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A propósito do hoxe e do mañá
A metátese das inxustizas sociais, as irreversibilidades ecolóxicas, as tensións especulativas, a crise deshumanizadora
das persoas que buscan refuxio e as desigualdades patriarcais van xuntas na actual desvalorización democrática e a
tentación autoritaria global. Coa súa irreverencia habitual,
pronto fará un século que G.K. Chesterton as vira vir e escribía: «non se lle ha de aumentar un penique o salario a
ninguén, non se ha de reducir nin nunha hora a xornada
laboral de ninguén; pois isto podería retrasar o doce e rápido proceso polo que e moi pronto toda a Terra pertenceralles aos seus habitantes menos escrupulosos.»
Na metade deste ano, 2018, o mal presaxio parece confirmarse, mal mesturado cunha irracional fe distópica na
tecnociencia e o transhumano como escasa e dubidosa alternativa: fíase todo cambio ás máquinas porque xa non
se confía na condición humana; e búscanse xa outros planetas, coma se renunciásemos definitivamente a calquera
posibilidade de convivencia neste. Namentres, os discursos
oficiais venden, en balde, a sustentabilidade futura dun
sistema estruturalmente non sustentábel. Palabras baleiras
que son un brinde ao sol, un espellismo sen oasis e un hipotético xa imposíbel. O capitalismo é hoxe unha casa sen
solo.
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Na súa fase financiarizada, especuladora e tecnolóxica, na
versión Silicon Valley desruptiva e inquietante, a lóxica do capital deriva nunha máquina de triturar
dereitos e liberdades, e nunha contrarrevolución
permanente contra todos os límites -éticos, sociais,
ecolóxicos. Na súa base aniña sempre a hybris
voraz e preeira, degradadora e depredadora,
que actúa só no nome do diñeiro e non nome
do poder. Poderemos domar a fera -ou calmala- din algúns periodicamente, a pesar de que
nunca o consigan. O caso do Estado español e
as súas especificidades de burbulla inmobiliaria
son radicalmente sintomáticos en materia de
vivenda: a crise tras a crise, provocou que os
voitres volvesen porque nunca marcharon,
que os prezos sigan a subir polas nubes
do imposíbel e que a crónica política
pareza máis ben a crónica da impotencia. Como deter a espiral que nos
fai a vida máis difícil, máis precaria e
máis vulnerábel?

https://coop57.coop
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Mentres Roma arde, moitos se dedican a tocar a lira para
mirar a outro lado ante a evidencia da rapina. Hoxe, cómpre dicilo, foron tan lonxe que o que é xa compatíbel co que
identificamos como Estado de Dereito e Democracia -escolas, hospitais, pensións, cultura- é o propio capitalismo, que
cada día o nega e o socava. Hai moitos anos que somos
conscientes de que non hai saída social nin ecolóxica nin
feminista nin democrática dentro do capitalismo. Vale máis
sabelo, constatalo e dicilo e activarse para o reverter que
seguir afirmando gratuitamente, e contra toda evidencia
máxica, que dentro do capitalismo se darán solucións xustas e duradeiras e que será este quen ha de traer a igualdade
social, o respecto ao medio ou unhas pensións dignas.
Se o século XXI, como sostén Jorge Riechman, vai ser o século de A Gran Proba, hai que insistir niso, hoxe máis ca
nunca, vendo como se fraxilizou e inverteu radicalmente a
relación coa natureza -se antes dependiamos dela para saírmos adiante, agora é ela quen depende de nós para sobrevivir-, como cada día se sabotan as posibilidades de igualdade que non condenarían tan amplas maiorías sociais á
exclusión, como se segue a condenar as mulleres a todas as
violencias do patriarcado -e a recente folga feminista nolo
recordou-, como se maltrata de novo os pensionistas máis
empobrecidos -no medio da burbulla dos plans privados e
o baleiramento do peto público- relando cada día os fundamentos da democracia mesma, baixo unha poliarquía -o
poder das elites- que só nos deixa elixir cal será o látego
que nos someterá.
En toda comunidade humana, desde sempre, concorreron dous tipos de listos: os que queren mandar todo -os
tiranos- e os que sempre queren quedar con todo -aos
que chamaremos ladróns. Contra eles, desde sempre,
só hai dous fráxiles utensilios para lles pór a buceira:
democracia política e ética da decencia e a cooperación.
O compromiso activo, consciente e cotiá da economía
social e solidaria son, pola contra e a favor, un exercicio continuado de autocontención e transformación social, un freo de emerxencia -como
reclamaría Walter Benjamin- para sabermos
xerar e seguirmos abrindo, a lo menos, a
fenda, a opción e a necesidade dun escenario onde sexa posíbel garantir unha vida
digna para todas e todos e un mundo
onde caiban todos os mundos. O reclamo –a necesidade- de construír cada día
e niso estamos, un tempo de vida fóra
do capitalismo.
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DEBATECOOP2017

Construíndo a Coop57 do futuro
Os pasados 25 e 26 de novembro, os distintos órganos sociais, políticos e técnicos de Coop57 concentráronse en Madrid para debater e madurar algúns aspectos de fondo de Coop57. Por vez primeira, xerouse un espazo de participación onde se puxo en práctica a idea de construción colectiva dunha ferramenta
financeira que debe ser útil na resolucións de necesidades e na construción
doutra economía.

A orixe
A idea de celebrar o DebateCoop xurdiu da valoración que tivo
lugar despois do Encontro de socios e socias celebrado en Zaragoza no ano 2015, na que se evidenciou a conveniencia de
habilitar un novo espazo de debate entre persoas de todas as
seccións territoriais que nos permitise afondar nas discusións
e madurar temas, co obxectivo de poder formular propostas
que, evidentemente, deberían ratificarse na Asemblea Xeral. O
obxectivo era xerar un novo espazo de participación diferenciado dos Encontros, que se focalizase en cohesionar a base
social de Coop57 e en fomentar o coñecemento mutuo e a
interrelación entre persoas e entidades socias.

“a idea do debate
era orientalo á
participación
de persoas cun
coñecemento profundo
do funcionamento de
Coop57 que estivesen
involucradas no
desenvolvemento
do día a día da
cooperativa”

Aínda estabelecendo mecanismos previos para garantir a participación universal, a idea do debate era
orientalo cara á participación de persoas cun coñecemento profundo do funcionamento de Coop57, que
estivesen involucradas no desenvolvemento do día a
día da cooperativa e que, polo tanto, estivesen máis
familiarizadas cos temas propostos para o debate.

A celebración

Antes da celebración do DebateCoop tiveron lugar
debates en todas as seccións territoriais, por dous motivos principais: para poder garantir a participación
universal de toda a base social de Coop57 e para poder recoller ideas, reflexións e suxestións que enriquecesen o debate
que, posteriormente, se celebrou en Madrid.
O debate iniciouse o sábado pola mañá, compartindo a traxectoria de Coop57 nos últimos anos e nos territorios para
encontrar un punto común desde onde iniciar os debates
previstos. A continuación, comezouse o primeiro dos debates, sobre municipalismo e a relación que ha de ter Coop57
coas administracións públicas. Á hora de comermos, fomos
até o espazo que nos ofreceu a Fundación San Martín de
Porres para celebrar un xantar en comunidade. Pola tarde,
abordáronse, de xeito simultáneo, outros dous debates: a posibilidade de articular mecanismos para ofrecerlles servizos financeiros a persoas consumidoras agrupadas e a posibilidade
de ampliar o ámbito de actuación de Coop57 a novas formas
xurídicas, actualmente excluídas da actividade financeira da
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cooperativa.
O segundo día de debate comezou coa posta en común das
principais ideas e conceptos discutidos o día anterior e dividiuse o resto da mañá en dúas actividades: a primeira foi
un debate sobre o cooperativismo de vivenda en réxime de
cesión de uso, onde se expuxeron algúns do casos que xa se
traballaron e sobre todo serviu para axustar e homoxeneizar
criterios sobre o modelo de acceso á vivenda que se propón
apoiar desde Coop57. A segunda actividade foron encontros
das comisións sociais e técnicas de todas as seccións territoriais para compartir éxitos, dificultades, dúbidas e criterios de
avaliación e, desta maneira, converxer e aprender mutuamente do traballo que se está a facer en cada territorio.

Os debates
Os temas que se trataron durante o DebateCoop xurdiron dun
proceso participativo previo froito do traballo de distintos representantes de todas as seccións territoriais de Coop57. Finalmente, e para non sobrecargar as xornadas, acabáronse
concretando catro eixos, deixando fóra desta edición do debate outras temáticas interesantes que se abordarán no futuro.

debate

madrid 2017

reflexión
reflexión
Economía local: novas formas xurídicas
Un dos criterios que determinan o ámbito de actuación de
Coop57 son as formas xurídicas. Coop57 acepta aquelas
formas xurídicas propias da economía social e solidaria e
quedan excluídas entidades mercantís como as S.L. e as
S.A. No percorrido dos últimos anos encontrámonos perante
situacións que xeraron dúbidas sobre esta restrición, provocadas polos casos nos que a entidade en cuestión ten unha
forma xurídica mercantil, malia desenvolver unha actividade
e actuar con comportamentos similares ao da ESS ou tamén
aqueles casos de proxectos de revitalización das zonas rurais con criterios de proximidade e responsabilidade social.
Este debate contou con dúas versións claramente opostas,
a das persoas que se decantaban por estudar, nalgúns casos, a aceptación como socias de servizos de entidades con
formas xurídicas mercantís e as que pensaban que Coop57
non tiña que abrir este campo de actuación. O argumento
principal a favor da aceptación deste tipo de entidades era o
feito de pensar que, se unha entidade ten prácticas de ESS
e traballa nas diferentes redes de economía solidaria, a súa
forma xurídica non debería ser un criterio excluínte. O argumento en contra baseábase en dicir que a forma xurídica
non é un criterio máis, senón que é especialmente relevante,
posto que define a estrutura de propiedade da entidade e
os seus procesos de toma de decisións, pondo o acento
en potenciar modelos xurídicos onde o poder das decisións
recaia nas persoas e non no capital.

Cooperativas de vivenda
en cesión de uso
Coop57 comezou traballar no sector da vivenda de forma
recente, apostando polo modelo de vivenda cooperativa en
réxime de cesión de uso, un modelo que preserva a propiedade colectiva por riba da especulación inmobiliaria. A idea
do debate era compartir este modelo, coñecer os casos xa
traballados e harmonizar criterios e visións sobre o tema.
Coop57 xa financiou varios proxectos de vivenda cooperativa en réxime de cesión de uso. Estas primeiras experiencias, moi positivas, revelaron algúns límites. Inicialmente, o
produto financeiro estivo pensado, sobre todo, para a rehabilitación, mais non para a compra nin para as obras de nova
construción, por iso, o importe máximo do préstamo, a miúdo, queda curto. Do mesmo xeito, tamén se considerou redefinir a porcentaxe máxima de recursos que Coop57 quere
destinar a estes proxectos, xa que o actual (10% dos recursos) pode resultar insuficiente co tempo. Tamén se puxo en
común a idea de buscar financiamento conxunto con outras
entidades cooperativas e das finanzas éticas para este
tipo de proxectos.
Porén, sobre todo, usouse este debate para pór en
común e cohesionar os principios e criterios cos que
se está a traballar no ámbito da vivenda.

