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10 anos de Coop57 Andalucía: 
mirando o futuro!

Consolidar o crecemento: 6,3 millóns 
de euros en préstamos concedidos o 
1ro semestre de 2018

10 anos de crise financeira: 2.277 
préstamos por valor de 80 millóns de euros

As voces da comisión feminista: 
Mulleres que sempre miran Pa´lante

O 15 de setembro de 2008, Lehman Brothers –entón, o cuarto ban-
co de investimento dos Estados Unidos e imaxe icónica dun colapso 
financeiro global- declarábase oficialmente en bancarrota. No país 
do libre mercado, a Reserva Federal de Estados Unidos cifrou, cinco 
anos despois, en 12,6 billóns de dólares a cantidade que mobilizou 
para estabilizar o sector financeiro, o que equivalía a máis do 80% 
do seu PIB de 2007. Este tsunami provocou unha reacción en cadea 
de todo o sistema financeiro con consecuencias desastrosas para as 
economías de todo o mundo.

10 anos despois, hai quen di que a crise financeira pasou. Que  
desde hai anos os indicadores macroeconómicos están en ver-
de. Que se recuperou o crecemento económico… Pero o que 
realmente nos demostra o paso do tempo é que o propio capi-
talismo é o maior xerador de crise e desigualdades. E xa nos sa-
bemos a norma. Quen acaba pagando as peores consecuencias 
son as persoas e, especialmente, aquelas máis vulnerábeis. Para 
moita xente a crise non pasou, senón que endureceu as súas 
condicións de vida.

Segundo un informe da Fundación FOESSA, en termos de exclu-
sións social, no Estado español a crise financeira cobrouse un 
incremento de 1,2 millóns de persoas en situación de vulnerabi-

lidade. En total, en 2018, hai 8,4 millóns de persoas nunha situación 
de exclusión, das que 4,1 millón de persoas (un 8,8% da poboación 
total) están nunha situación de exclusión severa. O incremento des-
tas últimas foi do 40% desde 2008, agudizándose no caso de mulleres 
e persoas migradas.

Estes 10 anos, tamén deterioraron o sistema, cada vez, máis 
fráxil, de protección social. Sumado aos brutais recortes pú-
blicos en investimentos debemos recordar a reforma laboral 
perpetrada no ano 2012 onde se rompía calquera intento de 
equilibrio entre empresarios e traballadoras institucionalizan-
do e oficializando a precariedade laboral. Encontrámonos ante 
a primeira xeración de persoas asalariadas abocadas a situa-
cións de pobreza ou exclusión en dimensións como a vivenda, a 
saúde ou o consumo de produtos básicos.

Este contexto, ademais, está aboando perigosamente o terreo 
para que movementos políticos con valores propios dun pasado 
político escuro vaian gañando unhas cotas de poder demasiado 

altas e poñendo en perigo a conveniencia nas nosas sociedades.

No futuro e ante as novas barbaridades que virán, deberemos estar 
preparadas. Debuxar e construír alternativas que nos fagan cada vez 
máis inmunes a estes embates. Así pois, durante estes 10 anos, vimos 
emerxer iniciativas que loitan contra a explotación e a precariedade 
laboral poñendo en marcha moitísimos proxectos produtivos desde 
o cooperativismo, novos colectivos que se responsabilizan de servizos 
comunitarios, proxectos que impulsan outro modelo de produción 
e acceso á cultura ou iniciativas que traballan por un novo mode-
lo enerxético xerando procesos de democratización na produción, 
instalación, formación e consumo. Tamén, xurdiron iniciativas de 

consumo colectivo en sec-
tores tan supostamente 
impenetrábeis como as 
telecomunicacións ou a 
mobilidade. Proliferaron 
iniciativas de agricultura 
ecolóxica que pretenden devol-
verlle ao campo e xerar un produto 
san, fresco e sustentábel, acompaña-
do de novos espazos para a comercia-
lización e consumo. Grupos de persoas 
que, reúnen forzas e propoñen un novo 
modelo de acceso á vivenda desde o coope-
rativismo e non a mercantilización dun ben 
que debía ser universal. Proxectos que traba-
llan para a conservación do medio natural e 
a sustentabilidade da biodiversidade e moitísi-
mas iniciativas que focalizan todas as súas forzas 
na inclusión socio-laboral e a atención de persoas 
e colectivos específicos expostos a situacións de 
vulnerabilidade. E todo revestido coa creación e 
fortalecemento de novas redes de intercooperación, 
creando ferramentas e buscando solucións colectivas 
para fortalecer a economía social e solidaria.

E que resposta deu Coop57 durante a crise? 
2.277 préstamos por valor de máis de 80 
millóns de euros. E co convencemento de 
que en momentos de dificultade o máis im-
portante é activar todos os mecanismos de 
solidariedade e autoxestión cooperativa e 
compartida. Actuando como unha autén-
tica rede que creceu de xeito exponencial 
nos últimos anos e que xa agrupa máis de 
850 entidades e máis de 4.000 persoas, es-
tabelecendo mecanismos de funcionamento 
solidarios e compartidos para avanzar cara 
un obxectivo común. Por exemplo, o pacto so-
lidario entre socias colaboradoras e de servizos 
para fixar anualmente, democrática e solidaria-
mente, as porcentaxes tanto para o aforro como 
para os empréstitos ou a creación do Fondo de 
Garantía de Préstamo, como mecanismo soli-
dario para sustentar o risco de maneira coral e 
colectiva.

10 anos para resistir desde a solidariedade e o apoio mutuo, os em-
bates do capital e dunha elite financeira, empresarial institucional 
e política que protexeu con toda a forza e contundencia necesaria 
un sistema que os beneficia e os perpetúa nas súas situacións de 
privilexio.

10 anos para construír e seguir desenvolvendo un modelo socioeco-
nómico democrático, autoxestionado, colectivo, transformador, soli-
dario, inclusivo, intercultural, arraigado no territorio e respectuoso 
co medio, o territorio e as persoas.

Unha década para resistirmos 
e construírmos

by

“En termos de 
exclusión social, 

no Estado espanyol 
a crise financeira 

cobrouse un 
incremento de 1,2 
millóns de persoas 

en situacións de 
vulnerabilidade.”

“No futuro e ante as 
novas barbaridades 

que virán, deberemos 
estar preparadas. 

Debuxar e construír 
alternativas que nos 
fagan cada vez máis 

inmunes a estes 
embates.”
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CONSOLIDAR 
O CRECEMENTO
Coop57 pechou o ano 2017 cun gran crecemento dos novos 
préstamos concedidos. Nun só ano, o incremento elevouse até 
o 50%, pasando dos 8,8 aos 13,3 millóns de euros. Pola súa 
parte, o saldo vivo de empréstito tamén creceu, dos 13,2 aos 
16,6 millóns de euros, cifras que representan un incremento 
do 25%..

É importante entender que os novos préstamos conce-
didos son aquelas novas operacións que se dan durante 
un período temporal determinado como, por exemplo, 
un semestre ou un ano.

O saldo vivo de préstamos, en cambio é a suma de todo 
o capital pendente de devolver dos préstamos aínda 
vixentes nunha data concreta, independentemente de 
cando se concederon. É como unha fotografía dun 
momento concreto, por exemplo, a 31 de decembro de 
2017.

Mais estes incrementos tan importantes en períodos de tempos 
relativamente curtos son dúas caras da mesma moeda. Por un 
lado, este crecemento indícanos que máis entidades de econo-
mía transformadora, socias de Coop57, poden sacar adiante os 
seus proxectos resolvendo as súas necesidades de financiamen-
to. Por outro lado, un gran crecemento expón o reto de mantelo 
e que represente un incremento real e sustentado. 

Os datos do primeiro semestre de 2018 achegan boas 
novas neste sentido, posto que nos din que o crecemen-
to de 2017 estase a consolidar e que, incluso, segue 
aumentando. O saldo vivo de préstamos creceu, este 
primeiro semestre, en 300.000 euros e o número total 
de novos préstamos concedidos durante os primeiros 
seis meses do ano de 2018 (6,3 millóns de euros) é li-
xeiramente superior aos datos do primeiro semestre do 
ano anterior.

De onde vimos?

No quinquenio 2011-2015 as achegas totais de aforro tripli-
cáronse, pasando dos 10 aos 30 millóns de euros. No mesmo 
período, o saldo vivo de préstamos concedidos pasou do 8,3 a 
11,6 millóns de euros. É doado concluír que o aforro creceu a 
un ritmo moi superior ao da concesión de préstamos. 

Un crecemento desequilibrado e sustentado destas dúas mag-
nitudes pode acabar comprometendo a estabilidade de cal-
quera proxecto que realice intermediación financeira e, por 
iso, desde 2013-2014 comezáronse a tomar medidas para xes-
tionar este desequilibrio.

Por unha parte, aprobouse unha medida que limitaba a entra-
da de novas achegas a 10.000 euros por socia e ano, para así 
desacelerar o ritmo de crecemento das achegas de aforro de 
capital social sen ter que limitar a entrada de novas persoas 
ou entidades socias.

Outra medida foi a de reforzar os fondos propios de Coop57. 
No ano 2014 aprobouse unha modificación na composición 
das achegas dos socios e socias colaboradoras na que a ache-
ga mínima obrigatoria (300 euros) pasou a ser catalogada e 
contabilizada como fondos propios. Isto implicou aumentar 
a ratio de solvencia de Coop57 (a proporción entre os fondos 
propios e o saldo de préstamos) do 7.2 ao 18%, situándoo a 
una niveis moi sólidos.

Esta medida incrementaba de xeito moi significativo a solven-
cia de Coop57, mais sobre todo permitía situar a cooperativa 
nunha posición forte para afrontar o gran reto de reverter este 
equilibrio: o crecemento na concesión de préstamos. 
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“Os datos do primeiro 
semestre de 2018 dan 

boas noticias, posto 
que nos din que  o 

crecemento de 2017 
estase a consolidar 

e que, incluso, segue 
aumentando.”

“Aínda quedan 
múltiples retos para 

afrontar no futuro, 
adaptándonos ás 
necesidades das 

entidades socias sen 
que isto desdibuxe 

ou dilúa os principios 
e criterios da 
cooperativa.”

reflexión
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ENCONTRO DOS 
CONSELLOS DE 
SECCIÓN
O pasado mes de maio reuníronse en Barcelona, representan-
tes de todos os consellos de sección de Coop57. Ao encontro 
asistiron unhas 40 persoas, representantes de todas as sec-
cións territoriais (Andalucía, Aragón, Catalunya, Euskal He-
rria, Galicia e Madrid) e tamén unha representación do grupo 
promotor de Coop57 de Asturias e as persoas do equipo téc-
nico de Coop57.

O obxectivo do encontro pode resumirse en dous aspectos 
principais. Por un lado, compartir e coñecer os procesos de 
traballo das diferentes seccións territoriais, Por outro, a con-
veniencia dun fortalecemento dos consellos das diferentes 
seccións territoriais.

No primeiro caso, o feito de compartir os procesos de traba-
llo de todas as seccións é moi importante xa que, aínda que 
se aparta duns mesmos principios, cada sección territorial os 
adapta ás súas realidades sociais, técnicas e incluso xeográ-
ficas. Compartir as experiencias sírvenos, por un lado, para 
entendérmonos e aprendermos unhas das outras e, por outro, 

para homoxenei-
zar procesos e 
entendermos que 
todas imos na 
mesma dirección.

