
editoriala
Marina Garcés filosofoaren hitzetan «zalantza handiko garaietan 
beldurra da garaile, ez dakigulako erlazionatzen». Beharrezkoa dugu 
ezagutzen ez dugun horrekin erlazionatzen ikastea. 

Klima-krisi honek biziraupena bera jartzen du kolokan eta, halako 
arazoaren aurrean, gobernu- eta erantzukizun-guneek ia ez diote 
erantzunik ematen. Kapitalismoa bere burua irensten dabil, 
planeta suntsitzen duen bitartean. Hondamendi ekologikoak eta 
krisi ekonomikoak garamatzaten agertokian, kolapsatzear dagoen 
sistemaren gero eta elementu gehiago ditu.

Pandemia osteko ekonomiak ulertzen zailak diren hainbat faktore 
eta konplexutasun uztartzen ditu. Hasteko, eta aurreko krisietan 
bezala, pandemiak desberdintasunak areagotu ditu. FOESSA 2022 
txostenaren arabera, gizarte-bazterketa oro har (ertaina eta larria) 
hazi egin da Espainian COVID-19 aurreko egoerarekin alderatuta, 
eta dagoeneko etxeen % 20,8 eta biztanleriaren % 23,4 dago egoera 
horretan. Termino absolutuetan, kalkulatzen da gizarte-bazterketa 
2018 urtean 8,5 milioi pertsona izatetik 2021ean 11 milioi izatera pasa 
dela; bazterketa larriko egoeran 4 milioi pertsona egotetik 6 milioi 
pertsona izatera pasa gara.

Azken hilabeteotan, inflazioaren datuak neurriz kanpo hazi dira. 
Arrazoiak askotarikoak dira, baina arrazoi nagusitzat har daiteke 
lehengaien eta energiaren prezioen igoera, Ukrainako gerrak 
larriagotu duena. Material-eskasia gero eta handiagoa da eta 
eskaerak, gainera, gora egin du, eskaintza tenkatzeraino. Baina are 
rol garrantzitsuagoa hartu du ekonomiaren finantziarizazioak berak, 
ondasun horiek finantza-produktutzat hartzen baititu. Egoera horren 
ondorioz, prezioak ez dira produkzio-arrazoiengatik igo edo jaisten, 
espekulazio-burbuilen arabera baizik. Bestalde, enpresa handiek 
pilatutako irabazi handiek ere baldintzatu dute prezioen aparteko 
igoera. Eta, azkenean, larriena da oinarrizko eskubide batzuk, hala 
nola energia, elikagaiak, etxebizitza, pentsio publikoak edota ura 
eskuratzea arriskuan dagoela biztanleriaren zati handiarentzat.

Araugileen erantzuna interes-tasak igotzea izan da, diotenez, 
ekonomia hozteko eta inflazioari eusteko. Baina baliteke 
erantzun hori baliagarri ez izatea, prezioen egungo igoera ez baita 
diru-arrazoiengatik eta eskaera eta eskaintza dinamikengatik 
bakarrik gertatu, ekonomia etengabe merkantilizatzeagatik eta 
finantziarizatzeagatik baizik. Interes-tasen igoerak eragin dezake 
enpresa handi hauek prezioak are gehiago garestitzea eta, hortaz, 
ezin izango da inflazio-tasa nabarmen murriztu, kontrakoa baizik.

Dinamika perbertso horrek ondorio negatiboak ditu herritarrengan, 
batez ere langilerian, ikusten baitute haien soldatak, inflazioa ez 
bezala, kostata handitzen direla.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa eta ezinbestekoa da egitura 
kolektiboak eta demokrazia ekonomikoko egiturak sortzea eta 
indartzea. Gaur egungo egoera erabat zalantzazkoa da eta horrek 
zaurgarritasun-, larritasun- edo tristura-sentimenduak sor ditzake. 
Baina emozio horiek guztiak beste zerbaitetarako ere erabil daitezke: 
elkarrekin ekin eta ekintza-planak abiarazteko, alegia. 

Ekintza hori oinarri sozialaren inplikazioak bultzatuta egin behar 
dugu Coop57n eta, hala, egitura sendotu eta ekonomia sozial 
eraldatzailearen beharrizanei –zorionez, gero eta handiagoak diren 
horiei– erantzuna emateko.

Eta erantzun hori honako arlo hauei begira egin behar dugu: kultura, 
hezkuntza, osasuna, behar bereziak dituzten pertsonei arreta, 
etxebizitza, elikadura-burujabetza, mugikortasuna eta klima-justizia, 
besteak beste. Bizitza sostengatzea helburu duten ekonomia 
eraikitzeko eremuak denak. 

Erronka garaia da. Beharrezkoa da Coop57 indartzea, eta bide 
bakarra dugu: denon artean indartzea.
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47%
EKARPEN 

HAZKUNDEA

85%
MAILEGUEN 

HAZKUNDEA

28%
BAZKIDE 

HAZKUNDEA

ORAIN ETA HEMEN
Hainbat adierazleren arabera, ziurgabetasun garaia 
da, aurreikuspen ekonomikoei dagokienez. Inflazioa 
azkartu da eta, interes-tasen igoerarekin batera, 
halabeharrez, agertoki berri horretan biziko gara 
datozen urteotan.

Hori dela eta, beharrezkoa da ekonomia sozial 
eraldatzailearen dinamismoa babestea eta 
indartzea. Horixe da, hain zuzen ere, Coop57k egia 
bihurtzen lagundu duen dinamismoa.  

ERRONKA
Ez dugu nolanahiko erronka. Gehiago batu behar 
dugu: bazkide eta baliabide gehiago behar ditugu 
elkarrekin ekonomia sozial eraldatzailea indartzen 
jarraitzeko.

Prest egon behar dugu, beharrezko ditugun proiektu 
eraldatzaileak sustatzen jarraitzeko. Hori dela eta, 
Suma Plana jarri du abian Coop57k, baliabide 
ekonomikoen hazkundea orekatzeko asmoz.

COOP57
Azken bost urteotan hainbat dira finantzatutako 
proiektuak: etxebizitza kooperatiboko ekimenak, 
proiektu feministak, trantsizio energetiko eta 
mugikortasun jasangarrikoak, gizarte-bazterketaren 
aurka lan egiten dutenak, pertsona eta kolektibo 
zaurgarriei arreta emateko proiektuak, nekazaritzako 
elikagaien proiektuak, proiektu ekologistak, 
antiarrazistak, lurraldean errotutako nekazaritza-
proiektuak, garapen komunitariokoak, kulturalak, 
hezkuntzakoak, besteak beste. 

*Coop57ren oinarri soziala eta ekarpen berriak, aldiz, 
ez dira ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak 
bezainbeste hazi. 

BATU 
COOP57RA

Hitz egin ingurukoekin 
Bazkideok, Coop57 
proiektua zuen inguruari 
(lagunei, senideei) 
helarazi, eta pertsona 
gehiago animatu 
Coop57n aurreztu 
dezaten.

Bazkide  kolaboratzaile 
berrien bilakaera

Ekarpen  berrien 
bilakaera

Maileguen 
saldo bizia

2017 
3.881

2017 
35.502.171

2017 
16.633.159

2021 
4.965

2021 
52.075.796

2021 
30.755.585

Gehiago batu behar dugu:  bazkide 
eta  baliabide  gehiago behar 
ditugu elkarrekin  ekonomia sozial 
eraldatzailea indartzen jarraitzeko

Bazkide 
kolaboratzaileak

Aktibatu 
oinarri soziala
Zure entitateko kide 
eta langileak Coop57n 
aurreztera animatu.

Entitatea zara eta 
aurreztu nahi duzu?  
Entitateak, ahal duen 
heinean, Coop57n aurrez 
dezake, uneko edo 
aldizkako ekarpenak 
eginez.

Entitate
bazkideak

Aurrezkia handitu 
Coop57ren bazkide 
zaretenok, zuen 
aurrezkiak handitu 
ditzakezue, unean edo 
aldizka ekarpenak 
eginez.

maileguen

bazkide ekarpen

Suma Plana jarri du abian Coop57k, 
ekonomia sozial eraldatzailea indartzeko

NOLA LAGUNDU?  
Ez da nolanahiko erronka, eta horregatik behar 
dugu zuen laguntza. Coop57n badakigu elkarrekin 
ez bada, ezin dugula ezer egin. Ezinbestekoa da 
bazkideek beren aurrezkiak finantza etikoetan eta 
eraldaketa sozialean gordetzea.
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Trantsizio energetikoa 
demokratizatzea. Zein eredu 
nahi dugu? 

Erregai fosilak agortzen ari diren honetan, 
gero eta beharrezkoagoa da beste eredu 
baterantz egitea: trantsizio energetikoa 
ezinbestekoa da. Trantsizio hori nola egin 
da, ordea, gakoa. 

Enpresa handiak eta inbertsio-funts asko, 
urteetan trantsizio hori geldiarazteko 
presionatzen aritu direnak, orain ari dira 
trantsizio horretan. Izan ere, berriztagarriak 
finantza-produktu bihurtu dira eta, 
klima-jasangarritasunaren aldetik 
kultura- eta joera-aldaketaren ardatz 
izan behar zuen horrek, orain logika 
kapitalistei erantzuten die. Logika horien 
arabera, trantsizio energetikoaz ari badira 
ere, praktikan hazkunde ekonomikoaren 
dogma iraunarazi baino ez dute nahi, 
«kapitalismo berde»aren aitzakiapean. Are 
larriagoa da, baliabide mugatuko planetan 

energia- eta material-kontsumoa handitzea 
badakar. 

