socios
e socias colaboradoras.
Concedéronse tres novos préstamos por un total de 190.000
euros e a 30 de xuño de 2016 estaban vixentes 5 pólizas de
crédito por un saldo disposto conxunto de 27.429,31 euros.
Durante este período incorporáronse dúas novas entidades
socias de servizos, ambas localizadas en Salamanca, froito do
traballo que xa se vén realizando desde hai meses: ASDECOBA
e Algo Nuevo.
As actividades da sección xiraron en torno a tres eixes temáticos: o desenvolvemento local desde a economía solidaria, a
formación e sensibilización dentro e fóra da cooperativa e o
traballo en rede con outras organizacións.
Concretamente, participouse en varios grupos de discusión
impulsados por REAS Aragón sobre o fomento da economía
local desde a economía solidaria. Igualmente, con REAS Aragón, colaborouse no programa de formación e asesoramento
a proxectos colectivos de nova creación, que queren realizar a
súa actividade desde os valores da economía social e solidaria.

En concreto, participouse nunha vintena de actos entre os que
se poden destacar a “Xornada de Consumo en Andalucía”; o
II Encontro de Municipalismo e Economía Social en Andalucía ou as xornadas “Ecolaboratorio, por unha economía máis
xusta”, organizadas pola Universidade de Huelva. Ademais,
participouse noutros actos e charlas en Sevilla, Conil de la
Frontera, Jerez de la Frontera, Osuna, Cádiz, Trebujena, Coín e
Puerto Real, entre outros.
Por último, destacar tamén a participación na Asamblea
Xeral da Rede Portuguesa de Economía Social e Solidaria de
Montemor-o-Novo, en Portugal.

48 entidades socias de servizos
434 socias colaboradoras
E por último, e seguindo o principio de intercooperación,
participouse no Foro C2C de aprendizaxe e intercambio de
experiencias; a creación do Grupo de Coidados e Economía
Feminista da Economía Social e Solidaria Aragonesa; colaborouse con Mescoop (Mercado Social de Aragón), e firmouse
un acordo de colaboración co grupo local de Som Energia
polo cal, calquera persoa ou entidade socia de Coop57 que
queira contratar o consumo de electricidade a través de Som
Energia, pode facelo sen ter que facerse socia explicitamente
de Som Energia.

COOP57-CATALUNYA
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A sección territorial de Catalunya pechou o primeiro semestre
de 2016 cun total de 848 entidades socias de servizos e máis de
2.000 socios e socias colaboradoras.
Durante este primeiro semestre de
2016 producíronse un total de 33 novas altas de entidades socias de servizos de natureza e sectores diferentes e
un centenar de novos socios e socias
colaboradoras.
Concedéronse 60 novos préstamos
por un valor de case 3 millóns de
euros.
Ademais, a 30 de xuño de 2016 había vixentes 28 pólizas de crédito
por un saldo disposto conxunto de
629.403,34 euros.
A nivel societario celebráronse as
dúas asembleas anuais cun elevado
número de participantes. A asemblea ordinaria de xuño celebrouse por primeira vez durante
a mañá dun sábado xa que, ademais da asemblea ordinaria

71 entidades socias de servizos
242 socias colaboradoras

484 entidades socias de servizos
2.046 socias colaboradoras

tiveron lugar os debates simultáneos sobre, por un lado, a
relación de Coop57 coas administracións locais e, por outro
lado, sobre a posíbel creación dun fondo económico de loita
contra a pobreza, as desigualdades e a exclusión social.
En canto a actividade de difusión de Coop57 en Catalunya,
participouse nunha trintena de actos durante os primeiros
seis meses do ano, en formacións sobre economía social e solidaria e finanzas éticas, charlas sobre alternativos de vivenda,
sobre soberanía económica, entre outros.
Igualmente, participouse no Fòrum Social Català celebrado
en Girona o pasado mes de abril, onde Coop57 participou na
charla “Economía solidaria e os coidados” a través da Comissió Feminista de Coop57 Catalunya que segue o seu traballo
periódico e consolidado.
Coop57 en Catalunya vive un gran dinamismo que a levou a
ser interpelada por múltiples entidades da economía social e
solidaria e por un gran número de administracións, levando a cabo unha estratexia proactiva de desenvolvemento das
economías locais con lóxicas cooperativas, comunitarias e
transformadoras.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
A sección territorial de Euskal Herria pechou o primeiro semestre de 2016 cun total de 17 entidades socias de servizos após que
dúas persoas se incorporan á sección territorial como socias de
servizos en réxime de autónomas. Igualmente, a base social de
socios e socias colaboradoras seguiu crecendo até un total de
75 persoas.
En canto a actividade crediticia, concedéronse dous novos préstamos por un total de 40.000 euros aos dous novos proxectos
incorporados á sección durante este primeiro semestre do ano.

COOP57-GALIZA

17 entidades socias de servizos
75 socias colaboradoras

Koop57 Euskal Herria seguiu a súa tarefa de difusión e extensión do proxecto para que cada vez máis persoas e entidades
coñezan a cooperativa e sumen forzas para traballar a favor
dunha economía transformadora arraigada ao territorio. Neste
sentido, durante os primeiros seis meses do ano, participouse en
diferentes actos e charlas, entre as que destacamos as charlas
sobre Koop57 feitas en Andoain e Mutriku, en Orereta, participando nunhas xornadas tituladas “novas economías”, unha
mesa redonda compartida con Goiener e Errekaleor Bizirik e a
participación na Alternatiben Ohiartzuna, dando unha charla
sobre finanzas éticas, feita conxuntamente con Fiare. Esta iniciativa toma o relevo da Alaternatibe Herria celebrada o pasado
ano en Bilbao. Tamén en Iruñea se participou no Mercado Solidario organizado por REAS.
Por último, destacar a colaboración como formadores nun curso sobre finanzas éticas e emprendemento social e cooperativo,
curso impulsado por parte da axencia de desenvolvemento local
da comarca de Buruntzalea. A súa vez, participouse nun programa de formación xestionado conxuntamente entre Olatukoop e
Lanki no municipio de Bergara.

36 entidades socias de servizos
138 socias colaboradoras

A sección territorial de Galiza pechou o primeiro semestre de
2016 cun total de 36 entidades socias de servizos e 138 socios
e socias colaboradoras.
Neste período aprobouse un préstamo de 35.000 euros á entidade Aldea Integral, unha cooperativa de consumo localizada
en Vigo. O préstamo serviu para financiar os investimentos
para a posta en funcionamento do local social.
Respecto ao plan de traballo aprobado pola sección para o
ano 2016, priorizáronse catro ámbitos de actuación: identificación do perfil das entidades a asociar; ampliación da rede de
prescritoras de Coop57; dinamización da web e redes sociais
como ferramentas de comunicación e traballo para realizar
un encontro coas administracións públicas locais e concretar
as ferramentas de colaboración.
Adicionalmente, renováronse membros do Consello de Sección destacando o relevo na presidencia desta onde, Cándido
Martínez, representante de Árbore, substituíu a Ana Lorenzo,
de Sinerxia. Desde aquí agradecerlle a Ana a enerxía investida
no proxecto.
Por último, destacar a participación nas Xornadas de Cooperativismo e Economía Solidaria, promovidas polo centro

COOP57-MADRID

reflexión
economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

social autoxestionado “A Cova dos Ratos” de Vigo e no Encontro de Economía Alternativa e Solidaria organizado por REAS
Galiza no que o obxectivo principal foi actualizar os espazos
de visibilización e colaboración da economía solidaria de Galiza e consolidarse como actividade permanente no calendario
anual do tecido da economía solidaria galega.

63 entidades socias de servizos
424 socias colaboradoras

A sección territorial de Madrid pechou o primeiro semestre de
2016 cun total de 63 entidades socias de servizos e 424 socios
e socias colaboradoras.
Incorporáronse un total de 6 novas entidades socias de servizos durante este período.
Respecto a actividade crediticia, concedéronse dous novos
préstamos por un valor total de 79.768,16 euros. En concreto,
dous adiantos de subvencións ás entidades Fundación Carlos Martín e a asociación Horuelo. Ademais, a 30 de xuño de
2016 había vixentes 4 pólizas de crédito por un saldo disposto
conxunto de 30.383,65 euros.
Así mesmo, había un bo ritmo de crecemento da mesma base
social, froito do traballo realizado en meses previos, este semestre cabe destacar a celebración de varias reunións con varios concellos da Comunidade de Madrid (Alcalá de Henares,
Parla, Arganda, Fuenlabrada, Alcorcón, Batres, El Escorial) así
como co propio concello de Madrid, onde se buscan diferentes
liñas de actuación que fortalezan e visibilicen a Economía So-

cial e Solidaria madrileña.
Ademais, Coop57 Madrid, forma parte
do proceso participativo para a elaboración do Plan de Impulso de Consumo Sustentábel da cidade de Madrid,
no que as finanzas éticas son un piar
para o desenvolvemento dun modelo
de consumo sustentábel e responsábel.
Un ano máis, Coop57 participou na
Feira de Economía Social e Solidaria
de Madrid, do 4 e 5 de xuño e participou nas xornadas “Encóntrate con la
Economía Social e Solidaria” durante
a Feira de Economía en Alcalá de Henares, o mes de maio pasado.
boletín
informativo
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TOTAL 174

Andalucía

[7]
❚❚ Victoria Frensel Frensel

❚❚ Miguel Ángel Domínguez Durán
❚❚ Juan Fco. Cózar Peralta
❚❚ Estanislao Cantos Mateos

