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Onde caibamos todas

“desde hai décadas a
economía social e
solidaria – e non é
pouco- soubo construír
un imprescindíbel
dique de contención
refacendo o
deteriorado vínculo
social comunitario”

Oito anos após o estoupido da última
burbulla financeira, a paisaxe devastada
pola crise deixou unha sociedade decimada de exclusión, cuns alarmantes índices
de desigualdade, paro e marxinación. A
cronificación das pobrezas e a extensión
das precariedades definen unha sociedade onde as bolsas de exclusión son cada
vez maiores. O sistema expulsa e marxina
cada vez máis a persoas e exclúe amplos
sectores sociais do dereito a unha vivenda
digna, mentres impón a cultura da cobiza, agudiza uns equilibrios sociais crecentes e desafía os límites ecolóxicos do planeta.
Algúns tocan a lira mentres Roma arde.

Contra isto, desde hai décadas a economía social
e solidaria desprega alternativas concretas en
case todos os ámbitos de produción, distribución,
financiamento e consumo; desenvolve instrumentos cotiás
de transformación cultural, social e económica: e, especialmente reforza e recupera valores pedagóxicos indispensábeis para un futuro habitábel e en común: a solidariedade,
o apoio mutuo e a reciprocidade entre iguais. En
“buscamos agora
perspectiva –e non é pouco- soubo construír un
imprescindíbel dique de contención refacendo o
novas formas para
deteriorado vínculo social e comunitario e canapropiciar,
lizando a necesidade de habitar a opción real por
directamente, a
unha democracia económica e social. Non é xa o
creación de novos
outro mundo posíbel e imaxinado que virá; senón o
proxectos económicos
que xa estamos construído desde hai anos, cada día.

en clave de
cooperativa e de
economía social e
solidaria na loita contra
as desigualdades”

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

https://coop57.coop

SUMARIO

Kam na kam, din no mundo árabe: é así e non é
así. Porque xunto á enorme raíz, esperanza e potencia que reúne a cooperación social, hai que ser
conscientes á vez das limitacións e contradicións
que a interpelan e dos retos que aínda teñen por
diante. Moitas destas alternativas –na medida en
que a ética, compromiso social e consumo responsábel teñen valor mais tamén teñen prezo- non son accesíbeis aos
sectores sociais máis castigados e vulnerabilizados pola crise. O cooperativismo, leal as súas orixes e á propia tradición
emancipadora, queda obrigado a estender as súas prácticas
e facilitar o acceso, a ser quen de universalizalas e a definir
experiencias que protexan e defendan os que máis sofren
a crise. Non se trata de fechármonos nas marxes senón de
ensanchalos cada día máis. Máis aínda nun contexto de colapso e quebra das políticas públicas e dunhas dinámicas
económicas e financeiras que recordan que o máis inútil é
facer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes.

Nesta encrucillada, cabe dotármonos de novas ferramentas. Desde as estratexias compartidas de desenvolvemento
local e comunitario na que levamos anos traballando, onde
conxuntamente tecido social e finanzas alternativas xa
construímos novas fórmulas, buscamos agora novas formas
para propiciar, directamente, a creación de novos proxectos económicos en clave cooperativa e de economía social
e solidaria na loita contra as desigualdades. O resto é ir
sempre máis alá, darmos outro paso adiante e subir outro
chanzo: asumindo contradicións e límites pero abrindo camiños. Sermos imaxinativos e innovadores para construír
novas respostas colectivas que, en rede, autofinancien desde
a autonomía social proxectos innovadores e de transformación social na loita sempre inacabada contra a pobreza e
a exclusión. Sen esixir o que farán os outros, senón o que
faremos nós. Sendo capaces de desenvolver solucións que
cheguen a todos os recantos da nosa sociedade e, especialmente, aos máis afectados po unha crise xa estrutural.
Xuntas é cando aínda podemos. E na caixa, as ferramentas
de sempre: ética da decencia común, democracia en rede e
transformacións colectivas. Porque unha vez máis, tócanos
ir máis alá. Hai que pensar e repensar que facer, imaxinar e
avanzar como facelo e transformar cada desigualdade, sen
esquecerse de nada nin de ninguén. Contra a distopía do
seu mundo imposíbel, hoxe hai que se esforzar, máis que
nunca e como diría Pere Casaldàliga, na construción da eutopía: o si lugar onde caberemos todas e todos.

Máis de 200 empréstitos concedidos
durante o segundo semestre de 2016

Coop57 e o mundo: Colombia,
Quebec e Cuba

e até sempre José Luis!

poedaCOOPxía: A importancia
de ser socia cooperativista
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Un ano para sementar e recoller

O ano 2017 será un ano, coma sempre, cheo de retos para Coop57, as finanzas éticas e a economía social e solidaria. A efervescencia que vive o momento actual da economía social e solidaria empúrranos a reflexionar e a pensar cara onde se quere ir e como se quere percorrer este
camiño. O ano 2017 será un ano no que se comezarán a recoller os froitos das sementes que se
botaron hai xa tempo, sen que isto se faga en detrimento de seguir botando novas sementes.

Reforzar a actitude proactiva
para desenvolver a economía
social e solidaria a escala local

Para que isto pase, temos que colaborar, tanto coas entidades e redes de economía social e solidaria, como coas organizacións e movementos sociais que están contribuíndo a
préstamos
transformar a sociedade con base nos principios e prácticas
da economía solidaria. Tamén temos que buscar alianzas
coas administracións locais e municipais sensíbeis ao desenvolvemento e promoción de novos modelos económicos, e
datos
con aquelas que vexan no modelo cooperativo e/ou a xestión
comunitaria unha boa forma de municipalizar e xestionar
os servizos e equipamentos públicos e espazos recuperados. E isto, sen esquecer a posibilidade de promover novas
experiencias de vivenda social e de vivenda cooperativa en
réxime de cesión e uso. Toda esta estratexia de desenvolvemento local da economía social e solidaria
”debemos colaborar,
ten que estar imbricada na loita contra a pobreza
tanto con entidades e
e as desigualdades sociais e ten que incorporar de
redes de economía
forma explícita e transversal os criterios da economía feminista.
social e solidaria,

como coas
organizacións e
movementos sociais
que están a contribuír
na transformación da
sociedade con base
nos principios e as
prácticas da economía
solidaria”

Mellorar e ampliar os
nosos servizos financeiros
para dar resposta ás
necesidades das nosas
entidades socias
Por un lado, preséntase a creación e promoción dunha nova tipoloxía de préstamos para financiar a posta en marcha
de locais de entidades socias. Por outro,
proponse potenciar as novas tipoloxías
aprobadas en anos anteriores, como por
exemplo os empréstitos para financiar
proxectos de vivenda social e vivenda
cooperativa en réxime de cesión de uso;
a xestión comunitaria e/o cooperativa de
servizos e equipamentos públicos; a capitalización de cooperativas e sociedades
laborais e os proxectos de eficiencia enerxética e de produción de enerxía renovábeis. E, todo isto, sen esquecer a potenciación e mellora das tipoloxías habituais
de préstamos (para investimentos, para
tesouraría e para anticipar subvencións,
convenios e facturas de administracións
públicas).
E, para reducir o custo financeiro das
nosas entidades socias, rebaixarase o
custo de todos os tipos de empréstitos. En
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consonancia, proponse rebaixar a retribución das achegas
voluntarias ao capital social de Coop57, unha medida que
tamén se basea na baixa inflación e nos reducidos tipos de
xuro aplicados polas entidades financeiras convencionais.

O imprescindíbel traballo cotiá
e un bo modelo organizativo
Todos os grandes retos e os novos camiños a explorar no
se poden facer sen o imprescindíbel traballo cotiá: atender
todas aquelas demandas e peticións que se xeran a cotío, a
xestión da nosa base social e os servizos que se ofrecen.
Para facelo, é importante consolidar o equipo técnico de
Coop57 e mellorar a súa organización e funcionamento. A
este aspecto se lle ten que sumar un avance nos retos relacionados coa posta en funcionamento de innovacións tecnolóxicas e de organización do traballo que nos permitan
automatizar procesos, reducir os erros, mellorar os servizos
prestados, facilitar a comunicación e mellorar os sistemas de
información e comunicación.

Mirar o futuro, nun proceso de
reflexión continua cara onde e
como queremos avanzar
A pesar de que o crecemento da base social de Coop57 segue
a bo ritmo, trataremos de aumentar a base de persoas socias
colaboradoras, co obxectivo de reforzar a vinculación e a
capilaridade da base social da cooperativa. Tamén centraremos os nosos esforzos na celebración en novembro do I Debate Coop que terá lugar en Madrid. Consistirá nun espazo
de debates monográficos de aspectos estratéxicos de Coop57.
O seu obxectivo é propiciar un debate de fondo e xerar un espazo de maduración de propostas que posteriormente terán
que acordar as distintas seccións territoriais.
O tema xeral do Debate Coop57 será o “Desenvolvemento
local e comunitario e os límites de actuación de Coop57”.
Trátase de debater a estratexia de desenvolvemento local da
economía social e solidaria que xa se traballou os últimos
anos, mais engadíndolle, explicitamente, a discusión dos
límites de actuación, especialmente motivados por formas
xurídicas que se escapan das que actualmente están recoñecidas dentro do ámbito de actuación de Coop57.

A web de Coop57,
tamén en éuscaro!
A creación da sexta sección territorial de
Coop57, Koop57 Euskal Herria, aprobouse
na asemblea xeral de Coop57 celebrada en
xuño de 2015.
Nestas mesmas datas e tras un período
longo de construción colectiva, presentouse a nova web de Coop57, sensibelmente
mellorada respecto á versión anterior.

Web Coop57: https://coop57.coop/eu
Web Koop57 EH https://coop57.coop/eu/euskadi

Pero durante o proceso de elaboración desta, decidiuse incorporar os idiomas pertencentes ás seccións territoriais
existentes naquel momento (catalán, castelán e galego)
co que, desde o momento da súa posta en funcionamento,
quedaba como aspecto pendente e prioritario incorporar o
éuscaro na web.
Este foi un punto central no plan de desenvolvemento da
páxina web para 2016. Durante este ano configurouse a web
específica da sección territorial e engadiuse o éuscaro no
conxunto da web. Esperemos que esta ferramenta de comunicación de Coop57, agora máis completa, axude a estender
e difundir Coop57 por todo Euskal Herria!

Grazas,
José Luis
Collendo con forza o testemuño para
seguir esta carreira de fondo cara unha
sociedade máis xusta que, como ben sabía José Luis, necesita tamén dunha economía social, solidaria e transformadora
para alcanzala.
Invádenos a tristeza pola marcha de José
Luis Ochoa, producida así, de súpeto, sen
facer ruído, sen chamar a atención e sen
darnos opción a despedírmonos como
adoitan suceder as cousas importantes.
Invádenos unha enorme tristeza porque
sentimos que perdemos alguén importante e necesario na construción dunha
sociedade máis xusta.
Pero, por riba de tristezas, queremos lle
dar as grazas pola súa vida. Pola súa
opción vital a favor dos empobrecidos,
superando o individualismo e o consumismo e traballando cóbado con cóbado
coa xente do seu barrio.
Fixo da fraternidade unha das súas bandeiras. E do colectivo e cooperativo unha

Coop57ren webgunea,
baita euskaraz ere!
Coop57ren seigarren lurralde-saila,
Koop57 Euskal Herria, 2015eko ekainean
egin genuen Coop57ren asanblada orokorrean onartu zen. Data horietan beretan,
eta eraikuntza kolektiboa oinarri zuen
prozesu luze baten ostean, Coop57ren webgune berria aurkeztu zen, aurreko bertsioa baino hobetuagoa.