Gainera, energia berriztagarria garatzean, 
eredu zentralizatzailea ari da hedatzen; 
ekoizpen-zentro handietan enpresa 
handiek kontrola izaten jarraitu nahi dute.

Hala ere, iturri berriztagarrietatik 
sortutako energiak berau sortzen den 
lekuan kontsumitzeko aukera ematen du 
eta, hortaz, berezko izan beharko luke 
deszentralizatuta eta sarean jardungo 
lukeen eredua izatea. Elkar konektatutako 
milioika nodok behar lukete, inori botere-
kuota handirik eman gabe, sare komun eta 
kolektibo batean elkartuta. 

Trantsizio energetiko eraldatzaileak 
energia-ziklo osoa (bir)pentsatzea 
dakar. Ekoizpenetik hasi eta kontsumora 
arte, eta hainbat tresna eta estrategia 
uztartuta; herritarren parte-hartzea, soluzio 
kolektiboak eta energia jasangarritasuna 
ardatz.

Coop57ren eta ESEren 
eginkizuna eredu-aldaketan

Urte batzuetatik hona, hainbat eta hainbat 
dira antolatzen ari diren ekimenak. 
Helburua energia-eredu berriztagarri 
baterantz egitea da, deszentralizatua 
izango dena, herritarren esku egongo 
dena eta lurraldean sustraituko dena. 
Hala, energia sortzeko, kudeatzeko eta 
erabiltzeko eragin positiboa sustatuko da.

Coop57k aldaketa horren eragile izan 
nahi du. Gaur egun, trantsizio energetikoa 
da kooperatibaren jarduera garatzeko 
lan-ildo nagusietako bat. Hala ere, lehen 
urratsak duela urte batzuk eman ziren.

2016an hitzarmena sinatu zen Som 
Energiarekin eta Coop57ko bazkide diren 

energia-zerbitzuetako kooperatibekin, 
energia berriztagarriak erabiltzeko 
lehentasunezko finantziazio-lerroa 
ahalbidetzeko eta energia-efizientzia 
sustatzeko. Lerro hori, praktikan, ez zen 
erabili, energia berriztagarrien esparru 
politiko eta juridikoa ez baitziren 
aldekoak. «Eguzkiaren zerga» deituriko 
garaiari buruz ari gara.

Aldi berean, 2016 amaieran, eta Som 
Energiarekin batera, Germinador Social 
ekimena eratu zen, gizarte-eredu 
berritzaileak sortzea helburu, trantsizio 
energetikorako tokiko eragile berriak 
sustatzeko asmoz. Aurtengoa seigarren 
edizioa izango da.

2018tik aurrera, aipatu marko politiko 
eta juridikoa aldatzen hasi zen, eta 
fase berrian trantsizio energetikoaren 
arloko ekimen berriak agertzen hasi 
ziren. Aldaketa horren ondorioz, proiektu 
berri asko jarri ziren abian eta, 2020 
eta 2021 urteetan, Coop57k hiru milioi 
eurotik gora eman zituen mailegutan 
energia-birgaitzerako, autokontsumo 
kolektibo eta partekaturako eta energia 
merkaturatzeko.

Energia

Coop57 energiaz beteta
Energiaren prezio-gorakada, urte batetik hona, espiral kaotikoan sartu da. Argiaren, gasaren eta 
erregaien fakturak goia jotzen duten bitartean, IBEX 35ko sei energia-enpresa handienek beren 
irabaziak laukoiztu dituzte; 10.000 milioi euro irabazi dituzte 2021 urtean.
Testuinguru honetan, beharrezkoa da eredu berriak abian jartzea, masiboki, energia ekoiztu eta 
kontsumitzeko. Eredu berri horrek sistema demokratiko, deszentralizatua eta jasangarria behar du 
izan.

Urte batzuetatik hona, energia berriztagarria sortu eta 
kontsumitzeko hainbat proiektu kooperatibo sortu 

dira. Proiektuok deszentralizatuak, demokratikoak eta 
tokikoak dira. Horren adibide dira Goiener Euskal Herrian 

edo Som Energia Katalunian; ibilbide luzeena dutenak 
dira. Baina badira garatzen ari diren beste asko ere. Gaur 

egun, Coop57ren bazkide dira ere Galiziako Nosa Enerxía, 
Asturiaseko AstuEnerxia eta Kantabriako Solabria. Azken bi 

horiek Coop57 Asturies lurralde-sailekoak dira.

Era berean, eta aspalditik hona, badira 
gure ingurunean beren esperientzia eta 
ezagutzak eskaintzen dituzten kooperatibak, 
lan-kooperatibak gehienak. Aholkularitza, 
instalazio eta ingeniaritza energetikoko 
proiektuak dira, eta hainbat jarduketa tekniko 
egiten dituzte energia berriztagarriko eta 
energia-efizientziako proiektuei laguntzeko.

Berriki, eta etorkizunean hazteko asmoz, energia-
komunitateak garatzen hasi dira. Proiektu horien helburua 

da pertsona-komunitateak eratzea eta, parte-hartze ireki eta 
kolaboratiboaren bidez, energia-baliabideak toki mailan –eta 

modu bidezkoan, efizientean eta jasangarrian– kudeatzea 
lortzeko beharrezko ekintzak abiaraztea

Energia merkaturatu
 eta/edo ekoizten 
duten kooperatibak

AstuEnerxia S. Coop. Asturiana • Goiener, S. Coop 
Nosa Enerxía, S. Coop. Galega • Solabria, S. Coop. • Som Energia, SCCL

Energia-zerbitzuak 
eskaintzen dituzten

 kooperatibak

Aiguasol (SAEST, SCCL) • Arkenova, SCCL • Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms - SEBA
Azimut 360, SCCL • Emelcat, SCCL • Energia per la igualtat – EPI, SCCL • Societat Orgànica +10, SCCL 

Som Confort Solar, SCCL • SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL

Energia-komunitateak

Balenyà Sostenible, SCCL
Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES)

Producció Energia Maresme 128, SCCL

Coop57k beti sustatu, babestu eta finantzatu ditu beren 
jardueran ingurumen-izaera handia duten proiektuak, hau 
da Coop57ko bazkide egiteko prozesuan entitateak ebaluatzeko 
erabiltzen den irizpideetako bat.

Zeharkako irizpide izatetik harago, laurogei bat bazkide ari dira 
berariaz horretan lanean: ingurumen-jasangarritasun, -hezkuntza 
eta -sentsibilizazioan, lurraldearen kontserbazio eta zaintzan, 
hondakinen prebentzio eta kontsumo arduratsuan, espezie, 

ekosistema eta biodibertsitatearen babesean, baso-kudeaketa 
jasangarrian edo mugikortasun jasangarrian.

Horrez gain, eta trantsizio energetikoari dagokionez, hiru 
eremu zabal daude ordezkatuta Coop57ren bazkideen artean: 
energia ekoiztu edota merkaturatzeko kooperatibak, energia-
zerbitzuetarako kooperatibak (aholkularitza, ingeniaritza edo 
instalazioa) eta, azkenik, eratu berri diren energia-komunitateak.

Coop57ko bazkideak, klima-jasangarritasunaren eta trantsizio energetikoaren alde

Datozen urteetan, proiektu berriak eratuko dira eta, ekoizpen deszentralizatuko eta kontsumo 
kooperatiboko ekintza eraldatzaileari batuko zaizkie autoprodukzioa eta autokontsumoa, 
efizientzia eta murrizketa, eraikinen birgaitze energetikoa, mugikortasun jasangarria, herritarren 
prestakuntza eta pobrezia energetikoaren aurkako borroka.

Erabakitzeko egitura horizontalak eta kolektiboak sortu eta eutsi behar dira, energia erabiltzeko 
kultura berri baterantz egiteko, eta energia-subiranotasunean sakontzeko.

 “ Berriztagarriak logika kapitalistei 
erantzuten dien finantza-produktu 
bihurtu dira dagoeneko

 “ Trantsizio energetiko 
eraldatzaile batek ziklo 
energetiko osoa (bir)
pentsatzea eskatzen du. 
Ekoizpenetik kontsumora 
arteko prozesu osoa
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Finantza-tresnak
ekonomia feministarentzat

Coop57ren baitan ikuspegi feminista ikusaraztea da buletin 
honetan lekua hartzeko arrazoia. Gaur egun, Coop57 osatzen 
duten 1.073 zerbitzu-bazkideetatik, 62 proiektu dira emakumeak 
edo pertsona ez-binarioak buru dituztenak; horietatik 11 batu 
dira 2021ean.

Azken sei hilabeteotan, bederatzi ekimen feminista finantzatu 
dira guztira, eta 283.000 euro eman dira mailegutan: 
inbertsio-maileguak, diru-laguntzak aurreratzekoak eta kreditu-

polizak izan dira. Entitate horien artean, lauk pertsonen eta talde 
zehatzen arretaren arloan egiten dute lan, bik kultura eta arteen 
sektorean, batek arkitektura eta hirigintzan, batek aholkularitza 
arloan eta azkenak komunikazio-sektorean: nabaria da proiektu 
horien zeharkakotasuna.