Municipalismo

Servizos financeiros a persoas
consumidoras

Debatéronse dous grandes temas (con múltiples subtemas)
sobre a relación entre Coop57 e as administracións públicas
sempre pensando en como favorecer o desenvolvemento de
proxectos de economía social e solidaria (ESS): dunha parte,
compartir e debater en que campos se colaborou ou sería
interesante colaborar coa administración, especialmente
na creación de fondos de avais ou programas de axuda na
capitalización de cooperativas. Constatouse que o camiño
iniciado era bo e tiña sentido afondar nel e melloralo. En
segundo lugar, debateuse sobre se Coop57 debe admitir
como socias entidades de ESS que presten servizos ou
xestionen equipamentos públicos e que incorporen administracións locais como socias. Estes casos, a miúdo ligados
a procesos de (re)municipalización de servizos básicos ou
prestación de servizos públicos, contemplaban a creación
de entes xurídicos que puidesen dar esta prestación de servizos. A idea que tivo máis consenso foi a que expuña de
maneira positiva a participación de Coop57, sempre que o
ente xurídico adoptase unha forma xurídica propia da ESS
(especialmente cooperativa), e que a administración non
fose socia maioritaria.

Coop57 só lles ofrece financiamento ás socias de servizos,
e só poden selo persoas xurídicas, nunca persoas físicas.
Considerouse interesante abrir un foco de debate sobre en
que casos e baixo que fórmulas se lles poderían ampliar e
orientar novos servizos financeiros de Coop57 a persoas
consumidoras finais organizadas para adquirir produtos e
servizos da ESS. Deste xeito, intentouse afondar na estratexia compartida de construción de mercado social e traballar un dos piares clave: o consumo responsábel por parte
de persoas individuais.
En xeral, valorouse a exploración deste camiño de maneira
positiva, mais estabelecendo algúns criterios e principios.
Dunha banda, sopesouse a idea de se está r ou non a favor
de lles ofrecer servizos financeiros a persoas consumidoras
finais sempre que haxa un paraugas colectivo e, polo tanto,
non se trataría de lles dar préstamos estritamente a persoas individuais. Tamén se considerou necesario potenciar
proxectos comunitarios e priorizar o acceso ao uso por riba
da propiedade e pór en valor a importancia das persoas socias colaboradoras e do consumo responsábel como ferramenta de transformación social.
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“Os temas que se
trataron durante
o DebateCoop
xurdiron dun proceso
participativo previo
de representantes
de todas as sección
territoriais de Coop57”
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“En Coop57, o órgano
encargado de levar
a cabo a tarefa de
análise económico
das solicitudes de
financiamento é a
comisión técnica,
formada por persoas
socias de Coop57
con coñecementos
financeiros
acreditados”

O proceso de avaliación
económica
Cando a entidade é socia de servizos de Coop57
pode acceder aos servizos financeiros da cooperativa. É dicir, pode solicitar un empréstito, para obter
o crédito, a entidade sométese á avaliación económica e financeira que realiza a comisión técnica de
Coop57.
Nesta edición de pedaCoopxía veremos como funciona este proceso, que se avalía e como se decide a
concesión de préstamos en Coop57.

Coop57 só pode conceder préstamos a aquelas entidades que
sexan socias de servizos da cooperativa. A natureza xurídica de Coop57 esixe que os servizos financeiros só se poidan
conceder a formas xurídicas, e non a persoas individuais.
Ademais, de forma colectiva, Coop57 decidiu que as formas
xurídicas que quere financiar son aquelas que pertencen á
economía social e solidaria: cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción, sociedades laborais, etc.
Para ser socia de servizos de Coop57, tal como xa explicamos
nesta mesma sección no boletín anterior (véxase o Boletín
32. Sen saír do camiño), lévase a cabo un proceso
de avaliación social, co obxectivo de coñecer a entidade e ver se esta se axeita aos principios e criterios de
Coop57. Se a conclusión é que a entidade se converta
en socia de servizos da cooperativa, é cando esta pode
acceder ao financiamento.
No proceso de avaliación social analízanse aspectos
relacionados co funcionamento e a natureza da entidade: aspectos sociais, do medio, laborais e organizativos.
Polo tanto, no momento en que unha entidade pide
financiamento, a análise que se realiza é estritamente
técnica e financeira e da viabilidade mesma do proxecto, posto que a análise social e de funcionamento da
entidade xa se realizou con anterioridade a través da
comisión social, analizando socialmente a globalidade
da entidade e non só a parte que require financiamento.
En Coop57 o órgano encargado de levar a cabo a tarefa da
análise económica das solicitudes de financiamento é a comisión técnica. A comisión técnica está formada por persoas
socias de Coop57 con coñecementos financeiros acreditados
e, igual que na comisión social, levan a cabo a súa tarefa
de forma desinteresada e extraordinariamente profesional.
Neste caso, a comisión técnica conta co apoio de membros
do equipo técnico de Coop57, que fan de cadea de transmisión do traballo previo realizado coa entidade solicitante.

análise

comisión técnica
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Explicamos algunhas das particularidades de Coop57. Aquelas características
que nos fan diferentes e que lle dan valor
ao noso proxecto. Un espazo para que
todos os socios e socias vaian coñecendo as particularidades de Coop57.

PROXECTO

Consello
de sección

De forma organizada, as persoas da comisión técnica se reparten os diferentes casos suxeitos a análise, realizan unha
valoración e, posteriormente, compártense e discútense
conxuntamente esas análises. Para a comisión é importante
ter en conta que non se pode desvincular a necesidade concreta de financiamento da situación global da entidade. Polo
tanto, o primeiro que se considera é a situación global e a
súa saúde financeira: analízanse os resultados dos últimos
anos, a súa situación económica, a súa traxectoria, a súa
solidez e a súa tendencia. Na análise concreta do empréstito,
o que se busca é que a demanda de financiamento da entidade confirme a viabilidade da petición, os efectos positivos
que o financiamento pode ter para afrontar o retorno do
préstamo, as garantías que pode achegar e o realismo das
cifras presentadas. Por outro lado, tamén é importante ter
en conta ás persoas que forman parte do proxecto, as gañas
que depositan nel, a súa corresponsabilidade no investimento ou o financiamento que achegan e o tecido social co que
contan na súa contorna.
Ademais da configuración do proxecto e da súa viabilidade económica, solicítanse unhas garantías asociadas. Estas
garantías son os avais persoais mancomunados (véxase o
apartado de pedaCOOpxía do Boletín 24. Botamos novas sementes). Trátase de repartir a garantía entre as persoas que
constitúen a base social dun proxecto, e que cada unha delas
asuma unha parte pequena do risco asociado ao préstamo,
de maneira mancomunada e corresponsábel.
Unha vez feita a análise, a comisión técnica prepara uns ditames recomendando, ou non, a concesión do empréstito.
Este ditame ten en conta as fortalezas e os puntos débiles
da entidade, calibrando e valorando o risco que se asume.
Posteriormente, as conclusións trasládanse ao consello de
sección que é quen acaba decidindo a concesión, ou non, do
empréstito solicitado.
Coop57 adoita unha política de concesión de préstamos onde
se intenta dar resposta á práctica totalidade das solicitudes
que se reciben. A misión de Coop57 é ofrecerlles respostas ás
súas entidades socias e facer todo o que estea nas súas mans
para lles facilitar a súa viabilidade. De non se ver claro un
préstamo, o que se intenta facer é traballar para que o acabe
sendo. Mais, á vez, actúase con rigor e responsabilidade para
decidir se un préstamo se concede ou non.

ENTIDADE SOCIA

Necesidade
financiamento

- GARANTÍAS
ILIDADE
- CORRESPONSAB
- VIABILIDADE
XERAR
- CAPACIDADE DE
EXCEDENTES

reflexión

VOCES DA COMISIÓN FEMINISTA

destacados

Sororidade e economía social
e solidaria. Novos mapas.
En 1970 a escritora Kate Millet, líder do feminismo daquela
época, propuxo a palabra sororidade (significa irmá e provén
do latín “soror” e da tradución de “sisterhood”, en inglés) a
fin de recoller unha idea pola que loitaba no seu día a día
como férrea activista: conseguir unha unión social entre mulleres.
A recuperación do concepto, por parte do movemento feminista actual, busca referenciarse conceptualmente aos
feminismos comunitarios latinoamericanos e á redefinición
do termo realizada pola antropóloga Marcela Lagarde, que
define a sororidade como unha “amizade entre mulleres diferentes e pares, cómplices, que se propoñen traballar, crear e
convencer”. Trátase, cada vez con máis mulleres, de acordar,
sumar e crear vínculos.
A sororidade é para nós ese vínculo especial e colectivo que
quere xerar cambios. Unha camaradaría, unha confabulación
un principio ético entre nós desde onde dispor dun pensamento alterador, unha necesidade social que vai máis alá
dunha acción concreta de loita.
A sororidade pode exercerse en todos os ámbitos sociais, económicos, políticos e das relacións humanas. É certo que é difícil encontrar espazos alleos ao movemento feminista nos que
a sororidade se exerza dunha maneira libre, natural e case
obrigatoria. Estamos inmersas na cultura da competitividade,
os liderados desbordantes e unipersoais, de canons patriarcais
e do beneficio como único fin.
E se existe un espazo dentro da política social e da economía
que poida e deba ser exemplo práctico de sororidade é o da
economía social e solidaria (ESS).
Dunha maneira moi similar ao que provén das prácticas sororais, a ESS aborda e desenvolve un modelo económico no
que se comparten valores comúns, intercámbianse prácticas
transformadoras, técense redes de apoio, trabállase conxuntamente nun proceso de cambio e lóitase por unha verdadeira democracia económica. En definitiva, trátase de crear un
mundo mellor.
Ao propiciar a confianza, o recoñecemento recíproco da autoridade e o apoio mutuo, estamos actuando como ese pacto
sororal que xa vén construíndo, unha forma distinta de sermos e de facermos economía. Unha economía heteroxénea,
sen estruturas verticais e profundamente dinámica.

2010-2016

O capitalismo é un escenario reservado para quen sostén o
poder desde hai décadas ou séculos e o seu maior logro foi
conseguir que non se modifique esa distribución do poder e
de aqueles que se ven beneficiados por el. A ESS, achega uns
fins, métodos e recursos que fan tremer ao sistema actual, un
modelo que predica unha economía controlada polos traballadores e traballadoras, que decide cal son as normas e as
formas de organizarse, horizontal e democraticamente. Que é
respectuosa co que a rodea e que se enfronta, cunha proposta
alternativa, a imposición da autoridade despótica.

seccións
economía
solidaria

Unha economía con prácticas contra-competitivas, que desafían o poder dominante. Unha economía que ten a capacidade
de aglutinar moitos xeitos de exercer o ben común, de buscar
e de buscármonos, de sabérmonos cerca, achegármonos a
aqueles que coinciden e seducirmos aos demais.

socias
préstamos

O feminismo leva denunciando desde hai séculos que o machismo é o maior apartheid da historia e o veto aos espazos
datos
de poder para as mulleres é un dos seus escenarios. A sororidade cuestiona eses métodos de exercicio do poder e propón
un sistema de relacións desde a igualdade, o que fai
cambalear os privilexios dunha parte da poboación.
“En 1970, Kate
Exercemos a sororidade porque, fronte ao individuaMillett, líder feminista,
lismo, queremos reivindicar que non estamos soas,
propuxo a palabra
porque se nos tocan a unha, tócannos a todas. Que
sororidade co fin de
tecemos redes que nos sosteñen e nos opan, que queremos darlle visibilidade á plusvalía social e á redefirecoller unha idea pola
nición dos beneficios. Predicamos unha economía e
que loitaba no seu
unha sororidadade que se enfronta coa mercantilizadía a día como férrea
ción da vida.
A gran Ursula K. Le Guin dicía: “Somos volcáns. Cando
nós, as mulleres, ofrecemos a nosa experiencia como
verdade, como a verdade humana, cambian todos os
mapas. Aparecen novas montañas”.

activista: conseguir
unha unión social entre
mulleres”

A economía social e solidaria está capacitada para aproveitar
e aprender desa experiencia humana e camiñar nos novos e
sororais mapas.
“Se existe un espazo
E porque non nos casaremos de dicir que xuntas, somos máis fortes.