Á súa vez, compartir como funcionan os fluxos e procesos de 
cada sección territorial e, en concreto, dos órganos de traballo 
(principalmente, consello de sección, comisión social e comi-
sión técnica) provoca que afloren fortalezas e debilidades que 
permiten a súa detección para posteriormente podelas traba-
llar e mellorar.

Na maioría dos territorios os consellos de sección son 
órganos que necesitan reforzarse, porque, ou ben con-
tan con menos persoas das que sería desexábeis, ou 
ben sería positivo pór en marcha procesos para a súa 
renovación. O bo funcionamento dos órganos de cada 
sección territorial é crucial para o desenvolvemento da 
cooperativa. Os procesos sociais (admisión de novas 
entidades socias) e técnicos (concesión de novos prés-
tamos) culminan na deliberación e aprobación por 
parte do consello de cada sección é crucial.

Coordinar unhas 20 comisións de traballo formadas 
por cerca de 150 persoas de seis territorios diferentes 
comportan un reto enorme. Esta complexidade moitas 
veces supón unha complicación engadida e xera dificultades 
no desenvolvemento da actividade de Coop57, pero, á vez, é un 
dos seus maiores tesouros, e é necesario coidalo e alimentalo.

A medida de reforzar os fondos propios permitíanos aspirar 
a un crecemento importante do saldo vivo de préstamos sen 
deixar de ser fortes e sólidos. En paralelo a esta medida, ini-
ciouse un camiño lento e complexo que se resumía na adop-
ción dunha actitude proactiva no desenvolvemento de novos 
proxectos e novos axentes de economía social e solidaria, es-
pecialmente a nivel local, arraigados nun territorio.

Esta estratexia, de cociña lenta, non ten unha resposta inme-
diata, porque non é até pasado un tempo que algunhas das 
sementes plantadas, xerminan. Esta estratexia, e a dinámica 
propia, tanto de Coop57 como da economía social e solidaria, 
permitiu incrementar o saldo vivo de préstamos un 80% nos 
últimos 5 anos. .

Onde estamos e onde imos?

Todas estas medidas combinadas permitiron frear a tenden-
cia que incrementa cada ano a distancia entre o volume de 
aforro e o volume de crédito. Xa no ano 2017 esta distancia 
acurtouse.

Aínda así, o camiño está a medias, posto que aínda quedan 
múltiples retos que afrontar no futuro. Estes retos teñen 
que permitir continuar nesta liña e, máis alá de equilibrar 
os grandes indicadores de aforro e investimento, teñen que 
poder identificar que cambios se terá que valorar Coop57 no 
futuro para adaptarse ás necesidades das entidades socias sen 
que isto desdebuxe ou dilúa os principios e criterios da coo-
perativa. Por exemplo, para buscarmos novas alianzas, traba-
llarmos en rede máis que nunca, cuestionarmos os propios 
límites e funcionamento e, sobre todo, acabarmos encontran-
do as mellores solucións, tanto para as persoas como para as 
entidades socias.

1º semestre 2014 1º semestre 2018

Saldo Vivo de préstamos

9.222.332

16.960.065,84

Incremento 

83,90%

“Compartir como 
funcionan os influxos 
e procesos da cada 
sección territorial 
provoca que 
afloren fortalezas 
e debilidades que 
permiten detectalas 
para posteriormente 
podelas traballar e 
mellorar.”

reflexión
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Fortalecemos as Federacións para 
cooperativizar a sociedade

Coop57 Asturies sigue camiñando

Durante o primeiro semestre deste ano, 
Coop57 reforzou a súa implicación no 
movemento cooperativo catalán. Por 
un lado, afiliouse á Federación de Coo-
perativas de Consumidoras e Usuarias 
de Catalunya (FCCUC). Como coopera-

tiva de servizos, 
apostamos pola 
FCCUC ao en-
tendermos que 

o coopertivismo de consumo está máis 
próximo ao cooperativismo de servizos: 
tanto as cooperativas de consumidores 
e usuarios como as de servizos pre-
tenden darlles respostas colectivas ás 
necesidades de subministro de bens e 
de prestación de servizos dos seus aso-
ciados.

Por outro lado, este ano tamén 
demos un paso máis para ampliar a nosa participa-
ción na Federación de Cooperativas de Traballo de 
Catalunya (CTC). Coop57 está federada á FCTC desde 
hai anos, dado que as nosas orixes están moi vincu-
ladas ao cooperativismo de traballo e boa parte das 
nosas entidades socias de servizos son cooperativas de 
traballo asociado.

Coop57 foi escollida membro do consello reitor da 
FCTC  após participar na candidatura conxunta de 17 
cooperativas que compartían unhas liñas programá-

ticas que se sintetizaron no lema “cooperativizar a federación 
para cooperativizar a sociedade” e na vontade de promover 
unha composición do consello reitor plural e representativa, 
que reflectise a heteroxénea diversidade do cooperativismo de 
traballo catalán.

Este foi un proceso diferente e singu-
lar en relación co que viñera pasando 
até agora. As votacións ao consello 
reitor da federación son individuais, 
pero nesta ocasión quíxose realizar 
un esforzo colectivo para irmos xun-
tas cun só traballo intenso para con-
formar un programa onde houbese cooperativas de diferentes 
tamaños, sectores e territorios.

A asemblea da federación apoiou esta opción e as 17 coope-
rativas desta candidatura resultaron elixidas por unha in-
mensa maioría, un feito que pode supor un revulsivo para o 
conxunto do cooperativismo e da economía social e solidaria 
de Catalunya. Trátase dun Consello Reitor que funcionará, 
realmente, como un colectivo, cooperando para traballar en 
cooperativizar a sociedade.

En Coop57 Aragón din estar teimosamente convencidas e mo-
tivadas a seguir investindo enerxías para desenvolver Coop57 
no seu territorio. Dito nas súas palabras: en non reblar. Isto 
significa non retroceder, non botarse atrás. Un aragonés non 
rebla cando lle asiste á razón.

E isto parece que é o que lle transmitiu Coop57 Aragón á xente 
de Coop57 Asturies. A pesar das dificultades decidiron insistir 
até conseguir aquilo que se propuxeron. E este obxectivo non 
é outro que o de sumar as forzas e a masa crítica de persoas 

e entidades suficientes para se converter nunha nova sección 
territorial de Coop57.

Con este propósito reuníronse o pasado 27 de abril, na sede da 
asociación Cambalache, persoas, e entidades socias de Coop57 
Asturies acompañadas por representantes de Coop57 Aragón 
e Coop57 Galicia. Neste encontro as persoas e entidades parti-
cipantes compartiron experiencias e expectativas e se conxu-
raron para culminar, nun período de tempo relativamente 
curto, este proceso.

Actualmente, a sección conta con 13 entidades socias de servi-
zos e 54 persoas socias colaboradoras, que terán que confor-
mar os órganos da sección antes de constituírse oficialmente.

Coop57 elixida membro do consello reitor da Federación de Cooperativas de 
Traballo de Catalunya e afiliada á Federación de Consumidores e Usuarios de 
Catalunya

“Coop57 reforzou 
a súa implicación 

no movemento 
cooperativo catalán 

afiliándose á FCCUC e 
sendo escollido como 
membro do consello 

rector da FCTC.”

asturies

destacados
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andalucía
1 años

Dez anos construíndo finanzas éticas 
desde Andalucía
O 27 de setembro de 2018, a sección andaluza de Coop57 cumpriu dez anos de vida

En 2005, Coop57 puxo en práctica un modelo de crece-
mento en rede a raíz do interese espertado noutros te-
rritorios. A idea foi aproveitar o modelo e a estrutura de 
Coop57, pero aplicando un modelo que permitise a auto-
xestión de cada territorio. Baixo estes principios un grupo 
de persoas e entidades provenientes da economía social 
andaluza e das loitas obreiras e sindicais decidiron crear 
Coop57 Andalucía.

Coop57 Andalucía integrábase así no ano 2008 nunha 
experiencia consolidada (xa existía sección en Catalunya, 
Aragón e Madrid) e coa cal a economía social e solidaria 
andaluza disporía dun instrumento financeiro ético, au-
toxestionado e solidario. E fíxoo coincidindo co inicio da 
crise económica, cando máis necesidade de financiamento 
presentaba a economía social e solidaria, especialmente 
golpeada polas restricións crediticias. Esta demanda social 
viuse compensada por un crecemento da base social e do 
aforro achegado a Coop57. As persoas podían depositar 
os seus aforros nunha entidade que apoiaba a transfor-
mación social e económica dos territorios apostando por 
unha economía con criterios éticos e sociais.

Hai unha década emprendemos un camiño colectivo que 
se nutriu da pedagoxía e a conciencia. O esforzo foi enor-
me, especialmente na difusión. Son decenas as persoas da 
sección andaluza que participaron en multitude de pre-
sentación, seminarios, cursos e xornadas, dando a coñecer 
o proxecto. Pouco a pouco fíxose real a construción dun 
instrumento útil e necesario para a economía social e so-
lidaria andaluza. E todo isto con base nun proxecto de au-
tonomía, apoio, confianza e autoorganización. Chegamos

incluso a transcender as fronteiras coa incorporación de 
socias do Algarve (Portugal).

A base social de Coop57 Andalucía creceu até as 334 so-
cias:260 persoas socias colaboradoras e 74 entidades so-
cias de servizos. E concedéronse 119 préstamos –unha me-
dia de un por cada mes de vida da sección- por un importe 
que supera os 3 millóns de euros. O aforro do territorio 
reverteu no propio territorio, posibilitando a creación e/
ou consolidación de novos proxectos económicos que 
traballan para a creación de emprego digno e estábel e 
para o desenvolvemento de proxectos pensados baixo os 
principios da sustentabilidade, a equidade e a solidarie-
dade demostrando, así, que outra 
economía é posíbel.

Tras dez anos de andadura e co 
obxectivo de dar un novo im-
pulso, o 13 de xullo de 2018 ce-
lebrouse en Osuna un encontro 
estratéxico da sección territorial. 
Coop57 Andalucía mira ao futuro 
coa clara idea da descentraliza-
ción territorial para fortalecer e 
ampliar o proxecto.

O camiño percorrido pon e evi-
dencia que Coop57 sirve para im-
pulsar outra economía e aposta 
pola transformación social. É a 
resposta a aqueles que negan sempre que as cousas poi-
dan ser radicalmente diferentes e/ou democráticas. Pór o 
diñeiro onde están as nosas ideas faino posíbel.

Asamblea constituínte de Coop57 Andalucía

destacados
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Coop57 Catalunya pechou o primeiro semestre con 554 
entidades socias de servizos e 2.560 persoas socias co-
laboradoras. Isto demostra que a base social de Coop57 
Catalunya, co paso dos anos, segue a crecer a un ritmo 
constante e elevado, demostrando unha permanente 
implantación en novos sectores e capas da sociedade.

En canto á actividade crediticia, concedéronse un to-
tal de 68 novos préstamos por un valor conxunto de 
case 5 millóns de euros onde case 2 millóns de euros 
corresponden a préstamos de investimento e vivenda, 
préstamos que son dun gran valor pola súa natureza e 
significado respecto ás entidades que os reciben.