❚❚ José Luis García Hidalgo
❚❚ Miguel María Rodríguez Rodríguez

❚❚ Ass. Sociedad Ecologista
Alwadi-ira

Aragón [10]

❚❚ Diego Bernal Díez
❚❚ Isabel Foncea Hernaiz
❚❚ José Fco. Santas e Diego
Santas
❚❚ Ana Isabel Ramón Fernández

❚❚ Pilar García e Juan Manuel
❚❚ M. Formosa Esteva e Jesús
Blasco

Asturies

❚❚ Mireia Giralt Esteve
❚❚ Ernest Craus Pérez
❚❚ Sergio Serra Herrero
❚❚ Neus Martínez Fernández
❚❚ Pere López Sánchez
❚❚ Albert Papel García
❚❚ Núria e Guillem Suñe Rams
❚❚ Yago Calbet Domingo
❚❚ Paloma Rodríguez Mur
❚❚ Xavier Pacheco Carmona
❚❚ Neus Alcanyís e Josep M.
Macías
❚❚ Jordi Tutusaus Graus
❚❚ Víctor Penarroya Imaz
❚❚ Josep Coll Mestre
❚❚ Javier Tadeo Orellana de
Villallonga
❚❚ Julia Martí Vallbona
❚❚ Andreu Rosés Moretó
❚❚ Laia Arnabat Mestres
❚❚ José Luis de la Torre Castejón
❚❚ Anna García Bort
❚❚ Cristina Rojas e Jofre Rodrigo
❚❚ Concha Benedicto Marco
❚❚ Bernat Julià Morera
❚❚ Enric Font Estruch
❚❚ Jaume Forcada Codinachs
❚❚ Immaculada Zaidín e David
Palau
❚❚ Carme Palau García
❚❚ Paola Nuñez Suárez
❚❚ Carles Muñoz Gorriz
❚❚ Oleguer Serra Boixaderas

❚❚ Manel Roses Moretó
❚❚ Antonio Catalán de Pablo
❚❚ Joan Piñol García
❚❚ AMPA de l’Escola Barrufet
❚❚ Francesc Serra Carrera
❚❚ Andrés Sulé Duesa
❚❚ Montserrat Mascó Guix
❚❚ Josep Alsina Rovira
❚❚ María Mercè Solà e Josep
Alsina
❚❚ Pangea
❚❚ María Loza e Oriol Prado
❚❚ François Verhelst
❚❚ Joana Baquer Danés
❚❚ Elena Isabel González Vives
❚❚ Albert Solà Gil
❚❚ Ricard Terés e Taïna Malsa
❚❚ Marc Plana Caballero
❚❚ Ferran Escanès García
❚❚ Alejandra Herrero de Diego
❚❚ Alfred Artiga Elies
❚❚ Marina Potrony Domènech
❚❚ Rosa Aitana Guivernau Huguet
❚❚ Elena Romagosa Pérez
❚❚ Carles Gil Ribas
❚❚ Jesús López Clemente
❚❚ Encarnación Gracia, José Antonio Artal e Fco Javier Artal
❚❚ Francisco Javier Artal Gracia
❚❚ Fernando Paniagua e Josep
Dielsa
❚❚ Isabel Marcos e Sònia Martínez
❚❚ Cristina Montserrat Gili

❚❚ Francina Planas Piedra
❚❚ Pere Camprovin Portillo
❚❚ Jose Joaquín Blasco Gil
❚❚ Montserrat Querol Mahiques
❚❚ Miquel Ruano Torres
❚❚ Elisabet Pena Orti
❚❚ Javier Rodríguez Ferreiro
❚❚ Pol Roura Casanovas
❚❚ Jaime Palau Torras
❚❚ Miquel Perelló Segura
❚❚ David González Domingo
❚❚ Juan Casamitjana Fernández
❚❚ Dani Montserrate Vallejo
❚❚ Daniel Pardo Rivacoba
❚❚ Oriol València Bozal
❚❚ Moisès Nadal Tarrago
❚❚ Amadeu Andrès García
❚❚ Georgina Marín Nogueras
❚❚ Gemma Pascual Camprubí
❚❚ Ignasi Ripoll Llorens
❚❚ Sílvia Lajarin Adell
❚❚ Mª Jesús Merino, Rodrigo
Rodrigo e Berta Rodríguez
❚❚ Marc Ribera Valette
❚❚ Jordi Cardona Miracle
❚❚ Elena Sánchez Escobar
❚❚ Elena Febrés Fraylich

❚❚ Miguel Ángel Alonso Turón
❚❚ Koldo Asensio Cerón
❚❚ Miguel Ángel Mallen Martín
❚❚ Jonás Herrero e Marta Palacín

Catalunya

[114]
❚❚ Manuel Marquès e Petra Sabine
❚❚ Christel Keller e Guillem Fernández
❚❚ Josep Vilardaga Cunill
❚❚ Nuria Berdonces Domingo
❚❚ Aina Barcelò Cuerda
❚❚ Cristina Taüll Jove
❚❚ Miren Uharte e Jorge Jaimejuan
❚❚ Francisca Blasco Abad
❚❚ Pep Figueras Miró
❚❚ Elisenda Lorés Panadés
❚❚ Roser Codina Prat
❚❚ Quim Santagueda Pérez
❚❚ Jaume Más Riera
❚❚ Paulo Afonso Backes Scholze
❚❚ Mercè Fuentes e Oleguer Ribera
❚❚ Asoc. Perifèries del Món
❚❚ Marc Font Ribas
❚❚ Diego Tabera Moreno
❚❚ Raquel Rubí Curcó
❚❚ Meritxell Ferrer, Pau Costa e
Blai Costa
❚❚ Laura Ruiz Decamps
❚❚ Elia Herranz Martinez e Juan
Martínez
❚❚ Violeta Segura Celma
❚❚ Christian Cardona Bohmer
❚❚ Georgina Hidalgo Martínez
❚❚ Dani Codina Zapater
❚❚ Pau Zabala Guitart
❚❚ Domingo Alonso Chapa

Euskal Herria

[16]
❚❚ Eneko Ibarguren Eskubide
❚❚ Ángel Angulo Vicente
❚❚ Eneko Lilly Lareki
❚❚ Cristina Palacios Bocos
❚❚ Zihara Enbeita Gardoki

Madrid

[20]
❚❚ Jaime Foriscot Blanchart
❚❚ Antonio Cuéllar Cano
❚❚ Luis Mendoza Cembranos
❚❚ Mariano González Tejada
❚❚ Susana Simón Tenorio
❚❚ Alberto Pérez Pérez
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[2]
❚❚ Jose A. Rodríguez y Begoña
García
❚❚ Adrián Gallo Rodríguez

❚❚ Iker Sarriegi Etxabe
❚❚ Fernando Villar Olaeta
❚❚ Mikel Ayllon Corral
❚❚ Xabier Ortega e Patricia Andrès
❚❚ Javier Santamaria Monteagudo
❚❚ Isabel Irribaren Imaz
❚❚ Urko Aierbe e Itxaso Aierbe

❚❚ Joseba Garciandia Archanco
❚❚ Jaoine Martínez Sáez de Maturana
❚❚ Eduardo Esnaola Alberdi
❚❚ Sergio Lázaro Sanz

Galiza

❚❚ Miguel López e Mª Angeles
Hortigüela
❚❚ Gala Arias e Adriana Sanz
❚❚ Juan José Andrés Sánchez
❚❚ Alesander Hernández Lizarraga
❚❚ Alba Martínez Atienza Pérez
❚❚ Gline Alain François e Mª Carmen
García
❚❚ Francisco José Cimas Esteban

❚❚ Ignacio Prieto Egido
❚❚ Noelia Alvárez Díaz
❚❚ Jesús Manuel Machín Ortíz
❚❚ Jorge Ignacio Gómez Ciriano
❚❚ Mariano de Blas Aladrén
❚❚ David Trigueros Cabezón
❚❚ José Pedro López Montero

Pais Valencià

[1]
❚❚ Amparo Rodríguez de Dios

[4]
❚❚ David Pascual Bou
❚❚ Jorge Bas Torró
❚❚ María del Mar Rodríguez Molina
❚❚ Manel Bas Torró

NOVAS ENTIDADES
SOCIAS
50 novas entidades socias
[Andalucía]

6 novas entidades socias
ALPUJARRA DELICACY,
S. COOP. AND.
Cooperativa de traballo situada
en Berja (Almería), que traballa
na elaboración de chocolates, de forma artesá e con distintas variedades e formatos. A comercialización lévase a cabo na fábrica, directamente e en distintos mercadiños locais.
http://www.lavirgitana.com

JARSIA ABOGADOS, S.
COOP. AND.
Cooperativa de avogadas e
avogados, situada en Sevilla, na que a orientación ética das relacións xurídicas e económicas configúrase
como a principal característica da empresa. O sentido ético é a base deontolóxica
do exercicio da profesión deste proxecto.
http://jarsiaabogados.com

[Aragón]

ASOCIACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO
COMUNITARIO “AVANCE”

2 novas entidades socias
ASDECOBA, Asociación
de Desarrollo Comunitario Buenos Aires

Traballa para acabar coas situacións de exclusión social que
se dan na provincia de Xaén.
Un instrumento ao servizo da transformación social dos barrios da zona sur da
cidade de Xaén nos que se concentra unha
porcentaxe de veciñas en situación de exclusión social superior ao resto da cidade.