Hona hemen 2022ko lehen seihilekoan finantzatutako bederatzi 
proiektu horiek:

Somos Todas Batzorde Feminista

300.000 euro bideratu dira proiektu feministetara 
2022ko lehenengo seihilekoan

Energia-komunitateak nabarmen agertu dira energia-sektoreko 
eragile berri gisa. Ahalmen eraldatzaile handia duten aldetik, agertoki 
berriak proposatu eta Coop57rentzako erronka berri bihurtu dira.

Mailegu berriak ematerakoan egiten dugun finantza-analisian, 
Coop57ren ekintza eraldatzaileak ez luke zentzurik izango 
irizpide sozial zehatz batzuk gabe; irizpide horien arabera 
ebaluatzen dugu Coop57ren parte diren proiektuek ekonomia 
sozial eraldatzailearen printzipioak partekatzen dituztela. 

Hortaz, Coop57 martxan jarri zen. Errealitate berri horretan 
ebaluazio sozialerako irizpide berriak pentsatu behar ziren. 
Horretarako, adimen kolektiboa abiarazi eta lantalde bat eratu 
genuen, energia-komunitateetan aditu diren entitate bazkideek 
lagunduta. Haiekin batera jardun zuten lurralde-sail guztietako 
ordezkariek eta bazkide langileek, ebaluazio sozial horren 
funtsezko alderdiak eta xehetasunak zehazteko. 
 
Prozesu parte-hartzaile aberasgarria eta pedagogikoa izan 
zen, Coop57ri ezagutza berriak eskaini zizkion, entitatearen 
helburu eraldatzailearekin bat egingo duten energia-
komunitateak detektatzeko:

 ● Helburua energia-burujabetza da. Partekatutako 
autokontsumoa ez ezik, beste alderdi batzuk ere barne 
hartuko ditu: energia-efizientzia, kontsumo-murrizketa, 
eraikinak energetikoki birgaitzea, pobrezia energetikoaren 
aurkako borroka eta komunitate-ahalduntzearen sustapena.

 ● Proiektuaren muinean prozesu komunitarioak edota 
herritarren ahalduntze-prozesuak kokatu behar dira, eta 
gobernantza demokratikoa eta parte-hartzailea izan behar 
dute ardatz.

 ● ESEren berezko formula juridikoak onartuko dira, 
kontsumitzaile- eta erabiltzaile-kooperatibak lehenetsita. 
ESEtik kanpoko formula juridikoak baztertu egingo dira, hala 
nola jabeen erkidegoak.

 ● Administrazio publiko edo merkatu energetikoko eragileekiko 
autonomia, komunitatearen lidergoa kolokan jarriko ez 
duena. Proiektuak ezin du kanpoko entitateen menpe egon. 

 ● Tokiko ingurunearekiko konpromisoa eta baliabide 
*endogeno eta tokiko sinergien erabilera. Tokiko hornitzaileak 
eta lurraldeko ekonomia sozial eraldatzaileko eta gizarte-
mugimenduetakoak lehenetsiko dira.

 ● Autokontsumo-ereduak komunitate izaerari emango dio 
lehentasuna, hau da, kontsumitutako energia komunitateko 
ahalik eta erabiltzaile gehienen artean banatuko da.

 ● Materialen jatorriaren inguruko hausnarketa eta jatorri etiko 
edota bidezko merkataritzakoak direnak lehenetsiko dira. 

Energia-komunitateek eraldaketarako ahalmen handia 
dute, energia-ekoizpena deszentralizatzen dutelako, 
komunitatearen antolakuntzatik eta gobernantza 
demokratikoaren arabera egiten dutelako eta energia-
ekoizpenaz harago doazelako; energia-kontsumoaren aztarna 
ekologikoa murrizteko eredu jasangarriak diseinatzeko dituzte, 
energia-eredu jasangarria ahalbidetzeko. 

Xede hori duten proiektuen alboan egongo da Coop57, orain 
arte bezala, finantza-soluzioak eskaini eta ekonomia sozial 
eraldatzailearen zerbitzura egongo den tresna baliagarri 
izaten jarraitzeko. 

 “ Energia-komunitateek eraldaketa-ahalmen izugarria dute; 
izan ere, energia-ekoizpena deszentralizatzen  
da eta gobernantza demokratiko eta antolaketa 
komunitariotik garatzen da

 “ Prozesu parte-hartzailea, oso aberatsa  
eta pedagogikoa izan zen, Coop57 ezagutza  
berriz hornitzeko

Energia

Santiago de Compostelako 
kultur arloko aholkularitza-
kooperatiba da. Helburu 
du Galizian arte-
sorkuntza artistikoa eta 
sektore profesionalaren 
erregularizazioa sustatzea, 
parte-hartzea, feminismoa, 
arte-hezkuntza, sormena eta 
komunikazioa ditu oinarri

Bartzelonako kooperatiba honek 
arkitekturaren eta hirigintzaren 
alorrean prestakuntza, ikerketa, 
sentsibilizazioa, prozesu parte-
hartzaileak eta aholkularitza 
eskaintzen ditu, genero-
berdintasuna, jasangarritasuna, 
parte-hartzea eta ekonomia 
eraldatzailea eguneroko 
inguruneetan sustatzeko

Coruñako Oleirosen dago lan-
kooperatiba hau. Etxeko olioa 
bildu, biltegiratu, berreskuratu 
eta berrerabiltzen dute eta, 
horren bidez, kooperatibaren 
oinarrizko helburua betetzen 
dute: gizarte-bazterketa egoeran 
dauden emakumeak lan-
merkatuan sartzen laguntzea

Irabazi-asmorik gabeko entitate 
hau Bartzelonan dago, eta 
prostituzioan lan egiten duten 
emakumeen eskubideak 
ikuspegi feministatik babestea 
eta aldarrikatzea du helburu. 
Sexu-langileei aholku eman eta 
prestakuntza eskaintzen die

Bartzelonako entitate honek 
erakunde bidezkoagoak eta 
feministagoak eraikitzeko lan 
egiten du. Jardun horretan, 
berdintasun-planak eta 
jazarpenak prebenitzeko eta 
jorratzeko protokoloak egin 
eta, batez ere, erakunde horiek 
osatzen dituzten taldek prestatu 
eta sentsibilizatzen ditu.

Vigon dago kokatuta lan-
kooperatiba hau. Kultura 
alorrean, diseinua, kudeaketa, 
produkzioa eta komunikazioa 
lantzen dituzte. Horrez gain, 
haren bazkide kolaboratzaileek 
argazkigintza, ilustrazio 
eta animazioko zerbitzuak 
eskaintzen dituzte.

Bartzelonako entitate honek 
emakumeek eta feministek 
osatutako espazio komunitario eta 
heterogeneoa kudeatzen du. Ikus-
entzunezkoak, arte eszenikoak 
edo aktibismo feminista eta 
antiarrazistako kultur proiektuak 
sortu, partekatu eta elkartzeko 
gunea da.

Bartzelonako kooperatiba 
hau komunikazioan eta 
kultur kudeaketan aritzen 
da. Komunikazio-estrategiak, 
prentsa-kanpainak, eduki- eta 
webgune-sorkuntza, ekitaldien 
kudeaketa eta publizitatearen 
diseinua dituzte ardatz

Zaragozako gizarte-ekimeneko 
kooperatiba da. Helburua da 
buru-nahasmendu larriren 
bat izan eta gizarte- eta 
familia-laguntza behar dutenei 
arreta ematea. Lan hori beren 
ingurunean bertan egiten da, 
ahalik eta independentzia eta 
autonomia handiena lortzeko.

7H, S. 
Coop. Galega

Col.lectiu
Punt 6

Mulleres
Colleiteiras
S. Coop. Galega

Associació
Genera

Equilàtera
Cooperativa

O Cable Inglés
S. Coop. Galega

Centre Cultura Dones
Francesca
Bonnemaison

La Tremenda

Punto de Apoyo 
y Rehabilitación Psico-
social Comunitaria

Coop57 agertoki berriei erantzuteko prest:
Energia-komunitateak

Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES) Balenyà

Balenyà Sostenible, SCCL
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Coop57 eraikitzeko, antolaketa-ereduahorizontala, 
deszentralizatua eta sarekoa da. Lurralde-sailek osatzen dute 
eta sail bakoitzak ditu bere organoak eta parte hartzeko egiturak.

Urteko lehen seihilekoan, 4 zerbitzu-
bazkide berri eta 23 bazkide 
kolaboratzaile batu dira. Bazkide berrien 
artean, honako hauek daude: hezkuntza-
arloko bi elkarte, gizarteratze-arloko 
enpresa bat eta zerbitzu-kooperatiba bat. 
Guztira, 277.500 € eman dira, hainbat 
motatako zazpi mailegutan banatuta.

Ekainean Sailaren Batzarra ospatu 
genuen Dílar udalerrian (Granadan), 
Huerto Alegre-k utzitako espazioan. 

Hogeita lau pertsona bertaratu ziren eta, 
topaketak egiteaz gain, jarduerak egin 
ahal izan genituen naturan. 