Comisións feministas de Coop57

dentro da política
social e da economía
que pode e debe ser
exemplo práctico de
sororidade é o da
economía social e
solidaria”

socias y socios
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COOP57-ANDALUCÍA
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destacados
seccións
economía
solidaria

socias

A sección territorial de Andalucía fechou o ano 2017 cun total
de 74 entidades socias de servizos e 260 socios e socias colaboradoras. Este semestre concedéronse oito novos préstamos
por valor de máis de 400.000 euros. Estes oito préstamos foron
de catro tipoloxías distintas: dous préstamos de investimento, dous anticipos de subvencións, dous endosos de facturas e
dúas pólizas de crédito. Este reparto demostra que os distintos
servizos financeiros que ofrece Coop57 responden ás distintas
necesidades financeiras das entidades socias da sección territorial.
O crecemento da base social estancouse relativamente este
semestre. Non se incorporou ningunha entidade socia de servizos, pero a comisión social avaliou positivamente tres entidades, e estase á espera de que formalicen o seu alta.
Respecto ao traballo interno, negociouse con entidades con
empréstitos en situacións complicadas para chegar a com-

préstamos

COOP57-ARAGÓN

datos

A sección territorial de Aragón fechou o ano 2017 cun total de
55 entidades socias de servizos e 452 socios e socias colaboradoras. Durante o segundo semestre deste ano, concedéronse
11 novos préstamos por un valor de máis de
150.000 euros. Entre estes concedéronse tres de
investimento, dous anticipos de subvencións,
dous endosos de facturas e catro pólizas de
crédito.
En total, durante todo o ano 2017, a sección
territorial de Aragón concedeu 21 novos préstamos por un valor conxunto superior ao medio
millón de euros.
Durante o segundo semestre do ano seguiuse
coa colaboración coas redes de economía social e solidaria, coa participación en todas as
asembleas e xornadas de traballo convocadas,
tanto por REAS Aragón, como por Mercado Social Aragón.
Formouse parte da comisión de preparación da VIII Feira do
Mercado Social de Aragón e participouse cun posto na mesma.

promisos de pagamento. Como resultado destas negociacións
devolvéronse os préstamos na súa totalidade.
A sección territorial de Andalucía participou en once actos de
difusión de Coop57 con presentacións e participación en cursos, xornadas e obradoiros relacionados coa economía social
e solidaria. A actividade de difusión do segundo semestre de
2017 concentrouse na provincia de Sevilla, aínda que tamén
se participou en dous cursos da Universidade de Cádiz, nunha
mesa redonda en Úbeda (Xaén), e na proxección dun documental no que participou Coop57 no festival de cine “Verão
Azul” do Algarve portugués.

55 entidades socias de servizos
452 socias colaboradoras
Tamén se asistiu aos obradoiros de deseño da Estratexia de
Consumo Responsábel en Zaragoza, organizados polo Mercado Social Aragón.
Doutra parte, participouse en diversos actos de divulgación
e sensibilización. Entre eles, e en colaboración co Laboratorio Cooperativo da Universidade de Zaragoza, a realización
dunhas xornadas con estudantes de secundaria en Utebo.
Participouse, tamén na Semana da Persoa Emprendedora en
Aragón; e en Grisel, nun café faladoiro, organizado por grupos
de consumo da comarca do Moncayo.
E, tamén neste semestre, abriuse un novo camiño de colaboración coa Asociación para o Financiamento Solidario. O
obxectivo compartido é tratar de deseñar unha vía de apoio a
proxectos con alto interese social, mais cunha estrutura económica aínda non propicia para incorporarse a unha cooperativa de servizos como Coop57.
O traballo realizado polo Concello de Zaragoza deu froito coa
publicación, en novembro, da Liña de Axudas para a mellora
da Capitalización das entidades de economía social e solidaria, para este ano 2017.

COOP57-CATALUNYA
Coop57 Catalunya fechou o primeiro semestre de 2017 cun
total de 525 entidades socias de servizos e 2.323 socios e socias colaboradoras. Concedéronse un total de
103 novos préstamos por un valor de case 5,8
millóns de euros. Unha cifra récord na historia
de Coop57 Catalunya.
Estes máis de 100 préstamos supoñen un novo
fito na actividade da sección de Coop57 Catalunya. Entre os de investimento, incluíndo os
de vivenda e adquisición de locais concedéronse empréstitos por valor de máis de 1,7 millóns
de euros. Os anticipos de subvencións seguiron
sendo un elemento destacado na actividade
crediticia da sección territorial, sendo até 45 os
empréstitos desta tipoloxía concedidos, por un
valor de case 3 millóns de euros.
En data de 31 de decembro, había abertas un total de 26 pólizas de crédito por un saldo disposto conxunto de pouco máis
de 1 millón de euros.
Por último, e no marco do programa CAPITALCOOP para a

6

informativo
33 boletín

abril 2018

74 entidades socias de servizos
260 socias colaboradoras

525 entidades socias de servizos
2.323 socias colaboradoras

capitalización de cooperativas, concedéronse 17 novos préstamos por un valor de máis de 71.000 euros.
Respecto á difusión do proxecto, seguiuse cunha actividade
importante con máis de 20 actos durante o semestre. Actividades moi diversas e en distintos ámbitos como a participación
en sesións de formación con Coópolis, Barcelona Activa e coa
Universidade do País Vasco.
Tamén, acollemos a visita dun grupo procedente dunha fundación de Corea do Sul que traballa para o desenvolvemento
de proxectos sociais e de integración sociolaboral.
Ademais, celebramos charlas en Igualada, Barberà del Vallès e
Prats del Rei, entre outros lugares.
Igualmente se participou, como cada ano desde o seu inicio,
na Fira d´Economia Solidària de Catalunya organizada pola
XES na que estivemos presentes toda a fin de semana. Por
unha banda, cun posto informativo, por outra, coa participación en dous actos: na sesión sobre intercooperación e nunha
charla sobre a avaliación e medición do impacto social das
finanzas éticas.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
A sección territorial de Euskal Herria fechou o ano 2017 cun total
de 20 entidades socias de servizos e 97 socios e socias colaboradoras. En canto a actividade crediticia, aprobáronse dúas novas
operacións de financiamento por un total de 145.000 euros. Dunha parte, un préstamo de investimento de 100.000 euros á cooperativa Asaken, unha cooperativa de traballo dedicada á prestación de servizos de traballos verticais: mantemento de muíños
de enerxía eólica e rehabilitación de edificios, e mantemento industrial, entre outros. Doutra, un préstamo de 45.000 euros para
a adquisición dun local da cooperativa Mahatserri, un espazo de
restauración que ademais dinamiza e realiza actividades culturais
no barrio de Otxarkoaga de Bilbao.
Ao mesmo tempo, participouse en dous eventos destacados durante o semestre. Dunha
parte, participouse, o pasado 18 de novembro na V Feira de Economía Solidaria en Errenteria. A Feira promovérona OlatuKoop
(Ekonomia Sozial eta Eraldazailearen Sarea), REAS Euskadi (Red
de Redes de Economía Alternativa e Solidaria), e Saretuz (Grupo

COOP57-GALIZA

20 entidades socias de servizos
97 socias colaboradoras

de consumo responsábel de Donostia) na que participaron máis
de 55 entidades. Koop57 participou nunha mesa redonda de finanzas para a educación, xunto a Fiare, Oikocredit, Elkarcredit,
Mundu bat e Economistas sen Fronteiras.
Doutra parte, o pasado 2 de decembro celebrouse en Hernani a II
edición da feira de economía social transformadora Alternaktiba.
Unha feira para mostrar á cidadanía as diferentes alternativas
económicas que xorden da economía social e transformadora. O
obxectivo da feira é dar visibilidade ás citadas iniciativas e ofrecer á cidadanía alternativas de consumo que satisfagan as súas
necesidade cotiás (alimentación, enerxía, telecomunicacións,
finanzas, tecnoloxía...) dunha maneira social e transformadora.

reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos

34 entidades socias de servizos
146 socias colaboradoras

A sección territorial de Galiza fechou o ano 2017 cun total de
34 entidades socias de servizos e 146 socios e socias colaboradoras.
Incorporouse como socia de servizos a cooperativa de traballo Árbore da Vida Celta que desenvolve a súa actividade na
prestación de servizos no ámbito da saúde e os coidados. Así
mesmo, concedeuse un préstamo de investimento á cooperativa de traballo Pegadas, que desenvolve a súa actividade no
campo das artes gráficas.
En canto á actividade dos órganos sociais da sección territorial estivo centrada en tres aspectos principais. Por unha
parte, a participación no DebateCoop celebrado en Madrid o
pasado mes de novembro, onde os distintos órganos da sección, de xeito conxunto, analizaron as temáticas de debate e
realizaron propostas. Sete persoas da sección participaron nas
devanditas xornadas.
Por outra parte, elaboráronse propostas para o plan de traballo de Coop57 para o ano 2018. Propostas de acción e orzamentarias, principalmente enfocadas ao deseño e aplicación

COOP57-MADRID

das ferramentas de xestión, vídeo conferencias, plans e materiais de comunicación e realización de encontros anuais de
consellos de sección e comisións.
E, en terceiro lugar, xerouse un proceso de reforzo á comisión
social debido a unha insuficiente dispoñibilidade dos seus
integrantes. Desde o Consello de Sección acordouse tratar de
incorporar novas persoas na Asemblea
de febreiro de 2018.
Tamén se traballou, coa coordinación técnica de Coop57, a necesidade
de aumentar a base social e a actividade de empréstitos; de fortalecer a
Comisión Social e o Consello de Sección apoiando a consecución destes
obxectivos de forma transversal, coa
mellora da estratexia comunicativa e
da implicación e reactivación da base
social.