Organización que traballa no ámbito da exclusión social no barrio
de Buenos Aires da cidade de Salamanca.
Articulan accións desde varias dimensións:
a prevención, a axuda, a promoción e integración e a potenciación da participación da
poboación na análise da situación e busca
de solucións desde a propia comunidade.

http://www.asociacionavance.org

http://www.asdecoba.org

LAMEDINA, S. COOP. AND.

ALGO NUEVO, EI

Cooperativa situada en Sevilla dedicada á distribución e comercialización de produtos de comercio
xusto, ecolóxicos e de proximidade, que defende
a soberanía alimentar e promove un cambio de
hábitos no consumo diario. Quere ser un punto de encontro entre entidades e persoas para
que este tipo de produtos sexan máis accesíbeis

Empresa de inserción que xorde para dar
servizo á comunidade. Os seus esforzos destínanse á creación de novos postos de traballo e á mellora do servizo. Ofrece servizos de
hostalaría e posibilita a inserción laboral de
persoas en situación de desemprego, persoas
con adicións, persoas privadas de liberdade,
entre outras. http://www.cateringalgonuevo.es

é a primeira Federación Catalá en logralo. El
Korfbal é un deporte de equipo que se basea
nos principios da cooperación, a non violencia e a coeducación. Os equipos son mixtos
e é un claro exemplo das posibilidades de
evitar a segregación por sexos no deporte.
http://www.korfbal.cat

FORMACIÓ I TREBALL, EI
A Fundación Formació i Treball,
creada en 1992 en Barcelona,
ten como principal obxectivo a formación e
a inserción laboral de persoas con especiais
dificultades para incorporarse ao mercado
laboral ordinario. Para lograr a súa misión,
a fundación participa en diferentes entidades vinculadas. Entre elas, a empresa de
inserción, que dá traballo a 140 persoas.
http://www.formacioitreball.org

ESPAI LASAL, SCCL
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Espazo de aprendizaxe enfocado
desde o traballo corporal terapéutico e a creatividade. O proxecto propón artes
plásticas e expresivas como a danza, o teatro,
a pintura ou a linguaxe audiovisual, cos principios de escoita e conciencia propios de técnicas como o shiatsu, o ioga, a reeducación
postural, a meditación ou a terapia Gestalt.
http://espailasal.cat

https://www.lamedina.coop

ASOCIACIÓN HUERTA LA
SOBERANA
Asociación do municipio de Lebrija, en Sevilla, dedicada á agricultura ecolóxica e promove a soberanía alimentar. Distribúe alimentos en tendas de comercio
xusto a máis de 100 familias, elaborando cestas
con produtos de produción propia e doutros
produtores ecolóxicos próximos. http://fincalasoberana.blogspot.com.es

ZAMBRA, INICIATIVAS
PARA LA ACCIÓN SOCIAL
Colectivo social para impulsar iniciativas comunitarias co obxectivo de desenvolver apoio
mutuo entre as persoas. Situada en Málaga e
creada en 1995, quere ofrecer resposta á necesidade de crear espazos de formación participativos e horizontais. Dedícase á organización
de seminarios, a edición e a distribución de
libros e á intervención social nos barrios.
http://www.asociacionzambra.org

[Asturies]

1 nova entidade socia
KIKIRICOOP, S. COOP.
ASTURIANA

MENJA FUTUR, EI
Empresa de inserción vinculada
á Fundació Futur que se crea
para dar resposta á pobreza alimentar. O
obxectivo da entidade é a inserción de persoas en risco de exclusión e garantir que as
persoas sen recursos teñan acceso a comida
de calidade. Igualmente, este mesmo tipo
de servizo ofrécese a usuarios ordinarios
que van ás tendas de venda ao público.
http://www.menjafutur.org

FUNDACIÓ ARRELS

Proxecto cooperativo que busca
impulsar a produción de alimentos
ecolóxicos e o desenvolvemento económico
e social do entorno onde se sitúa: o concello
de Cabranes. A cooperativa desenvolve dous
proxectos. Un cátering ecolóxico e fundamentalmente vexetariano e a elaboración dunha
crema de cacao e abelás ecolóxica, a Asturcilla.

Entidade que, desde 1987, dedícase á atención de persoas sen
fogar da cidade de Barcelona. Os obxectivos da entidade vertébranse en tres eixes:
atender as persoas sen fogar para que volvan ser o máis autónomas posíbel, sensibilizar á cidadanía e achegar propostas
que axuden a transformar esa realidade.

http://kikiricoop.blogspot.com.es

http://www.arrelsfundacio.org

[Catalunya]

33 novas entidades socias
FEDERACIÓ CATALANA
DE KORFBAL
Constituída en 2004, após dun longo
camiño iniciado en 1982. O recoñecemento internacional conseguiuse en 2005,

PEPITA ML SCCL, “Arcàdia”
Cooperativa formada para a creación do centro educativo autoxestionario, cooperativo e comunitario,
Arcàdia e para impulsar unha proposta de
escola dentro dun marco de renovación pedagóxica que fomente a existencia de persoas
autónomas con mentes críticas e flexíbeis.
arcadiacanbatllo@gmail.com
boletín
informativo
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE
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Entidade situada en Flix, creada no ano
2011, céntrase na difusión, investigación e
formación da música tradicional das terras
do Ebro e de músicas modernas a través da
organización de festivais, sempre relacionadas co territorio e para potenciar músicas de
tradición oral.

ASSOCIACIÓ
D’AMPUTATS SANT
JORDI

SUNO, enginyeria de
serveis energètics

Cooperativa creada no ano 2010 e situada
en Alt Empordá que realiza traballos forestais baixo criterios sustentábeis co obxectivo
de que os bosques desenvolvan as súas funcións principais: bioecolóxica, de protección
do solo, da auga e do ar, de produción de
madeira, de fertilidade do solo e do benestar físico e psíquico para as persoas. info@

www.livehoyempiezounanuevavida.com

CASAL POPULAR DE LA
CREU ALTA, “EL TALLARET”
Entidade creada para conseguir
a cesión da fábrica abandonada
de Cal Balsach para un uso autoxestionado
polas persoas e entidades de La Creu Alta de
Sabadell. O Casal será a entidade en torno a
cal xirará a xestión deste espazo. O espazo
pretende crear unha entidade capaz de xerar alternativas no barrio desde un punto de
vista crítico e transformador. http://eltallaret.
cat

ASSOCIACIÓ CULTURAL
L’INDEPENDENT DE GRÀCIA
Publicación semanal de distribución gratuíta que cobre as noticias do distrito de Gràcia en Barcelona.
Autodefínese como unha publicación
independente e plural con intención de
facer información de proximidade, achegando a cidadanía aos acontecementos.
http://independent.cat/gracia/
outubro 2016

AURORA, gestión de
proyectos sociales

BOSQUEROLS, SCCL

Asociación que quere acompañar
o colectivo de mulleres “postcáncer” de mama para reiniciar a súa vida e
comezar unha nova etapa aceptando as súas
limitacións sociais e físicas. A ferramenta de
comunicación é un blog/revista e un servizo
de atención para atender toda clase de consultas, vía teléfono ou correo electrónico.

30

www.revistacaramella.cat

Entidade con sede en Vic que
ten como obxectivo incrementar o benestar da sociedade a través da
implementación de proxectos sociais
innovadores e a prestación de servizos
á comunidade, principalmente a xente moza e o tecido social do territorio.

LIVE! HOYEMPIEZOUNA
NUEVAVIDA.COM

10

A asociación nace no ano
2015 froito dun proceso de fusión de tres
entidades do ámbito cultural e da música co obxectivo de crear unha ferramenta
de difusión entre estudosos, entidades e
público en xeral. A unión das tres asociacións impulsou a creación da revista Caramella, sobre música e cultura popular.

Entidade creada en 1992 ante a necesidade de mellorar as condicións
de vida das persoas con amputación. A entidade dedica os seus esforzos a ofrecerlles apoio a
persoas con diversidade funcional física –principalmente, persoas con amputación- e as súas
familias, para conseguir a plena integración
deste colectivo. www.amputats-santjordi.org

bosquerols.cat

boletín
informativo

ASSOCIACIÓ CARAMELLA

Produtores artesáns de proteína vexetal. Elaboran toda unha serie de pratos cociñados sen
ningún produto de orixe animal. Traballan con
cooperativas e grupos de consumo de Barcelona e el Vallés, teñen obradoiro no Montseny
e contan cunha tenda en Arbúcies onde, ademais dos produtos propios, ofrécense produtos a granel, plantas medicinais e especias.
http://www.laveganeria.com

LES GUINEUS, SCCL
Cooperativa de traballo, situada en Barcelona e creada por un grupo de persoas que se
coñecen do entorno asociativo e asembleario
do Guinardó, todas elas sen traballo ou traballando en condicións precarias. Poñen en
marcha unha iniciativa de autoemprego para
poder xestionar un espazo de restauración no
barrio.

FACTO assessors, SCCL

http://www.projecteaurora.com

Enxeñería localizada en Figueres, creada en
2015, especializada en proxectos de enerxías renovábeis e xestión enerxética. Desenvolven proxectos de enerxía solar térmica,
fotovoltaica, biomasa, eólica e realizan tarefas de implantación de medidas de aforro e
eficiencia enerxética. www.suno.coop

ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS
Entidade que desenvolve un modelo produtivo que impacta sobre
tres problemas sociais: o dispendio de comida,
o déficit alimentar que sofren moitas persoas
e a carencia de oportunidades dalgúns colectivos en risco de exclusión social. Incide na
dignificación das persoas que se atopan nunha situación de exclusión e, ao mesmo tempo,
sensibiliza a poboación. https://aprofitemelsaliments.wordpress.com/espigoladors

LA LLANÇADORA, SCCL
Cooperativa de traballo no ámbito da hostalaría, localizada en Sentmenat, que quere
xestionar un restaurante cooperativo que
será punto de encontro para o Casal Popular el Renadiu, a Colla Gegantera e outras
entidades da localidade. O proxecto nace co
obxectivo de crear ocupación e ofrecer unha
oferta cultural gastronómica alternativa.