Sobre a actividade interna, na asemblea celebrada o 
pasado mes de maio, renováronse distintos cargos do 
consello de sección para enchelo de novas enerxías que 

fortalezan o órgano. Até 5 novas cooperativas incorporáronse 
a el: Actua, Biciclot, L’Arada, Idària e Emelcat. Por outro lado, 
queremos agradecer de maneira moi sincera a dedicación das 
cooperativas que deixaron paso a novas entidades no consello 
de sección Coop57 Catalunya.

Tamén é destacábel o traballo levado a cabo pola comisión 
social para mellorar a análise social das solicitudes de novas 
entidades socias de servizos. A crecente complexidade das enti-
dades e as constantes gañas de mellora levaron a comisión so-
cial de Coop57 Catalunya a desenvolver uns anexos específicos 
no cuestionario social nos ámbitos da vivenda, a educación e a 
contorna rural.

A sección territorial de Andalucía pechou o primeiro semestre 
de 2018 cun total de 76 entidades socias de servizos e 271 per-
soas socias colaboradoras. As entidades que se sumaron como 
socias de servizos da cooperativa son Távora Teatro Aberto e 
Jomad, entidades insignes na súa actividade cunha gran tra-
xectoria e recoñecemento. En canto ás persoas socias colabo-
radoras, déronse de alta nove persoas. Cabe destacar que estas 
novas socias repártense por case todas as provincias, incluso en 
provincias con escasa base social como Almería, Huelva e Xaén. 
Respecto á actividade crediticia, durante este período, Coop57 
Andalucía concedeu 8 novos préstamos por un valor total de 
máis de 400.000 euros. Trátase de distintas tipoloxías de finan-
ciamento, xa que se concederon préstamos de anticipos de sub-
vencións, pólizas de crédito para  o financiamento de circulante 
e préstamos de investimento. De entre eles, destaca un préstamo 

de 180.000 euros concedido a Cooperactiva, 
para xestionar a piscina pública de Porto 
Real durante 25 anos. Trátase dun préstamo 
cuxo valor non está no montante económico 
senón no que ten de exemplo para os traballa-
dores e administración públicas, ao crer que é 
posíbel facer as cousas doutro xeito.

Á parte da actividade tradicional de difusión 
mediante charlas ou participación en cursos des-
envolvéronse dúas actividades relevantes: o En-
contro Estratéxico  de Coop57 Andalucía que serviu de espazo 
de encontro e traballo para relanzar a actividade en Andalucía; 
e por outro, a reunión coa cooperativa portuguesa QRER, que 
mostrou moito interese en pertencer a Coop57 como socia de 
servizos.

A sección, coma sempre, mantívose moi activa realizando unha 
quincena de presentacións, xornadas e obradoiros relacionados 
coa economía social solidaria, as finanzas éticas e Coop57. Des-
taca tamén a intervención no Parlamento de Andalucía para 
expor a posición de Coop57 ante a proposta de reforma de Lei 
de Cooperativas andaluza.

COOP57-ARAGÓN
A sección territorial de Aragón incorporou dúas 
entidades socias de servizos durante os primeiros 
seis meses de 2018. Trátase do Consello da Xuven-
tude de Zaragoza e a cooperativa representativa 
do mercado social de Aragón, MesCoop. Ambas 
son entidades de moita envergadura e importan-
cia no desenvolvemento do asociacionismo e a 
economía social e solidaria de Aragón.

Por outro lado, concedéronse 5 préstamos novos, 
por un total de 320.000 euros. Dous deles son an-
ticipos de convenios coa administración pública e 
os outros tres son pólizas para financiar as nece-
sidades de tesouraría das entidades.

Durante o primeiro semestre do ano participouse 
en varios eventos de divulgación. Entre eles as Xornadas para 
Emprendedoras, organizadas polo centro de emprego do Con-
cello de Utebo, o Curso para o Profesorado de Economía de Se-
cundaria, en colaboración coa Universidade de Zaragoza, e o 
obradoiro para estudantes de Grao de Traballo Social, tamén da 
Universidade de Zaragoza.

Continúase participando de maneira intensa en asembleas e 
xornadas de traballo nas que se toma parte, tanto por REAS 
Aragón, como por Mercado Social Aragón. Respecto a isto, esta-
se a participar na preparación da IX Feira do Mercado Social de 
Aragón, celebrado en setembro, en Zaragoza.

Durante este primeiro semestre Coop57 Aragón, xunto con re-
presentantes da sección de Coop57 Galiza, colaborou nunhas 
xornadas de traballo realizadas en Oviedo, a invitación do gru-
po promotor de Coop57 Asturias. Foi un momento de compartir 
ilusións e de seguir facilitando o crecemento en rede de Coop57, 
como ferramenta de financiamento da economía social e soli-
daria.

Para pechar o semestre, levouse a cabo unha sesión de traba-
llo conxunto coas comisións social e técnica e o consello de 
sección, para debater en torno ao retos actuais, tanto internos, 
vinculados á participación das socias nos órganos societarios, 
como externos, relacionados coa proactividade no fomento da 
economía local transformadora.

76 entidades socias de servicios
271 socias colaboradoras

57 entidades socias de servicios
462 socias colaboradoras

554 entidades socias de servicios
2.560 socias colaboradoras

seccións
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COOP57-MADRID
A sección territorial de Madrid pechou o primeiro semestre de 
2018 con 78 entidades socias de servizos e 453 socias colabo-
radoras. O ritmo de crecemento da sección sigue sendo alto, 
coa incorporación de 6 novas entidades, de distinta índole e 
diferentes sectores e formas xurídicas.

Concedéronse un total de 16 novos préstamos por un valor to-
tal de 374.800 euros. Dos 16 empréstitos concedidos, 12 deles 
corresponde a préstamos de capitalización a dúas entidades 
socias de Coop57: Heliconia e Vortex, sendo esta unha boa 
nova xa que son préstamos orientados a fortalecer a solvencia 
e a estrutura financeira das entidades.

Este ano iniciáronse procesos para mellorar a participación 
das socias e socios, tema que tamén xurdiu na asemblea de 

maio. O crecemento da sección non se corres-
pondeu coa participación e por este motivo 
trabállase para buscar alternativas co obxectivo 
de que a participación teña uns niveis máis altos 
respecto á base social.

Para obter máis información ao respecto realizou-
se unha enquisa ás socias e socios onde se manifes-
taban as diferentes circunstancias e realidades para 
colaborar nas diferentes estruturas e actividades da 
cooperativa. O proceso ten previsto continuar con 
máis accións e propostas durante o segundo semestre do ano.

Este semestre a sección aumentou considerabelmente a 
participación en diferentes espazos e actividades, como, por 

exemplo, na 1ª Feira de Economía Sustentá-
bel realizada na Casa Encendida, as Xorna-
das Emprende & CO da Fundación Mulleres 
Progresistas, a participación en Hacktón, un 
laboratorio de cidadanía activa e aprendizaxe 
non formal e un coloquio no Teatro de Barrio 
baixo o lema “orgullo cooperativista”.

36 entidades socias de servicios
150 socias colaboradoras

78 entidades socias de servicios
453 socias colaboradoras

COOP57-GALIZA
A sección territorial de Galiza pechou o primeiro semestre de 
2018 con 36 novas entidades socias de servizos e 150 persoas 
socias colaboradoras. No ámbito económico, realizáronse 7 no-
vas operacións por un valor total de 223.000 euros. A maioría 
destes créditos responden a operacións a curto prazo vinculados 
a necesidades de tesouraría das entidades.

Neste período realizáronse dúas reunións da asemblea de sec-
ción, nos meses de febreiro e maio. Como acordos, destacan, 
por un lado, a incorporación de tres novos membros á comi-
sión social e, por outro, a vontade de mellorar as cifras de anos 
anteriores en canto á incorporación de socias de servizos e so-
cias colaboradoras a través da implicación das actuais socias 
de servizos para que cada entidade consiga unha nova socia de 
servizos. Tamén se considera fundamental para este obxectivo 
a colaboración de Espazocoop, como unha das redes de econo-
mía social máis importante de Galiza. Por outro lado, decidiuse 
estudar a viabilidade de implantar unha ferramenta telemática 
que facilite e mellore a asistencia da base social ás reunións das 
asembleas de sección.

Respecto á representación en redes e actos da economía soli-
daria cabe destacar a participación no acto de presentación do 
“Foro pola Economía Social Galega” celebrado en Compos-
tela o pasado mes de marzo de 2018. Asistiron arredor de 150 
persoas pertencentes ao tecido da economía social; 
universidades; organización partidarias, sindicais 
e empresariais; e da administración pública local e 
autonómica.

O Foro pretende ser unha ferramenta colaborativa 
para dar visibilidade á economía social ante a socie-
dade e os principais axentes económicos; representar 
os intereses da economía social ante os diferentes 
axentes políticos, económicos e sociais e xerar condi-
cións para o desenvolvemento das entidades de eco-
nomía social de Galicia a través da intercooperación 
e os procesos de contratación pública.

Tamén, xunto a Coop57 Aragón, se participou do en-
contro do grupo promotor de Coop57 Asturies para compartir 
experiencias e métodos de funcionamento.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
A sección territorial de Euskal Herria pechou o primeiro semes-
tre de 2018 cun total de 26 entidades socias de servizos e 117 
persoas socias colaboradoras. En canto á actividade crediticia, 
concedéronse 4 novos préstamos de investimento por un valor 
total de 157.400 euros.

A sección territorial de Koop57 Euskal Herria, estivo activa du-
rante o semestre polo que se refire a actos e charlas de difusión 
de Coop57. Entre elas, destaca a participación nunha mesa re-
donda, xunto a Goiener e Izarkom; outras actividades leváronse 
a cabo arredor de temas como as soberanías (tecnolóxica, traba-
llo, alimentar, enerxética e financeira), unha delas organizada 
pola Fundación Manuel Robles Arangiz. Tamén se participou 
nunha feira do mercado social de Reas Navarra e na feira do 
mercado social de Reas Euskadi. Igualmente, durante o mes de 
xuño, a sección territorial de Coop57 estivo presente na Alterna-
tiben Herria e a Alternatiktiba Azoka.

Durante este primeiro semestre a sección desenvolveu outras 
actividades, como a formación para titores de proxectos de 

Koopfabrika, e seguiu 
participando de forma 
activa na mesa de finan-
zas éticas, desde onde se 
quere despregar un pro-
grama para a educación 
financeira nas escolas.

A nivel máis interno, 
levouse a cabo un plan 
para o desenvolvemen-
to da sección territorial 
onde se incluíron unha 
formación para os par-
ticipantes das comisión e 
órganos da sección para 
seguir mellorando o fun-
cionamento interno.

26 entidades socias de servicios
117 socias colaboradoras

seccións
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A asociación Mujeres Pa´lante é un daqueles proxec-
tos especiais e  singulares. Trátase dun grupo de 
mulleres de varios países de orixe, que crearon un 
espazo para encontrarse, recoñecerse, acompañarse, 
ser solidarias e encontrar un camiño común para 
conseguir un mundo mellor e máis xusto para todos 
e para todas.