datos

70 entidades socias de servizos
448 socias colaboradoras

A sección territorial de Madrid fechou o segundo semestre de
2017 cun total de 70 entidades socias de servizos e 448 socios
e socias colaboradoras. Déronse de alta até seis entidades novas socias de servizos e concedéronse un total de 7 préstamos,
por un valor de case 300.000 euros, e ademais concedéronse
27 préstamos de capitalización por un valor total de 155.000
euros.
Á vez, Coop57 Madrid foi a encargada de acoller a celebración da primeira edición do DebateCoop. Previamente, se
realizaron dúas sesións a nivel de Coop57 Madrid, anteriores
ao encontro do mes de novembro, para así poder facilitar a
participación de máis persoas e entidades e conformar unha
idea máis plural e completa sobre os temas a tratar no debate.
Finalmente, na fin de semana do 25 e 26 de novembro se celebrou en el MediaLab de Madrid a primeira edición del DebateCoop. Desde a sección de Madrid traballouse para dar acollida a todas as persoas que asistiron desde todas as seccións
territoriais e fíxose un gran traballo a nivel loxístico e a nivel
de contidos. Contouse coa participación intensa de distintas
entidades socias ás que se lles quere agradecer especialmente
a súa implicación. Entidades como Abierto Hasta el Amane-

cer, Altekio, Acais e Cyclos, así como á Fundación San Martín
de Porres polo espazo cedido para o xantar compartido do
sábado.
Participouse, ademais, como entidade colaboradora na Feira da Economía Social e Solidaria de
Madrid. Este ano, na súa quinta edición, colaborouse cun punto de atención permanente, cunha charla, e coa
presentación do documental “España
contracorrente” xunto a Diagonal
e o MES Madrid. Este ano, ademais,
xunto a REAS Madrid participouse en
Biocultura. Igualmente, durante o segundo semestre do ano, se tivo parte
nun obradoiro sobre economía social
como alternativa á exclusión económica e financeira que se realizou no
contexto do I Encontro Internacional
de Barrios (EBVK) realizado en Vallecas.
boletín
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Intercooperación, finanzas éticas e recuperación
de servizos públicos en Andalucía
O CASO DAS PISCINAS DE PORTO REAL (CÁDIZ)
Desde Coop57 concedéuselle un préstamo a Cooperactiva,
unha cooperativa de traballo formada por persoas que quedaron en situación de desemprego tras o feche da piscina de
Porto Real, na provincia de Cádiz. A cooperativa creouse en
2016, por un grupo de traballadores do complexo municipal
das piscinas Porto Real. En 2015, o concesionario despediu os
traballadores e traballadoras mentres estaban en folga pola
falta de pagamento de nóminas. A sociedade xestora da instalación terminou abandonando o servizo, que ficou suspendido e á espera de resolución.
O desemprego no municipio e a capacidade emprendedora
determinou a iniciativa de crear unha cooperativa formada
polos antigos traballadores co obxectivo de optar a xestionar
a instalación.
Tras un longo proceso, a adxudicación do servizo para a rea-

IMOS DE FEIRA!
Nos últimos anos, un dos aspectos nos que máis incidiu
e avanzou o movemento da economía social e solidaria
(ESS) foi a articulación e o crecemento en rede. Nesta liña,
desenvolvéronse distintas feiras onde se pon de manifesto
toda esta riqueza que supón un escenario ideal para seguir
articulando a ESS. A continuación, explicámosvos algunhas
delas. En todas, Coop57 participou activamente tanto na
organización, como na colocación de postos informativos e
en charlas e obradoiros.
VIII Feira do Mercado Social de
Aragón

V Feira de Economía Solidaria
de Madrid

V FEIRA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
DE MADRID
A Feira fechou a súa quinta edición cunha grande afluencia de
público no espazo do Centro Cultural da Casa del Reloj e no
Matadero de Madrid. Até 18.000 visitantes acercáronse a coñecer
o centenar de postos nos que as empresas e organizacións da
economía solidaria de Madrid expuxeron os seus produtos
e servizos. Este ano a feira presentou unha programación
con máis de 70 actividades simultáneas entorno a catro eixos
temáticos: as economías feministas; emprendemento colectivo;
consumos alternativos e transformación social e, por último,
sustentabilidade e agroecoloxía. As actividades infantís tiveron
tamén o seu espazo reservado na feira e como novidade deste
ano, instalouse un escenario con música, teatro e radio en
directo. http://laferiamadrid.mercadosocial.net

VIII FEIRA DO MERCADO SOCIAL
DE ARAGÓN

VI Fira de EconomÍa Solidaria de
Catalunya
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“Consumo que suma” foi o lema baixo o que a economía
solidaria se reuniu na VIII Feira do Mercado Social de Aragón,
organizada por MESCoopAragón e REAS Aragón celebrada
na praza do Pilar de Zaragoza, co obxectivo de achegarlle á
cidadanía unha economía centrada en valores éticos, sociais e
do medio, e as diferentes iniciativas asociativas e empresariais
que se encontraban presentes na Feira. Ás entidades dedicadas a
practicamente todos os sectores económicos básicos, sumáronse
á cita semanal do mercado agroecolóxico e a celebración do 10º

pertura da piscina correspondeulle á UTE formada por Cooperactiva e a Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas de
Aljarafe, ambas socias de Coop57. Entre as dúas xestionaron
este recurso municipal desde a economía social e solidaria,
recuperando un servizo público e o emprego previamente destruído. Na posta en marcha do proxecto participou Coop57,
coa concesión dun empréstito que impulsase a actividade.
Un bo exemplo de intercooperación, finanzas éticas e recuperación de servizos públicos.

aniversario de La Ciclería, cun concerto tras o feche dos postos.
Ao longo do día, intercambiáronse produtos e servizos, así como
charlas e experiencias que contribuíron a fortalecer a Rede de
Economía Social e Solidaria de Aragón.
https://mercadosocialaragon.net/viiiferiamercadosocial

VI FIRA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
DE CATALUNYA
A Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) celebrou os
pasados 20, 21 e 22 de outubro a súa sexta edición cun grande
éxito de asistencia. Miles de persoas visitaron as máis de 190
organizacións e gozaron dun programa formado por unhas
cincuenta charlas. Nesta edición, baixo o lema “Nin teu, ni
meu. Noso! Facemos comunidade”, destacou a forte presenza
de experiencias internacionais, con 15 países representados,
como por exemplo as terras comunais de Portugal, a vivenda
cooperativa de Alemaña, a economía feminista de Chile e as
propostas de economía social do norte de Marrocos.
http://xes.cat

FERIAS EN EUSKAL HERRIA
Este segundo semestre Koop57 Euskal Herria participou en
dúas feiras celebradas entre novembro e decembro. Trátase,
dunha banda, da V Feira de Economía Solidaria celebrada
o pasado 18 de novembro en Enterría promovida por
OlatuKoop, REAS Euskadi e Saretuz. Baixo o lema “Cooperar
para nos transformar” a feira quixo achegar o mercado
social á sociedade, e impulsar a colaboración entre a persoa
produtora e a consumidora.
Por outra banda, o pasado 2 de decembro, celebrouse en
Hernani a segunda Feira de Economía Social e Solidaria baixo
o nome de #Alternaktiba Azoka. Participaron na feira 23
entidades de distintos ámbitos, co obxectivo de dar visibilidade
as citadas iniciativas e ofrecer á cidadanía alternativas de
consumo que satisfagan as necesidades cotiás dunha maneira
social e transformadora.

NOVOS SOCIOS E SOCIAS
COLABORADORAS
2º SEMESTRE 2017

TOTAL 212

Andalucía

[8]
❚❚ Marco Ocaña / Luis Ocaña

❚❚ Juán Matutano Cuenca
❚❚ Noemí Gonzalez e Jorge Elís
Ollero

❚❚ Rubén Jiménez Jiménez
❚❚ Antonio Ramírez Fernández
❚❚ Samuel Barco Serrano

❚❚ Ricardo Román Chacón
❚❚ Ma Immaculada Gómez-Plana

Aragón [11]

❚❚ Pilar Bertrán Audera
❚❚ Mónica Herrera Gil
❚❚ Isabel Funes
❚❚ Iratxe Ortiz Temiño
❚❚ Juan Antonio González Pascual

❚❚ Angel Ambroj Villanueva
❚❚ Marcos García D. e María Isabel
Perez M.

Asturies

❚❚ Júlia Colón Lamosa
❚❚ Ap. olblig. Montserrat Mata
❚❚ Arnau-Lenin Gols Rovira
❚❚ Helena Estevan de Hériz
❚❚ Ap. oblgi. Ortrud Siemsen
❚❚ Josep López Santin
❚❚ Glòria Andreu Terren
❚❚ Manuel Valencia i Pilar Domènech
❚❚ Roger Torres Muratet
❚❚ Genis Margarit e Marta Guzman
❚❚ Ramón Palà Moncusí
❚❚ Miquel Muniesa Argilés
❚❚ Sergio Reguan Godayol
❚❚ Cristina Delgado Pinero
❚❚ Salvador Ríos Beltrán
❚❚ Ap. Oblig Elia Obis Monné
❚❚ Alba Gubert Celma
❚❚ Sergi de Paz Camprubí
❚❚ Joel Sole Lamich
❚❚ David Redondo García
❚❚ Magí Canyelles Armengol
❚❚ Ignasi García Pérez
❚❚ Gerard Xixóns Solé
❚❚ Joana Pino Gutierrez David
Martí P.
❚❚ Eduard Saura P. e Elena Marzo
Escartin
❚❚ Carles Jodar J. e Alba Rojas P.
❚❚ Alba Rojas P. e Carles Jodar J.
❚❚ Megàfon Serveis de Comunicació
❚❚ Cristina Calvo Torres
❚❚ Vicenç Más Petit
❚❚ Jordi Mulet Cisteré
❚❚ Nuria Espinach B. e José M.
Sánchez B.
❚❚ Marc Solà Carcedo
❚❚ Axel González Santiago
❚❚ Mariona Ortiz Llargués
❚❚ Daniel Pi i Noya
❚❚ Xavier Serrallach Pons
❚❚ Pere Solà Gusiñer
❚❚ Marie Pierre Ramouche
❚❚ Meritxell Ribas Roig
❚❚ Josep Cruanyes Tor
❚❚ Vidal Prados B. I Ma Josepa Roig R.
❚❚ Pol Alcalde Floriach
❚❚ Victor Grande Carreras
❚❚ Oscar Pisa i Rodríguez

❚❚ Pedro Gutiérrez González
❚❚ Javier Osuna López
❚❚ Marina Badía Fabregat
❚❚ Roger Mallol Parera
❚❚ Irene Casas Padín
❚❚ Jordina Tarré Olaiz
❚❚ Daniel Hernández M. e Laura
Hernández G
❚❚ Daniel Mosegui González
❚❚ Roger Seuba López
❚❚ Lluc Planas Gual
❚❚ Xavier Bonet Viura
❚❚ Abigail García Abrodos
❚❚ Sergio Ruiz Cayuela
❚❚ Ángel Gelonch Rosinach
❚❚ Antoni Armengol Puig
❚❚ Jordi Fariñas Claret e Montserrat Gustà
❚❚ Daniel Vidal Carretero
❚❚ Abel Servera Perona
❚❚ Anna Coll-Vinent Noguera
❚❚ Pere Comellas Casanova
❚❚ Carles Prado Fonts
❚❚ Patsilí Toledo Vásquez
❚❚ Claudia Cimiano Matilla
❚❚ Juana Gracia G e Fco Javier
Vallejo N.
❚❚ Laura Bergés Saura
❚❚ Adrià Corbella Burgués
❚❚ Valentí Zapater Barros
❚❚ Marina Pont Garriga
❚❚ Ramón Nicolau B. e Roser
Batalla B.
❚❚ Eulàlia Ripoll Rajadell
❚❚ Carles Fígols Company
❚❚ Gabriel Altés Olivan
❚❚ August Muntanya N. e Eulalia
Masana S.
❚❚ Alba Ferrán Bagur
❚❚ Jaume Marcè Esteve
❚❚ Araceli Godina C. Miquel
Sintes G.
❚❚ Beatriz Porqueres Giménez
❚❚ Enric Bea Seguí
❚❚ Manuel Antonio Martí Salvador
❚❚ Victor Giménez Aliaga
❚❚ Ariadna Ribas S. e Artut Tort P.
❚❚ Carlos Lerin Martínez