COOPERATIVA OBRERA
DE VIVIENDAS COV
Cooperativa de vivendas fundada en 1962 e que durante máis
de 50 anos de traxectoria construíu máis de
1.000 vivendas no Prat de Llobregat, ofrece solucións a máis dun milleiro de socios
e socias. Actualmente, dá resposta aos seus
asociados, xa maiores, e brinda un Centro
de Día e un Servizo de Atención Domiciliaria, ademais de dous centros de xente maior.
www.cov-elprat.com

LA VEGANERIA

Cooperativa creada en 2016 que
traballa como asesoría para dar
resposta a todas as necesidades xenéricas e
específicas das organizacións da economía
social e ofrecer solucións adaptadas a súa
propia natureza, por cuestións de dimensión
e de funcionamento. www.facto.cat

GRUP DISSENY CABRILS,
SCCL
Proxecto cooperativo de arquitectura e deseño sustentábel
arraigado en Cabrils e de recente creación.
Ofrece todo o ciclo de traballo para poder
ofrecer até o último equipamento necesario, priorizando a sustentabilidade en tres
vertentes: social, económica e do medio.
http://www.grupdissenycabrils.cat

ENRIC CAMPILLO
(Autónomo)
Agricultor dedicado á produción
de mazá ecolóxica que recibe o aval social
da Asociación Agraria e Ecolóxica de Poma
de Muntanya, entidade xurdida para revitalizar a economía de Vall de Lord e outras
rexións. O proxecto localízase nun entorno
extremo para esta actividade (1.300m), traballa en réxime ecolóxico e baixo o amparo
de selo de certificación ecolóxica CCPAE.
http://www.hortadecapolat.com/

ARNAU VILASECA
(Autónomo)
Arnau desenvolve unha dobre acción,
agraria e gandeira, posto que combina
o funcionamento dunha granxa de coellos co
cultivo de cereais e a recuperación de hortos
abandonados, co proxecto Torna Terra, que
reivindica o traballo de labrador responsábel
como elemento fundamental da custodia do
territorio. A súa vez, ten o aval social da Asociación Agraria e Ecolóxica de Poma de Muntanya.
http://tornaterra.cat

FUNDACIÓ QUEPO
Fundación creada en 2007 no ámbi-

NOVAS ENTIDADES SOCIAS
to da comunicación audiovisual coa intención de construír unha ponte de conexión
entre dous sectores: o audiovisual e o social.
O obxectivo é poder desenvolver proxectos
de comunicación audiovisual para a transformación social fortalecendo as estratexias
para chegar ao público concreto de cada
proxecto. http://www.quepo.org

RESIDÈNCIA CASA SANT
JOSEP, empresa de
inserción
Empresa de inserción situada en Barcelona
e creada en 2014 que ten como misión a inserción sociolaboral de colectivos en situación ou risco de exclusión sociolaboral, proporcionándolles apoio persoal e un traballo
retribuído que lles permita reincorporarse a
unha vida social e laboral activa.
http://www.fundacioprahu.org

ECOINSTITUT, SCCL
A cooperativa, creada en 2008, ten
como obxectivo a defensa do medio
e a incorporación da sustentabilidade para
conseguir cambios reais cunha repercusión
social, económica e ambiental positiva a través da asesoría ambiental, o acompañamento
técnico e proxectos de busca aplicada. www.
ecoinstitut.coop

LLARS FAMILIARS, SCCL
Cooperativa de vivenda de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolve un
modelo de vivenda en réxime de cesión de
uso. A finalidade do proxecto á a compra e
rehabilitación de vivendas para facilitarlles
o acceso á vivenda a familias con poucos recursos e, polo tanto, posibilitar a normalización e a integración social de colectivos en
risco de exclusión. hsjcoop@tinet.cat

dade organiza varios festivais literarios, actividades educativas nas escolas, bibliotecas
e espazos culturais, para promover a literatura infantil e xuvenil, fomentar a lectura
e achegar a literatura a todos os públicos.
www.tantagora.net

SPORA SINERGIES, SCCL
Cooperativa nacida en 2005
que traballa no ámbito da
consultoría social. Pretende contribuír a unha
mellora da calidade de vida das persoas mediante a creación de coñecemento e de sistemas de colaboración entre a cidadanía, as
administracións e as entidades do tecido social
e privado. http://www.spora.ws

QUESONI, SCCL
Cooperativa de nova creación
localizada en Llinhars del Vallés, formada
por un equipo humano cualificado e con
máis de cinco anos de experiencia na sonorización e a produción de espectáculos
e acontecementos en directo. Ofrece apoio
global para a celebración de actos: produción, sonorización, iluminación, apoio audiovisual, alugamento de materiais e asistencia técnica. www.quesoni.cat

[Euskal Herria]

2 novas entidades socias
MIKEL ALKORTA
AIZPÚRUA (Autònom)
Proxecto agroecolóxico localizado en Asteasu, Guipúzcoa cunha longa traxectoria
abastecendo grupos de consumo e que se
centra na produción de hortalizas e carne.
O proxecto ten o aval social das entidades
Baserri e Uztarrikoop.

ASSOCIACIÓ D’AGITACIÓ
CULTURAL DE PONENT

ANER MIMENZA
BILBATUA (Autònoma)

Asociación creada en 2014 situada en
Lleida que ten como principal obxectivo
crear un espazo para acoller as necesidades das diferentes persoas e proxectos
sociais que existen actualmente na cidade: xerar sinerxías, fortalecer vínculos e
favorecer a colaboración e a axuda mutua.

Proxecto no ámbito da alimentación e a
agricultura ecolóxica que pretende desenvolver e estender os seus produtos locais a
grupos de consumo e feiras locais. Actualmente, o proxecto céntrase na produción de
pasta, pan, hortalizas, mel, entre outros, coa
intención de aumentar e diversificar aínda
máis a súa oferta de produtos.

www.ateneulabaula.cat

LA BLACK FLAG, SCCL
Cooperativa de traballo de recente creación pero cunha traxectoria de máis de 8 anos na venda,
elaboración, degustación, distribución, importación e exportación de cervexa artesá. A
conformación en cooperativa responde á idea
de potenciar o proxecto e xerar un espazo colectivo de autoemprego.

ASSOCIACIÓ TANTÀGORA
SERVEIS CULTURALS
Asociación situada en Barcelona que, desde 1991, traballa no ámbito da
cultura e literatura infantil e xuvenil. A enti-

[Madrid]

6 novas entidades socias
DEVTOPIA, S. COOP. MAD.

COOPERACIÓN
Asociación que busca revelar á
sociedade os machismos que seguen existindo para subverter as
relacións de poder. Situar a sustentabilidade
da vida na axenda política, social e persoal.
Asesora a mulleres para favorecer o seu empoderamento tanto laboral como persoal.
http://imcasociacion.org

ASOCIACIÓN HORUELO
Asociación que, desde o ano
2000, traballa no ámbito da intervención social. Dedícase á acción social
centrando a súa actividade na atención de
menores inmigrantes non acompañados.
Defende un enfoque menos paternalista da
acción social e responde principalmente as
súas necesidades educativas, laborais e profesionais. http://www.horuelo.org/

GASTROCHIGRE 2016, SLL
Hostalaría cun enfoque de respecto
ao medio, promoción de produtos
locais e rurais que recupera a filosofía gastronómica tradicional, seguindo a
corrente gastronómica “do morro á cola”
con base no aproveitamento integral de todo
o animal en receitas variadas, que favorece
un menor número de sacrificio de animais.

reflexión
economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

MERCADO SOCIAL DE
MADRID, S. COOP. MAD.
Cooperativa integral constituída por entidades e consumidoras que desexa fortalecer as relacións
entre empresas e consumidoras dentro do
ámbito da economía social e solidaria para
fomentar o crecemento do mercado social.
Na actualidade conta cunhas 100 entidades
e 300 socias consumidoras.
https://madrid.mercadosocial.net

ASOCIACIÓN
LEVANTANDO
QUERENCIA
Querencia é unha vila moi pequena situada na Serra Norte
de Guadalajara, que nos anos
60 foi perdendo poboación até chegar a ser
considerada vila abandonada. Desde 2011,
a partir do encontro dun grupo de antigos
habitantes e descendentes de Querencia,
constituíuse a asociación co obxectivo de
revitalizar e volverlle dar vida á vila.
http://levantandoquerencia.blogspot.com.es/

Cooperativa que traballa no
ámbito da tecnoloxía móbil e
internet. Os seus servizos son a consultoría
tecnolóxica e o desenvolvemento de solucións dixitais en internet: webs corporativas,
redes sociais, comunidades, plataformas
web colaborativas, comercio electrónico,
intranets e aplicacións. https://devtopia.coop/

ASOCIACIÓN INSTITUTO
MUJERES Y
boletín
informativo
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TOTAL: 4.222.519,67 €

117 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
reflexión
economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

Préstamos a curto e longo prazo

982.029,51€

Andalucía: 106.029,51 €
LA EXTRA-VAGANTE
LIBROS, S. COOP. AND.