A asociación naceu par cubrir as necesidades especí-
ficas das mulleres migradas, dobremente discrimina-
das polo patriarcado e polo racismo. Xurdiu do Colec-

tivo Maloka (un colectivo de solidariedade dos movementos 
sociais de Colombia en Catalunya), primeiro para dar respos-
ta e defender os dereitos das mulleres migradas colombianas 
e, despois, para ofrecerlles apoio a todas as mulleres de Amé-
rica Latina. Na actualidade, doce anos despois, a asociación 
agrupa tamén mulleres doutras orixes como o Magreb, a 

India ou Asia meridional.

Unha representación da comisión feminista 
de Coop57 Catalunya encontrouse con Cla-
ra Romero, fundadora de Mujeres Pa´lante, 
no local que ten a asociación na rúa Vi-
llaroel de Barcelona. E ela púidonos ex-
plicar algunhas das cousas que fixeron 
posíbel multitude de proxectos que levan 
a cabo e, especialmente a creación dun-
ha cooperativa, do mesmo nome, cunha 
potente vontade de transformación social 
desde a perspectiva feminista.

Durante todos estes anos, Mujeres Pa´lante 
acolleu, formou e acompañou a centenares de 

mulleres. A propia evolución da entidade desenvolveu, 
de xeito natural, unha ferramenta coa que poder 
dar saída laboral ás mulleres que se formaban, e 
esta ferramenta cristalizou en forma de cooperativa 

“A asociación 
naceu para cubrir 

as necesidades 
específicas das 

mulleres migradas, 
dobremente 

discriminadas polo 
patriarcado e o 

racismo.”

“Durante todos estes 
anos, Mujeres Pa´lante 

colleu, formou e 
acompañou centenares 

de mulleres. Agora 
cristaliza un novo 

proxecto en forma 
de cooperativa de 

servizos, para que as 
mulleres poidan ter 

acceso a un traballo 
digno.”

de servizos porque as mulleres poidan ter acceso a un traballo 
digno.

E foi polo seu gran valor social que o proxecto ‘Lliures’ –im-
pulsado, entre outros, por Coop57- decidiu seleccionalo como 
un dos proxectos ao que apoiar economicamente co obxectivo 
de crear unha cooperativa de traballadoras no ámbito dos coi-
dados e a atención á dependencia.

A nova cooperativa ofrece servizos en catro grandes ámbitos: 
servizo de atención e axuda a domicilio, servizos de cáterin, 
servizos de costura e formación en perspectiva de xénero diri-
xido a entidades e /ou institucións e en resolución  de confli-
tos e xestión de equipos.

Búscase así, ao mesmo tempo, xerar cambios dentro dos sec-
tores económicos altamente feminizados e racializados, como 
son o traballo do fogar e a atención á dependencia. 

Agora, o reto da cooperativa é consolidarse como espazo de 
traballo, pero tamén de solidariedade. E debe servir para po-
der regularizar a situación dalgunhas mulleres e para dotar 
de resposta as demandas dun colectivos en busca non só de 
traballo, senón tamén de sororidade e axuda mutua.

Como din elas mesmas “ O importante é saber que, ao chegar, 
temos unha man de muller que nos acompaña”

VOCES DA COMISIÓN FEMINISTA

Mulleres que sempre miran 
Pa’lante

reflexión
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1o SEMESTRE 2018

Andalucía [9]
 ❚ Juan Luque Moreno 
e Sara Ruiz Cazalla

 ❚ Patricia Martínez Pérez
 ❚ Juan José Yepes Arrieta

 ❚ Paola Alpresa Gutiérrez
 ❚ Andrés Zoilo Donaire
 ❚ Laureano Sánchez Perea
 ❚ Olga Isabel Sánchez Cano
 ❚ Ma Luisa Dávila Martinez
 ❚ Domingo Villar Sánchez

Catalunya [142]
 ❚ Jaume Vila Palà
 ❚ Eva Navea Carrasco
 ❚ Ingrid Balcells e Eloi Franquesa
 ❚ Albert Gónzalez Rico
 ❚ Alberto Araujo Mariño
 ❚ Romà Caba Raventós
 ❚ Eduard Morell Martí
 ❚ Joan Dolz e Carmen Sanz
 ❚ Gemma Torralbo Salmón
 ❚ Marc Hernández Peña
 ❚ Yasmin Gemma Manssour 
Triedo

 ❚ Pilar Olivares Aguilar
 ❚ Xavier Romero Vidal
 ❚ Cisco Prades Batalla
 ❚ Arnau Vilà Vialdón
 ❚ Ildefons Duran Solà
 ❚ Fernando Piñero e Clementa 
Fernández

 ❚ Quim Matheu Ribera
 ❚ Laura Rodríguez Murciano
 ❚ Lucía Morales Muñoz
 ❚ Gemma Cortabitarte Amoròs
 ❚ Carla Álvarez Pérez
 ❚ Guillem Pujó Rovira
 ❚ Jordi Bonet Dalmau
 ❚ Francesc Balcells Teixidó
 ❚ Tània Bordes Fàbrega
 ❚ Oriol Augé Baró
 ❚ Xavier León Domingo
 ❚ Josep Maria Thió Fernández de 
Henestrosa

 ❚ Anna Buxaderas Rierola
 ❚ Maria Xandri Casas
 ❚ Joan Manuel Mallofré Anguera
 ❚ Carlos Pulgar García
 ❚ Neus Carme Barberà e Jordi 

Segarra
 ❚ Marçal Gabaldà Sagarra
 ❚ Nil Saladich Grau
 ❚ Elisabet Cercavila Vigo
 ❚ Miriam Romeu Coloma
 ❚ Alicia Marzo Salas
 ❚ Xavier Verges Tarragona
 ❚ Albert Curto Vinuesa
 ❚ Cristina Casali e Max Casali
 ❚ Nicolás Falquet
 ❚ Rosa Mercader Verdés
 ❚ Lucas Español Escofet
 ❚ Guillem De Lorenzo Martínez
 ❚ Eduard Torroja Pascual
 ❚ Jordi Romero Miranda
 ❚ Noé Frías Escabias
 ❚ Josep M. Vallès Gené
 ❚ Maria del Mar Ibáñez Tejedor
 ❚ Jaume Gili Ferré
 ❚ Anna Sangrà Herrero
 ❚ Alex Márquez Oliet
 ❚ Jordi Ardèvol López
 ❚ Laia Agell Codina
 ❚ Ingrid Alemane Falguera
 ❚ Iván Lanaspa González
 ❚ María Aranzazu Lacasa Cazcarra
 ❚ Jordi Draper Costa
 ❚ Draper Higiene
 ❚ Jaume Matamala Minguet e 
Elisabet Cano

 ❚ Alberto Segura Gòmez
 ❚ Alba Nin Hill
 ❚ Jeremias Juan Mateo Castillo
 ❚ Joan Josep Sabater Martí
 ❚ Sheila Cordido Rejes
 ❚ Miriam López Remeseiro
 ❚ Lola de Querol e Manuel 
Galeote

 ❚ Varlin Llibres

 ❚ Melé Güell Eira
 ❚ Josep Maria Hernández e Maria 
Justina Masana

 ❚ Eugenio Comendeiro e Laura 
Cuenca

 ❚ Carlos Murcia Moya
 ❚ Ferran Gae Boelle
 ❚ Andreas Claus, SLU
 ❚ Maria José Jansà Cuatrecasas
 ❚ Núria Campaña e Ferran 
Estrada

 ❚ Ana Pons Calvo
 ❚ Josep Oriol Feu e Laura Fàbrega
 ❚ Claudia Solito
 ❚ Carles Rodríguez March
 ❚ Jordi Mir Gassiot
 ❚ Mario Rodríguez e Helena Muñoz
 ❚ Borja Espinosa Fuentes
 ❚ Martí Làzaro Mullor
 ❚ Pau Callao Salvador
 ❚ Marçal Peguera Arias
 ❚ Eduardo López Gracia
 ❚ Lucía Frechiné Parra
 ❚ Sònia Pino Barquilla
 ❚ Antoni Arderiu Ricart
 ❚ Montserrat Cortés e Pol Turull
 ❚ Raül Cañizar e Laia Besalduch
 ❚ Rafael Cid García
 ❚ Luisa Berenguer Martin 
 ❚ Gemma Danes Moret
 ❚ Paula García Calderon
 ❚ Joan Santaeulària Boquet
 ❚ Lourdes Casas e Hugo La-
marthée

 ❚ Òscar Simon e Guifré Bombilà
 ❚ Guillem Esteban Valera
 ❚ Laura Carolina e Xabier Men-
diola

 ❚ Aldo Reverte Rivas

 ❚ David Terol Vivas
 ❚ Alicia Calvo Burés
 ❚ Marcel Ricart Sardà
 ❚ Bernat Quintana Teres
 ❚ Teresa Juanmartí Palacín
 ❚ Vicente Muñoz Llacha
 ❚ Francisco Bolance Dugo
 ❚ Maria Toll e José Mª Osuna
 ❚ Maria Borja Solé
 ❚ Felip Carles Vives
 ❚ Arantxa Perellón López
 ❚ Pau Gonzàlez Torres
 ❚ Iria Campelo Jerez
 ❚ Recollim. EI.
 ❚ Cooperativa Catalana de 
Serveis Financers

 ❚ Laura Llavina Jurado
 ❚ Xavier Moya Arévalo
 ❚ Francesc Oliveras Nolis
 ❚ Dani Samaniego Vidal
 ❚ Frederic Giráldez Puvill
 ❚ Jordi Sallent e Thais Jurado
 ❚ Montserrat Poch Giró
 ❚ Guillermo Aramburo Caragol
 ❚ Dídac Pairó e Josep Maria Pairó
 ❚ Òscar Romero Rodríguez
 ❚ Alba Garriga Gabaldà
 ❚ Josep Oriol Roca e Martí Roca
 ❚ Anna Domenech e Núria Vidal
 ❚ Xabier Blanch Gorriz
 ❚ Lluïsos d’Horta
 ❚ Mª del Carmen Fàbrega Gimeno
 ❚ Maria Castellet Rovira
 ❚ Violeta Martín Martínez
 ❚ Giulio Cappadona
 ❚ Agnès Buscart Coromines
 ❚ Júlia Jareño Cerulla
 ❚ Cristina Velasco Soldevilla
 ❚ Francesc López Seguí

Madrid [10]
 ❚ Marc San Barón
 ❚ Jaime Íñigo Ávalos Mongil
 ❚ Alejandra Bajo Erice
 ❚ Mª Carmen Abad Vilumbrales

 ❚ Consuelo Delgado Beistegui
 ❚ Miguel Peral Sánchez
 ❚ Miguel Tamayo Belda
 ❚ Isaac Para Fernández
 ❚ David Hidalgo Noguero
 ❚ Juan Darío Peña Serraño

Pais Valencià [5]
 ❚ Jose Ignacio e Alícia Gavara
 ❚ Xavier García Andrés
 ❚ David Martínez Pablo

 ❚ Abel Cruzado Gómez
 ❚ Elena Albesa Alcón

Euskal Herria [14]
 ❚ Francisco Javier Gutiérrez 
Caballero

 ❚ Miren Larraitz González Gu-
rrutxaga

 ❚ Markel Saenz de Ugarte Balza
 ❚ Mikel Gandarias Jaio
 ❚ Iglesias Urkia Ioritz
 ❚ Zigor Etxaburu Elorza

 ❚ Amaia Oleaga Agesta
 ❚ Leo Argote Vivar
 ❚ Christian Reinicke Urrutikoetxea
 ❚ Xabier Igartua Loidi
 ❚ Ekaitz Goienetxea Cereceda
 ❚ Ander Elortondo Bergaretxe
 ❚ Leire Udabe Aizpurua
 ❚ Eduardo Urturri e Mª Isabel 
Aldama

Galiza [9]
 ❚ Patricia Silvia Mascuñan
 ❚ Jose Manuel Ben Álvarez
 ❚ Mª José Cabaleiro Casa
 ❚ Carlos Iglesias Malvido
 ❚ David Esperón Fontán
 ❚ Xoán Xosé Rafael Vilas

 ❚ Esteban Garrido Bellido
 ❚ Pablo Díez e Almudena Sánchez
 ❚ José Manuel Martín Morales

TOTAL 199

Aragón [9]
 ❚ Ana Nogués Pevidal
 ❚ María Ángeles del Arco Ro-
dríguez

 ❚ Pere Casacuberta Pérez
 ❚ Elena Ramos Enciso
 ❚ Javier González 
e María del Pilar Lisa

 ❚ Colectivo Unitario 
de Trabajadores

 ❚ María Isabel Nuez 
e Yolanda Ibáñez

 ❚ Montserrat Bergada Martínez
 ❚ Francisco Javier Armendáriz 
Ferre

Asturies [1]
 ❚ Carlos Pulgar García

NOVAS SOCIAS 
COLABORADORAS

socias
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[Andalucía] 
3 novas entidades socias

TÁVORA TEATRO 
ABIERTO, S. COOP.  AND.