❚❚ José Ángel Cordero Rico
❚❚ María Pilar Pueyo Puy
❚❚ Guillermo Cano De Guadalfajara
❚❚ Pedro Liarte Abanto

Catalunya

[170]

❚❚ Alexis Demko
❚❚ Zoraida Roselló e Fernando
Paniagua
❚❚ Joan Cabrera e Mireia Utzet
❚❚ Joan Montserrat Vall
❚❚ Jaime Aguilar Valdivieso
❚❚ Montserrat Catalán Morera
❚❚ Guillem Cabra Cortès
❚❚ Jaume Serrasolsas Domènech
❚❚ Maria Méndez Paniagua
❚❚ Iñigo Abós Diez
❚❚ Alicia Pujol Pujol
❚❚ Mònica Albertí Cortés
❚❚ Xavier Navarrete e Ángel
Navarrete
❚❚ Erica Bel Queralt
❚❚ Mireia Ribas Montfort
❚❚ María Elisa Puigrodon Montserrat
❚❚ Sílvia Martín Molina
❚❚ Elisa Viladàs Ollé
❚❚ Helena Viladàs Ollé
❚❚ Enrique Marín Moreno
❚❚ Ignacio Laso Parga
❚❚ David Esteve López
❚❚ Raul Sust Keck
❚❚ Pierre de Wangen de Gelodseck
Aux Vosge
❚❚ Roser Tió Puntí
❚❚ Montse Jardí Segura
❚❚ Sara Ould El Jebli Marco
❚❚ Jesús Rivera Díaz
❚❚ Florencia Kliczowski Wladimirski
❚❚ Marcel Masllorens Ruiz
❚❚ Felip Alfred Galitó Trilla
❚❚ Àngels Rabadà e Toni Llotge
❚❚ Mireia Llussà e Josep Perramon
❚❚ Marc Salud Santana
❚❚ Josep Ma Rius Caulus
❚❚ Pedro José Martos Fernández
❚❚ Xavier Sanz Ribera
❚❚ Andrea Carrera Brugés
❚❚ Isaac Bueso Borràs
❚❚ Marc Poch Martell
❚❚ Kilian Sampol e Isabel Vert
❚❚ Adrià Pallejài Clara Martín
❚❚ Adria Vallès Pauls

[4]
❚❚ Borja Fernández Sierro
❚❚ Enrique Pañeda Reinlein
❚❚ Santiago Galán Terán
❚❚ Óscar Suárez Cuetos
❚❚ Isart Montane Mogas
❚❚ Norbert Manén Pérez
❚❚ Josep Grifoll Saurí
❚❚ Albert Martín Gómez
❚❚ Silvia Juventeny Berdún
❚❚ Marti Erra i Gil
❚❚ Dani Armengol G. e Marta
Dachs D.
❚❚ Tomas Ribes Arntzen
❚❚ Marta Arrufat Trigàs
❚❚ Miquel Boguña Torras
❚❚ Pau Pla- Giribert Carreras
❚❚ Ap.Oblig. Eulàlia Muñoz Burzón
❚❚ Fernando Piñero C. e Clementa
Fernández
❚❚ Carmelo Izquierdo Redón
❚❚ Edgar Tello García
❚❚ José Marcos Moreno Cabrera
❚❚ Oriol Puig Rodriguez
❚❚ Julia Sarda Forcadell
❚❚ Jordi Pujol P. e Maria Molist M.
i Tomeu
❚❚ Berta Claramunt Serra
❚❚ Marc Lena Jiménez
❚❚ Blandina e Francesca Niubó
i Prats
❚❚ Albert Romero Martínez
❚❚ Jaume GImeno M e Encarnación
Codina B.
❚❚ Francesca Niubó P. e Blandina
Niubó P.
❚❚ Mark O’Neil Compte
❚❚ Jaume Iglesias Yus
❚❚ Sebastià Màs A. e Adela Olivares O.
❚❚ David Jou Bueno
❚❚ Albert Molist Mora e Qian Zhang
❚❚ Ariadna Guinovart Caballé
❚❚ Marina Sánchez Nicuesa
❚❚ Emilia Vila García
❚❚ Javier Gayo Ramos
❚❚ Clara Calbet Domingo
❚❚ Ferran Badal P e Laia Serra S.
❚❚ Isabel Godino Romero
❚❚ Germán Tomás Jiménez
❚❚ Antoni Arias P. e Anna Prats B.
❚❚ Xavier Navarro M. e Jordi
Navarro M.

Euskal Herria

[7]
❚❚ Elena Sanz (June Sanz)
❚❚ Jorge Ortega e Eva Soraya Mena

❚❚ Alberto Estefanía Hurtado e
Raquel Royo
❚❚ Joaquín Revilla e Yolanda Juveto
❚❚ Aratz Leon Basaguren

❚❚ Jon Urrusolo Santos
❚❚ Jon Ander Peñalba Esteban

Galiza

Madrid

❚❚ Marcos David Lanseros Rivera
❚❚ Ernesto Bustos Vela
❚❚ Carlos Fernando Martínez-Pereda
❚❚ Lourdes Biurrun González

❚❚ Alvaro Díaz Cuevas
❚❚ Elena González F. e Daniel
Gutierrez P.

Pais Valencià

[8]
❚❚ Belén Fluiters e Juan Pablo
Casado
❚❚ Begoña Núñez Biurrun

reflexión
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préstamos
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[2]
❚❚ Abel Rodríguez López
❚❚ Carlos Tuñón Gonzalez

[2]
❚❚ Inocencio García Robledo
❚❚ Roberto Benavent Alberola
boletín
informativo
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NOVAS ENTIDADES
SOCIAS
31 novas entidades socias
reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

[Aragón]

1 nova entidade socia
1917, SOCIEDAD
COOPERATIVA
Cooperativa de traballo asociado, formada por tres persoas
novas de Miranda de Ebro (Burgos),
para xestionar o café libraría “El Esperpento”. As súas socias concíbeno como
proxecto capaz de axuntar as propostas
alternativas do tecido asociativo da súa
cidade, posíbel fogar das expresións
artísticas e culturais locais, lugar de
encontro das iniciativas agroecolóxicas
e como espazo de confluencia e interrelación de disciplinas, debates e traballos.

[Catalunya]

20 novas entidades socias
APAC RUMBA CATALANA
A Asociación Profesional de
Autores e Creadores de Rumba
Catalana nace no ano 2015 coa vontade de crear un organismo que poida
reunir músicos, artistas e creadores da
rumba catalá de carácter profesional e
estabelecer vínculos coas administracións culturais para promover a súa
difusión. O seu obxectivo é fomentar a
cohesión social e o encontro de diferentes culturas a través da rumba catalá.
http://www.rumbafest.cat/

AULA D’IDIOMES, SCCL
É un proxecto lingüístico cooperativo creado en Barcelona que
combina a aprendizaxe de linguas coa
crítica e a reflexión. Unha cooperativa
ideada e impulsada por un grupo de profesoras e profesores do sector do ensino
de idiomas para organizar unha proposta
formativa de calidade baixo so principios
de cooperación, colaboración e autoxestión. https://auladidiomes.wordpress.com/

CAMPER DIEM, SCCL
Cooperativa de traballo localizada en Sabadell que se dedica
á camperización de furgonetas e que
busca se converter nun lugar de referencia do sector. O feito de ser cooperativa
transfórmase nun valor engadido no
desenvolvemento da súa actividade e
ademais, foméntase un modelo de turismo diferente e alternativo. O funcionamento baséase nos piares que sustentan
a economía social como motor de transformación social. http://camperdiem.cat/

10
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LA CARBONERA
LLIBRERIA, SCCL
Cooperativa que nace
co obxectivo de se converter na libraría
do barrio barcelonés do Poble Sec, coa
vontade de construír desde este e para
este unha comunidade lectora que creza e que ame a literatura, os libros e a
cultura. Proxecto cooperativo, onde as
socias entenden o traballo e o proxecto
de xeito compartido e cooperante, coa
intención transformadora no marco da
economía social e solidaria. https://carbonera.cat/

(XOBBCOOPERATIVA),
SCCL
Cooperativa de traballo de iniciativa social e creatividade
tecnolóxica situada en Barcelona e de
recente creación que desenvolve proxectos sociais de base tecnolóxica dirixida
a mellorar a vida das persoas, a xerar
postos de traballo dignos, redes comunitarias e a producir economía social e
solidaria. www.xobbcoop.net

ASOC. PARA A
DIFUSIÓN DA IMAXE
DOCUMENTAL
“MECÀNIC”
Asociación que nace recentemente e que xorde froito da
editorial fotográfica “Seriousbooks”, co
obxectivo de abrir un centro da imaxe
documental. Un sitio físico, de encontro
e de intercambio para persoas e entidades que teñan relación coa imaxe e a
fotografía. A finalidade da asociación é
dar ferramentas para espertar un espírito crítico á hora de interpretar unha
imaxe: discernir a manipulación da información.
http://www.mecanic.eu/

ASOCIACIÓN CULTURAL
Y RECREATIVA UNIÓN
CALAFINA
Entidade cultural coñecida,
popularmente como El Casino
de Calaf fundada o 23 de novembro de
1896. Nas súas orixes fundouse para
promocionar o cante artístico e para
cumprir todo tipo de actividades lúdicas e de ocio como o teatro, bailes, etc.
Na actualidade conta con máis de 200
persoas socias que realizan todo tipo de
actividades culturais e sociais.
http://www.casinodecalaf.cat/

ASOCIACIÓN CIMA
CIMA é a Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.
Trescentas mulleres profesionais do medio audiovisual (directoras, produtoras,
actrices, montadoras, compositoras e representantes dos diferentes departamento creativos e técnicos) que teñen como
obxectivo contribuír a unha representación equilibrada e realista da muller
dentro dos contidos que ofrece o medio
audiovisual.
http://cimamujerescineastas.es/

LA TERRASSENCA, SCCL
Cooperativa de traballo asociado que traballa na ecomensaxaría que ofrece servizos ecolóxicos e
sustentábeis no transporte de mercancías tradicional. Apóstase pola bicicleta como medio de transporte urbano
e tamén polo uso de vehículos de 0,0
emisións para dar solución aos problemas de loxística das grandes cidades.
Traballa en toda a cidade de Terrasa e
Matadepera.
https://misenbis.wordpress.com/

SETEM CATALUNYA
Organización non gobernamental de solidariedade internacional, independente e participativa
creada en Barcelona no ano 1968 e que,
xunto a outras organizacións do Sur,
sensibiliza a sociedade sobre as desigualdades Norte-Sur, denuncia as súas causas e promove transformacións persoais
e colectivas para conseguir un mundo
máis xusto e solidario.
www.setem.cat

XARXA DDiPAS
Xarxa DDiPAS é a asociación
Xarxa de Dones Directives i
Professionals de l’Acció Social. Trátase
dun espazo impulsado ano 2012 pola federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) e ten como obxectivo
potenciar a presenza e a visibilidade das
mulleres nas organizacións do terceiro
sector social e favorecer a súa presencia
nos órganos de dirección.
https://donesdirectives.wordpress.com/

CIERTO ESTUDIO, SCCL
Cooperativa de traballo no
ámbito da arquitectura e do deseño, de
recente creación, o seu obxectivo é unir
forzas para poder realizar proxectos de
arquitectura e deseño coa idea de fondo
sobre como mellorar a vivenda de hoxe

[Euskal Herria]

3 novas entidades socias
http://www.ciertoestudio.com/

reflexión
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http://iridia.cat/
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www.diarijornada.coop
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www.laltrefestival.cat

http://www.gaindegia.eus

http://labaula.eu

http://labase.info/
http://www.gislan.eus

[Galiza]

www.plaudite.org

1 nova entidade socia

https://www.tres65.es/

http://independentbadalona.cat/

www.arboredavidacelta.com
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[Madrid]
reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

6 novas entidades socias
COOPERATIVA
EDITORIAL S. COOP.
MAD. (EL SALTO)
Medio de comunicación independente de publicación mensual con reportaxes, humor e
análise repousado. Ten edicións en Andalucía, Aragón, Galiza, Nafarroa, País
Valencià e unha edición xeral. É unha
proposta impulsada polo periódico Diagonal e máis de 20 proxectos comunicativos de todo o Estado para lanzar un
novo medio con máis recursos e dirixido
a un amplo público.

préstamos
datos

ASOCIACIÓN TR3S
SOCIAL

Cooperativa de segundo
grao que xestiona un espazo
común, e que ademais ten como finalidade promocionar a economía social e
solidaria e a democracia económica, organizar seminarios, conferencias, congresos e outros eventos para fomentar a
economía social e solidaria. O cooperativismo é a súa referencia principal, recupéranse os seus valores orixinais e se
complementan para responder a novas
necesidades sociais.