Martxan jarri genuenetik zintzilik eta lehentasunez euskara
ere webgunean txertatzeko zeregina geratu zitzaigun.
Horixe izan zen 2016rako webgunea garatzeko planean
puntu nagusia. 2016an zehar lurralde-sailaren berariazko
webgunea konfiguratu zen eta euskara gehitu zitzaion webguneari orokorrean.
Coop57ren komunikazio-tresna honek, orain are osatuagoa, Koop57 Euskal Herri osoan zabaltzen laguntzea espero
dugu!
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Como ese outrpalabra, pinga, gran e cotransformador.
Somos nota, lectivo, o comunitario, o
facemos o co
forma de ser e de facer. Isto é o que o levou a implicarse no movemento veciñal,
a busca de futuro para a mocidade, a unir
forzas e recursos na Fundación Adunare,
e a ser fermento e cimento de Coop57 en
Aragón. Todo isto, co obxectivo de loitar
contra a pobreza e as estruturas que a
producen.
Fóisenos unha excelente persoa, un referente en moitas cousas. Unha persoa
infatigábel, como demostrou até o último
momento. Foi un luxo poder compartir o

seu compromiso, a súa forma de ser e de
facer, a súa tenrura e o seu sorriso.
Quedamos coa súa intervención na pasada Asemblea Estatal de Coop57. Cheo de
esperanza. Facendo un recoñecemento á
xente moza e animándoa para continuar
na tarefa. Este é o seu legado, ao que intentaremos permanecer fieis.

Até sempre José Luis!
Querémoste
boletín
informativo
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Colombia: aprendizaxes
compartidas
Após máis de cincuenta anos de conflito armado e catro anos
de negociacións, en 2016 chegouse a un principio de acordo entre as Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) e o Estado colombiano. As múltiples violencias orixinadas por paramilitares, narcotraficantes, o estado ou as
guerrillas provocaron a morte de máis de 260.000 persoas, a
desaparición de 45.000 persoas e máis de 7 millóns de desprazadas, das cales, aproximadamente o 70%, son mulleres e
nenos/as. A paz non é só a firma dun acordo, senón que hai
que construíla a diario, desde as comunidades e os diferentes territorios do país con base na xustiza social.

préstamos

Os Acordos Finais de Paz estabelecen unha Reforma rural
Integral que contempla medidas para estimular a economía
social e cooperativa mediante o acompañamento e apoio
técnico e financeiro a comunidades rurais. Por este motivo,
datos
durante os meses de outubro e novembro sucedéronse varios
encontros en Cataluña. O observatorio ADPI, que traballa
para a construción de novas solidariedades entre os movementos sociais cataláns e os pobos indíxenas en Colombia,
coordinou os encontros con Aparicio Ríos, do Pobo Indíxena
Nasa e do Consello Rexional Indíxena do Cauca (CRIC), e
con Rosalía Velasco, economista, defensora dos dere”o novo contexto está
itos das mulleres e militante do movemento indíxena do Cauca.
abrindo debates sobre

o paso dunha
economía de
subsistencia a unha
economía de
transformación sen
caer no fomento do
capitalismo”

Os encontros, nos que participaron Coop57, Oikocredit e o Centro Autoxestionado de Solidariedade
con América Latina (CASAL), serviron para coñecer
a situación no país, o impacto dos Acordos sobre as
comunidades indíxenas e as mulleres, así como para
debater sobre as posibilidades de articulación dun
instrumento financeiro propio e solidario á marxe
do sistema capitalista. As comunidades indíxenas, culturalmente, non teñen integrado o aforro como opción, pero o
novo contexto está abrindo debates sobre o paso dunha economía de subsistencia a unha economía de transformación
sen caer no fomento do capitalismo. Agora mesmo, as organizacións coas que traballan, moven uns 13.000 millóns de
pesos colombianos. Unha cantidade significativa, pero que

só representa o 0,5% do total da economía indíxena, o cal
plantexa un reto enorme de coordinación, e evidencia o
enorme potencial que podería ter o desenvolvemento dunha
economía alternativa dos pobos indíxenas colombianos.
Durante o mes de novembro, dous membros da Asociación
de Zonas de Reservas Campesiñas de Colombia (ANZORC)
visitaron diferentes proxectos de cooperativas socias de
Coop57 en todo o Estado Español como, por exemplo, en
Andalucía (Autonomía Sur e Marinaleda) e en Euskal Herria (Arrikoop e Uztarri). O obxectivo da visita era coñecer
cooperativas de finanzamento de conservas alimentarias e o
medio. Neste sentido, debatéronse as vías de comercialización solidaria de produtos colombianos así como a xeración
de dinámicas de mercado social entre comunidades.
Finalmente, Coop57 tamén se reuniu co Secretario Xeral
do Ministerio de Traballo de Colombia, Jorge Bernal, para
coñecer de primeira man os Acordos de Paz de Colombia.
O Secretario Xeral mostrouse interesado na experiencia de
Coop57, á que se referiu como avanzada, polo seu funcionamento e o seu grao de cohesión, concienciación e coherencia.
En resumo, o intercambio de experiencias e realidades coas
entidades indíxenas campesiñas e a administración colombiana serviron para reflexionar e contrastar a necesidade de
creación de instrumentos que funcionen á marxe do sistema
capitalista e que poñan no centro da súa actividade unha
nova forma de relacionarse no ámbito internacional.

Un percorrido pola economía solidaria do Quebec
O pasado mes de setembro, unha delegación de Coop57 visitou o Quebec con motivo da participación no Foro Mundial
de Economía Social (GSEF) celebrado en Montreal. O GSEF,
dedicado ás alianzas entre os actores de economía social e os
gobernos locais, tivo un marcado nesgo institucional. Contou con cerca de 1.500 participantes de todos os continentes
e acolleu intervencións e experiencias interesantes, pero en
xeral, predominou un cariz expositivo que deixou pouco espazo ao debate e ao afondamento
nas temáticas tratadas.
No marco GSEF, presentáronse as liñas de colaboración entre
Coop57 e o Concello de Sabadell para promover as entidades
de economía social e solidaria acompañando a creación de
novos proxectos e axudando á consolidación dos xa existentes, cesión de espazos, xestión comunitaria de equipamentos
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públicos e creación de fondos de avais para facilitar o financiamento dos proxectos de economía solidaria, entre outros.
En paralelo ao foro, programáronse algunhas visitas a entidades de Montreal e os seus arredores para coñecer expe-

riencias, por exemplo, no ámbito da vivenda cooperativa e
comunitaria, a inserción social, a atención a persoas sen
teito ou a revitalización urbana. Puidemos compartir reflexións con membros de Le Chantier de l´Économie Social,
a organización que agrupa a nova xeración de entidades de
economía solidaria xurdida a partir dos anos 90.
Ao rematar o Foro, a delegación de Coop57, xunto con outras persoas da economía solidaria e de concellos cataláns,
desprazouse a Gatineau, a capital da rexión quebequesa do
Outauais, onde se puideron visitar experiencias de ámbitos
e naturezas moi diversas: desde un complexo deportivo a

unha cooperativa funeraria, pasando por unha granxa urbana cooperativa, mercados cooperativos de produtos de proximidade ou varias experiencias de cooperativas de artistas.
Puidemos ver que o modelo quebequés se entronca coa
construción dun modelo de estado de benestar que, en boa
medida, pasa pola economía social e solidaria. Isto provoca que os proxectos de economía social e solidaria conten
cun alto nivel de institucionalización, cos perigos que isto
comporta. Pero este alto nivel de institucionalización non
impide que, a miúdo, os proxectos de economía solidaria
partan dunha dinámica de reivindicación popular conflitiva
ou de procesos comunitarios potentes.
A estancia no Quebec permitiunos coñecer con máis profundidade a realidade da economía social e solidaria do Quebec
e divisar como podemos aproveitar o seu percorrido, a súa
traxectoria, os seus acertos, erros e aprendizaxes para reforzar a economía social e solidaria no noso contorno.
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VOCES DA COMISIÓN FEMINISTA
Encontros internacionais
Durante este último semestre desde a comisión feminista de
Coop57 Catalunya continuamos coa nosa dinámica ordinaria
de reunións e debates internos. Estes últimos meses tamén
tivemos a oportunidade de encontrarnos con dúas mulleres
que nos axudaron a entender a realidade dos seus países e
coas que intercambiamos experiencias e das que aprendemos
algunhas cousas.
O día 25 de outubro reunímonos con Gina Afonso (A Habana,
1966) nas oficinas de Coop57 en Barcelona. Gina é filósofa
e investigadora e forma parte do colectivo GALFISA (Grupo
América Latina, Filosofía Social e Axioloxía). Ofreceunos algunhas pinceladas do feminismo en Cuba pero, sobre todo,
falamos do cooperativismo no seu país. Desde hai algúns
anos, o cooperativismo en Cuba ten a súa orixe en empresas
estatais reconvertidas en cooperativas. O cooperativismo está
ben visto no país e pode ser unha ferramenta de contención
respecto á entrada do capitalismo na economía da illa, pero,
actualmente, non existe nin unha lei de cooperativas nin un
marco regulador apropiado. Aínda queda moito traballo por
facer.
Ademais, o día 21 de novembro algunhas integrantes da comisión feminista encontráronse con Rosalba Velasco. Rosalba
é do Cauca, Colombia, e é economista e comuneira do Resguardo Indígena Munchique los Tigres. O encontro tratou do
proceso de paz en Colombia, e reflexionouse, especialmente,
sobre o papel das mulleres no país. O proceso de paz favoreceu o deseño de programas e de proxectos que permitiron pór

en marcha unha Comisión
Agraria e unha Comisión
de Participación Política.
Pero o NON no referendo
sobre os acordos de paz alterou a situación e afectou
negativamente os avances
en temas de xénero, malogrando o traballo feito
durante os últimos catro
anos. Un dos motivos que
propiciaron este NON é a
presión das igrexas católica e evanxélica, que presionaron con moita forza contra as
novas formas de convivencia que se contemplaban, e quixeron reforzar o modelo de familia nuclear e patriarcal. Non
queren saber nada do Movemento LGTB, tema que se introducira na Comisión de Xénero.
Estes dous encontros, con todos os seus matices, axúdannos
a conformar unha visión global do feminismo e do cooperativismo e dótannos de novos coñecementos para seguir co noso
traballo de construír feminismo e cooperativismo.
Finalmente, destacar que este semestre tamén se celebrou a
Escola Popular de Economía Feminista da cal vos informaremos no próximo boletín.
Comisión feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop
boletín
informativo
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A Fundación Coop57 creouse no ano 2015 e desde entón
comezou a traballar para sentar as bases do funcionamento futuro. Mentres este traballo segue a desenvolverse, empezaron a cristalizar os primeiros proxectos impulsados desde a Fundación Coop57. Proxectos que inciden
en ámbitos tan importantes como a loita contra a pobreza
e as desigualdades, a exclusión social ou a promoción de
novos axentes para a transición enerxética.

reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria
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préstamos
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‘LLIURES’ [de pobreza,
exclusión e desigualdades]
O pasado mes de novembro presentouse o proxecto ‘Lliures’,
impulsado, conxuntamente por Òmnium Cultural, ECAS
(Entidades Catalanas de Acción Social) e Coop57 Catalunya
para a articulación dun fondo económico de solidariedade
na loita contra a pobreza, a exclusión social e as desigualdades, partindo do diagnóstico compartido sobre os inquietantes e crecentes índices de desigualdade social.
O proxecto ‘Lliures’ fundaméntase na captación de recursos
e a recollida de achegas económicas para destinalos directamente a financiar proxectos de transformación social.
Estes proxectos caracterízanse por ser proxectos locais, colectivos e arraigados no territorio que superan os patróns
estritamente asistenciais ou caritativos. Proxectos deseñados
baixo modelos participativos que fomentan a implicación e
o compromiso das persoas afectadas, desde o vínculo comunitario. Os proxectos financiados por ‘Lliures’ son estábeis e
duradeiros, co obxectivo de garantir a autonomía posterior
e foron definidos polas entidades e persoas do mesmo territorio, segundo as necesidades propias.