Távora Teatro Abierto é 
unha cooperativa mixta 
situada en Sevilla e forma-

da por persoas traballadoras e persoas 
socias colaboradoras e consumidoras. 
O equipo está composto por técnicos 
e artistas con grande experiencia pro-
fesional que fan posíbel que todas as 
manifestacións artísticas (presentación 
de obras teatrais, musicais, danza) te-
ñan cabida no teatro, ofrecendo un 
servizo necesario fronte á mercantiliza-
ción da escena cultural.  
https://tavorateatroabierto.com

ASOCIACIÓN JOMAD

JOMAD xorde en Málaga no 
ano 1989, ao calor da inicia-

tiva duns pais e nais desbordados pola 
necesidade de darlles  apoio terapéuti-
co urxente aos seus familiares drogo-
dependentes, dedícase á acción inte-
gral de persoas afectadas por algunha 
adición, así como de aquelas que se 
encontran en situación de risco e/ou 
exclusión social, atendendo a un colec-
tivo amplo e heteroxéneo.  
http://www.jomad.org

LA ZARZA, S. COOP. AND.

La Zarza é unha cooperativa de traba-
llo que nace da asociación Huertoliva, 
en Morón de la Frontera (Sevilla). A 
súa actividade destaca pola elabora-
ción dun aceite de oliva de calidade, e 
págalles un prezo xusto aos provedores. 
Ademais, ofrécelles o servizo de moenda 
aos agricultores locais. Así os produtores 
de olivas poden converter o seu froito en 
aceite e non someterse á política de pre-
sos dos grandes produtores.

[Aragón] 
2 novas entidades socias
CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ZARAGOZA

Rede independente que agrupa 
diferentes asociacións xuvenís 

de Zaragoza. Apostan pola participación 
da mocidade como motor de cambio e 
loitan para mellorar a cidade. Impulsan 
a participación libre e eficaz da xuven-
tude no desenvolvemento social, cultu-
ral, económico e político de Zaragoza. 

Velan polos intereses do asociacionismo 
xuvenil zaragozano e da mocidade en 
xeral.

http://juventudzaragoza.org/

MESCOOP, COOPERATIVA 
MERCADO SOCIAL

Cooperativa de ser-
vizos, que funciona 
como unha rede de 

produción, distribución e consumo 
de bens e servizos con criterios éticos, 
democráticos, ecolóxicos e solidarios, 
constituída por empresas e entidades da 
economía social e solidaria de Aragón 
xunto a consumidores e consumidoras, 
individuais e colectivos. Na actualidade 
está composta por 55 entidades socias 
de servizos.
https://mercadosocialaragon.net

[Asturies] 
1 nova entidade socia
LA CARACOLA 
INICIATIVAS SOCIALES

La Caracola Iniciativas So-
ciales é unha organización 
social sen ánimo de lucro 

que nace en 2011 coa idea de construír 
unha proposta de traballo que lle dea 
aire fresco á intervención e dinamiza-
ción social e comunitaria en Asturias. 
A entidade está formada por un grupo 
de persoas formadas en diversas disci-
plinas, pero co mesmo soño: a transfor-
mación social.
http://espaciocaracola.es

[Catalunya]
31 novas entidades socias
L’ECONOMAT, SCCL

Cooperativa creada no ano 
2016 e localizada en Valls 
que nace como empresa 

de xestión de proxectos cooperativos 
e de economía social e solidaria en el 
Camp de Tarragona a través da crea-
ción dun ecosistema cooperativo  e 
da sensibilización e a reivindicación 
dos valores do cooperativismo. Ta-
mén ofrece asesoramento e servizos 
cooperativos e xestión de proxectos de 
desenvolvemento local.  
https://coopcamp.cat/punts-atencio

METROMUSTER, SCCL

Cooperativa sen ánimo de lu-
cro creada co obxectivo de 

construír alternativas autoxestionarias 
que sirvan para impulsar procesos 
de transformación social, económi-
ca e política máis alá do capitalismo. 
Utilizan o medio audiovisual como 
ferramenta de transformación social, 
adquirindo un compromiso coa prác-
tica ética e transparente na execución 
de todos os seus proxectos, de acor-
do con principios transformadores. 
http://metromuster.cat/

ZONA VERDA, SCCL

Zona Verda é unha cooperativa dedi-
cada á comercialización ao pormenor 
de produtos de parafarmacia, plantas 
medicinais e alimentación a granel. Ta-
mén ofrece servizos de consulta con tres 
especialidades: nutricionista, masaxista 
e naturópata. A cooperativa quere pro-
mover un consumo responsábel a través 
da compra de produto a granel e de ali-
mentación ecolóxica e de proximidade.

COOPGROS, SCCL

Cooperativa creada en Bar-
celona no ano 2017 que se 
dedica á creación, constru-

ción, montaxe e desmontaxe de todo tipo 
de construcións efémeras. A cooperativa 
é un taller de escultura especializada en 
imaxinaría festiva, escenografías e pro-
dutos personalizados e quere abrir novas 
liñas de negocio orientadas ao ámbito 
das prácticas artísticas de talleres coo-
perativos e de acción comunitaria como 
eixes para o cambio social.
http://www.coopgros.cat

ASSOCIACIÓ PEL 
CONSUM RESPONSABLE 
I LA SOSTENIBILITAT DE 
TERRASSA

A orixe da entidade está 
no grupo de consumo 
ecolóxico do Ateneu Can-

dela de Terrassa. O proxecto actual con-
siste en habilitar unha tenda para dotar 
de máis servizos os socios, á vez que se 
quere dar máis visibilidade ao proxectos 
agroecolóxicos e de consumo responsá-
bel que se desenvolven nos ámbitos lo-
cal e comarcal.
https://lacoopecandela.wordpress.com/

CENTRE MORAL 
D’ARENYS DE MUNT

Asociación cultural, sen 
ánimo de lucro, fundada en 
1913, que promove a edu-

cación integral dos cativos e mocidade 
e colabora na formación e desenvolve-

NOVAS ENTIDADES SOCIAS
50 novas entidades socias
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https://centremoral.wixsite.com/centre-moral

https://www.totraval.org

http://jovedetarragona.cat

http://cep.cat/

http://www.gruplafabrica.cat/

https://www.facebook.com/scloliva

http://www.diadelaterra.org

https://www.fundaciomambre.org

https://www.elroure.org

https://www.b1b2b3.
org/ca

http://ilabso.net

https://sants.coop/project/kop-de-ma

http://www.lesguardcoop.cat

socias
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LA MAGALLA, SCCL

Cooperativa situada en Les Franqueses 
del Vallès (Barcelona) e dedicada á 
produción de verduras de temporada 
e ecolóxicas e á comercialización en 
redes de consumo local, cooperativas 
e asociacións de consumo ecolóxico, 
comedores escolares ecolóxicos e res-
tauración consciente e responsábel. O 
proxecto quere contribuír, por un lado 
á produción e divulgación de varieda-
des antigas da comarca e de Catalunya, 
e por outro, á dignificación do oficio de 
agricultor e á contribución no relevo 
xeracional.
http://www.lamagalla.cat

MENSAKAS, SCCL

Cooperativa de recente creación 
creada como resultado dunha 
loita laboral iniciada en abril 

de 2017 e que pretende mellorar e dig-
nificar as condicións laborais dos tra-
balladores das empresas tecnolóxicas 
de mensaxaría actuais.  Após abrir un 
proceso xudicial e de denuncia polas 
condicións laborais ás que estas em-
presas someten aos seus traballadores 
e traballadoras, chegouse á conclusión 
de que a mellor maneira de cambiar 
o sector era desde a organización e a 
forza colectiva, coa xeración de postos 
de traballo dignos a través do modelo 
cooperativo.

ASSOCIACIÓ 
TERRITORI DE MASIES

Territori de Masies é 
unha asociación creada 

no ano 2013, formada por veciños, aso-
ciacións e empresar dos pobos do Baix 
Solsonés que traballa para promover, 
reivindicar e protexer as maneiras de 
facer, as paisaxes e a vida nas vilas da 
zona. O obxectivo principal da asocia-
ción é promover integralmente o terri-
torio do Baix Solsonés, principalmente 
desde a cultura e o campesiñado.
http://territoridemasies.cat

SOM COMFORT SOLAR, 
SCCL

Cooperativa de recente 
creación situada en Saba-
dell que ofrece servizos de 

enxeñaría, instalacións e mantemento 
dentro do ámbito das enerxías reno-
vábeis e a eficiencia enerxética, con 
solucións personalizadas e co obxecti-
vo de seguir impulsando e fomentando 
as enerxías renovábeis. A cooperativa 
aposta polo autoconsumo, a xeración 
distribuída e a construción dun novo 
modelo enerxético xusto, renovábel, 
sustentábel e en mans da cidadanía. 
https://www.somconfortsolar.coop

ASSOCIACIÓ 
EL PRAT COMÚ
Asociación creada no ano 2017 en Vi-
lamaniscle, no Alt Empordà, para dar 
resposta ás necesidades detectadas no 
ámbito da inserción sociolaboral de 
persoas en risco de exclusión social, así 
como no ámbito de persoas tituladas 
con vocación, e tamén na conservación 
e mellora do patrimonio natural e cul-
tural a través de producións agrícolas e 
forestais ecolóxicas en espazos protexi-
dos.