35.000 €
a 85 meses

AND84 Libraría cooperativa localizada no centro de Sevi-

lla, formada por tres persoas socias traballadoras, 22 micro
mecenas, 4 socias colaboradoras e unhas 300 socias consumidoras. A libraría pretende crear un sentido de pertenza
colectiva e unha rede de intercambio cultural. O empréstito
financia a reestruturación financeira da entidade e as necesidades de circulante.

TRANSFORMANDO, S.
64.529,51 €
COOP. AND.
a 66 meses
AND85 Cooperativa que se enmarca dentro da economía

solidaria e o comercio xusto. Pretenden compaxinar a solidariedade e a cooperación co modelo empresarial, co desexo
de converter a economía solidaria e o comercio xusto nunha realidade social onde cada vez se sumen máis empresas e
consumidoras. O empréstito financia a potenciación e consolidación da rede comercial e a ampliación da capacidade de
produción.

CERVEZAS MOND, S.
COOP. AND.

6.500 €
a 6 meses

AND88 Cooperativa con sede en Sevilla dedicada á fa-

bricación, comercialización e venda de cervexa artesá. As
súas cervexas están feitas con materias de alta calidade, e
baixo un proceso de elaboración onde se coida o produto.
Son cervexas que non adoitan filtrarse nin pasteurizarse, resultando un produto con todo o sabor e aroma orixinal da
cervexa. O préstamo financia a mellora na comercialización
das cervexas artesás.

Asturies 31.000 €
KIKIRICOOP, S. COOP.
31.000 €
ASTURIANA
a 84 meses
AST07 Proxecto cooperativo que busca producir alimentos

ecolóxicos e desenvolver, económica e socialmente, o entorno
onde se sitúa o proxecto: o concello de Cabranes. A cooperativa desenvolve dous proxectos: un cátering ecolóxico e fundamentalmente vexetariano e a elaboración dunha crema de
cacao e abelás ecolóxica, a Asturcilla. O empréstito financia a
adecuación, a maquinaria e o mobiliario do novo local.

Catalunya: 770.000 €
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
5.000 €
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE
a 18 meses
CAT1274 Entidade situada en Flix e creada en 2011,
céntrase na difusión, investigación e formación da música tradicional das terras do Ebro e de músicas modernas
(jazz, electroacústica), a través da organización de festivais
e apoio a grupos musicais, sempre relacionadas co territo-
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rio. O préstamo financia o proxecto de Maria Amal e Marcel
Bagés baséase en gravacións de arquivos e fonotecas dixitalizadas para potenciar músicas de tradición oral.

LA SARGANTANA DALT LA
6.000 €
VILA, SCCL
a 8 meses
CAT1297 Cooperativa de traballo e consumo que xorde

da unión do restaurante La Sargantana, cun proxecto cultural iniciado no barrio Dalt La Vila, en Badalona. Ofrece unha
cociña de calidade, con produtos de temporada que se cultivan seguindo valores como a sustentabilidade, o respecto ao
territorio, o compromiso social e o comercio xusto. Ademais,
organiza actividades culturais e colaboracións con varias entidades da cidade. O préstamo financia as obras de reparación
da cociña e do local.

SUBMARÍ LILA, SCCL

125.000 €
a 120 meses

CAT1300 Cooperativa educativa mixta, de traballo aso-

ciado e de consumidores e usuarios, formado por un conxunto de familias e educadoras que vela para acompañar os
procesos de aprendizaxe que aparecen durante a crianza. A
organización da entidade é horizontal, cun modelo completamente autoxestionado. O empréstito financia a remodelación
e a adecuación á normativa do Departamento de Educación
da escola de primaria.

DRAC MÀGIC

13.500 €
a 6 meses

CAT1303 Drac Màgic fundouse en 1970 e dedícase fun-

damentalmente ao estudo e a divulgación do cine e dos audiovisuais e a súa utilización en varias actividades educativas,
sociais e culturais. Unha das áreas preferentes de actividade é a
representación das mulleres nos medios de comunicación audiovisual. O préstamo financia as necesidades de circulante da
cooperativa.

ESPAI LASAL, SCCL

32.000 €
a 48 meses

CAT1304 Espazo de aprendizaxe enfocado desde o traba-

llo corporal terapéutico e a creatividade como vía para estabelecer a harmonía. O proxecto propón unir as artes plásticas
e expresivas como a danza, o teatro, a pintura ou a linguaxe
audiovisual, cos principios de escoita e conciencia propios de
técnicas como o shiatshu, o ioga, a reeducación postural, a
meditación ou a terapia Gestalt. O préstamo financia a adaptación do novo local da entidade.

ASSOCIACIÓ
14.000 €
CARAMELLA
a 60 meses
CAT1306 A asociación nace dun proceso de fusión de tres

entidades do ámbito cultural e da música popular co obxectivo de crear unha ferramenta de difusión e intercambio entre estudios, entidades e público interesados en torno a este
mundo. A unión das tres asociacións impulsou a creación da
revista Caramella, que trata temas de música e cultura popular. O préstamo financia a renovación do proxecto editorial
da revista.

1ro SEMESTRE 2016
KVIURES ALIMENTS, SAL

40.000 €

LA VEGANERIA

a 60 meses

CAT1307 Kviures é unha rede de distribución sustentábel

de produtos ecolóxicos. Pretenden crear un vínculo de confianza e transparencia entre o produtor ecolóxico e o profesional da cociña e a restauración. Ofrecen produtos ecolóxicos
locais e de proximidade reforzando as variedades propias e
autóctonas do territorio. O préstamo reestrutura as necesidades financeiras da entidade.

PROPAGANDA PEL FET,
8.500 €
SCCL
a 8 meses
CAT1310 Propaganda pel Fet é unha discográfica inde-

pendente localizada en Manresa e creada en 1996, que se
caracteriza por ser unha cooperativa que traballa con grupos musicais de forma transparente. O empréstito financia
o novo traballo musical do grupo Kòdul que se titula Sense
mirar enrere.

CENTRO CULTURAL
30.000 €
GITANO LA MINA
a 8 meses
CAT1311 Creado en 1978 por un grupo de xitanos andaluces

procedentes del Camp de la Bota. Converteuse nun referente no barrio
de La Mina, ofrecéndolles apoio ás familias xitanas e sendo un espazo
reivindicativo de mellora do barrio no ámbito social, cultural e laboral.
O préstamo financia as necesidades de circulante da entidade para a
produción do XXVI Festival de Cante Flamenco de la Mina.

5.000 €

IPCENA

a 3 meses

CAT1313 IPCENA é unha entidade ecoloxista fundada en

1990, que traballa nas comarcas de Lleida en defensa do medio e
da calidade de vida das persoas, procurando a conservación do patrimonio natural e o seu estudio co fin de difundir os seus valores e
sensibilizar a nosa sociedade. O préstamo financia as necesidades
de circulante da cooperativa.

DRECERA, SCCL

INTER
COOPERACIÓN

50.000 €
a 48 meses

CAT1316 Cooperativa que ten como misión a prestación de

servizos de atención á persoa desde as vertentes educativas, formativas, sociais, sanitarias e laborais, co fin de facilitar a promoción
sociolaboral ou limitación de dereitos sociais. O préstamo financia
o investimento en ferramentas informáticas e sistemas de xestión
internos liderado por MADSYSTEMS, entidade socia de Coop57.

APROP: SERVEIS
15.000 €
COMUNITARIS, SCCL
a 60 meses
CAT1317 Cooperativa que presta servizos comunitarios de

atención ás persoas e ao fogar. O obxectivo da entidade é ofrecer
servizos que cubran as necesidade da veciñanza do barrio barcelonés de Trinitat Nova, mellorar a súa calidade de vida e pór ao seu
alcance os diferentes recursos existentes. O préstamo financia as
tensións de tesouraría da entidade e a adecuación do novo local.

LA LLANÇADORA, SCCL

15.000 €
a 36 meses

CAT1318 Cooperativa de traballo no ámbito da hostalaría,
situada en Sentmenat, que quere xestionar un restaurante cooperativo que será punto de encontro do Casal Popular Renadiu
e doutras entidades locais. Nace co obxectivo de crear ocupación
para os seus socios e socias ademais de ofrecer unha oferta cultural alternativa e desenvolver un proxecto gastronómico baseado
na proximidade e o produto ecolóxico. O empréstito financia a
adecuación do local da entidade.

32.000 €
a 96 meses

CAT1320 A Veganeria é un proxecto dedicado á elabora-

ción de alimentos ecolóxicos e veganos. Ten como provedores das
materias primas, agricultores ecolóxicos do propio territorio sen
intermediarios e distribuidores de produtos ecolóxicos locais. O
préstamo financia a adecuación do obradoiro e a tenda vegana
situada en Arbúcies.

ASSOCIACIÓ GATS

12.000 €

reflexión
economía
solidaria

a 11 meses

CAT1321 A asociación GATS (Grupos Asociados de Traballo

Sociocultural) traballa para a transformación social desde múltiples vertentes: proxectos de inserción sociolaboral, de defensa do
medio, proxectos de democracia económica e social, educación e
formación, a xestión cultural como ferramenta de inclusión social,
entre outros. O empréstito financia o pagamento do canon de contratación para a explotación dun chiringuito na praia de El Prat
de Llobregat.