‘Lliures’ depende de todas e todos. Autofinánciase coas achegas periódicas da cidadanía e o tecido social, buscando a
máxima capilaridade e implicación. ‘Lliures’ existirá alí
onde a xente e as entidades dos territorios queiran, porque
esta iniciativa é iso: unha intervención colectiva do tecido
social na loita contra a pobreza e a exclusión que reclama
innovar e transformar as desigualdades alá por onde pasan.
Facemos un chamamento a todas as persoas e entidades a
implicarse!
https://projectelliures.cat/implicat

Nace o GERMINADOR SOCIAL
Som Energia e Coop57 puxéronse de acordo para impulsar
conxuntamente o primeiro concurso de innovación social
para a transición enerxética. Poden presentarse todas aquelas
entidades, persoas e iniciativas con gañas de desenvolver un
proxecto, dentro da economía social e solidaria, e para a posta
en funcionamento de modelos innovadores de enerxías renovábeis e eficiencia enerxética.
Germinador Social é un concurso que pretende estimular a
creación de modelos innovadores de iniciativas sociais, enerxías renovábeis e eficiencia enerxética, e axudar a poñelos en
funcionamento co obxectivo de promover novos axentes locais para a transición enerxética.

CUSTOMIZANDO
novas formas de traballar
Customizando é unha cooperativa creada en 2016 e impulsada
por Famylias, unha cooperativa
socia de servizos de Coop57 Madrid, que pretende dar visibilidade e pór en valor os distintos
modelos familiares que conviven hoxe na nosa sociedade.
Desde esta cooperativa impúlsase un proxecto chamado Divercostumiza, dirixido á profesionalización de mulleres en risco de exclusión e que traballa no sector do deseño creativo e
a transformación téxtil artesanal, dando unha segunda vida a
prendas de vestir xa en desuso. Esta capacitación contémplase desde a adquisición de aptitudes técnicas, o apoderamento
persoal e o adestramento empresarial baixo os criterios e principios da economía social e solidaria. O proxecto incide tanto
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Som Energía entregará, a través de donativo voluntario, o
importe total de 25.000 euros, a distribuír entre os proxectos
seleccionados, e a Fundación Coop57 bonificará unha parte
dos custos financeiros dun posíbel empréstito aos proxectos
seleccionados.

Ademais, os proxectos gañadores recibirán un asesoramento
técnico, xurídico e administrativo na posta en funcionamento
do mesmo condicionado á dispoñibilidade do equipo técnico
de Som Energia e a posibilidade de conectar con iniciativas
similares de ámbito europeo a través da rede REScoop EU.
http://www.germinadorsocial.com

en Madrid como Andalucía, na zona de Almería.
A Fundación Coop57 fixo unha labor de asesoramento e
acompañamento e subvencionará o 100% do custo financeiro
durante os 2 primeiros anos de vida do empréstito concedido á cooperativa Famylias para a posta en funcionamento do
proxecto Dyvercustomiza.
Desde a Fundación, considerouse oportuno apoiar este
proxecto polo seu alto valor social e medioambiental no campo da inserción sociolaboral de mulleres en risco de exclusión
e no ámbito dun sector especialmente controvertido, como é
o da moda e téxtil.
http://www.famylias.org/proyectos/proyecto-divercustomiza/

Entendiendo las particularidades de Coop57

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.

reflexión

A importancia de ser socia
cooperativista
Un dos principais valores de Coop57 é a súa base social: máis de 3.600 persoas e máis de 750 empresas
e entidades da economía social e solidaria. Todas estas persoas e entidades socias, máis alá de buscar un
espazo de aforro ou de financiamento, constitúense
como unha gran rede que colectivamente constrúe
unha entidade pensada e estruturada para ser unha
ferramenta financeira ao servizo da transformación
económica e social.
Nesta edición de pedaCOOPxía veremos a importancia de converterse en socia cooperativista de
Coop57, un paso máis alá de ser cliente dunha entidade financeira. Da importancia de formar parte dun
movemento socioeconómico que pretende pensar colectivamente que modelo económico e social se quere
promover.

O crecemento de Coop57 durante os últimos anos foi moi
importante. No período 2010-2016, as achegas ao capital
social multiplicáronse por catro e a base social triplicouse.
Pola súa parte, a evolución dos préstamos tamén foi moi
significativa, posto que, no mesmo período, o saldo vivo de
empréstitos concedidos duplicouse. Como podemos deducir,
non obstante, o ritmo de crecemento dos préstamos foi inferior ao das achegas ao capital social da cooperativa.
Por este motivo, desde hai algún tempo, Coop57 observou a
necesidade de desacelerar o ritmo de crecemento das achegas ao capital social que as socios e socias de Coop57 estaban a facer á cooperativa. É por iso que o Consello Reitor
decidiu adoptar unha medida, de carácter transitorio, que
limitaba a entrada de novas achegas á cifra de 10.000 euros
por socio e ano. A medida respondía á busca dun crecemento
ordenado e equilibrado que non puxese en perigo a solvencia da cooperativa.

destacados
seccións

Pero esta reflexión nunca pretendeu limitar a entrada de
novas persoas ou entidades socias. Se ten a absoluta e firme
convicción de que o crecemento da base social é imprescindíbel no noso proxecto e incrementar o número de persoas
e de entidades comprometidas para a transformación social,
vinculadas entre elas é algo netamente positivo, desexábel
e necesario.
Os múltiples actores que ao longo de máis de 20 anos da
historia da entidade estiveron construíndo e pensando a
forma, funcións e obxectivos de Coop57 quixeron deseñar
unha ferramenta estratéxica para o desenvolvemento da
economía solidaria. Unha ferramenta pensada para servir
e axudar a crear, consolidar, axudar a crecer e fortalecer
proxectos socioeconómicos de transformación social e económica. Coop57 ten a vocación de pertencer a todas aquelas
persoas e entidades que queiran contribuír ao cambio social
e económico do noso entorno. Unha ferramenta financeira
en mans da sociedade, propiedade de todos os seus socios
e socias.

economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Polo tanto, se crece a base social, seremos máis fortes e poderemos incidir máis e mellor no estabelecemento de novos
modelos económicos que poidan transformar a sociedade
cara a realidades pensadas desde os criterios da economía
transformadora. E o estaremos facendo nós, coas nosas
mans, coa nosa forza de traballo, co noso diñeiro e coa nosa
participación, implicación e exercendo a democracia económica.
A importancia non radica tanto en achegar moito diñeiro de aforro a Coop57. O paso realmente transformador é converterse en socia, sentirse e ser parte de
Coop57. Acumular a forza colectiva suficiente para
cambiarmos e cambiar a economía e a sociedade.
De facer valer e ser conscientes de que nos dotamos,
como sociedade, de ferramentas que traballan para
o benestar e o desenvolvemento colectivo.

2010-2016

”tense a absoluta e
firme convicción de
que o crecemento da
base social é
imprescindíbel no noso
proxecto e de que é
algo netamente
positivo, desexábel e
necesario”

base social

x4

achega
ao capital

x3

socios e socias

x2

saldo vivo
de préstamos
achega ao capital
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COOP57-ANDALUCÍA
reflexión
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A sección territorial de Andalucía fechou 2016 cun total de
75 entidades socias de servizos e 246 socios e socias colaboradoras. Durante o segundo semestre de 2016 concedéronse un
total de 9 empréstitos novos por un valor total de 460.000 euros. Ademais, a 31 de decembro de 2016 estaban vixentes dúas
pólizas de crédito cun saldo disposto conxunto de 12.105,43
euros.
En canto ao crecemento da base social, o número de novas entidades segue aumentando aínda que o ritmo de crecemento
retardouse levemente nos últimos meses. Pese a isto, a previsión é que continúen aumentando as novas entidades socias
de servizos, xa que hai varias solicitudes de alta en curso para
o primeiro semestre do 2017. En relación ás persoas socias
colaboradoras, aínda que se mantén un ritmo de crecemento
constante, é inferior ao desexado. Desde a sección territorial
estanse a dedicar esforzos para dar a coñecer a Coop57 e aglutinar a máis persoas que colaboren co proxecto.
Polo que se refire á difusión e a extensión, durante o segundo
semestre de 2016 a sección territorial de Coop57 Andalucía
participou en numerosas xornadas, presentacións e talleres

COOP57-ARAGÓN
A sección territorial de Aragón fechou 2016 cun total de 49 entidades socias de servizos e 447 socios e socias colaboradoras.
Durante o segundo semestre de 2016 concedéronse un total
de 5 préstamos novos por un valor total de 122.00 euros. Ademais, a 31 de decembro de 2016 estaban vixentes tres pólizas
de crédito cun saldo disposto conxunto de 30.003,38 euros.
As accións e actividades realizadas durante este segundo semestre na sección de Aragón pódense agrupar en actividades
relacionadas co societario, coa actitude proactiva no desenvolvemento local e co traballo en rede con outros organismos.
Desde o verán a sección está acompañando ao grupo promotor de Asturies, no seu proceso de reorganización e coa meta
posta na constitución como sección territorial, a medio prazo.
Tamén dentro do aspecto máis interno, realizouse unha sesión
de traballo conxunto entre as comisións social e técnica e o
consello de sección para avaliar o exercicio 2016 e planificar
2017.

relacionados coa economía social transformadora. Especialmente, intensificouse a actividade en Cádiz, onde a conformación dun grupo de persoas activas están promovendo Coop57
en diversos actos. Coop57 Andalucía tamén participou, como
convidada, cun relatorio nas xornadas sobre creación de empresas sociais que tivo lugar en Cáceres. Ademais, destacan
presentacións de Coop57 en Lebrija, provincia de Sevilla, e en
Úbeda, provincia de Xaén.

49 entidades socias de servizos
447 socias colaboradoras
Por outro lado, tiveron unha presenza activa e constante no
desenvolvemento do mercado Social Aragón (Mescoop Aragón), onde destaca a VII Feira de Mercado Social, que tivo
lugar en outubro, no centro social comunitario Luís Buñuel,
de Zaragoza. No mes de decembro, tamén se participou no
mercado de San Vicente de Paúl, dentro da actividade “A economía solidaria encóntrase no mercado de Barrio”.
No mes de novembro participouse representando a Coop57 no
II Kongreso de Economía Social e Solidaria, de Bilbao, no que
Coop57 Aragón compartiu traballo con entidades da sección
de Koop57 Euskal Herria, e presentou no plenario o convenio
de colaboración entre Coop57, Som Energia e varias cooperativas, para o fomento da enerxía renovábel e os proxectos de
eficiencia enerxética.
Ademais, seguiuse cooperando con REAS Aragón no programa
de capacitación, asesoramento e acompañamento de proxectos colectivos con criterios de economía solidaria.