JUIA JEWELS, SCCL

Juia Jewels é un espazo de arte 
onde se crean xoias de autor 
para a súa venda organizada 

como cooperativa de traballo asociado. 
Cren firmemente no modelo cooperati-
vo para xerar postos de traballo estábeis 
e dignos. Escollen provedores con certi-
ficados de comercio xusto e usan mate-
riais con certificado sustentábel, como 
o selo Fairmined.
https://www.juiajewels.com

GRUP SERVEIS 
INICIATIVA SOCIAL, SCCL 

Constituída en 1996 por 
un grupo de familiares de 
persoas con discapacidade 

intelectual, GSIS é unha cooperativa 
mixta de traballo asociado e consumo, 
de servizos sociais e de iniciativa social, 
sen ánimo de lucro. Teñen por obxec-
to a integración social das persoas con 
discapacidade intelectual a través da 
xardinaría, a hípica e a restauración. 
http://gsiscat.org/

CLUB GIMNÀSTIC 
TERRASSA

O Club Gimnàstic Terrassa 
é unha entidades sen ánimo 
de lucro dedicada ao ensino 

da ximnasia artística, rítmica e tram-
polín en todas as súas modalidades e 
niveis. É a entidade de ximnasia máis 
importante da cidade, e así o acreditan, 
tanto o número de alumnos –máis de 
450 nenos e nenas- como os resultados. 
A entidade destina os seus ingresos á 
mellora constante da instalación.
http://www.gimnasticterrassa.cat

IACTA SOCIOJURÍDICA, 
SCCL

Cooperativa de traballo sen 
ánimo de lucro, constituí-

da en 2012, coa finalidade de exercer 
a avogacía desde unha clara vocación 
social, de servizo ao interese colectivo e 
de transformación social. Reivindícase a 
función social das profesións xurídicas e 
a necesidade que asuman un compro-
miso ético coas inxustizas da sociedade, 

mediante a defensa dos dereitos, a pro-
tección dos colectivos máis vulnerábeis, 
así como o fomento dos principios da 
economía social e feminista.

http://iacta.coop

DIÀNIA, SCCL

Cooperativa de traballo de re-
cente creación do sector da 

restauración que quere ofrecer unha 
oferta gastronómica valenciana en 
Barcelona. Á vez, o que queren facer 
desde os valores do cooperativismo e da 
autoxeración de ocupación para crear 
postos de traballo dignos e de calidade 
nun sector, a miúdo, excesivamente 
precario, como é o sector da hostalaría 
e a restauración.

FESTIVAL PROTESTA

Asociación cultural creada 
no ano 2012 e situada en 
Vic. O Protesta é un festival 

internacional de cine de crítica social 
que pretende pór o seu gran de area 
para axudar a transformar a sociedade 
a través do cine e quéreo facer en sentido 
construtivo, en positivo e de forma crea-
tiva, convertendo o festival nunha festa 
de cine de denuncia.
http://www.festivalprotesta.cat/

QUEPO, SCCL

A creación da cooperativa 
Quepo vén precedida dunha 
experiencia de 10 anos do seu 

equipo humano desenvolvendo as ac-
tividades da entidade, a través da Fun-
dación Quepo, que se construíu no ano 
2007 en Barcelona. Quepo traballa des-
de a súa orixe no audiovisual e a comu-
nicación estratéxica como ferramentas 
de transformación social. Con estas 
ferramentas leváronse a cabo proxec-
tos de educación e comunicación para 
o desenvolvemento e a transformación 
social. http://www.quepo.org

[Euskal Herria]
5 novas entidades socias
AINHOA LANDABEREA 
TORREMOCHA ETA 
BESTE BAT, E.Z
Proxecto de agricultura ecolóxica for-
mado por dous agricultores que, desde 
o ano 2014, manteñen o subministro de 
produtos hortícolas a familias da súa 
contorna, especialmente no barrio Egia 
de Donostia, Usurbil e Lasarte. Teñen a 
perspectiva de estenderse a tendas de 
proximidade, comprometidas coa co-
mercialización de hortalizas ecolóxicas, 
aproveitando que o consumo de produ-
tos frescos de temporada e ecolóxicos se 
está a estender nas zonas urbanas de 
Euskal Herria.

socias
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JENTIL BARATZE, 
KOOP. ELK
Cooperativa pequena que, xunto a unha 
asociación, desenvolve un proxecto de 
turismo rural na comarca de Aiaraldea. Á 
súa vez, poñen en funcionamento un novo 
concepto de aloxamento rural sustentábel. 
Ofrece un espazo multidisciplinar e poli-
valente onde se realizan diferentes cursos, 
xornadas e seminarios, entre outros.

ASTRA IDEIN FAKTORIA

Astra era unha vella fábrica de armas 
que levaba abandonada anos e que foi 
recuperada como espazo autoxestiona-
do polos veciños e veciñas de Gernika. O 
seu uso inicial xurdiu froito da necesi-
dade que tiñan os diferentes movemen-
tos sociais e grupos de música do muni-
cipio de dispor dun espazo aberto onde 
desenvolver as súas actividades. Hoxe 
en día, este espazo permanece aberto a 
toda a veciñanza como espazo de crea-
ción sociocultural, experimentación e 
transformación social.

TAPUNTU, KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa situada en 
Hernani que nace do pro-
grama de emprendemento 
social e cooperativo de Koo-

pfabrika. Ofrecen servizos de formación 
e deseño web, servizos de deseño gráfico, 
plans de comunicación integrais para 
empresas, e-marketing, gravación e edi-
ción de vídeos e fotografía.
https://www.tapuntu.eus

ZITUENE, KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa situada en 
Orereta-Errenterria, Gui-

puzkoa, que desenvolve un proxecto de 
produción e comercialización de pasta 
artesá e ecolóxica con materias primas 
locais e de temporada desde os valores e 
visión da economía social e transforma-
dora. Ademais de proveer as persoas que 
lles compran o produto, abastecen a coo-
perativa de consumo Labore-Oarso e aos 
comedores de colexios próximos.
http://www.zituene.eus

[Galiza]
1 nova entidade socia
FABSPACE, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de traba-
llo sen ánimo de lucro 
con sede na cidade de 

Vigo que se enfoca cara ao fomento 
de novas tecnoloxías e traballa contra 
a brecha dixital, tanto para profesio-
nais como para estudantes e entusias-

tas. Realizan obradoiros (electrónica, 
deseño 3D) charlas, café labs, work-
shops… con orixe na filosofía do Mo-
vemento Makers e as Fab Labs, espa-
zos onde a filosofía colaborativa está 
presente en todas as súas actividades. 
https://fablabvigo.org/

[Madrid]
6 novas entidades socias
AVENTURA COSMÉTICA, 
S. COOP. MAD.

Entidade que cre firme-
mente que existe unha alternativa sau-
dábel á cosmética convencional que 
coñecemos e que, co seu traballo, pode 
axudar a entender o que realmente 
significa a cosmética natural dándolles 
unha resposta ás persoas consumido-
ras preocupadas pola súa saúde e a da 
súa contorna. Esta entidade preséntase 
como unha alternativa ás grandes com-
pañías e corporacións de laboratorios 
que abusan de produtos químicos no-
civos nas súas formulacións cosméticas.
https://www.aventuracosmetica.com

COOPERAMA, UNIÓN DE 
COOPERATIVAS 
MADRILEÑAS DE 
TRABAJO

Entidade representante 
das cooperativas de tra-

ballo de Madrid. Préstalles servizos propios 
aos proxectos cooperativos en ámbitos 
como a asesoría, a intercooperación, a in-
formación, a formación, entre outros. Ten 
como obxectivos fundamentais difundir, 
reivindicar e defender o cooperativismo 
e a economía solidaria como alternativas 
posíbeis aos modelos de empresa impe-
rantes e establecer alianzas con entidades 
e movementos sociais que compartan va-
lores coas cooperativas de traballo. 
https://www.cooperama.coop/

AERESS, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
RECUPERADORES DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA

Entidade representativa 
que promove as entidades 

non lucrativas que desenvolven conxun-
tamente a inclusión sociolaboral de per-
soas en perigo de exclusión e os labores 
de protección e xestión ambiental, en 
especial, a recuperación de residuos. 
Apoian as entidades socias, que aposta-
ron pola rendibilidade social por riba da 
económica, para mellorar a súa susten-
tabilidade e crecemento, priorizando a 
solidariedade humana e social.
http://www.aeress.org/

MIL HOJAS, S. COOP. 
MAD.

Cooperativa dedicada á co-
mercialización online de 
material de oficina: papelaría, 

consumíbeis e limpeza para empresas, 
organizacións e grupos de consumo 
seguindo criterios de sustentabilidade 
e respecto medioambiental e social. Por 
un lado, promocionando e estimulando 
o uso dos produtos ecolóxicos e a súa 
reciclaxe, e por outro, traballando para 
reducir as desigualdades sociais e de 
xénero existente, a través do empode-
ramento da muller mediante a creación 
de postos de traballo dignos e estábeis. 
https://milhojaseco.es

VORTEX, DIMENSIÓN 
DIGITAL, SLL

Vortex é unha empresa de 
economía social que con-

ta con máis de dez anos de experiencia 
no tratamento da información e docu-
mentación na oficina. A entidade naceu 
grazas á necesidade de xerar emprego 
de calidade, debido a que tanto a elec-
trónica como a informática son sectores 
nos que existe unha gran barreira para 
a incorporación da muller. https://www.
dimensionvortex.com

JORGE FERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ (AUTÒNOM)
Jorge dálle  continuidade ao proxecto 
Gstrochigre, entidade do sector da hos-
talaría, socia de servizos de Coop57 que 
tivo que disolverse. O seu enfoque gas-
tronómico recupera a filosofía gastro-
nómica tradicional “do morro á cola”, 
baseada no aproveitamento integral de 
todo animal en receitas variadas, que 
favorece un menor número de sacrifi-
cios de animais. Un proxecto de respecto 
medioambiental e de promoción de pro-
dutos locais  e rurais.
https://www.facebook.com/gastrogamberros

[País Valencià]
1 nueva entidad socia
ACCIÓ CULTURAL PAÍS 
VALENCIÀ

Asociación cívica creada no ano 
1971 e legalizada coa restaura-
ción da democracia, en 1987. O 

seu obxectivo é a promoción da lingua 
e a cultura propias do País Valenciá, e 
da conciencia civil que se deriva delas. 
Foi fundada por Joan Fuster, Manuel 
Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu 
Climent e Joan Francesc Mira, entre ou-
tros. Acció Cultural promove e organiza 
todo tipo de iniciativas, actividades e 
campañas para a promoción da lingua 
e a cultura valencianas. http://acpv.cat
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1.776.280,64 €

Andalucía: 285.000 €
ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

30.000 € 
a 48 meses

AND113 A  Asociación Cultural Gitana Vencedores xorde 
en 2008 co obxectivo principal de favorecer a inclusión de 
menores, mocidade e persoas adultas do Polígono Sur a tra-
vés de diferentes proxectos que inciden en diferentes áreas, co 
propósito de romper o círculo vicioso da exclusión social. O 
préstamo financia a creación dunha fábrica de xeo.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

75.000 € 
a 60 meses

AND114 Cooperativa que traballa a transformación desde 
a promoción dun consumo crítico, responsábel e solidario. A 
cooperativa dedícase a importar, fabricar e comercializar pro-
dutos desde os valores da economía social e solidaria. O prés-
tamo financia a adquisición de maquinaria para a produción 
da cervexa artesá Bandolera.

COOPERACTIVA, S. COOP. 
AND.