Komunikazio-jarduerari dagokionez, 
kanpaina bat egin da sare sozialetan, 
oinarri soziala handitzeko asmoz. Horrez 
gain, aurrez aurreko aurkezpenak egin 
dira, hala nola gizarte-entitateei, merkatu 
agroekologikoetan, unibertsitateetan eta 
foroetan.

Urteko lehen seihilekoan, 100 bat bazkide 
kolaboratzaile berri eta ia 20 zerbitzu-
bazkide berri batu dira Coop57 Catalunyara. 
Zerbitzu-bazkideen sektoreen artean, 
honako hauek daude: hezkuntza, aisialdia 
eta kultura, energia jasangarria edo hainbat 
kolektibo ordezkatzeko eta ekonomia 
solidarioa sustatzeko gizarte-espazio 
berriak. Kredituari dagokionez, lan handia 
egin da lehenengo seihileko honetan; 
ia 100 mailegu-eragiketa berri egin dira, 
eta ia 9 milioi euro banatu dira. Eragiketa 
horien guztien artean, Asociación Albaren 
finantziazioa nabarmendu nahi dugu: Urgell 

eskualdeko landa-eremuan bizimodu 
autonomorako eta zahartzaro aktiborako 
baliabide zentro eta komunitate-babesa 
eraikitzeko finantziazioa eman da. 
Emandako maileguez gain, 200.000 eurora 
iristeko partaidetza-tituluak atera ziren, eta 
egun batean eskuratu zen zenbateko osoa. 
Beste behin ere, erronka handiak lortzeko 
indar kolektiboa badugula erakutsi zen.

Bestalde, urteko bi batzarrak egin ahal 
izan genituen, formatu mistoan (aurrez 
aurre eta birtualki), pixkanaka ohiko 
funtzionamendura itzuliz. 

2022ko lehen seihilekoan zertxobait hazi da 
zerbitzu-bazkide eta bazkide kolaboratzaileen 
zenbatekoa. Hala ere, aurreko seihilekoen 
joera hautsi da. Testuinguru ekonomikoa 
konplexua da egun, eta etorkizunari buruzko 
kezkak nagusi izan dira.

Hala ere, 3 zerbitzu-bazkide berri batu dira 
eta 12 finantziazio-eskaera jaso dira; guztira 
461.104,02 euro.

Zortzi foro eta dibulgaziorako gunetan 
parte hartu dugu, aurrez aurre zein online. 
Honako hauek dira nabarmentzekoak: 
Ribadeoko Merkatu Sozialaren Azokan, USC 
Gizarte Ekonomiaren Finantzaketa Foroan, 
Carballoko Udaleko Ekintzailetza Sozial eta 
Solidarioko Laborategietan eta Espazocoop 
Finantziazio Etiko eta Solidarioaren 
Topaketan.

2022ko lehen seihilekoan, 4 entitate 
bazkide berri batu dira, trantsizio-
hilabete batzuen ostean. Kredituari 
dagokionez, seihileko honetan eragiketa-
tasa ona ere berreskuratu da, eta guztira 
265.000 euroko eragiketak egin dira. 
Bereziki esanguratsuak dira 3 entitate 
kideri 18 kapitalizazio mailegu eman 
direla; guztira 165.000 euro. Entitateari 
zein bazkideari eman zaizkien mailegu 
hauek ezinbesteko garrantzia dute 
erakundeak eta haien finantza egiturak 
sendotzeko.

Entitate kolaboratzaileekiko harremana 
sendotu egin da lan-espazioak partekatuz 
eta, horrela, ehun eta lotura berriak eraiki 
ditugu. Zehazki, ekonomia eraldatzaileko 
hainbat entitateren egoitza eta lokaletan 
zuzenean lan egiteko bira bat egin da, 
hala euren egunerokotasuna Coop57ko 
kide diren entitateekin partekatzeko.

Era berean, seihileko honetan zehar 
sailaren batzarrak egin dira, berezko 
ditugun gardentasunaren eta parte-
hartzearen printzipioak betetzeko.

Urteko lehen seihilekoan, 4 zerbitzu-bazkide 
berri eta 8 bazkide kolaboratzaile batu dira. 
Finantza-arloari dagokionez, 5 mailegu 
eman dira: diru-laguntza aurreratzeko mai-
legu bat eta 4 kreditu-poliza, guztira 668.000 
euro. Euskal Herriko sailean inoiz eman den 
mailegurik handiena eman da.

Barne-egiturari eta jarduerei dagokienez, 
hainbat hitzaldi eta elkarrizketatan parte 
hartu dugu: REASek Bilbon antolatutako 

PrESStatzen programan, Mondragon Uni-
bertsitatean –Bilbon eta Irunen– Koop57ren 
ikuspegia azaltzeko hainbat ekitaldi eta 
mahai-ingurutan, Bergaran, Ehundu egitas-
moarekin Elizondoko Zutik ekitaldian eta, 
gainera, Iparraldeko Gure Irratian eta Goiena 
Komunikazio Taldean egindako elkarrizkete-
tan. Koop57ren iritziz, oso ekimen baliaga-
rriak dira eta eskertzekoa da proiektuaren 
berri eman eta zabaltzako espazio horiek 
izatea.

Seihileko honetan, Coop57 Aragón sailak Aragoiko Ekonomia 
Soziala Sustatzeko Plana diseinatzeko saioetan parte hartu du. 
Bidezko Merkataritzaren Lonjan parte hartu zen eta Ekonomia 
Solidarioaren Aragoiko Jardunaldiak sustatu ziren. Bertan, 
Aragoin Coop57 sustatu duten entitate nagusienetako bat 
omendu zen: Asociación para la Financiación Solidaria elkartea. 
Eskerrik asko guztiagatik!

Horrez gain, Aragoiko proiektuetako ordezkariekin mahai-
ingurua antolatu zen, kontsumo kolaboratiboa ekonomia sozial 
eraldatzaileko balioetatik jorratzeko. Batzarra baliatu genuen 
#RegularizaciónYa! kanpaina ezagutarazi eta babesteko.

2022ko lehenengo seihilekoan, 
entitate berri bat batu da, energia 
berriztagarriaren merkaturatze-alorrekoa: 
AstuEnerxia.

Jarduera sozial eta parte-hartzaile handia 
izan dugu urteko lehen seihileko honetan. 
Ohikoa denez, lurralde-saileko batzarrak 
eta batzorde sozial eta teknikoaren 
bilerak egin ditugu.
Horrez gain, hainbat ekitalditan 
parte hartu dugu: «Comercio Local y 

producción de cercanía» mahai-inguruan, 
aurrez aurre ospatu zen apirilaren 7an 
Avilés udalerrian; Asturieseko ekonomia 
solidarioaren webgunerako edukiak 
egiten parte hartu dugu; eta Coop57 
Asturiesen II. Topaketa Kooperatiboak 
prestatu genituen.

Bestalde, bazkideek hainbat bideo 
grabatu zituzten, Coop57 ezagutarazteko; 
Coop57 Asturiesen sare sozialetan daude 
ikusgai.

Lurralde-sailak
2022eko lehen seihilekoa

BAZKIDE KOLABORATZAILEAK, GUZTIRA 5.073 

 Andalucía  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 353  ZERBITZU-BAZKIDEAK 86

 Catalunya  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 3.165  ZERBITZU-BAZKIDEAK 677

 Galiza  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 199  ZERBITZU-BAZKIDEAK 63

 Madrid  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 463  ZERBITZU-BAZKIDEAK 92

 Aragón  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 464  ZERBITZU-BAZKIDEAK 67

ZERBITZU-BAZKIDEAK, GUZTIRA 1.073 

 Asturies  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 78  ZERBITZU-BAZKIDEAK 23

  Euskal Herria  BAZKIDE KOLABORATZAILEAK 196  ZERBITZU-BAZKIDEAK 46
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ANDALUCÍA
 4 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 277.500 €
 INBERTSIO-MAILEGUAK 118.000 €
 FAKTURAK ORDAINTZEA 15.000 €
 KAPITALIZAZIO-MAILEGUAK 4.500 €
 KREDITU-POLIZAK 140.000 €

KREDITU-POLIZAK: ASOCIACIÓN ACCIÓN POLITEIA | ASOCIACIÓN TRAPEROS 
HUELVA | FUNDACIÓN GIRASOL

EQUA INSERCIÓN
Gizarteratze-enpresa honen helburua da gizarte-bazterketa 
egoeran dauden pertsonen gizarteratze eta prestakuntza soziolaborala 
eskaintzea.

ASOCIACIÓN INCIDE
Irabazi-asmorik gabeko Malagako elkarte honen helburua 
da gizarte-bazterketaren aurka hezkuntzaren bidez borrokatzea, 
tolerantzia, demokrazia eta elkartasuna oinarri izango dituen gizartean.

OSEET S.COOP. AND
Gizarte-interesdun eta irabazi-asmorik gabeko kooperatiba 
honek garbiketa-zerbitzuak eskaintzen ditu, baita mendekotasunari 
arreta emateko zerbitzuak, prestakuntza eta kultura- eta kirol-ekimenen 
antolaketa ere.