COOP57-CATALUNYA
A sección territorial de Catalunya fechou 2016 cun total de
502 entidades socias de servizos e 2.136 socios e socias colaboradoras.
Durante o segundo semestre de 2016
concedéronse un total de 58 empréstitos
novos por un valor total de máis de 3,2
millóns de euros. Ademais, a 31de decembro de 2016 estaban vixentes 33 pólizas
de crédito cun saldo disposto conxunto de
806.259,67 euros. A actividade crediticia
intensa marcou o ritmo da sección territorial estes últimos meses. Cabe destacar o
aumento nos empréstitos de investimento
que supuxeron cerca de 1,5 millóns de euros, máis do dobre que os concedidos no
primeiro semestre do mesmo ano. Espérase que en 2017 esta tendencia se manteña
xa que os préstamos de investimento son
aqueles que mellor indican a consolida-
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75 entidades socias de servizos
246 socias colaboradoras

502 entidades socias de servizos
2.136 socias colaboradoras

ción e crecemento dos proxectos receptores.
Polo que ao crecemento social se refire, unha vintena de
novos proxectos sumáronse á sección durante este segundo
semestre, superando as 500 entidades socias en Catalunya,
unha mostra de arraigamento e posta en funcionamento do
proxecto no territorio. Un gran motivo de alegría.
Entre estas novas entidades cabe destacar a incorporación
da cooperativa Virus, unha editorial e distribuidora que naceu hai máis de 25 anos e que, de maneira autoxestionaria e
asemblearia, contribuíu significativamente á difusión do pensamento crítico e antiautoritario. Finalmente, puido realizar
o tránsito a cooperativa e sumouse ao proxecto de Coop57.
Como cada ano participouse activamente da Fira de Economía Solidaria de Catalunya (FESC), intervindo en tres charlas
distintas e atendendo a todas aquelas persoas que se achegaron ao posto para preguntar e informarse acerca do noso
proxecto e de como implicarse.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
A sección territorial de Euskal Herria fechou 2016 cun total de
18 entidades socias de servizos e 81 socios e socias colaboradoras.
Durante o segundo semestre de 2016 concedeuse un novo préstamo por un valor de 80.000 euros ao proxecto Bizkaigane, que
promove a soberanía alimentar e a educación neste campo e
que se incorporou á entidade Hiru Damatxo, un proxecto de
comunicación integral, con sede en Donostia, onde se ofrecen
todo tipo de servizos comunicativos, de promoción, deseño e
divulgación.
En canto aos órganos sociais da sección, séguese nun proceso
de consolidación do seu funcionamento e de reunións perió-

COOP57-GALIZA

18 entidades socias de servizos
81 socias colaboradoras

dicas. Estase a facer traballo para incorporar e reforzar novas
persoas participantes.
Desde a sección territorial detectouse a necesidade de levar
a cabo unha campaña comunicativa dirixida aos medios de
comunicación e a posíbeis entidades que poidan integrarse a
Koop57 EH.
Participouse nun acto público en “Biba”, un novo espazo cultural de Bilbao no que estiveron diferentes socias de Koop57
EH como Asaken, ELA, ESK,LAB, Talaios, Boga, Goxue, Utzarri,
EHNE Bizkaia, Arrikoop, Jesús González, Naroa Elortza e Unai
Oñederra. Tívose presenza en medios de comunicación como
Gara, Berria e Bilbo Hiria Irratia. Tamén se fixeron entrevistas
en Radio Euskadi, 11 Telebista e Antxeta Irratia.
En paralelo, participouse nos mercados sociais de REAS en Iruñea e Bilbao. Dando charlas en ambos os eventos. Tamén nos
mercados solidarios de Andoain, Armani e Zarautz.
Por último, Koop57 EH participa por terceiro ano, ofrecendo a
información de finanzas éticas no curso “Koopfabrika”, organizado pola rede Olatukoop.

32 entidades socias de servizos
138 socias colaboradoras

A sección territorial de Galiza fechou 2016 cun total de 32 entidades socias de servizos e 138 socios e socias colaboradoras.
Durante o segundo semestre de 2016 concedéronse un total
de 3 empréstitos novos por un valor total de 59.930,00 euros.
Polo que se refire ao traballo interno dos órganos sociais,
o Consello de Sección e Secretaría Técnica, desenvolveron
propostas relacionadas coa elaboración do plan de traballo
2017. A Comisión Técnica traballou para analizar a situación
dos préstamos vivos da sección territorial e o seguimento dos
mesmos durante 2017. Acordouse revisar o cuestionario de
detección de necesidades de financiamento para traballa para
a posta en marcha de novas liñas de contribución como as
capitalizacións de cooperativas ou traballos complementarios.
Coop57 Galiza seguiu a participar en varias actividades vinculadas á difusión da economía solidaria e as finanzas éticas.
Entre outras, destacamos presentacións de Copp57 na Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, no 15º aniversario da cooperativa socia de Coop57, Consumo Consciente
Árbore de Vigo ou no I Foro de Economía Social Inspiradora,
organizado polo Concello de Santiago de Compostela.

COOP57-MADRID
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No tocante á participación en redes, cabe destacar a participación na asemblea de REAS Galicia, nunha xornada de intercooperación das iniciativas de economía solidaria no ámbito
das finanzas éticas en Galiza na que participaron Coop57, Fiare Banca Etica e AIS O Peto; e a participación nas asembleas
de SINERXIA, UGACOTA e UCETAG, do 5 de novembro en Compostela, na que as tres asociacións de cooperativas, socias de
Coop57, acordaron fusionarse para constituír ESPAZOCOOP,
unha unión de cooperativas que busca ser entidade de referencia do cooperativismo e da economía social e solidaria en
Galiza.

64 entidades socias de servizos
438 socias colaboradoras

A sección territorial de Madrid fechou 2016 cun total de 64 entidades socias de servizos e 438 socios e socias colaboradoras.
Durante o segundo semestre de 2016 concedéronse un total
de 6 empréstitos novos por un valor total de 130.300 euros.
Ademais, a 31 de decembro de 2016 estaban vixentes 3 pólizas
de crédito cun saldo disposto conxunto de 51.501,63 euros. Ao
longo deste semestre incorporouse á sección de Madrid, como
socia de servizos a cooperativa de traballo Cyclos, especializada na realización de estudos técnicos e procesos formativos
cun enfoque socioambiental e de xénero.
No citado semestre desenvolvéronse, ademais, algúns programas desde o Concello de Madrid para poder desenvolver
e fortalecer a economía social e solidaria, especialmente no
referente á capitalización de cooperativas. Seguindo o traballo
realizado por Coop57 Catalunya co programa CAPITALCOOP,

desenvolvéronse programas de subvención para as novas
achegas ao capital social das cooperativas e sociedades laborais. Espérase que isto teña efectos significativos nos períodos
2017 e 2018.
Tamén se iniciou o posgrao de Experto/a en xestión e promoción de empresas de economía social e
solidaria, realizado pola Universidade
Complutense e REAS Madrid na que
Coop57 é entidade colaboradora. O
obxectivo do mesmo é dotar dos coñecementos e capacidades necesarios
para emprender, innovar, xestionar ou
impulsar empresa no ámbito da economía social e solidaria.
boletín
informativo
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[O Recuncho da Economía
Social e Solidaria]
reflexión
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Conformarse en rede para ser más fortes. Articular estratexias conxuntas que nos permitan mellorar. Cooperamos e iso fainos
competentes, non competitivos. E así, pouco a pouco, imos construíndo e propiciamos o crecemento doutra economía que xa está aquí.

A economía social e
solidaria desprégase
Co lema “O despregamento da economía social e solidaria”,
cerca de medio milleiro de persoas participaron do 10 ao 12
de novembro en Bilbao, no II Congreso de ESS, organizado
por REAS Euskadi e REAS rede de Redes.
O congreso configurouse como un espazo de reflexión, pero
tamén de acción política. Articulado en 6 eixes temáticos,
deuse moita importancia aos debates, obradoiros e espazos
de encontro entre iniciativas de economía social e solidaria.
Os obxectivos das actividades levadas a cabo durante os tres
días estaban enfocados a fortalecer o movemento, articular
propostas, buscar espazos de intercooperación e coñecer novas experiencias. Igualmente, o congreso buscaba achegarse e
dar a coñecer a economía social e solidaria que deixou de ser
unha alternativa para se converter nunha realidade. Coop57
veuse representada polas seccións territoriais de Coop57 Aragón e Koop57 Euskal Herria.
http://esskongresua.net

V FESC
CINCO ANOS ENSINANDO
A ESENCIA DA ECONOMÍA
SOLIDARIA CATALÁ
No ano 2012 a economía solidaria de Catalunya realizaba unha
aposta que ninguén podía intuír como funcionaría nin que
percorrido tería. Aquel ano, a XES (Rede de Economía Solidaria
Catalana) organizaba a 1ª Feira de Economía Solidaria de
Catalunya (FESC). Desde o primeiro minuto foi un éxito,
superando calquera expectativa.

En Coop57 tamén
#facemosREAS
Reas - red de Redes está formada por un total de 14 redes
territoriais e 4 sectoriais que agrupan máis de 500 entidades e
proxectos de ESS e unhas 40.000 persoas. Todas as entidades
que conforman estas redes xeran anualmente uns ingresos
de 350 millóns de euros. Coop57 participa nunha das 4 redes
sectoriais, a Mesa das Finanzas Éticas, xunto con CAES, Fiare
Banca Etica e Oikocredit.
REAS leva máis de vinte anos promovendo modelos de
produción e consumo máis sustentábeis e respectuosos coa
vida. Recentemente, levou a cabo unha campaña de cohesión
e comunicación para explicar que fai, como o fai e como se
pode participar. Os contidos das campaña #facemosREAS
pódense encontrar na súa páxina web.
http://www.economiasolidaria.org

lacentral.coop
A Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Traballo
e a cooperativa Enreda, impulsaron lacentral.coop, un portal
de encontro para as cooperativas e un espazo para as persoas
que aposten por un consumo máis responsábel.
O portal pretende ser un soporte para a comercialización de
servizos e produtos cooperativos e para achegalos ao gran público, estabelecendo un espazo de intercooperación e consumos que potencie as empresas de economía social e solidaria.

Desde entón e até o pasado mes de outubro, celebráronse
cinco edicións confirmando e consolidando un espazo no que
as empresas, entidades, colectivos e persoas demostraron que
poden satisfacer as necesidades de bens e servizos a través
dunha economía que altera o centro de gravidade da actividade
económica hexemónica e despraza o capital e ganancia como
obxectivo central para no centro ás persoas e o territorio.
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Precisamente, este era o eixo sobre o cal pivotou a última FESC.
Baixo o lema “terra compartida, terra cooperativa”, unhas
21.000 persoas, 190 expositoras e un centenar de voluntarias,
participaron en cerca de cincuenta actividades e encheron tres
días de cooperación e solidariedade co obxectivo de construír
outra economía que xa está aquí.

No portal, onde actualmente hai máis de 1.200 cooperativas
rexistradas, aparecen entidades que comparten os valores da
economía social e solidaria: están arraigadas ao territorio, reinvisten parte do seus beneficios na zona na que actúan, promoven a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
e fomentan a sustentabilidade económica e ambiental.

http://www.firaesc.org

http://lacentral.coop

NOVOS SOCIOS E SOCIAS
COLABORADORAS

reflexión

2º SEMESTRE 2016

TOTAL 183

[12]
❚❚ Juan José Méndez González
❚❚ Ángel Ceballos Rodríguez

❚❚ Ana Isabel Fernández López
❚❚ Juan Manuel Catalán, Manuela
Mejías
❚❚ Moisés Rubio, Ana Garrido

❚❚ Abel Peñalver Pons
❚❚ Lorena Caro Betanzos
❚❚ Adrián Soto Salmerón
❚❚ Ángela Jiménez Borreguero

❚❚ Antonio Cabello Martín
❚❚ Francisco José Sánchez
❚❚ José Antonio Ruiz García

Aragón [14]

❚❚ Chaime Capablo Duerto
❚❚ Javier G. Ledesma Vera
❚❚ Virginia Folch Cadena
❚❚ Arantzazu Gracia Moreno
❚❚ Mª Cristina Fuertes Calvo

❚❚ Mª Begoña Laplaza de Marco
❚❚ Gloria Alberico Fenollosa
❚❚ Carolina Giménez Vela
❚❚ Óscar Díaz Chica
❚❚ Alberto Macías Martínez