180.000 € 
a 12 meses

AND115 A cooperativa foi creada en 2016 por un grupo 
de antigos traballadores do complexo municipal das piscinas 
de Porto Real. En 2015, os traballadores e traballadoras foron 
despedidos polo concesionario estando en folga por falta de pa-
gamento de nóminas. E decidiron crear unha cooperativa co 
obxectivo de optar a xestionar a instalación. O préstamo finan-
cia o desenvolvemento do contrato de xestión de servizos do 
complexo municipal de piscinas de Porto Real durante 25 anos.

Catalunya: 1.291.880,64 €

FUNDACIÓ ELS TRES 
TURONS

275.000 € 
a 120 meses

CAT1500 A Fundació Els Tres Turons é unha entidade de ini-
ciativa social e sen ánimo de lucro, creada en 1985 no distrito de 
Horta-Guinardó de Barcelona. O obxectivo da entidade é favore-
cer as persoas que sofren trastornos mentais, posto que se poden 
encontrar nunha situación de exclusión social e necesitar unha 
intervención que vaia máis alá do tratamento da súa sintomato-
loxía e que potencie a súa integración social. O préstamo financia 
a mellora das instalacións de diferentes locais da entidade.

FUNDACIÓ FUTUR 200.000 € 
a 120 meses

CAT1517 Fundació Futur é unha entidade sen ánimo de 
lucro creada no ano 1996 que ten como obxectivo principal a 
integración sociolaboral de persoas en risco de exclusión so-
cial mediante a formación e contratación, principalmente no 
sector da restauración, de persoas derivadas da contorna pe-
nitenciaria e usuarios de servizos sociais. O préstamo financia 
as obras de adecuación dunha nave industrial para utilizala 
como escola de hostalaría e aulas de formación. O 50% da 
operación está avalado por Elkargi, SGR.

FUNDACIÓ SALUT MENTAL 
DE CATALUNYA

45.000 € 
a 36 meses

CAT1521 Salut Mental de Catalunya quere contribuír ao feito 
que as persoas con problemas de saúde mental participen na socie-
dade, con igualdade de oportunidades. Para que ninguén sexa ex-
cluído e todo o mundo poida exercer os seus dereitos como cidadáns. 
Para que todas as persoas poidan ter afeccións, amigos e traballo. En 
definitiva, para que poidan ter unha vida plena. O préstamo financia 
a adecuación do local da entidade Club Social Gramenet.

ZONA VERDA, SCCL 15.000 € 
a 60 meses

CAT1522 Zona Verda é unha cooperativa dedicada á comercia-
lización ao pormenor de produtos de parafarmacia, plantas medici-
nais e alimentación a granel. Tamén ofrece servizo de consulta con 
nutricionista, masaxista e naturópata. A cooperativa quere promover 
un consumo responsábel a través da compra de produtos a granel 
e alimentación ecolóxica e de proximidade. O préstamo financia a 
posta en marcha dun local comercial de herbodietética e alimenta-
ción e as compras de existencias da entidade.

MENJADOR CA LA ROSA, 
SCCL

27.380,64 € 
a 72 meses

CAT1525 El Menjador Ca la Rosa é un comedor ecolóxico 
localizado no barrio de La Segrera de Barcelona. O proxecto 
quere ser un referente na comida para colectivos cun pro-
duto de calidade, san, ecolóxico, local, con valores sociais e 
integrador das diferentes dimensións da persoa. O préstamo 
financia a adquisición dunha furgoneta e a adecuación do 
local da entidade.

L’INDEPENDENT DE 
BADALONA

35.000 € 
a 60 meses

CAT1526 A asociación xorde da inquedanza de diversos veci-
ños e veciñas da cidade, procedentes de entidades culturais, edu-
cativas, veciñais… ou non asociadas, que comparten a necesidade 
de pór o periodismo ao servizo da transformación e a cohesión 
social no ámbito local. O préstamo financia a posta en marcha do 
novo semanal L’Independent de Badalona.

ARA LLIBRES, SCCL 300.000 € 
a 41 meses

CAT1528 Ara Llibres é unha editorial cooperativa ao servizo 
da cultura catalá, comprometida coa innovación e con vocación 
internacional. Faise unha aposta firme pola xeración de ideas, a 
creatividade e a innovación. O préstamo financia a compra dos de-
reitos de comercialización do fondo editorial da colección “Bernat  
Metge”, os “Clásicos de Todos los Tiempos” e a “Biblia en catalán”.

ASS. PEL CONSUM RESPONSABLE 
I LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

14.000 € 
a 60 meses

CAT1537 A entidade nace do grupo de consumo ecolóxico do 
Ateneu Candela de Terrassa. O proxecto actual consiste en habili-
tar unha tenda para dotar de máis servizos as persoas socias, á vez 
que se quere dar máis visibilidade aos proxectos agroecolóxicos e 
de consumo responsábel que se desenvolven nos ámbitos local e 

Préstamos de investimento a curto e longo prazo

1o SEMESTRE 2018

110 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 6.377.744,54 €

préstamos
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comarcal. O empréstito financia a posta en marcha dunha eco-
tenda, a adecuación do local e a compra de útiles e maquinaria 
inherente a actividade.

FORMATGERIA CAN 
PADRÓ

18.000 € 
a 56 meses

CAT1540 Proxecto localizado no Vallès Occidental que 
consiste nun obradoiro para elaborar queixos, iogures e mató 
desde unha perspectiva sustentábel social e ecoloxicamente e 
cunha visión de transformación da contorna máis próxima. 
O préstamo financia obras e a compra de útiles do obradoiro 
da queixaría situada na Masía de Can Padró, no municipio 
de Sentmenat.

IPCENA 55.000 € 
a 60 meses

CAT1546 IPCENA é unha entidade ecoloxista fundada 
no ano 1990, que traballa nas comarcas de Lleida en defen-
sa do medio e da calidade de vida das persoas. O obxectivo 
fundamental que impulsou a creación de IPCENA é a defensa 
da contorna e a través da educación das persoas e o fomento 
de actividades que axuden a descubrir valores da natureza. O 
préstamo financia a construción dun almacén para a xestión 
e distribución de lasca forestal que provén da explotación do 
monte de Brugals.

JAMGO, SCCL 20.000 € 
a 12 meses

CAT1547 Cooperativa tecnolóxica situada en Barcelona que 
impulsa un proxecto transformador baixo os principios da econo-
mía social e solidaria. Un proxecto onde o centro son as persoas e 
que funciona con criterios democráticos e de equidade. O préstamo 
financia as obras de adecuación do novo local da entidade no ba-
rrio de Santas de Barcelona.

SAPIENS, SCCL 150.000 € 
a 48 meses

CAT1548 Cooperativa que forma parte do grupo cooperativo 
SOM, especializada na edición de revistas e coleccionábeis sobre 
temas culturais, históricos e de actualidade. O préstamo financia 
unha campaña de novos subscritores e o investimento en novos 
equipamentos informáticos.

LA MAGALLA, SCCL 30.000 € 
a 60 meses

CAT1553 Cooperativa de produción agroecolóxica situada 
en el Vallès Oriental cunha mirada respectuosa cara a terra e a 
comunidade. Traballan colectivamente con diferentes cooperativas 
e grupos de consumo e, máis alá da produción, teñen o desexo de 
contribuír á divulgación de variedades antigas, dignificar o oficio 
de agricultor e contribuír ao mantemento dos espazos naturais e 
agrarios dos que forman parte. O préstamo financia a posta en 
marcha da finca e maquinaria para a produción.

JUIA JEWELS, SCCL 17.500 € 
a 60 meses

CAT1555 Juia Jewels é un espazo de arte onde se crean 
xoias de autor para a súa venta organizada como cooperativa 
de traballo asociado. Escollen provedores con certificados de 
comercio xusto e usan materiais con certificado sustentábel. 
O préstamo financia as obras de adecuación do taller da coo-
perativa á normativa vixente dos sistemas de seguridade e das 

instalacións técnicas.

RESIDÈNCIA CASA SANT 
JOSEP, EI

15.000 € 
a 18 meses

CAT1557 Ferramenta creada pola Fundación PRAHU, en-
tidade sen ánimo de lucro que ten como misión a inserción 
sociolaboral de colectivos en situación de risco de exclusión 
sociolaboral o obxectivo principal da entidade é proporcio-
narlles apoio e un traballo remunerado ás persoas en risco de 
exclusión social ou excluídas. O préstamo financia a posta en 
marcha dun proxecto que xerará postos de traballo para as 
persoas con necesidades de inserción social e laboral.

DIÀNIA COOP, SCCL 75.000 € 
a 74 meses

CAT1558 Cooperativa de traballo do sector da restaura-
ción que quere presentar unha oferta gastronómica valencia-
na en Barcelona, desde a autoxeración de postos de traballo 
para buscar traballos dignos e de calidade nun sector que é a 
miúdo excesivamente precario. O préstamo financia o traspa-
so, licencia, reformas e inicio da actividade do bar-restaurante 
situado no barrio de Gràcia de Barcelona.

Euskal Herria 157.400 €

AINHOA LANDABEREA 
TORREMOCHA ETA BESTE BAT, EZ

7.000 € 
a 36 meses

EH15 Proxecto de agricultura ecolóxica formado por dous 
agricultores que, desde o ano 2014, manteñen o subministro de 
produtos hortícolas a familias da súa contorna, especialmente, no 
barrio Egia de Donostia, Usurbil e Lasarte. O préstamo financia 
o investimento da compra e instalación dun invernadoiro, para 
mellorar a produción ecolóxica das verduras destinadas á venda 
en cestas de consumo familiar.

ZITUENE, KOOP. ELK. 
TXIKIA

60.000 € 
a 120 meses

EH16 Cooperativa situada en Orereta-Errenteria, Guipuzkoa, 
que desenvolve un proxecto de  produción e comercialización de 
pasta artesá e ecolóxica con materias primas locais e de temporada 
desde os valores e a visión da economía social e transformadora. 
O préstamo financia o investimento de reforma e a adecuación do 
obradoiro e tenda da entidade.

EUSKAL HERRIKO ESKUBIDE SOZIALEN 
ALDEKO PLATAFORMA ELKARTEA

20.000 € 
a 8 meses

EH17 A Carta de Dereitos Sociais de Eukal Herria (Euskal He-
rriko Eskubide Sozialen Aldeko) é a orixe da entidade. Trátase 
dunha plataforma que agrupa sindicatos e organizacións sociais 
de ámbitos diversos. A raíz desta carta de principios levouse a cabo 
unha iniciativa práctica denominada Alternatiben Herria, iniciati-
va que ten o seu reflexo no día de Alternatiba que se celebra ac-
tualmente, o préstamo financia o investimento necesario para a 
organización do espazo deste encontro orientado a experiencias e 
proxectos transformadores

1o SEMESTRE 2018

préstamos
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650.000 €
Préstamos participativos e de vivienda

Catalunya 650.000 €

BICICLOT, SCCL 150.000 € 

CP09 Cooperativa de traballo situada en Barcelona e de-
dicada á mobilidade sustentábel a través do uso da bicicle-
ta. Traballan en proxectos de autorreparación, circulación 
segura, educación e inserción social. O crédito concedido é 
un préstamo participativo, unha tipoloxía de financiamen-
to con vocación de permanencia e longa duración, que fi-
nancia a nova actividade “Bicicargos” que pon en marcha 
a cooperativa no contexto do desenvolvemento do proxecto 
“BiciHub” situado en “Can Picó”.