ASOCIACIÓN ECOHERENCIA
Malagako elkarte honek ingurumen-hezkuntza, kontzientziazioa eta 
klima-larrialdiaren aurrean ekitea ditu helburu. Proiektu agroekologikoak, 
ekosistemak babestea eta lurraldea zaintzea ere barne hartzen ditu.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, SLL

  Fakturak ordaintzea 15.000 €
Arcos de la Frontera udalerriko lan-sozietate honek ekipamenduak 
eta altzariak egiten ditu haur-espazioentzat. Helburua da haurren 
beharrizanei erantzun eta berrikuntza pedagogikoa bultzatzea.

TRANSFORMANDO, S.COOP.AND

  Inbertsio-mailegua 110.000 €
  Kapitalizazio-mailegua 4.500 €

Ekintzaile-talde honek, kontsumo kritiko, arduratsu eta solidarioaren 
bidez, errealitatea eraldatzeko borrokatzea erabaki zuen.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS

  Inbertsio-mailegua 8.000 €
Andaluziako sindikatu, klase-sindikatu, antikapitalista, subiranista, 
internazionalista, feminista, ekologista, unitario eta asanblearioak 
Andaluziako herri langilearen emantzipazio sozialaren alde borrokatzen 
du. Maileguaren bidez, kontzertu solidario antierrepresiboa antolatzen 
lagunduko da. 

ARAGÓN
 2 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 754.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 754.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

KREDITU-POLIZAK: 2A VIA ACOMPAÑAMIENTO TERAPEÚTICO S. COOP | 
GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO BUENOS AIRES (ASDECOBA) | ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN 
GITANA DE ZARAGOZA | PUNTO DE APOYO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
COMUNITARIA, S. COOP. | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA | ASOCI-
ACIÓN DE DESARROLLO PARA EL CAMPO DE SALAMANCA ADECASAL | FEDE-
RACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS “SARACOSTA” DE ZARAGOZA (FABZ) 

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, S. COOP.
Ainetoko (Huescako) kooperatiba honek garagardoak eta 
bestelako edari naturalak egiten ditu. Proiektu hau oso errotua dago 
lurraldean eta helburu du udalerrian lanpostuak sortuz despopulatzea 
saihestea.

A COBIJO EN ZARAGOZA, S. COOP.
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba honen helburua da 
etxebizitza-eskubidea bultzatzea: arrazoizko prezioaz, ingurumenari 
dagokionez jasangarria, harreman komunitarioak sustatuko dituena eta 
komunitatea bera eta bertako pertsonak zainduko dituena.

ASTURIES
 1 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

ASTUENERXIA, S. COOP. ASTURIANA
Energia berriztagarriaren kontsumo-kooperatiba honek energia-
eredu jasangarriago baterantz, parte-hartzaileago baterantz eta 
ingurumenarekiko errespetua landuko duenarentzat egitea sustatu nahi du.

PAÍS VALENCIÀ
 1 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 60.000 €

 FAKTURAK ORDAINTZEA 60.000 €
COL.LECTIU DE JOVES DE LA COMA

Paternako elkarte honek gizarteko kolektibo txirotu eta 
zaurgarrienen marjinazio eta pobreziari erantzuna ematea du helburu. 
Lan-munduan txertatzeko Eguneko Zentro bat dute, baita baratze 
komunitario eta agroekologikoko proiektu bat ere.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

  Fakturak ordaintzea 60.000 €
Itsaso-teknikarien kooperatiba honek itsaso-jardueratarako eskolak, 
ikastaroak eta prestakuntza eskaintzen dute. Maileguaren bidez, 
Valentziako Generalitatearen Itsasoko Eskolekin egindako kontratuaren 
fakturak finantzatuko dira.

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

CATALUNYA
 19 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 8.846.853 €
 INBERTSIO-MAILEGUAK 1.186.620 €
 ALTXORTEGI-MAILEGUAK 220.000 €
 DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEA 1.876.852 €
 FAKTURAK ORDAINTZEA 25.000 €
 ETXEBIZITZA-MAILEGUAK 400.000 €
 LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUAK 1.511.000 €
 KREDITU-POLIZAK 3.627.380 €

KREDITU-POLIZAK: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | CON-
SELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | QUESONI, SCCL | ASSOCIACIÓ 
ALBA | SOCIETAT ORGÀNICA +10, SCCL | FEDERACIÓ TRANSFORMA PORTA 
- TRES65, SCCL | LLEURE QUALIA, SCCL | ÒMNIUM CULTURAL | SPRINT-
COOP, SCCL | ESPAI AMBIENTAL, SCCL | ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL | ASSO-
CIACIÓ PROHABITATGE | ASSOCIACIÓ PLÀUDITE TEATRE. ESPAI D’ARTS 
ESCÈNIQUES | ASSOCIACIÓ ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA | ASSOCI-
ACIÓ SOCIOCULTURAL L’ALTRE FESTIVAL | SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS 
ENERGÈTICS, SCCLP | ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT | ESCOLA GREGAL, 
SCCL | GRUP D’ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN TUSELL | ASOCIACIÓN POR LA 
PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, TAULA PER MÈXIC | FUNDACIÓ PRIVADA 
TRES TURONS | MINYONS ESCOLTES | GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA 
| E.I. FORESTERRA, SCCL | FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ | LA CARBONE-
RA LLIBRERIA, SCCL | CANDELA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I FEMINISTA, SCCL 
| ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC) | AFA ESCOLA JOA-
QUIM RUYRA | EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL | IACTA SOCIOJURÍDICA, 
SCCLP | FCCUC FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUA-
RIS DE CATALUNYA | NOU SET, SCCL | ANDRÒMINES EINES ASSOLIDES E.I. 
| ASSOCIACIÓ BIDÓ DE 9 BARRIS | GRUP COOPERATIU ECOS, SCCL | SOM 
CONFORT SOLAR, SCCL | COL·LECTIU PUNT 6, SCCL | SURTDECASA, SCCL 
| ASSOCIACIÓ BICIHUB | ASSOCIACIÓ ASPASIM | SOS RACISME CATALUNYA 
| ASSOCIACIÓ GENERA | EDUXARXA, SCCL | SPORA SINERGIES, SCCL | LA 
TREMENDA, SCCL | ENERGÍA POR LA IGUALDAD, SCCL (EPI) | LA SELVA, ECO-
SISTEMA CREATIU, SCCL

AVANTVA COOP, SCCL

  Lokalentzako maileguak 80.000 € 

Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba honek kosmetikoak egiten 
ditu. Lantegia eta laborategia partekatzen dute, artisau-kosmetiko 
ekologikoak egiteko. Azpiegitura erabiltzea behar dutenek ere espazioa 
erabil dezakete. Maileguak espazioa egokitzea finantzatuko du.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA CRISTALERIA
Irabazi-asmorik gabeko entitate hau Lleidan dago eta 2018an 
eratu zen. Kontakturik gabeko boxeo hezigarrian espezializatutako 
gimnasio soziala kudeatzen du, eta kirolaren bidezko laguntza 
sozioedukatiboa eskaintzen du. Zaurgarritasun-egoeran eta gizarte-
bazterketa egoeran dauden pertsonak dituzte helburu nagusitzat.

L’EROL, COMUNITAT D’EDUCACIÓ VIVA, SCCL
Familia eta hezitzaileek kudeatutako ikaskuntza-komunitate 
honek hezkuntza ulertzeko modu bera du, eta proiektuko kide guztien 
arteko lotura estua sustatzea du helburu. Maileguak hezkuntza-espazioa 
egokitzea finantzatuko du.

TRES CADIRES, SCCL
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba hobek kalitatezko 
artisau-likoreak egiten ditu. Lantegi bat daukate, beste proiektu 
agroekologikoekin batera, eta agroekologia eta ekonomia sozial 
eraldatzailea sustatzen dituzte lurraldean.

BAOWATT, SCCL

  Inbertsio-mailegua 32.000 €
Edonolako ekimenak antolatzeko zeharkako ekoizpen-zerbitzuak 
eskaintzen ditu kooperatiba honek. Sorkuntza-tailerra dute, kultura- 
eta sormen-alorreko artistek eta langileek diseinatuta. Maileguak 
azoka eta merkatuetan parte hartzeko egiturak erostea finantzatuko 
du.

ASSOCIACIÓ CULTURAL NAU BOSTIK
2015 urteaz geroztik, Sagrera auzoko Bostik fabrika zaharrean 
dagoen kulturgune hau kudeatzen du Nau Bostik elkarteak. Auzoko 
entitate, kolektibo, proiektu eta ekimenak egiten dira bertan, ekonomia 
sozial eraldatzailearekin lotuta daudenak.

DROP CAMPERS, SCCL
Masquefa udalerriko lan-kooperatiba honek karabanak diseinatu, 
eraiki, konpondu, saldu eta alokatzen ditu, baita beharrezko osagarri 
guztiak ere. Helburua da bidaiatzeko beste modu bat sustatzea.

WATTECO, SCCL
Trantsizio energetikorako tokiko komunitateak garatzen ditu 
kooperatiba honek, modu kolaboratibo eta parte-hartzailean eta, 
horretarako, herritarren partaidetza bultzatzea du helburu. Hala, 
proiektu berriztagarrien finantzazio kolektiboa eta gertuko merkataritza 
(txanpon birtualaren bidez) lagundu nahi ditu.