Asturies

❚❚ José Luis Gómez del Rincón
❚❚ Joan Pregonas, Maria Castro
❚❚ Sergi Díaz, Natàlia Ribas
❚❚ Ignasi Buch, Dàlia Raïch
❚❚ Vicenç Creus, Victòria Creus
❚❚ Alicia Artiaga Porcar
❚❚ Jordi Jover Ollé
❚❚ Jordi Matosas Vilajoliu
❚❚ Raül Garrigasait Colomés
❚❚ Jordi Homs Forcada
❚❚ Elisenda Trilla Ferré
❚❚ Júlia Martí Cervera
❚❚ Lourdes Calverol Llauró
❚❚ Laia Gordi Vila
❚❚ Mariano Armada, M. Dolores
Buch
❚❚ Frederic Ratel, Marta Martínez
❚❚ Daniel Lugilde Fernández
❚❚ Itxaso T. Figueras Uranga
❚❚ Elisenda Clèris Tardío
❚❚ Isabel Paredes, José Luis
Carnero
❚❚ David Bou Somolinos
❚❚ Enric Pèlach i Biciana
❚❚ Núria García Castelló
❚❚ Lluc Ulldemolins Nolla
❚❚ Adela Margalef Vernet
❚❚ Javier Aparicio Ríos
❚❚ Marcel Carné Serrano
❚❚ Laia Creus Badia
❚❚ Pau Gorostiza, Deborah Pareto
❚❚ Ana M. Corrons Miralles
❚❚ Pilar Gabladà, Joan Garriga

❚❚ Tània Casanova, Vicenç Musté
❚❚ Alberto Díez Santacoloma
❚❚ Núria Mayoral Torrents
❚❚ Cristina Blanco Gual
❚❚ Rosa M. Mestres, Ferran Aguiló
❚❚ Oriol Buch Ros
❚❚ Assumpta Vallverdú Balanyà
❚❚ Èlia Vives Riba
❚❚ Eduardo Ortuño, Núria García
❚❚ Jordi Coderch de Lassaleta
❚❚ Bruna Tribó Miró
❚❚ José M. Rivera Sáez
❚❚ David Grau Serra
❚❚ Marc Pairó Pujol
❚❚ Catherine Wrig
❚❚ Nora - David Grau, Noelia
Cuevas
❚❚ Lia - David Grau, Noelia Cuevas
❚❚ Noelia Cuevas Moreno
❚❚ Javier Lopez Casillas
❚❚ Marçal Saderra Montorio
❚❚ Esther Verdaguer, Núria Verdaguer
❚❚ Arnau Montserrat Vilaseca
❚❚ Josep Anton Valverde
❚❚ Alberto Taure Garcia
❚❚ Sergi Díaz Plaza
❚❚ Natan Muñoz del Valle
❚❚ Marc Gascón Merlos
❚❚ Pere Coma Valls
❚❚ Albert Ventura Pedrol
❚❚ Sergio Pallarés Sánchez
❚❚ Eva Plans Padrisa

❚❚ Míriam Raventós Martínez
❚❚ Àdel Alsati Baldellou
❚❚ Maria Marco Briones
❚❚ Esperança Marco Briones
❚❚ Juan Manuel Ávila Escobar
❚❚ Alba Pawlowsky Ferret
❚❚ Zumzeig Cinecooperativa
❚❚ Josep Palomer Mallorquí
❚❚ Núria Colom Salvans
❚❚ Javier Brunet Coll
❚❚ Imma Solé Vilanova
❚❚ Dámaris García Carbonell
❚❚ Clara Ferrer Múñoz
❚❚ M. Carme Fornells Sala
❚❚ Magdalena Grau Figueras
❚❚ Eloi Aymerich Casas
❚❚ David Martí Raventós
❚❚ Eduard Puigventós Lopez
❚❚ Ignacio Mora Pastor
❚❚ Aitor Diez Gallego
❚❚ Alexander Hohmann Fernández
❚❚ Associació de Casals i Grups de
Joves de Catalunya
❚❚ Francesc Puig Busquets
❚❚ M. Asumpta Pallarès Macaya
❚❚ Martí Castellví Mas
❚❚ Juan Antonio García Rueda
❚❚ Raquel Domínguez Torres
❚❚ Jorge Requena
❚❚ Joan Prat Valls
❚❚ Yolanda Estellé, Llàtzer Torrente
❚❚ Alfredo Bujanda García de Jalón
❚❚ Javier Calvo Sauret

Andalucía

❚❚ Francisco Vidal Moral
❚❚ Sara Merci Roncalli
❚❚ Ester Pascual Domiche
❚❚ José Manuel Barcelona Ciruelos

Catalunya

[122]
❚❚ Albert Folch Flores
❚❚ Pere Gonzalez Cinca
❚❚ Ferran Palmés, Ma Teresa
Aparicio
❚❚ Carles Soler Salvador
❚❚ Laia Pedrola Vall
❚❚ Nil Puigvila Yllà-Català
❚❚ Pablo Bolancer Sánchez
❚❚ Davide Malmusi, Anna Serra
❚❚ Albert Sagrera Cusco
❚❚ Jordi Camprubí, Núria Pàmies
❚❚ Georgina Roig Reverter
❚❚ Patricia Carles Sanchis
❚❚ Asoc. per la promoció de la
bicicleta
❚❚ Marta Aliguer Serrat
❚❚ Santiago Fernández Patón
❚❚ Esmeralda Saiz, Marc Pascual
❚❚ Blas Picón, Anna Gimenez
❚❚ Ares Riart Arnalot
❚❚ Lluis Brugalla Bosch
❚❚ Albert Camprubí Llorente
❚❚ Jordi Pallejà Sedó
❚❚ Josep M. Closa, Aurora Fernández
❚❚ Alberto Llobet Lorenzo
❚❚ Pablo Romera Noguera
❚❚ María Ribera Sendra
❚❚ Ferran González, María Carañana
❚❚ Montserrat Bosch Torras
❚❚ Pere Maria Comas Coma

seccións
economía
solidaria

socias
[1]
❚❚ Magdalena Galián Martínez

préstamos
datos

Euskal Herria

[7]
❚❚ Naroa Elortza Gorrotxategi
❚❚ Mikel Azkarate-Askasua Blázquez

❚❚ Iñigo Otxoa Fernández
❚❚ Julen Landa Etxebarria
❚❚ Manu Robles-Aranguiz Instituta
❚❚ Aingeru Mimentza Sanchez

❚❚ Yolanda Jubeto Ruiz

Galiza

Madrid

❚❚ Alfonso Bustillo Ruiz
❚❚ Pedro Ángel Castillejo Blasco
❚❚ Javier Prada García
❚❚ Domingo Ramos Ortega Galindo
❚❚ Liliane Spendeler
❚❚ Alfredo Aller García
❚❚ Juan Enrique Frutos, Lucía
García-Salmones
❚❚ Aranzazu Ferrero Rubio

❚❚ Ignacio Salo Benito
❚❚ Mario Vallejo Muñoz
❚❚ Álvaro Pérez Robles
❚❚ Almudena de la Peña Palacios
❚❚ Ignacio Mora Pastor
❚❚ Sara Moreras Quesada

Pais Valencià

[19]
❚❚ Jaime Foriscot Blanchart
❚❚ Marinete Alves Bayer
❚❚ Beatriz Escarpio, Jose Mª
Menéndez
❚❚ Jesús Sanz Abad
❚❚ Ignacio Francisco García
Balestena
❚❚ Mª Teresa García de la Hera

destacados

[2]
❚❚ Ernique Casarejos Comesaña
❚❚ Mª Carmen Lorenzo Vila

[6]
❚❚ Enrique Noguero Rodríguez
❚❚ Francisco Marín Campos
❚❚ Manuel Kyros Wagner
❚❚ Manuela López Andújar
❚❚ Pere Josep Sala Quereda
❚❚ Adrià Solbes López
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NOVAS ENTIDADES
SOCIAS
29 novas entidades socias
reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

[Andalucía]

2 novas entidades socias
FEDERACIÓN ANDALUZA
ENLACE
Entidade situada en Sevilla e
constituída en 1991, formada
por 103 entidades de toda Andalucía que
traballan nos ámbitos das adicións e a
exclusión social. Presta distintos servizos
a asociacións, profesionais, familias e persoas con problemas de drogodependencias
e exclusións social (asesoramento, formación, mediación, etc.). http://www.f-enlace.org

ASOCIACIÓN ESPACIO
CONVIVEN
Conviven é un espazo e un colectivo con conciencia educativa e
ecolóxica, organizado de maneira horizontal, independentemente das institucións e
autoxestionado. Da súa oferta de actividades destacan a actividade formativa e
cultural, visitas e actividades para centros
educativos e actividade turística, de ocio e
tempo libre. http://www.espacioconviven.org

[Aragón]

2 novas entidades socias
NATURALMENTE BIO, S. COOP.
Cooperativa no ámbito rural que
quere pór en marcha un obradoiro de conservas vexetais, en Ráfales, Teruel.
Entre os seus valores fundamentais están a
recuperación da biodiversidade orixinaria
das hortas no Matarraña e Aragón, a investigación de coñecementos tradicionais,
tanto en agricultura como en conservas, a
promoción dunha alimentación sa para as
persoas e, polo tanto, respectuosa coa terra.

ASOCIACIÓN 12

en 1998 co obxectivo de demostrar que
tanto os dereitos civís e políticos como os
dereitos económicos, culturais e
ambientais son dereitos fundamentais de
todas as persoas. http://observatoridesc.org

Ass. cultural i
d’acompanyament a la
criança, EL ROSER

Asociación sen ánimo de lucro
que se orixina no Baix Llobregat para
ofrecer un espazo de xogo e crecemento
a crianzas á partir de dous anos, ás súas
familias e aos adultos que os acompañan. A actividade céntrase na observación e no coñecemento das necesidades
profundas, desde uns fundamentos de
respecto e amor cara a un mesmo e cara
ao contorno. www.elroser.es

ASSOCIACIÓ CASAL
SOCIETAT LA PRINCIPAL
Entidade sociocultural fundada
en 1904 da man dun grupo de mocidade
que querían crear unha entidade orientada ao ocio pero desde unha perspectiva
interclasista. Os principais obxectivos da
entidade son velar pola formación dos
cativos e rapazada no ocio, o fomento da
actividade física e deportiva e a realización de actividades sociais e culturais que
fomenten a cohesión social. www.casal.org

ASSOCIACIÓ LA
CARRERADA DE
POBOLEDA
Asociación sen ánimo de lucro
onde o obxectivo principal é concienciar
da falta de rabaños nos bosques e montaña, xa que os proxectos silvopastoriles son
unha das mellores ferramentas para previr
os incendios e conservar a paisaxe, limpar
camiños, bosques montañas e ríos. Promove un desenvolvemento rural sustentábel,
a solidariedade, a gandaría ecolóxica e de
proximidade. https://associaciolacarrerada.wordpress.com

Asociación 12 é unha organización sen ánimo de lucro, constituída
en 2012 para a creación de “espazos de
aprendizaxe”, orientados a facilitar o
desenvolvemento das etapas do ser humano e dar resposta ás necesidade de
evolución persoal. Está constituída por
profesionais do ámbito da docencia, a
educación social, a terapia e a arquitectura. http://www.asociacion12.org

[Catalunya]

12
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GALEMORENO, SCCL
(SOPA DE PEDRES)
Cooperativa creada en 2015 coa
finalidade de iniciar un proxecto propio no que o campo da restauración e poder desenvolver unha iniciativa
que oferte produtos de calidade, de mercado de proximidade e sociais a un prezo accesíbel para as persoas do barrio do
Eixample de Barcelona, co restaurante
Sopa de pedres. http://sopadepedres.cat

20 novas entidades socias
OBSERVATORI DESC

LES VERDURETES DEL
NOSTRE HORT, SCCL

O Observatorio DESC é unha
plataforma de entidades e persoas creada

Pequena cooperativa creada coa
ambición de poder vivir do que dá a terra.