CORDIBAIX

26.000 €
a 48 meses

CAT1322 Entidade constituída en 1987 que agrupa unha

trintena de entidades que desenvolven a súa actividade con colectivos de persoas con discapacidade, persoas con trastorno mental e
persoas con intelixencia límite. A entidade traballa para conseguir
a normalización e integración plena destes colectivos garantíndolles o exercicio dos seus dereitos. O empréstito financia o desenvolvemento das actividades ordinarias e de xestión ordinaria da
entidade.

seccións
socias
préstamos
destacados
datos

FUNDACIÓ ESCOLTA
150.000 €
JOSEP CAROL
a 60 meses
CAT1325 Organización non lucrativa de carácter educativo
que se creou en 1997. Ten como misión promover a educación de
nenos e mozos, xerar reflexión e pensamento e desenvolver proxectos, servizos e recursos no entorno educativo. O préstamo financia
as necesidades de tesouraría, presente e futuras, motivadas pola
mesma actividade.

ENRIC CAMPILLO I
30.000 €
ROBLES (Autónomo)
a 60 meses
CAT1328 Agricultor dedicado á produción de mazá ecolóxica

que recibe o apoio e aval social da Associació Agrària i Ecològica
de Poma de Muntanya, entidade xurdida dun proceso de reflexión
de varias persoas e entidades para revitalizar a economía do Vall de
Llord e outras rexións do Pireneo. O préstamo financia a compra
dunha rede protectora antisarabia para protexer a produción de
mazás.

LLARS FAMILIARS HSJ,
78.000 €
SCCL
a 180 meses
CAT1335 Cooperativa de vivenda de iniciativa social sen áni-

mo de lucro que desenvolve un modelo de vivenda en réxime de
cesión de uso. A finalidade é a compra e rehabilitación de vivendas
para facilitar o acceso residencial a familias con poucos recursos
e, polo tanto, facilitar a normalización e a integración social de
colectivos en risco de exclusión. O préstamo financia a adquisición
de dúas vivendas situadas no barrio de Sant Josep Obrer da localidade catalá de Reus.
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PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS
ro
1 SEMESTRE 2016
LA CERERIA, SCCL

5.000 €
a 36 meses

CAT1336 A Cereria é un restaurante-cafetaría cooperativa

reflexión
economía
solidaria

seccións
socias
préstamos
destacados

creada no ano 1998, situada no casco histórico de Barcelona. Trátase dun espazo onde se encontra comida vexetariana e se elaboran, de maneira artesá e ecolóxica, diferentes fariñas utilizadas
en moitos dos seus pratos. O empréstito financia a reparación e
mantemento do sistema de ventilación e a realización de pequenas
reparacións para neveiras, fontanaría e solo.

CAL ROIO CATLLARÀS

58.000 €
a 84 meses

CAT1337 Explotación gandeira situada en el Berguedá que

se dedica á cría de tenreira e polo de engorde co obxectivo de ser
unha explotación que segue criterios agroecolóxicos.
Entidade que traballa en rede con numerosas cooperativas de
consumo, restaurantes, tendas e grupos de consumidoras. O préstamo financia o incremento da produción de polo e tenreira, a
optimización da distribución cunha nova furgoneta e a realización
de melloras na finca e as instalacións, así como a renovación de
ferramentas.

QUESONI, SCCL

20.000 €
a 48 meses

datos

CAT1338 Cooperativa de nova creación, situada en Llinars
del Vallés, formada por un equipo humano cualificado e con máis
de cinco anos de experiencia na sonorización de espectáculos e
acontecementos en directo. Ofrece apoio global para a celebración
tanto de pequenos actos como grandes acontecementos. Un acompañamento que abarca a produción, a sonorización, a iluminación
e todo o apoio audiovisual, pasando polo alugamento de materiais
e a asistencia técnica. O préstamo financia a posta en marcha do
proxecto.

Euskal Herria: 40.000 €
MIKEL ALKORTA
AIZPÚRUA (Autónomo)

grupos de consumo e que se centra na produción de hortalizas e carne.
O proxecto ten o aval social das entidades Baserri e Uztarrikoop. O
préstamo financia a mellora da maquinaria e a produción actual do
proxecto agroecolóxico no termo municipal Asteasu, Guipúzcoa.

ANER MIMENZA BILBATUA
(Autónoma)
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20.000 €
a 84 meses

EH11 Proxecto no ámbito da alimentación e a agricultura ecolóxi-

ca que pretende desenvolver e estender os seus produtos a grupos de
consumo e feiras locais. Actualmente o proxecto céntrase na produción de pasta, pan, hortalizas, mel, própole, coa intención de aumentar
e diversificar aínda máis a súa oferta de produtos. O préstamo financia
o investimento nun invernadoiro para aumentar a produción e cubrir
as listas de espera.

Galiza: 35.000 €
ALDEA INTEGRAL, S.
35.000 €
COOP. GALEGA
a 60 meses
GZ49 Cooperativa de consumo, situada en Vigo e constituída en

2014, que pretende integrar o ámbito económico e social a través da
venda de produtos e servizos saudábeis de forma accesíbel. Integra
como socias consumidoras e produtoras para fomentar a autoxestión,
a produción, o consumo responsábel, a formación e divulgación da
economía solidaria e a nutrición. O préstamo financia os investimentos para a posta en marcha do local social e para os gastos de funcionamento da cooperativa.

subvencións e convenios
[Andalucía] TOTAL: 9.000,00€
ECOQUEREMOS, S.C.A
[Aragón] TOTAL: 190.000,00€
❚❚ARA112 AMEDIAR
❚❚ARA113 REAS ARAGÓN
❚❚ARA115 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
[Catalunya] TOTAL: 1.993.695,00 €
❚❚CAT1279 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1280 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T
❚❚CAT1281 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1282 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1283 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1285 ADAD L’ENCANT, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1286 ROBA AMIGA, empresa d’inserció
❚❚CAT1287 FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció
❚❚CAT1288 RECIBAIX, empresa d’inserció
❚❚CAT1289 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRACIA
❚❚CAT1290 EL REI DE LA MÀGIA
❚❚CAT1291 IMPULSEM, SCCL
❚❚CAT1292 PROCOOP
❚❚CAT1293 BIDÓ DE NOU BARRIS
❚❚CAT1294 FUNDACIÓ EMYS
❚❚CAT1295 ASPASIM
❚❚CAT1296 ASSOCAICIÓ RODES
❚❚CAT1301 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA
❚❚CAT1302 ASS. DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA
❚❚CAT1305 ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES
❚❚CAT1308 ESCOLA GREGAL S.C.C.L
❚❚CAT1309 AGIPCAT
❚❚CAT1312 ASS. C. CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1315 ASSOCIACIÓ D’AMPUTATS SANT JORDI
❚❚CAT1319 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
❚❚CAT1323 ASS. LA RELLA – Iniciatives socioculturals al Lluçanes
❚❚CAT1324 GENERA
❚❚CAT1326 FUNDACIÓN INTERMEDIA

a 84 meses

EH10 Proxecto agroecolóxico cunha longa traxectoria que abastece

Anticipo de		
❚❚AND83

20.000 €

9.000,00 € Creación de emprego

2.343.609,02 €
Consell. de Ocupación, Empresa e Comercio da Xunta de And.

100.000,00 € Intermediación comunitaria
30.000,00 € Innovación social e desenvolvemento local
60.000,00 € Educación

Concello de Zaragoza
Concello de Zaragoza
Concello de Zaragoza

35.700,00 €
15.000,00 €
48.000,00 €
73.350,00 €
18.000,00 €
32.000,00 €
132.000,00 €
134.280,00 €
19.500,00 €
9.600,00 €
7.600,00 €
90.000,00 €
204.000,00 €
50.000,00 €
21.500,00 €
43.750,00 €
62.000,00 €
167.960,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
6.000,00 €
3.625,00 €
12.800,00 €
300.000,00 €

DG de Economía Social e Cooperativa, Generalitat de Cat.
DP de Saúde da Generalitat de Catalunya
DG de Economía Social e Cooperativa, Generalitat de Cat.
DG de Economía Social e Cooperativa, Generalitat de Cat.
DP de Xusticia, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa e Ocupación, Generalitat de Catalunya
DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
Instituto Catalán das Empresas Culturais, Generalitat de Cat.
DG de Economía Social e Cooperativa, Generalitat de Catalunya
Concello de Barcelona
DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
DG de Políticas Ambientais, Generalitat de Catalunya
DP de Benestar e Familia, Generalitat de Catalunya
DG de Economía Social e Cooperativa, Generalitat de Cat.
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Instituto de Cultura, Concello de Barcelona
Varios
Concello de Barcelona
DG de Acción Cívica e Comunitaria, Generalitat de Catalunya
Instituto de Cultura, Concello de Barcelona
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Deputación de Barcelona
DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
Deputación de Girona i el DIPSALUT
Servizo de Ocupación de Catalunya (SOC)

Creación de emprego
Inserción Sociolaboral
Inserción Sociolaboral
Inserción Sociolaboral
Reinserción de persoas internadas
Inserción Social
Inserción Social
Inserción Social
Inserción Social
Apoio ás publicacións en catalán
Artes escénicas
Emprendemento e inserción social
Inserción Sociolaboral
Xestión comunitaria
Conservación da biodiversidade
Atención a la discapacidad psíquica
Inserción Sociolaboral
Servizos asistenciais a enfermos afectados polo VIH
Xestión cívica de equipamentos municipais
Inserción Sociolaboral
Comedor Solidario
Orientación laboral
Fomento da arte e a cultura
Fomento da saúde e apoio á diversidade funcional
Promoción da cultura aberta
Promoción sociocultural
Atención directa a mulleres e prevención do VIH
Inserción Sociolaboral

1ro SEMESTRE 2016

Anticipo de subvencións e convenios
❚❚CAT1327
❚❚CAT1329
❚❚CAT1331
❚❚CAT1332
❚❚CAT1333
❚❚CAT1334
❚❚CAT1339