L’AFLUENT, SCCL

  Altxortegi-mailegua 50.000 €
  Inbertsio-mailegua 92.028 €

Kultura-zerbitzuak eta kultura-kudeaketa eskaintzen ditu kooperatiba 
honek, musika-ekitaldien ekoizpenera begira batez ere. Zuzeneko 
musika eskaintzen duten lokalen kudeaketa integrala ere eskaintzen 
dute. Maileguen bidez, alde batetik, kooperatibaren likidezia-
beharrizanak finantzatuko dira eta, bestetik, Bartzelonako Barts 
aretoaren kudeaketa abiaraziko da.

EL XUP-XUP ECOLÒGIC, SCCL
Ikastetxeetako eguerdietako espazioa kudeatzeaz arduratzen 
da kooperatiba hau, gertuko janari ekologikoa eginez eta, aldi berean, 
jasangarritasuna eta balioetan heztea oinarri hartuz.

LA BROSTADA, SCCL
Bràfim-eko (Tarragonako) nekazaritzako elikagaien sektoreko hiru 
enpresen arteko lankidetza-prozesuaren ondotik eratu zen kooperatiba 
hau, nekazaritzako elikagaien sektorea eraldatzeko ahaleginak batu eta 
sinergiak sortzeko.

BERRIA

BERRIA

BERRIA

NOVABERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

11.497.457 €
EMANDAKO MAILEGU BERRIAK

2021eko lehen seihilekoa 
Zerbitzu-bazkide berriak 

eta mailegu berriak
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CLUB GIMNASTIC TERRASSA

  Inbertsio-mailegua 202.377 €
Club Gimnàstic Terrassa irabazi asmorik gabeko entitatea da, eta 
gimnasia artistikoa, erritmikoa eta tranpolin-gimnasia modalitate eta 
maila guztietan irakasteko lekua da. Espezialitate horien barruan, hiriko 
gimnasio garrantzitsuena da. Maileguaren bidez, gimnasia-jarduerak 
egiteko zentroa egokitzea finantzatuko da.

ASSOCIACIO UN CASAL EN MARXA  
“LA TAFANERA”

  Inbertsio-mailegua 30.000 €
Dinamizazio komunitario, sozial eta kulturalerako espazio hau 
Terrassako kolektibo antikapitalisten elkarlaguntzarako harremanak 
sortzeko beharretik eratu zen. Maileguak espazioa egokitzea 
finantzatuko du.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE 
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA 
(FCCUC)

  Inbertsio-mailegua 45.000 €
Kataluniako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kooperatiben 
Federazioak Kataluniako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kooperatibak 
batu eta ordezkatzen ditu. Maileguaren bidez, Federazioaren eraikina 
hobetzeko inbertsio-beharrizanak finantzatuko dira.

L’OLIVERA, SCCL

  Inbertsio-mailegua 450.000 €
Lan- eta gizarte-ekimeneko kooperatiba honek landa-munduan egiten 
du lan. Ardo eta olio ekologikoak egiten dituzte, zailtasunak dituzten 
pertsonak batuz, hainbat gaitasunetako pertsonak proiektu komun 
baten zerbitzura ipiniz. Maileguaren bidez, entitatearen finantza-egitura 
berrantolatuko da, eta kooperatibaren jarduera garatzek beharrezko 
inbertsioak egingo dira.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP

  Inbertsio-mailegua 5.700 €
Energia berriztagarrietan espezializatutako energia-zerbitzuko 
ingeniaritza. Lan-arlo nagusiak dira: aholkularitza, proiektu exekutiboak, 
prestakuntza, laguntza teknikoa eta energiaren alderdi sozialetan 
zuzenean esku hartzea. Maileguaren bidez, material informatikoa 
erostea finantzatuko da.

CULTURA 21, SCCL

  Inbertsio-mailegua 20.000 €
Lan-kooperatiba honek kultura-kudeaketa eta -dinamizazioa ikuspuntu 
aktibotik egiten ditu. 2011 urteaz geroztik, hainbat kultura-arlo 
eta adierazpenetan publikoaren eta kultura periferikoaren arteko 
hurbilpena sustatzen dute. Maileguak espazio berria egokitzea 
finantzatuko du.

CAL CAMAT

  Inbertsio-mailegua 47.076 €
Proiektu agroekologiko honek bestelako kontsumo-aukera eskaintzen 
du, tokiko lekale eta zerealak ekoitziz. Maileguaren bidez, makineria 
erosi eta instalatuko da, proiektuaren lantegia izateko asmoz.

QUÈVIURE, SCCL

  Inbertsio-mailegua 26.000 €
Kontsumo arduratsuko handizkako banatzaile honek kontsumitzaileen 
eta ekoizleen topagune izan nahi du, lehenengoen kontsumoa eta 
bigarrenen lana sustatuz. Maileguaren bidez, hozkailu berri bat erostea 
eta instalatzea finantzatuko da.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

  Inbertsio-mailegua 72.500 €
Hiri-sorkuntza, hiri-artea eta parte-hartze soziala helburu duen kultura-
proiektua da. Argitalpenak egin eta beraien arte-artxibategi eta -funtsa 
dute. Maileguak biltegiaren espazioa egokitzea finantzatuko du.

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

  Inbertsio-mailegua 50.000 €
Kataluniako natura-ondarea ikertzen eta kontserbatzen du entitate 
honek. Horretarako, lurraldea zaindu eta ekonomia berdea sustatzen 
du. Maileguaren bidez, informazioaren teknologiak ekoizpen 
agroekologikoetan txertatzeko proiektu bat finantzatuko da.

BICICLOT, SCCL

  Inbertsio-mailegua 19.120 €
Lan-kooperatiba honek bizikleta erabiltzea sustatzen du, garraiobide 
ekologikoa, merkea, osasuntsua eta mugikortasun jasangarriaren 
aldekoa delako. Maileguaren bidez, bizikleta-kargak eraikitzeko hainbat 
material erostea finantzatuko da.

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

  Inbertsio-mailegua 96.000 €
Seu d’Urgell udalerriko zentro sozial honek balio antifaxistak, 
antiarrazistak eta feministak ditu oinarri. Eraldaketa sozialaren alde 
egiten duten entitate eta kolektiboek osatzen dute. Maileguaren bidez, 
entitatearen lokala erosiko da.

ASSOCIACIÓ ALBA

  Inbertsio-mailegua 900.000 €
Gizarte-ekimeneko entitate honek arreta integrala eskaintzen die 
bazterketa-egoeran dauden kolektiboei. Maileguaren bidez, Vall del 
Corb landa-ingurunean baliabide-zentro bat eta bizitza autonomo eta 
zahartzaro aktiborako zentro bat eraikitzea finantzatuko da.

CASTELLERS DE SANT CUGAT DEL VALLES

  Inbertsio-mailegua 60.000 €
1996 urtean eratu zen entitate hau eta erabat sendotuta dago Sant 
Cugat udalerriko elkarte-ehunean. Berrehun pertsonak osatzen dute, 
udalerriko tradizio diren castellak egitea helburu. Maileguaren bidez, 
entitatearen lokala egokitzea finantzatuko da.

COOPERATIVA INTEGRAL EL ROSER, SCCL

  Inbertsio-mailegua 300.000 €
Ikaskuntza-komunitate autogestionatu hau familiek eta profesionalek 
osatzen dute. Helburu dute norbanakoen ahalduntzea bultzatzea, 
gizartearen guztizko eraldaketa lortzea xede. Maileguaren bidez, 
entitatearen lokala indarrean dagoen araudira egokitzea finantzatuko da.

EUSKAL HERRIA
 4 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 668.000 €
 DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEA 18.000 €
 KREDITU-POLIZAK 650.000 €

KREDITU-POLIZAK: GOIENER, S.COOP | ASAKEN, S.COOP | HIRITIK AT, KOOP. 
ELK. TXIKIA | IRULE ZERBITZU JURIDIKO ETA PSIKOSOZIALA KOOP. ELK. 
TXIKIA

GOIENER
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba honen jarduera nagusia  
% 100 berriztagarria den elektrizitatea merkaturatzea da eta, 
horretarako, tokiko sareen arteko lana eta lankidetza bultzatzen ditu.

IRULE ABOKATUAK
Zerbitzu juridiko eta psikosoziala ikuspuntu feministatik garatzen 
dute, ohiko abokatutza edo jardun juridikoa beste modu batera aurrera 
eramateko.

FINACOOP NOUVELLE-AQUITAINE
Aholkularitza juridiko, kontable eta finantzarioa eskaintzen ditu 
kooperatiba honek. Horrez gain, enpresa txiki eratu berriei laguntzeko 
zerbitzuak eskaintzen ditu. 

BERRIA

BERRIA

BERRIA

CENTDEU, SCCL
Bigarren mailako kooperatiba berri honen helburua da Sabadell 
udalerriko eta inguruetako ekosistema kooperatiboa bultzatzea. 
Ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak sortu eta hazten laguntzea 
helburu du, baita interkooperaziorako espazio izan ere.

LA RURAL DE COLLSEROLA
Gertuko elikagai ekologikoak ekoiztu eta banatzeko lan-
kooperatiba hau Collserola mendilerroko Parke Naturalean dago. Era 
berean, proiektuaren helburua da prestakuntza- eta kultura-jarduerak 
proposatzea, agroekologiarekin, hezkuntza librearekin eta ekonomia 
sozialarekin lotuta. 