Asociación formada por profesionais das
ciencias sociais e o teatro, cunha ampla
experiencia en procesos de formación
e intervención socioeducativa. O seu
obxectivo é aplicar a arte para a transformación social como un medio e non
coma un fin. Xerar procesos de intervención comunitaria e ofrecer actividades,
ferramentas pedagóxicas e espazos de
encontro e intercambios culturais.
http://www.3social.org

SIGNAR S. COOP. MAD.

FORO ESTATAL DE
REDES E ENTIDADES
DE CUSTODIA DO
TERRITORIO

https://www.elsaltodiario.com/

socias

LA TRAVIESA KUN S.
COOP. MAD.

2DECOLÓGICO S. COOP.
MAD.

Cooperativa de iniciativa
social sen ánimo de lucro
creada en 1997 e formada por un grupo
de profesionais que traballa para que a
accesibilidade das persoas con discapacidade a distintas áreas da vida cotiá se
converta nunha realidade. Confía nos
valores do cooperativismo para desenvolver un modelo de empresa versátil,
viábel e sustentábel.

A asociación FRECT é unha entidade de
terceiro nivel que constitúe un espazo de
colaboración, debate e representación
do colectivo de entidades de custodia do
territorio no conxunto de España. Ten
como finalidade traballar de maneira
estratéxica para a promoción institucional, social, legal e técnica do concepto de
custodia do territorio e a súa aplicación
na xestión e conservación do patrimonio
natural, cultural e da paisaxe.

Proxecto cooperativo que
nace da necesidade de
poñer en contacto pequenos produtores
locais e consumidores responsábeis de
Madrid, coa intención de crear unha
comunidade de persoas que favorezan
os circuítos curtos de comercialización
de produtos ecolóxicos de proximidade.
Garántese a orixe dos produtos para
asegurar a súa calidade e como se producen, para provocar o menor impacto
no medio e asegurar un prezo xusto para
produtor e consumidor.

http://signar.org/

http://www.frect.org

http://2decologico.org/

Novos préstamos
e saldo vivo de préstamos

Total novos préstamos
Saldo vivo de préstamos

18.000.000 €

13.500.000 €

2011
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2012

2013

2014

2015

2016

16.633.158,88 €

13.320.846,37 €

13.199.144,44 €

8.891.266,83 €

11.602.567,61 €

8.667.110,04 €

11.574.566,85 €

8.668.151,95 €

9.567.702 €

6.354.667,41 €

9.431.599 €

8.185.068,72 €

8.339.049 €

4.500.000 €

6.319.482 €

9.000.000 €

2017

PRÉSTAMOS 2017
UN ANO DE RÉCORD
2017 foi o ano no que Coop57 concedeu máis empréstitos ca nunca. En total
foron máis de 13 millóns de euros en novos préstamos concedidos, cifra que
supón un aumento dun 50% con respecto ao ano anterior. Coop57 fecha o
exercicio cuns resultados extraordinarios froito do traballo realizado nos anos
anteriores.
Todos os servizos financeiros aumentan
Todas as tipoloxía de préstamos aumentaron respecto do exercicio anterior. Especialmente significativo é o aumento do 81%
en préstamos de investimento, vivenda e adquisición de locais.
É unha boa nova posto que os préstamos de investimento son
aqueles que significan un esforzo para a entidade, xa que normalmente se orientan a afrontar investimentos para o arranque, consolidación ou mellora dos proxectos. Son préstamos
destinados ao fortalecemento e crecemento da entidade e a
xerar ou consolidar postos de traballo.
Doutra parte, tamén é significativo o aumento de financiamento de circulante, que se dobrou respecto ao ano anterior. Con
data de 31 de decembro, un total de 69 entidades tiña aberta
unha póliza de crédito con Coop57 cun saldo conxunto disposto
de, aproximadamente, 2 millóns de euros. Unha póliza de crédito consiste en abrir unha liña de financiamento para afrontar
necesidades de tesouraría, principalmente para cubrir o desfase
entre os cobros e os pagamentos da actividade económica.

O saldo vivo tamén, de récord
Tamén o saldo vivo de préstamos concedidos foi máis elevado
da historia de Coop57, superior aos 16 millóns e medio. O saldo
vivo de préstamos é a cifra que calcula, do total de préstamos
concedidos, a parte que aínda queda pendente de devolver.
O feito de ter concedido préstamos de importes elevados con
períodos de devolución largos, consolida o saldo vivo, xa que
aínda queda moito capital pendente de devolver. En cambio, os
máis de 5 millóns de euros prestados en concepto de anticipo

de subvencións, non se contempla no saldo vivo. Son empréstitos que se devolven nun período de curto tempo unha vez a
administración pertinente fai o pago da subvención ou factura
pendente.

seccións
economía
solidaria

A pesar do gran crecemento do ano 2017, os retos de futuro
son enormes. Por unha parte, débese poder consolidar o crecepréstamos
mento experimentado este 2017. O último gran salto foi no ano
2014 e no trienio posterior (2014-2016) a concesión de novos
préstamos mantivéronse relativamente constantes, polo tanto,
datos
podería ser que despois dun forte crecemento, se precise un período onde este novo umbral se consolide.
En segundo lugar, hai que lembrar que o volume total
de achegas segue a ser significativamente superior ao
“Todas as tipoloxías de
volume de préstamos concedidos e, polo tanto, débese
préstamos aumentaron
de seguir traballando para equilibralo. E isto conseguicon respecto ao
rase se a actividade crediticia de Coop57 segue a liña
exercicio anterior.
ascendente dos últimos anos.
En Coop57 sempre se explicou que o crecemento da
cooperativa será indirecto. Se atendemos Coop57 como
unha ferramenta ao servizo da economía social e solidaria, na medida en que esta economía creza e na medida que Coop57 sexa quen, á vez, de promover novos
proxectos transformadores, a súa actividade crecerá.

2016

3.006.230 €

5.450.053 €

2017

Especialmente
significativo é o
aumento do 81%
en préstamos de
investimento, vivenda e
adquisición de locais”

“A pesar do gran
crecemento do ano
2017, os retos de
futuro son enormes.
Dunha parte, débese
poder consolidar
o crecemento
experimentado este
2017”

81%

931.030 €

Pólizas
de crédito

destacados

socias

Retos de futuro

Crecemento préstamos
270 novos préstamos - 13.320.846€
Préstamo
de investimentos,
vivendas e locais

reflexión

1.988.428 €

113%
Anticipo
de subvencións
e facturas
Préstamos participativos
e de capitalización

4.689.008 €

5.356.365 €
265.000 €

14%

526.000 €
98%

TOTAL
PRÉSTAMOS

8.891.267 €

13.320.846 €
49,8%
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2º SEMESTRE 2017

162 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 7.077.749,77 €

reflexión
destacados
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socias
préstamos
datos

Préstamos de investimento a curto e longo prazo
1.056.209,56 €

Andalucía: 186.000 €
MARINALEDA, S.COOP.
AND

Catalunya: 552.709,56 €
176.000 €
a 18 meses

ABOGAD@S EN RED SOC.
10.000 €
COOP.AND
a 48 meses
AND109 Cooperativa creada en Granada, nace en 2010

CENTRE DE DIA EL
TRÈVOL, SCCL

xornaleiras, é un proxecto colectivo co obxectivo de crear
postos de traballo mediante a venta de produtos hortícolas
saudábeis e de calidade. A cooperativa, de segundo grao,
agrupa oito cooperativas de primeiro grao, entre elas El
Ciervo, S. COOP. AND, receptora do presente préstamo que
financia o pagamento da auga á Comunidad de Regantes
“Los Humosos”.

ORTAL Y TAL, SOC.
20.000 €
COOPERATIVA
a 60 meses
ARA129 Cooperativa de traballo asociado que cultiva

alimentos saudábeis e nutritivos e traballa para a soberanía
alimentar a través da produción agroecolóxica e a comercialización en canles curtos e venta directa. O préstamo financia
os investimentos necesarios para a adquisición de maquinaria e equipos informáticos, e a construción de instalacións de
almacén, con tal de mellorar o rendemento da actividade de
cultivo agroecolóxico.

1917, SOCIEDAD
13.500 €
COOPERATIVA
a 60 meses
ARA132 Cooperativa de traballo asociado, formada por tres

persoas novas de Miranda de Ebro (Burgos), para xestionar o café
libraría “El Esperpento”. O proxecto quere xerar un espazo de encontro para as propostas alternativas do tecido asociativo da cidade. O empréstito financia a adecuación do local e a compra de
materiais necesarios para o inicio da actividade do café libraría e
a posta en funcionamento do proxecto cooperativo.

DESMONTANDO A LA PILI,
9.000 €
SOCIEDAD COOPERATIVA
a 36 meses
ARA133 Cooperativa formada por mulleres que entenden

a sexualidade como parte integral da persoa. Dedícanse ao
asesoramento, formación e terapia. Tamén teñen unha tenda
de produtos eróticos con criterios ecolóxicos e de comercio
xusto. O préstamo reordena a estrutura financeira da entidade e as súas necesidades de circulante.

abril 2018

a 5 meses

CAT1455 Koitton Club é un bar, pero tamén é unha sala de

Aragón 42.500 €

informativo
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16.300 €

AND107 A Cooperativa Marinaleda, nacida das loitas

como proxecto de colaboración entre diferentes despachos
co obxectivo de ofrecer un servizo máis amplo, baseado na
cooperación e, deste xeito, cubrir diferentes especialidades. En
2012 constitúese como cooperativa por coherencia cos seus
principios e formas de traballar. O empréstito financia as necesidades de liquidez da cooperativa no marco do seu proceso
de expansión e crecemento.

14

KOITTON CLUB, SCCL

concertos e tamén é unha cooperativa de traballo asociado que
nace co obxectivo de servir de plataforma para o desenvolvemento
e a promoción de actividades musicais e culturais no barrio de
Sants de Barcelona. O préstamo financia os proxectos executivos
das instalacións, a asesoría ambiental e o estudio de son do novo
proxecto que se quere desenvolver nas naves da rúa Blanco de
Barcelona.