FAGIC
FUNDACIÓ SURT
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL
FUNDACIÓ CIEMEN
ASSOCIACIÓ CIEMEN
IDÀRIA, SCCL, empresa d'inserció
ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CAT. I BALEARS
[Madrid] TOTAL: 79.768,16 €
❚❚MAD60 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
❚❚MAD61 ASOCIACIÓN HORUELO
[Pais Valencià] TOTAL: 71.145,86 €
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚❚PV08

150.000,00 €
100.000,00 €
30.000,00 €
15.930,00 €
17.100,00 €
9.000,00 €
34.000,00 €

Promoción da cultura xitana
Equidade de xénero e inclusión social
Educación
Participación ciudadá e os dereitos dos pobos
Dereitos colectivos e inclusión social
Inserción laboral xuvenil
Dereitos sexuais e reprodutivos

29.768,16 € Inserción sociolaboral
50.000,00 € Atención a menores

Fundación ONCE
Consell.de Sanidade e Asuntos Sociais de Castilla La Mancha

71.145,86 € Inserción sociolaboral xuvenil

DG de Servizos Sociais, Generalitat Valenciana

Endoso de facturas
[Andalucía] TOTAL: 101.000 €
❚❚AND82 FUNDACIÓN GIRASOL

❚❚AND86
❚❚AND87

ATRAPASUEÑOS SOC.COOP.AND
ZEMOS 98, SCA
[Catalunya] TOTAL: 87.800 €
❚❚CAT1298 HANDYTEC, sccl
❚❚CAT1299 NOU INDRET, sccl
❚❚CAT1314 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Concello de Barcelona
Concello de Granollers
DP de Benestar e Familia, Generalitat de Catalunya
DP de Benestar e Familia, Generalitat de Catalunya
Servizo de Ocupación de Catalunya (SOC)
Concello de Barcelona

188.800 €

Facturas emitadas a:
72.000,00 € DG de Servicios Sociais e Atención ás Drogodependencias, Junta de Andalucía
12.000,00 € Deputación de Córdoba
17.000,00 € Concello de Sevilla
22.800,00 € DP de Educación, Generalitat de Catalunya
25.000,00 € Varios
40.000,00 € Ayto. de Barcelona y Montcada i Reixach

Pólizas
de crédito
Na data de 30 de xuño de 2016,
Coop57 tiña vixentes un total de
40 pólizas de crédito concedidas a
entidades socias de servizos, cun
saldo disposto global de

708.081,14 €
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AS VOCES DA COMISIÓN FEMINISTA
Permisos parentais
Na asemblea que tivo lugar o 11 de xuño, Coop57 presentou
a medida que se aprobara no consello reitor do 20 de maio
de 2016, grazas á proposta elaborada por parte da comisión
feminista.

Esta medida ten como obxectivo fomentar a corresponsabilidade dos cidadáns e perseguir a transformación social mediante a implementación de políticas a favor da sustentabilidade da vida.

Esta medida consiste na ampliación da baixa parental de dúas
a oito semanas, indo estas seis semanas extra a cargo da cooperativa. É dicir, en aqueles casos en que as traballadoras e os
traballadores da cooperativa só teñan dereito “legal” a dúas
semanas estritas por maternidade/paternidade, Coop57 asume os custos de seis semanas máis durante o primeiro ano da
chegada da criatura. No caso concreto que nos ocupa trátase
dunha baixa por paternidade, é dicir, unha baixa para un pai
biolóxico. Pero esta medida contempla outras moitas opcións,
baixas de maternidade en casos de parellas homosexuais formadas por mulleres, baixas de paternidade ou maternidade
en caso de adopción, etc. Usamos o termo parental para referírmonos a todos os tipos de baixa posto que etimoloxicamente fai referencia tanto ao pai como á nai.

Incrementar os permisos parentais, naqueles casos en que a
lei non os cobre, é un compromiso de Coop57 coa vida, coa
sociedade e co feminismo.
A organización social dos coidados sostense na actualidade
sobre un sistema de desigualdades fundamentado no sistema
patriarcal. O patriarcado é o modelo cultural, económico e
social que estabelece o dominio dos homes sobre as mulleres
e ordena todos os espazos.
Na nosa vontade para conseguir un mundo mellor, desde a
comisión feminista, celebramos a aprobación desta medida e
desexamos que sirva para achegar o noso grao de area na chegada dunha sociedade máis xusta e unha crianza máis feliz.
Comisión Feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop
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¡Grazas Jordi! Benvinda Ana!
Na asemblea xeral de Coop57 celebrada o pasado 20 de febreiro de 2016 fíxose efectivo o relevo na presidencia de Coop57.
O, até agora presidente, Jordi Pujol Moix deixou o cargo en
mans de Ana López Anguera, membro do consello reitor de
Coop57 desde hai moitos anos.

Ana foi elixida presidenta de Coop57 por unanimidade na
asemblea estatal da cooperativa que tivo lugar en Barcelona
e deberá afrontar numerosos retos, compartidos con todas as
persoas do consello reitor, os órganos sociais, o equipo técnico e
con toda a base social de Coop57.
Grazas Jordi polo traballo ben feito! Benvida Ana e moita forza!

Ana ten unha longa traxectoria no ámbito da inclusión e o
traballo social. É patroa da Fundació Surt e tamén é a directora financeira desta. A Fundació Surt é unha entidade que traballa desde o ano 1993 coas mulleres e para as mulleres. Un
proxecto comprometido cos valores da equidade de xénero, a
inclusión a solidariedade e a transformación social.
Tamén forma parte da cooperativa de segundo grao NORAI,
unha iniciativa cultural de responsabilidade social ao redor
da gastronomía e a inclusión social e que está promovida pola
mesma Fundació Surt e pola cooperativa Impulsem.

Aprobada a modificación de
Estatutos de Coop57
En xuño de 2014 aprobouse unha modificación dos estatutos
sociais para regular a consideración como parte dos fondos
propios das achegas obrigatorias das persoas socias colaboradoras. Cando se procedeu a rexistralos, o Rexistro de Cooperativas de Barcelona interpretou que a Lei de Coopertivas de
Catalunya non admitía a articulación de seccións de ámbito
territorial, cambiando de criterio que aplicara con anterioridade. En consecuencia, non admitiu o rexistro das emendas. Ante esta situación promoveuse (conxuntamente con
Eticom-Som Conexió e Som Energia) unha emenda á nova
Lei de Cooperativas de Catalunya que se aprobou e polo tanto,
puidéronse rexistrar as modificacións aprobadas no mes de
xuño de 2014.
Ademais, na última asemblea do mes de xuño de 2016 aprobáronse as modificacións seguintes nos estatutos de Coop57:

pectos que se foron adoptando de facto durante os 20 anos
de funcionamento da cooperativa.
• Revisión dunha linguaxe inclusiva, non sexista
En coherencia coa adopción de criterios feministas, revisouse a
redacción dos estatutos par evitar a linguaxe sexista.
• Revisión da composición dos órganos sociais
Revisouse a composición dos órganos sociais para axeitalos á realidade actual de Coop57, especialmente referente
á presentación das seccións territoriais nos órganos xerais
sobre a correlación entre o número de socias e o número
de delegadas.
• Adaptación á nova Lei de Cooperativas de Catalunya
Tamén se incorporaron modificacións menores para axustar os estatutos á nova Lei de Cooperativas de Catalunya
(Lei 12/2015) aprobada no ano 2015.
Pódense consultar os Estatutos íntegros na web de Coop57:
https://coop57.coop/es/documento/propuesta-modificación-estatutos-2016

• Conversión en cooperativa sen ánimo de lucro
Trátase dunha opción coherente co funcionamento de
Coop57. Ademais, é unha condición sine qua non para que
Coop57 obteña garantías para poder financiar cooperativas
de vivendas que desenvolvan proxectos no solo público cedido por concellos ou outras administracións.
• Revisión dos principios de Coop57
Actualizáronse os principios de Coop57, incorporando as-

Equilibrio para seguir transformando
Como instrumento financeiro, Coop57 é un proxecto que arrisca,
que cre nos proxectos transformadores que se inician e que apoia
as súas entidades socias, sexan cal sexan as súas dificultades. Isto
obriga a ser moi sólidos financeiramente, a dotar e aprovisionar
moitos recursos para poder seguir mantendo a actividade sen que
a solvencia e solidez do proxecto se vexan resentidas.
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Na pasada asemblea xeral ordinaria de Coop57 do mes de xuño
de 2016 presentouse e aprobouse unha medida que pretende reforzar esta idea. A medida consiste en reducir a remuneración das
achegas voluntarias do 0,65% ao 0,40%, para a segunda metade de
2016. Esta medida aprobouse cun amplísimo consenso e responde ás necesidade do contexto actual: Coop57 dispón, actualmente
dun abundante excedente de tesouraría (máis de 12 millóns de

euros) que, respondendo aos criterios éticos e sociais pactados,
están depositados en contas correntes e depósitos a curto prazo
de distintas entidades de finanzas éticas e cooperativas de crédito.
Este feito condiciona o rendemento que se obtén deste excedente
(0,25% de media) que o sitúa moi por debaixo do 0,65% co que
se retribúen as achegas. A medida ten por obxectivo reducir este
diferencial e, polo tanto, non minguar a solvencia e fortaleza financeira de Coop57.
En paralelo e, desde hai tempo, trabállase intensamente para reducir o actual excedente de tesouraría adoptando unha actitude
proactiva na creación e desenvolvemento de novos proxectos de
economía social e solidaria, e así, incrementar a actividade crediticia de Coop57. O obxectivo de Coop57 non é acumular recursos
económicos senón utilizalos para incidir dunha maneira máis
intensa na transformación social e económica do nosos entorno.