ASSOCIACIÓ ESPAI XARXA  
PROJECTE Q (QWERTY)

Sortu berri den elkarte honek espazio komunitario LGTBIQ+ ireki nahi 
du Bartzelonan. Hala, mugimenduaren erreferente izan eta bertan 
dinamizazio eta osasun komunitariorako proiektuak garatu nahi ditu; 
LGTBIQ+ mugimenduaren kultura, arte eszeniko eta aisialdirako espazio 
bihurtzea du helburu. 

ASSOCIACIÓ LA TEULADA
Tarragonako ESEko entitateek sortutako elkarte hau hirian tokiko 
ekosistema indartu eta artikulatzeko beharrizanetik sortu zen.

ZUMZEIG CINECOOPERATIVA, SCCL
Gertuko eta irabazi-asmorik gabeko kultura-kooperatiba hau 
hirurehun pertsonatik gorako oinarri sozialak osatzen du. Hausnarketa 
eta aisialdirako espazio honek zineman independentearen filmak 
ematen ditu jatorrizko bertsioan, eta ekimen artistiko, sozial eta 
solidarioak ere sustatzen dira bertan.

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatiba honek egungo 
ingurumen-krisiari aurre egiteko ekimen herritarra da. Kontsumorako 
energia-komunitate hau irabazi-asmorik gabekoa da, eta energia-
trantsizio jasangarriko eredurantz egitea du helburu.

COOPERATIVA SANTPERENCA  
D’ENERGIA SOSTENIBLE, SCCL (COSPES)

Irabazi-asmorik gabeko kontsumo-kooperatiba honen helburua da Sant 
Pere de Torelló udalerrian energia-trantsiziorako prozesua bultzatzea. 
Energia-efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran oinarritutako 
energia-kontsumoa lortzea du xede.

LA SOBIRANA, SCCL
Irabazi-asmorik gabeko lan-kooperatiba hau 2018an eratu 
zen, ratafia edariaren eta etxeko likoreen kultura transmititu eta 
berreskuratzeko. Hala, likoreak egin eta merkaturatzen dituzte, eta 
gidatutako jarduerak antolatzen dituzte.

COS, COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

  Altxortegi-mailegua 120.000 €
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba mutualista hau elkarlaguntza 
eta elkartasuna oinarri eratu zen, parte hartzen duten denen osasun 
integralerako proiektua sortzea helburu. Maileguak entitatearen 
likidezia-beharrizanak finantzatuko ditu.

QUESONI, SERVEIS INTEGRALS  
PER A L’ESPECTACLE, SCCL

  Altxortegi-mailegua 50.000 €
  Inbertsio-mailegua 94.817 €

Kooperatiba honek kultura-arloko zerbitzuak eskaintzen ditu: ekitaldiak, 
kultura-programazioa, zerbitzu artistikoak eta soinu, argiztapen eta 
ikus-entzunezko teknikarien zerbitzuak. Maileguen bidez, alde batetik, 
kooperatibaren likidezia-beharrizanak finantzatuko dira eta, bestetik, 
Bartzelonako Barts aretoaren kudeaketa abiaraziko da.

LA RAVAL, SCCL

  Etxebizitza-mailegua 400.000 €
Manresa udalerriko etxebizitza-kooperatiba honek helburu du 
hiriguneetan etxebizitza-eredua ez espekulatzailea sustatzea, erabilera-
eskubidean oinarrituko dena. Maileguaren bidez, lursaila egokitzeko 
obrak abiaraztea finantzatuko da.

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

 5 MAILEGU BERRI

ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA 36.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamizazio sozial eta komunitarioa
FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA 30.567,12 € Ajuntament de Barcelona Kudeaketa zibikoa

FORMACIÓ I TREBALL 500.000,00 € Generalitat de Catalunya Gizarte- eta lan-inklusioa
ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ 300.000,00 € Generalitat de Catalunya Gizarte- eta lan-inklusioa

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 3.000,00 € Diputació de Barcelona Herri-kultura sustatzea
RECURSOS D’ANIMACIÓ 
INTERCULTURAL (RAI) 14.600,00 € Generalitat de Catalunya Gazte-elkarteak sustatzea

WATTECO, SCCL 20.000,00 € Generalitat de Catalunya Ateneu Kooperatiboen sarea
ESPAI BROTES, SCCL 36.000,00 € Ajunt. de L’Hospitalet de Llobregat.Familia-osasuna

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS 
DE CIRC DE CATALUNYA 90.000,00 € ICUB Kudeaketa zibikoa

FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 39.360,00 € Ajuntament de El Prat Herri-kultura sustatzea
ASSOC. PROMOTORA CENTRE CULTURA 

DONES FRANCESCA BONNEMAISON 35.000,00 € ICUB Kultura eta feminismoa sustatzea

ASSOCIACIÓ ATENEU 
POPULAR ZONA FRANCA 20.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamizazio sozial eta komunitarioa

BAOWATT, SCCL 25.000,00 € Ajuntament de Cassà de la Selva Herri-kulturako ekimenak
FEDERACIÓ CATALANA DE 

VOLUNTARIAT SOCIAL 109.000,00 € Generalitat de Catalunya Herritarren parte-hartzea indartzea

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL 56.696,00 € Generalitat de Catalunya Ateneu Kooperatiboen sarea
CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 30.000,00 € Ajuntament de Barcelona Ijito-kultura eta -kantua sustatzea

FUNDACIÓ PRIVADA ARED 133.864,00 € Generalitat de Catalunya Gizarteratzea eta laneratzea
CULTURA 21, SCCL 18.000,00 € ICUB Kultura kritikoa eta kultura-azoka

ASSOCIACIÓ ADEFFA 40.000,00 € Generalitat de Catalunya Kataluniako naturaguneak babestea.
MARTINET SOLIDARI 19.265,00 € Ajuntament de Barcelona Herri-hezkuntza

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL 25.500,00 € Generalitat de Catalunya Tokiko kontsumoa sustatzea
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 170.000,00 € Generalitat de Catalunya Kataluniako Ijitoak Prestatu eta Sustatzea

FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 150.000,00 € Generalitat de Catalunya Gazteen asoziazionismoari eta buruko osasunari 
laguntzea

 DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEA ETA FAKTURAK ORDAINTZEA



informazio buletina 42 informazio buletina 4214 15
2022eko lehen seihilekoa 2022eko lehen seihilekoa

da
tu

ak

ba
zk

id
ea

k e
ta

 m
ai

le
gu

ak

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Funts propioak 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 3.075.852 3.131.787

Maileguak bermatzeko funtsak 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 435.239 443.240

 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 48.564.705 50.088.342

GUZTIRA  32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796 53.663.369

Zerbitzu-bazkideen eta bazkide kolaboratzaileen   
ekarpenak
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 2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Epe labur eta luzeko inbertsio-maileguak 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 568.547 1.443.620

Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 6.033.630 1.911.000
Kreditu-polizak eta altxortegi-maileguak  931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 8.940.065 5.962.381

Finantziazioak aurreratzea  4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 5.284.146 2.001.456
Kapitalizazio-maileguak 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 234.839 179.000

Energia-maileguak - - - - 1.018.262 2.201.900 0
EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 23.263.127 11.497.457

MAILEGUEN SALDO BIZIA 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 30.755.585 32.889.636

ATERI 7 ESE, KOOP. S.
Kontsumo-kooperatiba honek ekonomia sozial eraldatzailea sektore 
eta modu guztietan sustatzen ditu Euskal Herrian, bereziki Egia auzoan.

GARAU KOOP. ELK. TXIKIA

  Diru-laguntzak aurreratzea 18.000 €
Edari begetalak tokiko lehengai ekologikoekin egiten ditu kooperatiba 
honek. Bergaran dago, Debagoienan. Maileguaren bidez, Eusko 
Jaurlaritzaren Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak emandako diru-
laguntzaren zenbatekoa aurreratuko da.

GALIZA
 3 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 461.104 €

 INBERTSIO-MAILEGUAK 54.000 €
 DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEA 6.604 €
 KAPITALIZAZIO-MAILEGUAK 9.500 € 

 KREDITU-POLIZAK 391.000 €
KREDITU-POLIZAK: NUMAX, S. COOP. GALEGA | ABELURIA, S. COOP. GALEGA | 
CIDADANIA REDE DE APLICACIONS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA | SOS RACISMO 
GALICIA | 7H S. COOP. GALEGA | O CABLE INGLÉS, S. COOP. GALEGA | AVENTEI-
RA, S. COOP. GALEGA | UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

A TALANGREIRA DO BEQUE, S. COOP. GALEGA
Autoenplegu kolektiborako proiektu kooperatibo honek kiroldegi 
eta aisialdirako espazioa dinamizatzen du. Gunearen titulartasuna 
udalarena da eta bertan garatzen dira ostalaritza-jarduerak, aterpe 
turistikoa, kirol-pistak alokatzea. Horrez gain, hainbat ekimen (sozialak, 
kiroletakoak zein kulturak) antolatzen dira.