Traballan unha hectárea de horta en Manresa, e o que se recolle véndese nas tendas
MengemBages de Frescoop, ou ben a quen
o piden con entrega directa en casa. Os
obxectivos principais da entidade son tanto
a produción agraria como a promoción,
difusión e fomento da agricultura ecolóxica. mengemdelhort@gmail.com

LA FOGAINA

A Fogaina é un obradoiro de
pan e repostaría e unha panadaría-cafetaría onde se realiza a venda
directa da produción. Situada en Les
Preses, na Garrotxa, ten como obxectivo xerar postos de traballo dignos de
ofrecer un produto de calidade a prezos
accesíbeis para todo o mundo, promovendo o intercambio, a moeda local, os
produtos ecolóxicos e de proximidade.
https://lafogaina.herokuapp.com

IAEDEN-SALVEM
L’EMPORDÀ
A Institució Alt Empordanesa per
a l’Estudi i Defensa de la Natura
(IAEDEN), é unha entidade sen ánimo de
lucro fundada en 1980; é a segunda entidade ecoloxista máis antiga de Catalunya, e constituíu sempre o núcleo desde o
cal se organizou o conservacionismo e o
ecoloxismo empordanés. Coas súas campañas contribuíu decisivamente á protección legal dos espazos máis emblemáticos
da comarca. http://iaeden.cat

Fundació ESCACC
A Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació ten como
obxectivos sensibilizar sobre a importancia da comunicación e a industria
cultural para o afondamento democrático e a construción nacional; impulsar
a industria cultural catalá; converterse
nun axente activo xunto aos actores que
interveñen na industria cultural e situar
o sector como modelo de referencia internacional pola súa calidade. https://twitter.com/escacc

LA DINAMO FUNDACIÓ
La Dinamo é unha fundación
que quere ser unha ferramenta
de apoio para aquelas iniciativas que
contribúen á extensión dos proxectos de
vivenda cooperativa en réxime de cesión
de uso como unha alternativa aos modelos convencionais de acceso á vivenda.
ladinamofundacio.org

VIRUS EDITORIAL, SCCL
Virus naceu no ano 1991. Trátase dun colectivo dedicado á
edición e distribución de libros propios

2º semestre 2016
e de outras editoriais, coa intención
de servir de plataforma de edición de
colectivos do ámbito antiautoritario
e anticapitalista, e para a difusión no
ámbito alternativo e comercial. Actualmente editan uns 10 títulos ao ano e
distribúen a unhas cincuenta editoriais.
www.viruseditorial.net

DE VEÍ A VEÍ
ONG creada no ano 2012 no
barrio de Sant Antoni de Barcelona co obxectivo de fomentar a solidariedade veciñal para afrontar momentos
difíciles de veciños e veciñas. A actividade da entidade lévase a cabo a través de
detectar, colaborar, motivar e potenciar a
autonomía das persoas para que poidan
recuperar a súa independencia e o seu
benestar persoal o máis rápido posíbel.
https://deveiaveibarrisantantoni.wordpress.com

FORMATGERIA DEL
MIRACLE, SCCL
Cooperativa de recente creación (2016),
para desenvolver un obradoiro de produtos lácteos elaborados de xeito artesanal. O proxecto localízase no Santuario del Miracle, en Solsonès e colabora
coa dinamización do santuario. Busca
crear novos postos de traballo nunha zona con poucas ofertas laborais e
co propósito de contratar, no futuro,
a persoas en risco de exclusión social.
formatgeriadelmiracle@gmail.com

UNIVERSITAT
PROGRESSISTA D’ESTIU
DE CATALUNYA
A Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya, creada no ano
2004, quere ser un espazo de encontro,
reflexión e estudo sobre aqueles temas
que preocupan aos sectores sociais democráticos e de esquerdas, combinando
a reflexión e a aprendizaxe para mostrar
propostas para os retos que ten Catalunya como nación e construír unha sociedade mellor. http://www.upec.cat/

JAMGO, SCCL
Cooperativa de traballo creada
no ano 2011 que se dedica a deseñar
e desenvolver aplicacións avanzadas,
páxinas web, e todo tipo de solucións
tecnolóxicas. O proxecto nace coa intención de crear un espazo de colaboración
entre a entidade de ámbito puramente
social para no centro valores como a
intercooperación, a transparencia e a
democracia interna. http://jamgo.coop

nómico e cultural desde o que difundir e potenciar a cultura dos Països
Catalans en todas as súas vertentes.

coñecer o mundo rural e abastece os
comedores escolares cos seus produtos.

http://www.tavella.cat

HIRU DAMATXO

GABINET D’ESTUDIS
SOCIALS, SCCL
Cooperativa creada no ano
1987 e localizada en Barcelona. Centra
a súa actividade nos ámbitos da política e os servizos sociais, cunha especial
incidencia na inmigración, a pobreza, a
exclusión e o ámbito do traballo, dedicando tamén unha especial atención á
economía social.
www.gabinet.com

BIOLORD, SCCL
Cooperativa agraria creada no
ano 2016 após 4 anos de impulsar o proxecto conxunto de mazá
de montaña ecolóxica no Val de Lord.
O obxectivo da cooperativa é promover
a ocupación en territorios de montaña,
comercializar conxuntamente as mazás
de montaña e incentivar o seu consumo
local, así como diferentes actividades
que se poidan beneficiar do proxecto.
pomademuntanyabiolord.com

FEDERACIÓ
TRANSFORMA PORTA
A Federació Transforma creouse para xuntar esforzos por parte de 5
asociacións do barrio de Porta de Nou
Barris: AVV Porta, Casal de Joves de
Porta, Scouts Creu del Sud de Porta,
Assemblea d’aturats/des de Nou Barris
e l’Associació 500x20 de Nou Barris, pel
lloguer social. O obxectivo da entidade
era reivindicar a transformación do antigo Equipament Comunitari Porta Sóller como Nou Ateneu la Bòbila de Porta.
https://ateneulabobiladeporta.wordpress.com/

CAL MET, SCCL
Cooperativa de vivenda creada no ano
2016 situada na Masía Cal Met, na vila
de Aguilar de Segarra. A cooperativa
confórmana un grupo de persoas que
quere vivir en comunidade con criterios
ecolóxicos e de decrecemento escapando
do afán especulativo do mercado inmobiliario, e buscan unha maior interacción co medio e vivir en comunidade.
coopcalmet@gmail.com

[Euskal Herria]

LA TAVELLA, SCCL

2 novas entidades socias
BIZKAIGANE S.Z

Cooperativa de traballo creada
recentemente (2016) e situada
en Mataró. Un proxecto impulsado por
parte de xente activa nos movementos
sociais, culturais e musicais de Mataró
e o Maresme. O obxectivo da entidade
é crear un novo espazo social, gastro-

Proxecto situado en Kortezubi, cerca de
Gernika, que desenvolve unha explotación agrícola cun percorrido de 30 anos
e traballa, principalmente, con produtos
lácteos e cárnicos. O proxecto promove
a soberanía alimentar e a educación.
Traballa con colexios da zona, dá a

bizkaigane@hotmail.com

Proxecto de comunicación integral, con sede en Donostia.
Ofrecen todo tipo de servizos comunicativos, promoción, deseño e divulgación.
Até agora só traballan con proxectos en
éuscaro, pero no outono deron o salto
para ofrecer os seus servizos tamén en
castelán. http://www.hirudamatxo.eus/

[Galiza]

1 nova entidade socia
ASOCIACIÓN SOS
RACISMO GALICIA
Asociación sen ánimo de lucro
constituída en 1997, fundamenta a súa misión nos valores de laicidade, independencia, multiculturalidade
e pluralidade. Leva a cabo accións para
a integración sociolaboral do colectivo
inmigrante e as minorías étnicas, e accións de sensibilización dirixidas á sociedade galega sobre pluriculturalidade
e prevención da discriminación racial.

reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

www.sosracismogalicia.org

[Madrid]		

1 nova entidade socia
Cyclos S. Coop. Mad
Cyclos é unha cooperativa de
traballo situada en Madrid especializada na realización de estudos técnicos
e procesos formativos cun enfoque socioambiental e de xénero. Cyclos nace
da vocación de traballar na formación,
a capacitación, a investigación e a intervención para a consecución dun modelo
de desenvolvemento fundado no respecto aos límites ecolóxicos do planeta, a
xustiza, a equidade de xénero e a solidariedade. http://www.cycloscoop.net

[País Valencià]

1 nova entidade socia
JARIT
Jarit (amigo/a en wólof) é unha
asociación creada en 1996 e con
sede en Russafa (Valencia). Situada en
barrios cunha gran presenza de persoas
migrantes ofrece, tanto a estas persoas
como ás autóctonas, ferramentas para
que a convivencia entre as diferentes
culturas sexa un éxito. A entidade desenvolve un modelo de organización innovadora e de intervención integradora.
http://www.jarit.org
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2º SEMESTRE 2016

TOTAL: 5.376.828 €

205 EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS
reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Préstamos inversión a curto e longo prazo
2.024.200,00€
Andalucía: 351.000 €
MARINALEDA, S.COOP.
AND

Aragón 62.000 €
300.000 €
a 7 meses

AND89 A Cooperativa Marinaleda, nacida das loitas xor-

naleiras, é un proxecto colectivo no que o obxectivo é a creación de ocupación mediante a venda de produtos hortícolas
saudábeis e de calidade. A partir de aquí conformouse un
proxecto onde esta é o referente sobre a cal se organizou
un potente tecido produtivo cooperativo e transformador. O
préstamo financia as necesidades de circulante da cooperativa.

TERTULIA, S.COOP.AND

16.000 €
a 48 meses

AND91 Cooperativa creada co obxectivo de promover a fa-

bricación e consumo de produtos artesanais, especialmente
a cervexa artesá Abril. Do mesmo xeito o proxecto pretende
fortalecer a economía social, realizar actividades culturais e
promover o consumo de produto local e de comercio xusto
en xeral. O préstamo financia as obras de mellora do solo e
no sistema de climatización do local situado en Sevilla, onde
realizan a súa actividade.

ASOCIACIÓN HUERTA
LA SOBERANA

6.000 €
a 48 meses

AND92 Asociación del municipio de Lebrija, en Sevilla,
dedicada a la agricultura ecológica y a la promoción de la
soberanía alimentaria. Distribuye alimentos en tiendas de
comercio justo y a más de 100 familias con productos de
temporada, de producción propia o de otros productores
ecológicos cercanos. El préstamo financia las inversiones
necesarias para la adquisición de maquinaria y las materias
primas para el desarrollo de su actividad.

ECO PRUNUS, S.COOP.AND

20.000 €
a 54 meses

AND93 Cooperativa situada en Granada que se dedica

á elaboración de pacharán artesanal cunha variedade autóctona da zona. Elaboración dun produto único, natural e
artesanal, tanto na súa recolección como no seu proceso produtivo. O préstamo financia a adecuación da nave industrial
e a compra de materias primas, necesarias para a primeira
produción, e venda do pacharán Ramburii.

ASOCIACIÓN AVANCE

9.000 €
a 6 meses

AND94 A asociación participa activamente para acabar

coas situacións de exclusión social que se dan na provincia
de Xaén. É un instrumento ao servizo da transformación
social dos barrios da zona sur da cidade de Xaén cunha
porcentaxe de veciños e veciñas en situación de exclusión
social superior ao do resto da cidade. O empréstito financia
as necesidade de circulante da asociación.
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NATURALMENTE BIO,
62.000 €
SOC. COOPERATIVA
a 84 meses
ARA114-ARA115 Cooperativa no ámbito rural que

quere pór en marcha un obradoiro de conservas vexetais, en
Ràfales, Teruel. Os seus valores fundamentais son a recuperación da biodiversidade orixinaria das hortas do Matarrañas
e Aragón e a investigación de coñecementos tradicionais. O
primeiro empréstito, de 47.000 euros, financia a adecuación
das instalacións para a actividade de elaboración e conservación de produtos ecolóxicos e a posta en funcionamento do
proxecto cooperativo. O segundo préstamo, de 15.000 euros
a 12 meses, financia as necesidades de liquidez derivadas dos
investimentos iniciais.