ESTACADAS]
Acordo de intercooperación
con Arc Cooperativa

tas ocasións, engade un sobrecusto que oscila entre o 8% e
o10% do custo inicial da prima contratada.

SERVIZOS ÁS ENTIDADES SOCIAS DE COOP57

Coop57 chegou a un acordo de colaboración coa cooperativa de traballo Arc (http://
wwwarcoop.coop), unha corretaxe de seguros da economía social e solidaria e socia
de Coop57. Este acordo ten como obxectivo
ofrecer un produto financeiro específico para o financiamento das primas de seguros que as entidades socias de
Coop57 contraten con Arc cooperativa.
En moitas ocasións, o pagamento das primas dos seguros
formalízase con pagamentos fraccionados (mensual, trimestral, etc) o que xera un custo adicional que, en moi-

Ante esta situación, Coop57 ofrécelles ás súas entidades
socias a opción de financiar a contratación das pólizas de
seguros que se contraten con Arc Cooperativa cunhas condicións máis vantaxosas, posto que se incluirá dentro dos
préstamos de intercooperación, ao tratarse de operacións
entre entidades socias de Coop57.
As condicións de préstamo, unha vez a comisión técnica
aprobase a idoneidade da operación, serían as seguintes:
•
•
•
•

Custo financeiro: 4,25% anual (para 2016).
Financiamento até o 100% do custo do seguro.
Prazo de devolución: 1 ano.
Cantidade mínima: 5.000 euros.
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A BASE SOCIAL DE COOP57 SEGUE AUMENTANDO!

datos

30 de xuño de 2016
Socias de servizos

Socias colaboradoras

ANDALUCÍA

71

242

ARAGÓN

48

434

ASTURIES
CATALUNYA
EUSKAL HERRIA

11

47

484

2.046

17

75

GALIZA

36

138

MADRID

63

424

9

95

739

3.501

PAÍS VALENCIÀ
TOTAL

O municipalismo, a debate
Durante o 2016 debateuse intensamente cal tería que ser a relación entre Coop57 e as administracións públicas locais.
O motivo polo que este ano o debate ocupou un espazo central
responde ao cruzamento de varios factores: por un lado, e desde
hai tempo, Coop57 ten a vontade de promover activamente o
desenvolvemento das economías locais en clave de economía
social, solidaria, cooperativa e comunitaria. Por outro lado, as
mesmas administracións locais propuxeron opcións de colaboración conxunta para desenvolver a economía local nos seus
municipios. Igualmente, entidades socias de Coop57 mostraron
escenarios de novos proxectos onde as administracións locais
tamén xogan un papel. Todos estes factores levaron ao centro de debate a maneira en que afrontar estas situacións. Na
asemblea xeral celebrada o pasado mes de febreiro e en todas as
asembleas de sección do mes de xuño de 2016 a base social de
Coop57 debateu que condicións ou criterios se deberían ter en
conta á hora de afrontar estes proxectos.
De maneira xenérica, os proxectos propostos a Coop57 valoráronse positivamente, posto que camiñan cara a construción
doutros modelos económicos. Algúns dos ámbitos de actuación
onde se expuxeron proxectos compartidos entre as entidades da
economía social e as administracións públicas xiraban arredor
de proxectos de xestión de equipamentos municipais afondando en fórmulas de participación e xestión comunitaria, novos
proxectos para o fomento das enerxías renovábeis e a eficiencia
enerxética en equipamentos públicos ou a municipaliziación de
servizos públicos en clave de economía social, entre outros.
As principais conclusións que se extraeron dos diferentes debates que se levaron a cabo son, por un lado, que sería desexable
que si Coop57 participase do financiamento de proxectos de
ámbito municipal, estes se propuxesen baixo formas xurídicas

da economía social e solidaria, incorporando criterios democráticos e elementos da economía transformadora. Ao mesmo
tempo, expúñase que no desenvolvemento destes proxectos
houbese unha participación protagonista do tecido social da
economía social e solidaria, evitando que todo o protagonismo
recaera na administración pública e así tender cara a fórmulas
de coxestión cooperativa e comunitaria. Igualmente, houbo un
gran consenso ao descartar, en principio, a admisión directa
como socias de servizos de Coop57, de concellos ou empresas
municipais.
Aínda así, si que se deixaba a porta aberta a estudar fórmulas
mixtas onde puideran existir empresas municipais con presenza
do tecido social da economía social e solidaria. Nesta situación
analizaríase cada caso de xeito individual. Seguindo este argumento, outra opción que se viu cos bos ollos por parte da maioría das persoas participantes nos debates foi que, en caso de que
administración local estivese presente nun proxecto financiado
por Coop57, non sexa esta quen reciba directamente o financiamento, senón que achegue o aval financeiro da operación.
Coma sempre, en Coop57 analizarase a situación caso a caso,
coas súas particularidades, e valorarase, sobre todo, o valor social do proxecto, en que grao axudaría a transformar o modelo
económico e social e se xeraría un fortalecemento da economía
social, solidaria e transformadora.
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INTERCOOPERAR
para transformar o modelo
enerxético
A eficiencia enerxética e as enerxías renovábeis son un ámbito en proceso de crecemento
e desenvolvemento. Pero non só para modificar as fontes desde onde se obtén a enerxía,
senón tamén desde un movemento que pretende democratizar un sector tan clave como
é o da enerxía. Avanzar cara un modelo descentralizado, en mans da cidadanía e en
clave de economía social e solidaria.
En sintonía con estes criterios Coop57, Som Energia e outras entidades do sector
traballaron para poder propor unha acción conxunta que multiplique os efectos positivos
deste cambio de modelo e se volva a demostrar que cooperando se poden conseguir
cousas que, por separado, sería imposíbel.
A asemblea xeral de Coop57, celebrada o pasado 22 de xuño,
acordou firmar un convenio de colaboración con Som Energia
e varias cooperativas de servizos enerxéticos para promover
proxectos de enerxía renovábeis e eficiencia enerxética.
A proposta de firmar un convenio de colaboración, que previamente se aprobou por parte da asemblea xeral de Som Energia,
xurdiu dun triplo obxectivo compartido: facilitar o financiamento de proxectos de eficiencia enerxética e enerxías renovábeis, promover a intercooperación e fortalecer as entidades da
economía social e solidaria que actúan neste ámbito. A súa finalidade é facilitar a execución e o financiamento de proxectos
que xurdan e nos que participen entidades de economía social
e solidaria, xa sexa como promotoras ou ben como executoras.
Som Energia derivará a Coop57 iniciativas destas características que non entran dentro dos volumes mínimos que ten capacidade de xestionar e financiar. Entre Coop57 e Som Energia
contactarán coas cooperativas de servizos enerxéticos para que
se encarguen da súa execución e Coop57 avaliará a posibilidade de financialos mediante un produto financeiro específico.
No suposto de que as cooperativas de servizos enerxéticos non
puidesen encargarse da execución dos proxectos, Som Energia
e Coop57 poderán buscar outras entidades que os leven a cabo,
sempre que conten coa solvencia técnica requirida.
No suposto de que sexa necesario, Som Energia poderá achegar
garantías para estes proxectos e, para proxectos superiores a
300.000 euros poderá cofinancialos, co obxectivo de que non
haxa ningún proxecto viábel que se quede sen financiamento.
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Inicialmente, o acordo firmarano, ademais de Som Energia e
Coop57, Azimut 360, Aiguasol, Arkenova, Cresol e Suno (todas
elas cooperativas de traballo e socias de Coop57) e o grupo cooperativo Uni.co, pero estará aberto á incorporación de todas
as entidades de economía social e solidaria que compartan os
obxectivos.
Paralelamente a este acordo, estanse a explorar outras liñas
de colaboración para contribuír á transformación radical do
modelo enerxético, posto que este acordo é un punto de partida para comezar a traballar este ámbito dunha maneira máis
intensa e coordinada, pero este feito non é incompatíbel co de
buscar e ofrecer solucións en outros posíbeis proxectos que se
propoñan.
Características do empréstito para a
eficiencia enerxética e enerxías renovábeis:
• Importe máximo: 300.000 euros.
• Para volumes superiores buscarase compartir o
financiamento con outras entidades da economía
social e solidaria, incluíndo Som Energia.
• Prazo máximo: 12 anos.
• Carencia máxima: 1 ano.
• Tipo de xuro: 3%.
• Achega ao fondo de garantía de préstamos: 1%.

Saldos das achegas dos socios e socias
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2010
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2010

2011

2012

2013

2014

Fondos propios

477.525

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.040.632

Fondos de garantía de empréstitos

-

-

32.612

66.762

113.099

154.608

180.380

Achegas voluntarias da socias e colaboradoras
TOTAL

7.583.027

2015

primer semestre

2016

destacados
datos

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 29.601.828

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 31.824.855

3

Volume anual dos préstamos concedidos
12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

2010

2011

2012

2010

2013

2011

2014

2012

2013

2015
2014

2016
2015

re

primero semest

2016

Empréstitos de investimento a curto e longo prazo

2.873.909

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

Polizas de crédito / circulante

64.000

212.000

167.000

555.000

402.000

1.052.570

708.081

Anticipo de subvencións, facturas e convenios

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

2.532.409

-

-

-

100.000

450.000

606.300

-

Empréstitos participativos

2

982.030

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS

6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 4.222.520

Xestión de títulos participativos
SALDO VIVO DE EMPRÉSTITOS

6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 11.468.065

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.188.000
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