LA BORDA, SCCL 500.000 € 
a 180 meses

CAT-H08 La Borda é un proxecto dunha cooperativa de 
vivenda en réxime de cesión de uso situada no barrio de 
Sants de Barcelona no recinto de Can Batlló. O préstamo, 
que se compón de distintas partes, financia parte da cons-
trución dun edificio de nova planta con 28 vivendas sociais 
e cooperativas.

1o SEMESTRE 2018

12 Préstamos de capitalitzación 120.000 €
[Madrid] TOTAL: 120.000,00 € 
 ❚ Heliconia 8 persoas socias 80.000 € 3 anos
 ❚ Vórtex 4 persoas socias 40.000 € 3 anos

TAPUNTU, KOOP. ELK. 
TXIKIA

70.400 € 
a 84 meses

EH18 Cooperativa situada en Hernani que nace do programa de 
emprendemento social e cooperativo de Koopfabrika. Ofrecen ser-
vizos de formación e deseño web, servizos de deseño gráfico, plans 
de comunicación integrais para empresas, e-marketing, gravación 
e edición de vídeos e fotografía. O préstamo financia as obras e a 
adecuación á normativa vixente e o equipamento do local situado 
na localidade de Usurbil, Guipuzkoa, onde a entidade situará o seu 
centro de traballo.

Galiza 42.000 €

ÁRBORE DA VIDA CELTA, 
S. COOP. GALEGA

12.000 € 
a 48 meses

GZ54 Cooperativa de traballo asociado que realiza actividades e 
servizos enfocados ás terapias alternativas e saúde desde un punto 
de vista natural no que se inclúe a transmisión de información a 
través de cursos e talleres. O préstamo financia os investimentos 
de mellora das instalacións e os gastos normais de funcionamento 
da cooperativa.

REXENERANDO, S. COOP. 
GALEGA

30.000 € 
a 60 meses

GZ55 Cooperativa de traballo asociado composta por un equi-
po aberto, dinámico e multidisciplinar. Especialistas en igualdade, 
servizos sociais, formación, cultura e dinamización de grupos. 
Contan cunha ampla experiencia traballando coa administración 
pública, sindicatos, ONG e consultarías. O préstamo financia novos 
proxectos da entidade, así como os gastos normais de funciona-
mento da cooperativa.

Préstamos de investimento a curto e longo prazo

préstamos
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Anticipo de  1.834.470 €
subvencións e convenios
[Andalucía] TOTAL: 67.400,00 € 
 ❚ AND112 ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES 30.000,00 € Feira Sevilla 2018 Varios
 ❚ AND116 ECOTONO, S. COOP. AND. 15.000,00 € Conservación de ecosistemas fluviais Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de And.
 ❚ AND117 CERVEZAS MOND, S. COOP. AND. 22.400,00 € Elaboración de cervexa artesá e ecolóxica Varios

[Aragón] TOTAL: 12.000,00 € 
 ❚ ARA137 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA 12.000,00 € Promoción da participación do asociacionismo xuvenil Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.632.270,00 € 
 ❚ CAT1508 FORMACIÓ i TREBALL, Empresa d’Inserció 250.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1515 ASSOCIACIÓ GATS 26.500,00 € Desenvolvemento da economía social e solidaria DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1516 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 40.000,00 € Custodia do territ. e loita contra o cambio climático Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1518 ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS 80.000,00 € Xestión Comunitaria de equipamientos municipais Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1523 DIARI JORNADA, SCCL 28.800,00 € Fomento do periodismo DP de la Presidència, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1524 ESPAI BROTES, SCCL 30.000,00 € Transformación social e crecimiento persoal DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1527 ASSOCIACIÓ AMIC 130.000,00 € Medios de comunicación DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1529 DIMAS, Empresa d’Inserció 100.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1530 L’ECONOMAT, SCCL 50.000,00 € Desenvolvemento da economía social e solidaria DG d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1531 FUNDACIÓ FUTUR 175.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1532 ALENCOP, SCCL 160.000,00 € Sistema integral cooperativo de intervención socioe-
conómico Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1533 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CAT. 20.000,00 € Artes escénicas e cultura Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1534 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 15.000,00 € Xestión do traballo comunitario fronte o VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1535 CASAL LAMBDA 22.000,00 € Proxecto “Acció Cívica 2018” DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1536 FUNDACIÓ FORMACIÓ i TREBALL 100.000,00 € Incubadora de novos proxectos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1538 ASSOCIACIÓ SODEPAU 15.000,00 € Cine e cultura Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, Aj. de Barcelona
 ❚ CAT1539 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRÀCIA 10.370,00 € Fomento do periodismo DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1542 IDARIA, Empresa d’Inserció, SCCL 60.000,00 € Desenvolvemento  da economía social e solidaria DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1543 ASSOCIACIÓ DIA DE LA TERRA 4.000,00 € Feira da Terra 2018 Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1544 DIOMCOOP, SCCL 100.000,00 € Sistema int. cooperativo de intervención socioeconómica Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1549 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA 16.000,00 € Semana da Natura 2018 DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1550 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 55.000,00 € Cultura e formación popular Varis
 ❚ CAT1551 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL 10.500,00 € Pobreza, vulnerabilidade e exclusión social Ajuntament de Sant Celoni
 ❚ CAT1552 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 33.000,00 € XXVIII Festival de cante Flamenco da Mina Varis
 ❚ CAT1554 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 7.000,00 € Fomento da economía solidaria Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1556 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA 30.000,00 € Desenvolvemento rural de Catalunya DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1559 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 8.100,00 € IX Barcelona Creative Commons Films Festival ICUB, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1561 ASSOCIACIÓ PRAT COMÚ 16.000,00 € Protección de espazo naturais de Catalunya DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1562 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 40.000,00 € Campamentos de verano Ajuntament de Granollers

[Madrid] TOTAL:14.800,00 € 

 ❚ MAD76 ASOCIACIÓN FORO DE REDES Y ENTIDADES DE 
CUSTODIA DEL TERRITORIO 14.800,00 € Custodia do Territorio Fundación Biodiversidad

[Pais Valencià] TOTAL: 108.000,00 € 

 ❚ PV16 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE 108.000,00 € Atención á mocidade DG de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependèn-
cia, Generalitat Valenciana

1o SEMESTRE 2018

Endoso de facturas 429.700 €
[Aragón] TOTAL: 8.000 € 
 ❚ ARA136 ASOCIACIÓN AMEDIAR 8.000,00 € Mediación en conflictos comunitarios Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 201.700 € 
 ❚ CAT1513 ASSOCIACIÓ ALBA 12.800,00 € Xestión de residuos Ajuntament de Terrassa
 ❚ CAT1520 NOU INDRET, SCCL 30.000,00 € Construción de mobiliario Varios
 ❚ CAT1541 ASSOCIACIÓ ALBA 8.900,00 € Atención á drogodependencia DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1545 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 150.000,00 € Centros de menores tutelados DG d’Atenció a la Infància i Adolescència

[Madrid] TOTAL: 220.000 € 
 ❚ MAD77 DINAMIA, S. COOP. MAD. 150.000,00 € Atención ás mulleres e políticas de igualdade Ayuntamiento de Madrid
 ❚ MAD78 HELICONIA, S. COOP. MAD. 70.000,00 € Sensibilización ambiental e alimentar Varios

Pólizas de crédito
Con data de 30 de xuño de 2018, Coop57 tiña vixentes un total de 79 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servizos, por 
un saldo disposto global de 1.926.437,73 euros e un saldo global dispoñíbel de 4.359.133,78 euros 

Cantidades dispostas
 a 30 de xuño de 2018

Novas pólizas concedidas/renovadas durante el 1ro semestre de 2018 29
Saldo disposto das novas pólizas a 30 de xuño de 2018 675.194,72 €
Saldo dispoñíbel das novas pólizas a 30 de xuño de 2018 1.567.293,90 €

Nº total de pólizas vixentes a 30 de xuño de 2018 79
Saldo disposto TOTAL a 30 de xuño de 2018 1.926.437,73 €
Saldo dispoñíbel TOTAL a 30 de xuño de 2018 4.359.133,78 €

préstamos
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DATOS DE INTERESE

2008-2018

NÚMERO DE PRÉSTAMOS POR SECTOR
1o semestre de 2018

 Comunicación,
audiovisuais e
novas tecnoloxías

9 [480.570 €]

Alimentación,
agricultura,
gandaría
e comercio xusto

 

9 [328.781 €]

Medio,
sustentabilidade  e
mobilidade  sustentábel

14 [584.600 €]

Cultura, arte,
educación e formación 17 [787.100 €]

Vivenda, locais
e instalación 2 [590.000 €]

Inclusión sociolaboral
e  atención a persoas
e colectivos específicos

  17 [1.629.400 €]

Asesoría,
consultaría e xestoría 13 [372.294 €]

Desenvolvemento
comunitario e da
economía solidaria 11 [568.500 €]

Espazos sociais,
asociativos e de
representación

4 [537.000 €]

Outros 14 [499.500 €]

 Comunicación,
audiovisuais e
novas tecnoloxías

9 [480.570 €]

Alimentación,
agricultura,
gandaría
e comercio xusto

 

9 [328.781 €]

Medio,
sustentabilidade  e
mobilidade  sustentábel

14 [584.600 €]

Cultura, arte,
educación e formación 17 [787.100 €]

Vivenda, locais
e instalación 2 [590.000 €]

Inclusión sociolaboral
e  atención a persoas
e colectivos específicos

  17 [1.629.400 €]

Asesoría,
consultaría e xestoría 13 [372.294 €]

Desenvolvemento
comunitario e da
economía solidaria 11 [568.500 €]

Espazos sociais,
asociativos e de
representación

4 [537.000 €]

Outros 14 [499.500 €]

Que resposta ten dado Coop57 á crise 
financeira?
No ano 2008, o colapso bancario fixo estoupar o sistema financeiro internacional. Ás hostilidades e limitacións 
habituais, os bancos adoptaron unha política moi restritiva na concesión de empréstitos.

A reflexión de Coop57 de forma exacta, foi a contraria. Nos momentos de dificultades débense articular tantas 
respostas como sexan posíbeis para sobardar as mesmas. Sermos arriscadas e facilitar o acceso ao crédito.

A nivel cuantitativo, esta é a resposta que ten dado Coop57:
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Importe total: 80.961.780 €
Número de empréstitos: 2.277

TOTAL: 6.377.744,54 €

Importe total en millóns de euros Número de empréstitos

datos
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Volume anual dos préstamos concedidos

Saldos das achegas dos socios e socias

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondos propios 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.424.659

Fondos de garantía de préstamos 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 274.465

Achegas voluntarias das socias e colaboradoras 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 34.288.342

TOTAL 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 36.987.466
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2

primeiro semestre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Préstamos de investimento a curto e longo prazo 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 1.776.281

Préstamos de vivienda e locais de entidades - - - - - 2.391.000 500.000

Polizas de crédito / circulante   167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 1.567.294

Anticipo de subvencións, facturas e convenios  5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 2.264.170

Préstamos participativos - 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 270.000

TOTAL NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 6.377.745

Xestión de títulos participativos 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000

SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 16.960.066
primeiro semestre

datos
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Instruídevos, porque precisaremos toda a 
nosa intelixencia. Emocionádevos, porque 

necesitaremos todo o noso entusiasmo. 
E organizádevos, porque necesitaremos 

toda a nosa forza.

Antonio Gramsci

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