6.000 €
a 12 meses

CAT1462 O centro de día El Trèvol SCCL é unha cooperativa

de traballo que atende a persoas maiores. Está situada no barrio do
Centre del Hospitalet de Llobregat e durante as horas de atención
lévanse a cabo varias actividades como xogos, ximnasia pasiva,
fisioterapia, traballo coa memoria, obradoiros e cancións. O empréstito financia as necesidades de liquidez da cooperativa.

ASSOCIACIÓ CINEBAIX

150.000 €
a 72 meses

CAT1466 Asociación creada en 2005 que conseguiu que o

Concello de Sant Feliu de Llobregat comprase o local dos antigos
cines Guitart e cedese a súa xestión ao tecido asociativo da cidade, converténdose nun referente cultural e asociativo. O préstamo
financia a construción dun ascensor homologado para poder acceder ás salas de proxección dos pisos superiores.

LA CARBONERA
LLIBRERIA, SCCL

30.000 €
a 72 meses

CAT1469 Cooperativa que nace co obxectivo de se converter

na libraría do barrio barcelonés do Poble Sec, coa vontade de construír desde este e para este unha comunidade lectora que creza e
que ame a literatura, os libros e a cultura. O préstamo financia as
obras de adecuación e a compra de materiais para a libraría, no
barrio de El Poble Sec de Barcelona.

GIMNÀS SOCIAL SANT
PAU, SCCL

60.000 €
a 60 meses

CAT1474 Trátase dun espazo comunitario do barrio do Raval

de Barcelona que vai moito máis alá dun simple ximnasio. No ano
2012 e ante a creba do ximnasio debido á mala xestión, as traballadoras e traballadores decidiron compralo e convertelo en cooperativa. Trátase dun espazo inclusivo e participativo do barrio. O
préstamo financia as obras de adecuación e a compra de máquinas
para as súas instalacións deportivas.

2º SEMESTRE 2017

METALL TECNOLÒGIC,
SCCL

60.000 €
a 60 meses

CAT1475 Cooperativa de traballo creada no ano 2013 na vila

de Cercs. A finalidade inicial da entidade é crear postos de traballo
recuperando a actividade industrial do sector do metal na comarca
e xerando un proxecto cooperativo de autoemprego e, así, poder
dinamizar a actividade socioeconómica da poboación. O préstamo financia investimentos en maquinaria e as súas necesidades
de circulante.

ASS. PARA A DIFUSIÓN DA IMAXE
DOCUMENTAL “MECÀNIC”

30.000 €
a 66 meses

CAT1486 Asociación que nace recentemente e que xorde froi-

to da editorial fotográfica “Seriousbooks”, co obxectivo de abrir
un centro da imaxe documental. Un lugar físico, de encontro e de
intercambio para persoas e entidades relacionadas coa fotografía e
a imaxe. O préstamo financia as obras de adecuación e a compra
de material para a libraría e para o servizo de bar.

ACTUA, SCCL

50.000 €
a 60 meses

CAT1487 Cooperativa de iniciativa social que asocia profe-

sionais do campo social para lles ofrecer servizos ás persoas e ás
comunidades, en especial á infancia e á adolescencia en situación
de risco. O préstamo financia as obras de adecuación e compra de
mobiliario para a apertura dos centros de primeira acollida e para
o CRAE Raiers de Tremp, por encargo da DGAIA.

BOSQUEROLS SCCL

67.300 €
a 60 meses

CAT1490 Cooperativa creada no ano 2012, situada no Alt

Empordà que realiza traballos forestais baixo criterios de xestión
forestal sustentábel co obxectivo de que os bosques se desenvolvan
de maneira sustentábel e rendíbel. O préstamo financia a compra
de maquinaria e ferramentas para o desenvolvemento da súa actividade habitual.

DIVA 2001

33.109,56 €
a 60 meses

CAT1492 DIVA dedícase á asistencia para o fogar ofrecendo

servizos e traballos de albanelaría, pintura, fontanaría, electricidade, cerrallaría, carpintaría, madeira, etc. O seu obxectivo principal
é xerar autoemprego e ofrecer formación. Toda a súa actividade
enmárcase nas reformas de fogares, locais e oficinas. O préstamo
reorganiza a estrutura financeira da entidade a curto e longo prazo.

LA TERRASSENCA, SCCL

reflexión

Euskal Herria 100.000 €

50.000 €
a 84 meses

CAT1502 Cooperativa de traballo asociado que traballa na

ecomensaxería e ofrece servizos ecolóxicos e sustentábeis no transporte de mercancías tradicional. Apóstase pola bicicleta como medio de transporte urbano e tamén polo uso de vehículos sen emisións para lles dar solución aos problemas de loxística das grandes
cidades. O préstamo financia a compra de vehículos sustentábeis e
a posta en marcha da actividade da cooperativa.

ASAKEN, S. COOP.

100.000 €
a 24 meses

EH14 Cooperativa constituída en 2005 por persoas vinculadas

a diferentes movementos sociais de Bilbo e ao mundo da escalada, co obxectivo de crear unha empresa democrática que prestase
servizos de traballos verticais. Traballos como o mantemento de
muíños de enerxía eólica, a rehabilitación de edificios, e o mantemento industrial, entre outros. O préstamo reordena a estrutura
financeira da entidade.

Galiza 12.000 €
PEGADAS, S.COOP.
GALEGA

12.000 €
a 84 meses

GZ53 Cooperativa de traballo asociado constituída en 2005 e

destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

situada na Coruña, que desenvolve a súa actividade no sector das
artes gráficas. A misión da cooperativa combina a creación e a consolidación de postos de traballo coa prestación dun servizo integral
no seu sector de actividade, baseándose nos principios e valores
cooperativos. O préstamo financia os investimentos en maquinaria
e as ferramentas do obradoiro da cooperativa.

Madrid 163.000 €
LA TRAVIESA KUN
S.COOP.MAD

32.000 €
a 84 meses

MAD71 Rede de cooperativas e entidades da economía solida-

ria. É unha asociación flexible, aberta, participativa e democrática
que agrupa empresas, traballadores e traballadoras que constrúen
alternativas desde a realidade cotiá co cooperativismo como referencia principal. O empréstito financia o acondicionamento do local co fin de o converter nun espazo de coworking para entidades
da economía social de Madrid.

COOPERATIVA EDITORIAL,
S.COOP.MAD, “EL SALTO”

40.000 €
a 60 meses

MAD72 El Salto é unha proposta impulsada polo periódico

Diagonal e máis de 20 proxectos comunicativos de todo o Estado
para lanzar un novo medio con máis recursos dirixido a un amplo
público. Un medio democrático, de propiedade colectiva, descentralizado e financiado pola xente. O préstamo financia o lanzamento dun novo proxecto denominado “Un salto adiante” que
esixe a contratación de novo persoal, servizo de asesoría técnica e
o desenvolvemento dunha nova liña de negocio.

FUNDACIÓN CARLOS
MARTÍN

91.000 €
a 90 meses

MAD75 A Fundación desenvolve a súa actividade no marco da

economía social. A súa misión é promover os procesos de autonomía persoal e de mellora da calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual, desde modelos orientados á inclusión social e
con base no principio de igualdade de oportunidades. O préstamo
financia as obras de adecuación da sede da entidade.
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2º SEMESTRE 2017

Préstamos de vivenda e locais de entidades
reflexión
destacados
seccións
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

1.225.000 €
Catalunya 1.180.000 €

GEDI, SCCL

NOU PATUFET, SCCL

CAT-H07 Cooperativa que agrupa e desenvolve un gran

a 120 meses

400.000 €
a 123 meses

CAT-H05 El Nou Patufet nace setembro de 2015. Trátase

dunha escola familiar dunha soa liña, arraigada no barrio
de Gràcia, en Barcelona. A escola vertébrase en tres eixos:
escola familiar e cooperativa, de proximidade e humanista.
Ser unha escola cooperativa permite achegar os valores do
cooperativismo á escola: o apoio mutuo, a responsabilidade,
democracia, igualdade, equidade e solidariedade. O préstamo financia as obras de adecuación á normativa vixente do
novo local da entidade, situado en Barcelona.

SOSTRE CIVIC, SCCL

500.000 €

280.000 €
a 204 meses

CAT-H06 Cooperativa mixta de vivendas en réxime de

cesión de uso e de consumidoras e usuarias que ten como
finalidade, entre outras, mellorar o acceso á vivenda, a través da construción, a rehabilitación, a conservación e a administración de vivendas, locais e edificacións, sempre mediante un modelo non especulativo de propiedade colectiva.
O préstamo financia as obras de rehabilitación integral da
finca situada na cidade de Barcelona, para que se lle poida
destinar a un local e cinco vivendas, que se cederán ás súas
persoas socias en réxime de cesión de uso.

número de proxectos de intervención social dirixida á atención de persoas e a xeración de valor social. Leva a cabo
proxectos de servizos residenciais, servizos escolares, de
ocio, servizos de mediación, psicoloxía, xeriatría e inserción
laboral, entre outros. O préstamo completa a compra da finca de Can Colomé para a converter nun local da entidade e
sexa unha casa de acollida para a mocidade en situación de
exclusión sociolaboral.

Euskal Herria 45.000 €
MAHATSERRI EUSKAL
KULTUR ELKARTEA

45.000 €
a 120 meses

EH-H01 A entidade, creouse en Bilbo no ano 2012 e ac-

tualmente conta con máis de 60 persoas socias. É un espazo
de restauración con gran recoñecemento sobre a calidade do
produto e do trato humano. Realiza actividades no barrio:
xornadas infantís, exhibición de deportes rurais e saídas
guiadas para os veciños para divulgar a historia do barrio. O
préstamo financia o investimento para a compra do aluguer
da entidade, que se chama como a súa sede social.

2º SEMESTRE 2017

44 Préstamos de capitalización

226.000 €

[Catalunya] TOTAL: 71.000,00 €

❚❚Bosquerols
❚❚Nou Set
❚❚Nou Verd

3 persoas socias
1 persoa socia
13 persoas socias

8.000 €
4.500 €
58.500 €

3 anos
6 anos
6 anos

2 persoas socias
3 persoas socias
10 persoas socias
12 persoas socias

10.000 €
9.000 €
100.000 €
36.000 €

3 anos
2 anos
3 anos
2 anos

[Madrid] TOTAL: 155.000,00 €

❚❚Recumadrid, S. Coop. Mad. Iniciativa Social
❚❚Freepress, S. Coop. Mad.
❚❚Adeia, S. Coop. Mad.
❚❚Agresta, S. Coop. Mad.