Catalunya: 1.415.000 €
LA BLACK FLAG, SCCL

150.000 €
a 60 meses

CAT1340 Proxecto cooperativo de autoemprego cunha
visión holística, relativo ao feche do círculo arredor da cervexa artesá, cultivan o lúpulo, elaboran a cervexa, distribúena e véndena. O empréstito financia a compra dunha
furgoneta para a distribución, a adecuación da nave de aluguer situada en Benascó (Girona), a potenciación da marca
propia e posta en marcha da tenda.
FORMACIÓ i TREBALL,
empresa d’inserció

100.000 €
a 60 meses

CAT1341 A empresa de inserción, participada pola Funda-

ció Formació i Treball, dá traballo a 140 persoas e ten como
principal obxectivo a formación e a inserción laboral de persoas con dificultades especiais persoais e sociolaborais para se
incorporar ao mercado laboral ordinario. O préstamo financia
a adquisición de 4 elementos de transporte (2 furgonetas e 2
camións) para pode levar a cabo a súa actividade.

FORMACIÓ i TREBALL,
Fundació Privada

300.000 €
a 60 meses

CAT1342 A Fundació Formació i Treball ten como princi-

pal obxectivo a formación e a inserción laboral de persoas con
dificultades especiais persoais para se incorporar ao mercado
laboral ordinario. O préstamo financia a posta en marcha dunha tenda de venda de roupa de segunda man en Tarragona, a
creación dunha escola de hostalaría, unha zona de aparcamento vixiado de bicicletas en Vilanova i la Geltrú, unha nova
planta situada en Sant Esteve de Sestovires, e outros proxectos
como el “Corètic” de recuperación de ordenadores.

ROBA AMIGA, empresa
d’inserció

20.000 €
a 60 meses

CAT1343 Empresa de inserción constituída no ano 2012

a partir dun acordo de colaboración entre Formaciò i Treball,
ADAD-L’Encant, Solidança, Troballes i Recibaix. O seu obxectivo é a recollida selectiva de roupa usada e outros residuos

2º SEMESTRE 2016
téxtiles para a súa revaloración a través da reutilización e a
reciclaxe. O préstamo financia a adquisición de gaiolas destinadas á planta de procesamento de Sant Esteve de Sesrovires.

GALEMORENO, SCCL

45.000 €

principalmente ao ámbito da produción de mobiliario doméstico. O préstamo reordena a estrutura financeira da entidade
coa amortización de empréstitos anteriores.

LA FOGAINA

a 72 meses

CAT1348 Cooperativa creada en 2015 coa finalidade de
iniciar un proxecto propio no campo da restauración e desenvolver unha iniciativa que ofreza produtos de calidade, de
mercado de proximidade e sociais a un prezo accesíbel ás persoas do barrio de l’Eixample Dret de Barcelona, co restaurante
Sopa de pedres. O empréstito financia as obras de acondicionamento do restaurante.

LES VERDURETES DEL
NOSTRE HORT, SCCL

15.000 €

do que dá a terra. Traballan unha hectárea de horta de agricultura ecolóxica, en Manresa, e o que se recolle véndese nas tendas
MengemBages de Frescoop, ou ben a quen o pida, levándoo directamente a casa. O préstamo financia a posta en marcha do
proxecto de produción agraria de horta ecolóxica.

CULTURA 03, SCCL

300.000 €
a 6 meses

CAT1356 Cultura 03 é un grupo cooperativo do ámbito

cultural e comunicación que ten o obxectivo de consolidar a
industria cultural catalá. Actualmente está formado por cinco empresas cooperativas: Ara Llibres, Sàpiens Publicacions,
Batabat (produtora audiovisual), Contrapunt e Nova 2003. O
préstamo financia a compra dun fondo de comercio para reforzar a actividade da cooperativa.

FUNDACIÓ SURT

100.000 €
a 60 meses

CAT1362 SURT é unha fundación sen ánimo de lucro for-

mada nun 95% por mulleres, que traballa desde o ano 1993
con mulleres e para mulleres. Quere ser un proxecto transformador, comprometido cos valores de equidade de xénero,
inclusión, solidariedade e transformación social. O empréstito
financia a reestruturación financeira da entidade e o desenvolvemento da actividade propia.

NOU PATUFET, SCCL

130.000 €
a 84 meses

CAT1363 Escola situada e arraigada na Vila de Gràcia de

Barcelona que xorde para poder continuar a actividade do antigo Patufet, creada no ano 1966. Un grupo amplo de profesores
postuláronse como continuadores do proxecto educativo, asumindo a titularidade da escola e constituíndose en cooperativa.
O préstamo financia obras de reforma da escola, así como a
adecuación á norma vixente.

CASAL POPULAR D’IGUALADA,
EL FOMENT

60.000 €
a 72 meses

CAT1364 O Casal Popular de Igualada, situado no emble-

mático edificio da Rambla, pretende tecer vínculos entre colectivos e persoas da Igualada para a construción dun país libre
e xusto. O empréstito financia as diversas obras de reforma do
Casino EL Foment con máis de cen anos de antigüidade.

NOU INDRET, SCCL

a 24 meses

CAT1370 La Fogaina é un obradoiro de pan e repostaría

e unha panadaría-cafetaría onde se realiza a venda directa da
produción. Situada en Les Preses, na Garrotxa, ten por obxectivo xerar postos de traballo dignos e ofrecer un produto de
calidade a prezos accesíbeis para todo o mundo. O préstamo
financia a compra dunha cámara de fermentación para a elaboración de pan.

DRAC MÀGIC

a 60 meses

CAT1353 Pequena cooperativa con ambición de poder vivir

10.000 €
a 13 meses

CAT1369 Nou Indret constituíuse no ano 2007. Ten un

taller en Santa Coloma de Farners e a tenda de venda e exposición en Vidreres. Naceu como unha cooperativa dedicada

11.000 €

100.000 €
a 60 meses

CAT1371 Drac Màgic é unha cooperativa de iniciativa so-

cial fundada en 1970 dedicada fundamentalmente ao estudo
e a divulgación da cultura audiovisual e a súa utilización en
varias actividades educativas, sociais e culturais promovendo
a difusión da cultura cinematográfica entendida como espazo
de coñecemento, crítica e reflexión. O empréstito financia o
desenvolvemento e consolidación do novo proxecto “PACKMAGIC”.

ARNAU VILASECA

20.000 €

reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

a 120 meses

CAT1375 Arnau desenvolve un traballo agrario que rei-

vindica o traballo no campo como elemento fundamental
da custodia do territorio para a sustentabilidade. Ao mesmo
tempo, Arnau pertence e ten o aval social da Asociación Agraria e Ecolóxica de Poma de Muntanya. O préstamo financia o
investimento necesario para a posta en marcha do proxecto de
mazás de montaña no Baix Solsonès.

FACTO ASSESSORS, SCCL

3.000 €
a 24 meses

CAT1377 Cooperativa de traballo creada en 2016 coa von-

tade de ser unha asesoría de calidade, próxima e integral, que
poida dar resposta a todas as necesidades xenéricas e específicas das organizacións da economía social, e ofrecer solucións
transversais ás dificultades vinculadas a súa mesma natureza.
O empréstito financia o investimento para a posta en marcha
dun novo despacho en Mataró.

ASS. D’AMICS DEL JAZZ
DE LA RIBERA D’EBRE

6.000 €
a 24 meses

CAT1390 Entidade situada en Flix e creada en 2011,

céntrase na difusión, investimento e formación da música
tradicional das terras do Ebro e de músicas modernas (jazz,
electroacústica). O préstamo financia o primeiro LP do dúo
María Arnal e Marcel Bagés, con base en gravacións de campo
de arquivos e fonotecas dixitalizadas para potenciar músicas
de tradición oral.

VIRUS EDITORIAL i
DISTRIBUIDORA, SCCL

55.000 €
a 84 meses

CAT1395 Virus nace en 1991 coa intención de servir de

plataforma de edición de colectivos do ámbito antiautoritario
e anticapitalista, e ser de utilidade para a difusión no ámbito alternativo e comercial. Trátase dun colectivo dedicado á
edición e distribución de libros propios e doutras editoriais.
Actualmente editan uns 10 títulos ao ano e distribúen a unhas
cincuenta editoriais. O empréstito financia a compra dun fondo de comercio para facilitar a transformación a cooperativa
da entidade.

boletín
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Euskal Herria: 80.000 €
BIZKAIGANE S.Z

reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

20.000 €
a 84 mesos

EH12 Proxecto situado en Kortezubi, cerca de Gernika, que des-

envolve unha explotación agrícola cun percorrido de 30 anos e que
traballa, principalmente, con produtos lácteos e cárnicos. O proxecto
promove a soberanía alimentar e a educación. O préstamo financia
a compra de 9 hectáreas de pino na localidade de Errigoiti, tarefas
de destoconado, sementeira, peches e custos asociados.

Galiza: 35.000 €
TAGEN ATA LINGUA E
COMUNICACIÓN, S.COOP.GALEGA

35.000 €
a 12 mesos

GZ50 Cooperativa de traballo que representa un grupo de traba-

llo en colaboración e activo. Ofrecen servizos de e-learning, contidos
dixitais, educativos e formativos, redacción web, servizos lingüísticos
e comunicación social. O préstamo financia os gastos de funcionamento e as actividades programadas para o curso 2016-17.

15.200 €
a 84 mesos

Norte de Guadalaxara que nos anos 60 foi perdendo poboación a
causa da emigración até que foi considerada “vila abandonada”.
O ano 2011 constituíuse a asociación co obxectivo de revitalizar e
volver dar vida á vila. O empréstito financia a construción e rehabilitación da sede social da asociación en Querencia.

MAD66 Hostalaría cun enfoque de respecto medioambiental,

promoción de produtos locais e rurais, que recupera a filosofía
gastronómica tradicional. O préstamo financia o investimento
para a posta en marcha e as melloras na instalación do local,
orientado á adecuación dun restaurante.

FAMYLIAS, S.COOP.MAD

capitalización das cooperativas e sociedades laborais con achegas dos seus
socios e socias, sexan persoas físicas ou
xurídicas. Preténdese incentivar o refor-

MAD67 Cooperativa sen ánimo de lucro que pretende dar

visibilidade e reivindicar os diferentes modelos familiares que
conviven hoxe na nosa sociedade e a riqueza que supoñen
as sociedades diversas en toda a súa amplitude. O préstamo
financia a posta en marcha e o desenvolvemento do proxecto
“Customizando” para a produción, comercialización formación no sector da moda ética e sustentábel.

País Valencià: 26.000 €
JARIT ASOCIACIÓN CIVIL
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26.000 €

ano 1996 e situada en Russafa (València). A entidade está situada
en barrios cunha gran presenza de persoas migrantes e ofrece
tanto a estas persoas como ás autóctonas ferramentas para que a
convivencia entre as diferentes culturas sexa un éxito, desenvolvendo un modelo de organización innovadora e de intervención
integradora. O préstamo financia a solidariedade coa loita contra
a impunidade da extrema dereita no País Valencià.

As persoas físicas e/ou xurídicas socias
de cooperativas ou sociedades laborais
subscriben unha achega ao capital da
súa cooperativa ou sociedade laboral co
obxectivo de mellorar a capitalización
e poderán solicitar unha subvención
para financiar unha parte da achega
ao capital social e, no suposto de que
a capitalización se efectuara mediante
un empréstito, a persoa ou entidade
socia tamén poderá solicitar unha sub-

77 EMPRÉSTITOS
❚❚Bosquerols
❚❚La Ciutat Invisible
❚❚Facto
❚❚Nou Patufet
❚❚Biciclot
❚❚Sàpiens
❚❚Nou Verd
❚❚Emelcat
❚❚Tarpuna
❚❚Mol-Matric
❚❚Coop. Espai Lasal
❚❚Nou Set
❚❚Apindep
❚❚Actua

20.000 €
a 60 mesos

zo dos fondos propios, posto que son un
elemento central para medir a solvencia financeira dunha empresa e dispor
duna estrutura equilibrada do balance
da empresa.