Pólizas de crédito
Con data de 31 de decembro de 2017, Coop57 tiña vixentes un total de 69 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servizos,
por un saldo disposto global de 2.054.007,14 euros e un saldo global dispoñíbel de de 3.883.300,55 euros
Novas pólizas concedidas/renovadas durante o 2º semestre de 2017
Saldo disposto das novas pólizas en 31 de decembro de 2017
Saldo dispoñíbel das novas pólizas en 31 de decembro de 2017
Nº total de pólizas vixentes en 31 de decembro de 2017
Saldo disposto TOTAL en 31 de decembro de 2017
Saldo dispoñíbel TOTAL en 31 de decembro de 2017
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Cantidades dispostas
a 31 de decembro de
2017
35
1.146.641,21 €
2.151.200,55 €
69
2.054.007,14
3.883.300,55

2º SEMESTRE 2017

Anticipo de		

3.125.845,00 €

subvencións e convenios
[Andalucía] TOTAL: 62.800,00 €

❚❚AND110 ASOCIACIÓN “EQUA”
❚❚AND111 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE

12.800,00 € Inclusión social e economía social
50.000,00 € Inclusión sociolaboral para persoas drogodependentes

Fondo Social Europeo
CEPES

❚❚ARA130 TRANVIASER
❚❚ARA134 REAS ARAGÓN

49.500,00 € Inserción sociolaboral
20.000,00 € Desenvolvemento local da ESS

Concello de Zaragoza
Ins. Mun. de Emprego e Fomento Empresarial de Zaragoza

[Aragón] TOTAL: 69.500,00 €

[Catalunya] TOTAL: 2.923.545,00 €
30.000,00 €
❚❚CAT1456 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL
19.000,00 €
❚❚CAT1457 CASAL LAMBDA
225.000,00 €
❚❚CAT1458 ALENCOP S.C.C.L.
65.000,00 €
❚❚CAT1459 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1460 CONFED. D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA 25.000,00 €
❚❚CAT1461 ASSOCIACIÓ DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON 11.000,00 €
300.000,00 €
❚❚CAT1463 FUNDACIÓN INTERMEDIA
40.000,00 €
❚❚CAT1464 FUNDACIÓ PERE CLOSA
120.000,00 €
❚❚CAT1465 DIOMCOOP S.C.C.L.
4.500,00 €
❚❚CAT1467 KVIURES ALIMENTS, SAL
55.000,00 €
❚❚CAT1468 Grup Cooperatiu ECOS S.C.C.L.
14.400,00 €
❚❚CAT1470 ASSOCIACIÓ GENERA
300.000,00 €
❚❚CAT1472 BICICLOT S.C.C.L.
6.000,00 €
❚❚CAT1473 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L
125.000,00 €
❚❚CAT1476 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
6.500,00 €
❚❚CAT1477 ASSOCIACIÓ AMISI
18.500,00 €
❚❚CAT1478 FORMATGERIA DEL MIRACLE S.C.C.L
14.000,00 €
❚❚CAT1479 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
100.000,00 €
❚❚CAT1480 ASSOCIACIÓ ASPASIM
34.000,00 €
❚❚CAT1481 FED. D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA
6.000,00 €
❚❚CAT1482 XOBB COOPERATIVA
70.000,00 €
❚❚CAT1483 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
100.000,00 €
❚❚CAT1484 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
43.000,00 €
❚❚CAT1485 ASSOCIACIÓ SIDA STUDI
10.000,00 €
❚❚CAT1488 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L
❚❚CAT1489 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA y BALEARS 37.000,00 €
210.000,00 €
❚❚CAT1491 ASSOCIACIÓ ALBA
26.100,00 €
❚❚CAT1493 CIEMEN
30.000,00 €
❚❚CAT1494 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T
82.000,00 €
❚❚CAT1495 ASSOCIACIÓ GATS
54.000,00 €
❚❚CAT1496 FAGIC
4.500,00 €
❚❚CAT1497 ASSOCIACIÓ CIMA
15.000,00 €
❚❚CAT1498 XARXA DDiPAS
40.000,00 €
❚❚CAT1499 L'OLIVERA, SCCL
9.000,00 €
❚❚CAT1501 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA
30.000,00 €
❚❚CAT1503 TAMAIA, Viure sense violència, S.C.C.L.
❚❚CAT1504 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 100.000,00 €
29.550,00 €
❚❚CAT1505 RECIBAIX, empresa d’inserció
80.000,00 €
❚❚CAT1506 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU,
130.650,00 €
❚❚CAT1507 ROBA AMIGA, empresa d’inserció
96.320,00 €
❚❚CAT1509 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció
96.400,00 €
❚❚CAT1510 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
22.640,00 €
❚❚CAT1511 ASSOCIACIÓ CIEMEN
13.485,00 €
❚❚CAT1512 FUNDACIÓ CIEMEN
75.000,00 €
❚❚CAT1514 NOU VERD, SCCL
[Pais Valencià] TOTAL: 70.000,00 €
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE,
70.000,00 €
❚❚PV15

Educación non formal
Concello de Granollers
22ª Mostra Internacional de Cinema Gay e Lésbico Concello de Barcelona
Inserción sociolaboral - Sistema Cooperativo Integral Concello de Barcelona
Relacións académicas internacionais
Generalitat de Catalunya
Revitalización dos barrios de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Creación de proxectos culturais feministas
ICUB, Generalitat de Catalunya
Inserción sociolaboral
Servizo de Ocupación de Catalunya (SOC)
Promoción escolar do alumnado do pobo xitano
DP de Ensino, Generalitat de Catalunya
Inserción sociolaboral - Sistema Cooperativo Integral Concello de Barcelona
Contratación laboral
Concello de Barcelona
Proxecto Singulars
DG d’Econ. Social, el 3r Sector, les Coop. i l'Autoempresa, Gen. de Cat.
Dereitos das mulleres
Ministerio de Sanidade, Servizo Sociais e Igualdade
Mobilidade sustentábel
Concello de Barcelona
Inserción sociolaboral
Deputación de Girona
Comedor social
Concello de Barcelona
Mediación intercultural para internos
DP de Xustiza, Generalitat de Catalunya
Desenvolvemento rural
DP Agric., Ganadaría, Pesca e Alimentación, Gen.de Catalunya
Procesos migratorios
Concello de Barcelona
Atención a personas con discapacidade Intelectual DGAIA, Generalitat de Catalunya
Memoria histórica do pobo xitano
Generalitat de Catalunya
Infraestructura dixital
Concello de Barcelona
Prevención da infección por VIH/SIDA
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Programa de acollida de refuxiados
Concello de Barcelona
Centro de documentación en VIH/Sida
DP de Saúde, Generalitat de Catalunya
Inserción sociolaboral
Consorcio de Les Gavarres
Acompañamento ás familias en situacións vulnerábeis Concello de Barcelona
Inserción social
Generalitat de Catalunya.
Mulleres e dereitos colectivos
Concello de Barcelona
Acollida e acompañamiento á inserción social
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
Intervención sociocomunitaria
Concello de El Prat del Llobregat
Intervención sociocomunitaria
Varios
Fomento da cultura audiovisual
Instituto da Cultura, Concello de Barcelona
Equidade de xénero no terceiro sector
Varios
Inserción sociolaboral e medio
Confederación de Centros de Desenvolvemento Rural
Comunicación e inclusión social
DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
Atención, recuperación e prevención dla violencia machista Varios
Fortalecemento do asociacionismo
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
Inserción sociolaboral
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
XLIX edición da Universitat Catalana d’Estiu
Secretariado da Universidade e Investigación, Gen. de Cat.
Inserción sociolaboral
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen.de Cat.
Inserción sociolaboral
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
Inserción sociolaboral
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen.de Cat.
As mulleres e a transformación de dereitos colectivos DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
Fortalecemento do asociacionismo
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen. de Cat.
Inserción sociolaboral
DP de Traballo, Asuntos Sociais e Familias, Gen.de Cat.
Intervención sociocomunitaria
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Generalitat Valenciana

Endoso de facturas

298.054,00 €

[Andalucía] TOTAL: 125.000 €

❚❚AND106 COOPERACTIVA S.COOP.AND
❚❚AND108 FUNDACIÓN GIRASOL

[Aragón] TOTAL: 17.000 €
IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE
❚❚ARA135 IDEMA
[Catalunya] TOTAL: 40.000 €
❚❚CAT1471 ORATGE ASSOCIACIÓ
[Madrid] TOTAL: 66.054 €
❚❚MAD73 HELICONIA S.COOP.MAD
❚❚MAD74 HELICONIA S.COOP.MAD
[Pais Valencià] TOTAL: 50.000 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV14

❚❚ARA131

50.000,00 € Explotación piscina municipal
75.000,00 € Atención a persoas drogodependentes

Concello de Puerto Real
DG de Servicios Sociais e Atención ás Drogodependencias, Xunta de Andalucía

9.000,00 € Traballo sociocomunitario

Concello de Zaragoza

8.000,00 € Mobilidade sustentábel

DP de Vertebración do Territorio, Mobilidade e Vivenda, Goberno de Aragón

40.000,00 € Atención a personas con discapacidade intelectual Associació ASPASIM
35.000,00 € Traballos hortícolas sustentábeis en centros escolares Área do Medio e Mobilidad do Concello de Madrid
31.054,00 € Sensibilización ambiental e creación de hortos escolares Concello de Fuenlabrada
50.000,00 € Escola de Mar da Generalitat en Benicàssim

Instituto Valenciano da Xuventude, Generalitat Valenciana
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DATOS DE INTERESE
reflexión

Distribución no territorio segundo o número de
entidades socias (A 31 DE DECEMBRO DE 2017)

destacados

799
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
74
Aragón
55
Astúries
11
Catalunya
525
Euskal Herria 20
Galiza
34
Madrid
70
País Valencià 10

Distribución no territorio segundo o número de
socios e socias colaboradoras (A 31 DE DECEMBRO DE 2017)

3.881

Número total de socios e socias colaboradoras

Máis de 2000 socios/as

Entre 100 e 250 socios/as

Entre 10 e 25 socios/as

Entre 500 e 2000 socios/as

Entre 50 e 100 socios/as

Menos de 10 socios/as

Entre 250 e 500 socios/as

Entre 25 e 50 socios/as

Durante 2017…

75

novas entidades
socias

18
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392

novas socias
colaboradoras

Andalucía
260
Aragón
452
Astúries
52
Catalunya 2.323
Euskal Herria 97
Galiza
146
Madrid
448
País Valencià 103

270
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

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2015

2017

2011

2012

2013

2014

Fondos propios

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2016

2.304.395

2017

Fondos de garantía de empréstitos

-

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

Achegas voluntarias das socias e colaboradoras

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060

TOTAL

10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171

préstamos
datos

3

Volume anual dos préstamos concedidos
18.000.000

13.500.000

9.000.000

4.500.000

0

2011

2012

2013

2011

2014

2012

2015

2013

2014

2016
2015

2017
2016

2017

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

-

-

-

-

-

2.391.000

Polizas de crédito / circulante

212.000

167.000

555.000
2

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

Anticipo de subvencións, facturas e convenios

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

Empréstitos participativos

-

-

100.000

450.000

606.300

265.000

526.000

6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

13.320.846

Empréstitos de investimento a curto e longo prazo
Empréstitos de vivienda e locais de entidades

TOTAL NOVOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS
Xestión de títulos participativos
SALDO VIVO DE EMPRÉSTITOS

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

1.588.000

8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144

16.633.159
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Nos malos tempos, só saen adiante os máis brutais
e os máis cooperadores. Veñen malos tempos: hai
que facer o posíbel e mais o imposíbel para que
as nosas sociedades se decanten cara a segunda
opción, compartir e cooperar
Jorge Riechmann

COOP57 SCCL - Andalucía
C/ Historiador Juan Manzano,
edificio Palmera Center,
portal 2, planta 2, oficina 17,
41089, Montequinto, Sevilla
T 95 502 77 77
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
C/ Mayoral, 9
50003, Zaragoza
T 976 44 05 30
aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 93 268 29 49
coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6
48220, Abadiño
T 656 45 51 62
koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Rúa Taboada
Leal, 15 Entresollado
36203, Vigo
T 673 524 739
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
C/ Duque Fernán
Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 91 467 06 40
madrid@coop57.coop

https://coop57.coop