CAPITALCOOP incentiva e facilita a

a 60 mesos

PV11 Jarit (amigo/a en wólof) é unha asociación creada no

MAD64 Querencia é unha vila moi pequena situada na Serra

Por segundo ano lanzouse, en Catalunya, o programa CAPITALCOOP, un
programa de cooperación público-cooperativo para facilitar a capitalización
de cooperativas e sociedades laborais.

20.000 €

a 18 mesos

Madrid: 55.200 €
ASOC. LEVANTANDO
QUERENCIA

GASTROCHIGRE 2016
S.L.L.

265.000,00 €
4 persoas socias
6 persoas socias
2 persoas socias
16 persoas socias
4 persoas socias
9 persoas socias
24 persoas socias
1 persoa socia
1 persoa socia
1 persoa socia
1 persoa socia
2 persoas socias
1 persoa socia
5 persoas socias

12.000 €
18.000 €
9.000 €
64.000 €
18.000 €
33.000 €
72.000 €
3.000 €
4.000 €
3.000 €
5.000 €
6.000 €
3.000 €
15.000 €

3 anos
3 anos
4 anos
3 anos
3 anos
5 anos
6 anos
3 anos
5 anos
4 anos
6 anos
6 anos
6 anos
3 anos

vención por unha parte dos intereses
meritados.

A importancia de
ter empresas moi
capitalizadas
Os fondos propios son un elemento central para medir a solvencia financeira
dunha empresa, posto que a proporción
entre fondos propios e endebedamento
é esencial para unha estrutura equilibrada do balance da empresa.
Canto maiores sexan os fondos propios, maior será solvencia da empresa.
Isto permitirá á empresa, estar mellor
preparada para pasar por situacións
difíciles sen graves contratempos. Os
fondos propios da empresa proceden
principalmente de dúas fontes:
- Achegas dos socios.
- Beneficios retidos pola empresa.
Unha mellor cantidade de fondos propios fortalece a estrutura financeira e,
polo tanto, fai máis solvente á empresa
ante a análise dunha entidade financeira para a concesión de financiamento.
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Anticipo de		

1.700.598,67 €

subvencións e convenios
[Andalucía] TOTAL: 15.000,00€
ACOMPANIA Servicios para la Inserción
[Aragón] TOTAL: 48.000,00€
❚❚ARA113-AREAS red de Redes
❚❚ARA118 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL:1.472.068,67 €
❚❚CAT1344 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
❚❚CAT1345 CASAL INFANTIL LA MINA
❚❚CAT1346 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
❚❚CAT1347 OBSERVATORI DESC
❚❚CAT1351 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1352 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1354 RESIDÈNCIA CASA JOSEP, empresa d'inserció
❚❚CAT1355 ECOINSTITUT, SCCL
❚❚CAT1357 ASSOCIACIÓ ADEFFA
❚❚CAT1358 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL
❚❚CAT1361 GEDI, Gestió i Disseny, SCCL
❚❚CAT1366 FUNDACIÓ ESCACC
❚❚CAT1368 UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU DE CAT. (UPEC)
❚❚CAT1372 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T
❚❚CAT1373 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1374 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1376 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
❚❚CAT1378 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE
❚❚CAT1379 FUNDACIÓ PERE CLOSA
❚❚CAT1380 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES
❚❚CAT1381 IAEDEN
❚❚CAT1382 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1383 ASSOCIACIÓ GATS
❚❚CAT1384 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1385 ASSOCIACIÓ ASPASIM
❚❚CAT1386 FUNDACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA
❚❚CAT1387 FAGIC
❚❚CAT1389 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL
❚❚CAT1391 IMPULSEM, SCCL
❚❚CAT1392 ESCOLA GREGAL
❚❚CAT1393 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
❚❚CAT1394 IPCENA
❚❚CAT1396 ASSOCIACIÓ GATS

❚❚AND90

15.000,00 € Becas comedor

Consellería de Educación, Junta de Andalucía

20.000,00 € Innovación social e desenvolvemento local
28.000,00 € Desenvolvemento da economía solidaria

Concello de Zaragoza
Concello de Zaragoza

40.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
77.000,00 €
15.000,00 €
37.000,00 €
21.600,00 €
46.340,00 €
8.000,00 €
24.000,00 €
53.000,00 €
24.000,00 €
42.500,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €
34.500,00 €
70.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
36.000,00 €
38.670,00 €
31.000,00 €
60.000,00 €
22.100,00 €
69.700,00 €
146.484,00 €
50.000,00 €
27.374,67 €
20.000,00 €
20.000,00 €
58.800,00 €
12.000,00 €
27.000,00 €

Exclusión social e pobreza enerxética
Participación cidadá e comunitaria
Apoio a colectivos vulnerábeis
Dereito á vivenda
Dereitos das mulleres
Cultura popular catalá
Inserción sociolaboral
Defensa do medio
Conservación do contorno natural
Integración social
Integración sociolaboral
Fomento do periodismo
Cultura e educación popular
Inserción sociolaboral
Cultura popular catalá
Atención á saúde mental
Loita contra a exclusión social
Prevención e sensibilización fronte ao VIH/SIDA
Formación e promoción do pobo xitano
Inserción sociolaboral
Defensa do medio
Prevención das drogodependencias
Fomento da economía solidaria
Dereitos das mulleres
Atención á discapacidade psíquica
Apoio a afectados polo VIH/SIDA
Promoción da cultura xitana
Violencia de xénero
Inserción sociolaboral
Comedor solidario
Loita contra a exclusión residencial
Fomento do emprego xuvenil
Festival Esperanzah 2016

10.000,00 € Apoio a publicacións en catalá

Concello de Barcelona.
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
Generalitat de Catalunya
Concello de Barcelona.
Ministerio de Sanidade
Varias
Concello de Barcelona.
Comisión Europea
Fundación Biodiversidade
DP dea Presidencia, Generalitat de Catalunya
Concello de Barcelona.
DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
Concello de Barcelona.
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Unión Europea
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Varias
Concello de Barcelona.
DP de Traballo, Afers Sociais e Familias, Generalitat de Catalunya
DP de Xustiza, Generalitat de Catalunya
DP de Territorio e Paisaxe. Urbanismo, Generalitat de Cat.
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
Concello do Prat de Llobregat
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
DP de Traballo, Afers Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
Comisión Europea
DP de Traballo, Afers Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
Concello de Barcelona.
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Generalitat de Cat.
Servizo de Ocupación de Catalunya
Concello do Prat de Llobregat
DG Economia Social, oTerceiro Sector, as Cooperatives e a
Autoempresa, Generalitat de Catalunya
DP da Presidencia, Generalitat de Catalunya

10.000,00 € Formación
14.930,00 € Participación cidadá e comunitaria

Deputación de A Coruña
Deputación de A Coruña

16.600,00 € Xestión de residuos e reciclaxe
24.000,00 € Centro ocupacional

Fundación Biodiversidade
Fundación ONCE

40.000,00 € Formación
60.000,00 € Inserción sociolaboral

Instituto Valenciano da Xuventude, Generalitat Valenciana
DG de Servizos Sociais, Generalitat Valenciana

❚❚CAT1397 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 70.000,00 € Integración sociolaboral
❚❚CAT1398 ASSOCIACIÓ L’INDEPENDENT DE GRÀCIA

[Galiza] TOTAL: 24.930,00 €
NUMA,X S.Coop.Galega
❚❚GZ51
ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA
❚❚GZ52
[Madrid] TOTAL: 40.600,00 €
❚❚MAD62 AMIGOS DE LA TIERRA
❚❚MAD63 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
[Pais Valencià] TOTAL: 100.000,00 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV9
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE
❚❚PV10

Endoso de facturas

seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Facturas emitidas a:
10.000,00 € Concello de Sevilla

❚❚AND96
❚❚AND97

40.000,00 € Concello de Sevilla
44.000,00 € Consellaría de Cultura, Junta de Andalucía
12.000,00 € Diputación Provincial de Zaragoza

❚❚CAT1349 ASPASIM

65.500,00 €

❚❚CAT1350
❚❚CAT1359
❚❚CAT1360
❚❚CAT1365

40.000,00 €
50.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €

ASSOCIACIÓ ORATGE
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
FUTUR JUST, empresa d’inserció
ASSOCIACIÓ “IN VIA”

destacados

456.000 €

[Andalucía] TOTAL: 94.000 €
❚❚AND95 TELEGRAMA, S. COOP. AND.
ECOTONO, S. COOP. AND.
HUERTO ALEGRE, S. COOP. AND.
[Aragón] TOTAL: 12.000 €
IDEMA - INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO
❚❚ARA116
AMBIENTE
[Catalunya] TOTAL: 315.500 €

reflexión

DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias,
Generalitat de Catalunya
ASPASIM
Concello de Molins de Rei
Concello de Barcelona
Concello de Barcelona
DG de ProtecciónSocial, Generalitat de
Catalunya

❚❚CAT1367 L’OLIVERA, SCCL

50.000,00 €

[Madrid] TOTAL: 34.500 €
❚❚MAD65 HELICONIA, S.COOP.MAD

34.500,00 € Concello de Fuenlabrada

Pólizas
de crédito
A data de 31 de decembro de
2016, Coop57 tiña vixentes un
total de 43 pólizas de crédito
concedidas a entidades socias de
servizos, por un saldo disposto
global de 931.029,63 euros e
un saldo global dispoñíbel de
2.199.500 euros

931.029,63 €
boletín
informativo

31

marzo 2017
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DATOS DE INTERESE
reflexión

Distribución no territorio segundo o número de
entidades socias (A 31 DE DECEMBRO DE 2016)

destacados

760
Número total de socias de servizos

seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos
Máis de 100 entidades

Entre 25 e 50 entidades

Entre 5 e 10 entidades

Entre 50 e 100 entidades

Entre 10 e 25 entidades

Menos de 5 entidades

Andalucía
75
Aragón
49
Astúries
11
Catalunya
502
Euskal Herria 18
Galiza
32
Madrid
64
País Valencià
9

Distribución no territorio segundo o número de
socios e socias colaboradoras (A 31 DE DECEMBRO DE 2016)

3.633

Número total de socios e socias colaboradoras

Máis de 500 socis/as

Entre 50 e 100 socios/as

Entre 250 e 500 socios/as

Entre 25 e 50 socios/as

Entre 100 e 250 socios/as

Entre 10 e 25 socios/as

Durante 2016…

79

novas entidades
socias

18

informativo
31 boletín

marzo 2017

Menos de 10 socios/as

357

novas socias
colaboradoras

Andalucía
246
Aragón
447
Astúries
48
Catalunya 2.136
Euskal Herria 81
Galiza
138
Madrid
438
País Valencià 99

322
novos empréstitos

concedidos

Saldos das achegas dos socios e socias
40.000.000

reflexión
30.000.000

destacados
seccións

20.000.000

economía
solidaria
10.000.000

socias
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

Fondos propios

477.525

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

Fondos de garantía de empréstitos

-

-

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

Achegas voluntarias das socias e colaboradoras
TOTAL

7.583.027

2015

2016

préstamos
datos

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080

3

Volume anual dos préstamos concedidos
14.000.000

10.500.000

7.000.000

3.500.000

0

2010

2011

2012

2010

2013

2011

2014

2012

2013

2015
2014

2016
2015

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

931.030

Anticipo de subvencións, facturas e convenios

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

Empréstitos participativos

-

-

-

100.000

450.000

606.300

265.000

2

3.006.230

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS

6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

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 13.199.144

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

boletín
informativo

31

marzo 2017
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“Temos aquilo que non vos gusta: o futuro”
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Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop
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