NOSA ENERXÍA, S. COOP. GALEGA
Kontsumo-kooperatiba honek energia-kudeaketa eredu berri 
baten alde egiten du, oinarri izan ditzan energia berriztagarriak, energia-
efizientzia, tokiko ekonomiaren sustapena eta gardentasun eta kudeaketa 
demokratikoa.

MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba honek haurrentzako 
jarduerak, natura eta kultura-ondarea uztartzen ditu. Era beran, bizitza 
jasangarriak, errespetuzkoak eta osasuntsuak sustatzen ditu.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.
Justizia sozialaren eta giza eskubideen alde lan egiten du elkarte 
honek, eta arreta berezia eskaintzen dien migratzaile eta emakumeei, 
Maileguaren bidez, Galiziako Xuntak emandako diru-laguntzaren 
zenbatekoa aurreratuko da.

ASOCIACION ARRAIANAS

  Diru-laguntzak aurreratzea 6.604 €
Asociación que trabaja para la justicia social y los derechos humanos, 
con especial atención a colectivos migrantes y a mujeres. El préstamo 
avanza el importe de una subvención de la Xunta de Galicia.

STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA

  Kapitalizazio-maileguak 9.500 €
Elektronika profesionaleko soluzioak garatzen ditu, honako arlo 
hauetan: telekomunikazioa, ozeanografia, Lurraren Zientziak, industria-
kontrola eta energia-efizientzia. Maileguaren bidez, kooperatibaren 
kaudimen finantzarioa sendotzeko kapitalizazioa finantzatuko da.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GALEGA

  Inbertsio-mailegua 29.000 €
Artatxiki-irin ekologikoa ekoizten du kooperatiba honek. Horrez gain, 
nekazaritza ekologikoarekin eta ingurumenarekin lotutako gaien 
inguruko ikerketa ere bultzatzen du. Maileguaren bidez, jarduera 
produktiboa egiteko beharrezko inbertsioak finantzatuko dira.

MULLERES COLLEITEIRAS, S. COOP. GALEGA

  Inbertsio-mailegua 25.000 €
Etxeetan eta jatetxeetan erabilitako olioa jaso, bildu eta berrerabiltzea 
du helburu kooperatiba honek. Maileguaren bidez, kooperatibaren 
ohiko jarduerarako furgoneta bat erosiko da.

MADRID
 4 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 EMANDAKO MAILEGU BERRIAK GUZTIRA 265.000 €
 INBERTSIO-MAILEGUAK 85.000 €
 KAPITALIZAZIO-MAILEGUAK 165.000 €
 KREDITU-POLIZAK 180.000 €

KREDITU-POLIZAK: SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUA-
DALAJARA | FUNDACIÓN ENTRETANTOS

ASOCIACIÓN ESPACIO  
AFROCONCIENCIA (ESPACIO AFRO)

  Inbertsio-mailegua 85.000 €
Elkarte honek proposamen artistiko, kultural eta politikoa aurkezten 
du, Afro errealitateak aldarrikatzea oinarri. Erdigunean kokatzen ditu 
gizartearen aniztasun etnikoa eta arraziala, gizarte inklusiboagoa 
lortzeko asmoz. Maileguaren bidez, “Conciencia Afro” Kulturgunean 
abiaraziko da Madrilen.

ECONOMÍAS BIOREGIONALES
Elikagai-, gizarte- eta ekonomia-berrikuntzarako lan egiten 
du elkarte honek. Horretarako, ekonomia zirkularra eta hondakinen 
zirkulu bertutetsuak sustatzen ditu, baita trantsizio agroekologiko eta 
energetikoko prozesuak bultzatu ere.

CLUB DEPORTIVO LA FABRIKA VALLEKAS
Kontaktuko kirolak praktikatzeko gunea da, kirol horiei eman 
ohi zaien interpretazioaz harago. Kirolak adiskidetasun-balioetan eta 
on komunean oinarrituta irakasten eta praktikatzen dira eta auzoa 
hobetzen laguntzea du helburu.

LA CABRA TIRA AL JERTE
Cácereseko Valle del Jerteko kooperatiba honek esne-ekoizpena 
eta ahuntz-abeltzaintza berreskuratzea du helburu. Horretarako, 
kalitatezko artisau-gaztak eta esnekiak ekoizten dituzte.

HELICONIA, S. COOP. MAD.

  11 kapitalizazio-mailegu 110.000 €
Gizarte- eta ingurumen-aholkularitza hau 2004an eratu zuen 
diziplina anitzeko lantalde batek. Demokratikoki kudeatzen da eta 
ekonomia sozial eraldatzailearen balioak ditu oinarri. Maileguaren 
bidez, entitatearen berezko funtsak indartuko dira. Horretarako, 
kooperatibaren bazkideentzako kapitalizazio-maileguak eman dira.

LA OVEJA NEGRA TABERNA VEGANA, S. COOP. MAD.

  3 kapitalizazio-mailegu 15.000 €
Lan-kooperatiba antiespezista hau queer identitateek osatzen 
dute nagusiki. Helburu du beganismoa kontsumitzaileei hurbiltzea. 
Maileguaren bidez, entitatearen berezko funtsak indartuko dira. 
Horretarako, kooperatibaren bazkideentzako hiru kapitalizazio-mailegu 
eman dira.

VORTEX DIMENSIÓN DIGITAL, SLL

  40.000 € en 4 préstamos de capitalización

Lan-sozietate honek hamar urte baino gehiagoko esperientzia du 
informazioa eta dokumentazioa tratatzen, eta enpresa eta ekimen txikia 
digitalizatzen lagundu nahi du. Maileguaren bidez, entitatearen berezko 
funtsak indartuko dira. Horretarako, kooperatibaren bazkideentzako lau 
kapitalizazio-mailegu eman dira.
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FOESSAren txostenaren azken datuen arabera, bizitegi-
bazterketak Kataluniako etxeen % 29,4ri eragiten dio, 
eta herritarren % 35,3ri. Testuinguru horretan, ezinezkoa 
da askorentzat etxebizitza bat eskuratzea, edo merkatuak 
inposatutako prezioen araberako alokairua ordaintzea. Egoera 
horren ondorioz, gero eta pertsona gehiago daude bizitegi-
parketik baztertuta, osasungarritasunik gabeko baldintzetan 
(hezetasun-maila altua, zikinkeria, usainak), segurtasunik 
gabeko etxebizitzetan, infraetxeetan (berralokatutako edo 
okupatutako pisuetan) edo marjinaltasun-egoeran, ez dutelako 
erroldatzeko edo komunitate-zerbitzuak jasotzeko aukerarik.

Hori dela eta, beharrezkoak dira egiturazko irtenbideak, baina 
baita elkarlaguntzarako sortutako ekimenak ere, bidezko eta 
arrazoizko prezioak eta ekonomia sozial eraldatzaileko balioak 
uztartuko dituztenak. Horixe da, hain zuzen ere, Reus hiriko 
Llars Familiars kooperatibak duela zazpi urtetik hona egiten 
duen lana. Alternatibak sortu nahi ditu, etxebizitza-eskubidea 
egia bihurtzeko. Proposamena bera ere berritzailea da: 

gizarte-ekimeneko etxebizitza kooperatiba da, etxebizitzak 
–erabiltzeko emandakoak, norbanakoek alokatutakoak edo 
jabetzakoak– lortu eta berreskuratzen ditu eta erabilera-
lagapen erregimenean eskaintzen dizkie bazkideei. Arrazoizko 
prezioetan eskaintzen dira –235 eta 350 euro artean–, gizarte-
bazterketa egoeran egon eta higiezinen logika espekulatibotik 
urrun dauden pertsonei zuzenduta.

Ekimena handitu nahi du proiektuak, itxaro-zerrenda luzea 
kontuan hartuta, eta Reuseko Carme auzoko Estel kaleko 
eraikina osotasunean eta energetikoki birgaitzea sustatu 
nahi du. Ekimenaren bidez, etxebizitza eskaini nahi die 
zaurgarritasun larriko egoeran dauden bost familiari, 
bereziki guraso bakarreko emakumeei, bizitegi-bazterketa 
zuzenean jasaten dutenak baitira. 

Estel birgaitu dezagun ekimenak, gainera, degradatutako 
auzoa dinamizatzea du xede, baita gizarte-, energia- eta 
ekonomia-jasangarritasuna lortzea ere. Era berean, etxebizitza-
eskubidearen aldeko borrokan familiak ahalduntzea sustatu 
nahi du; egunero urratzen baita etxebizitza-eskubidea.

Estel birgaitu dezagun!  
etxe kooperatiboak sortzeko proiektu berria

“Natura gara, eta biosferatik kanpoko bizitzan pentsatzea 
kultur eraikuntza okerra eta inozoa besterik ez da” 
[ Yayo Herrero ]

LLARS FAMILIARS etxebizitza-kooperatibak eta COOP57 FUNDAZIOAk finantziazio solidario eta 
komunitarioko kanpaina abiarazi dute. Proiektuaren helburua da etxebizitza merkatu espekulatzailearen 
logikatik ateratzea eta gizarte-bazterketa egoeran dauden familien etxebizitza-eskubidea bermatzea.

Egin zuk ere ekarpena proiektuari 
eta elkarrekin posible egingo dugu!

https://estel.coop57.coop

Esku-hartze honek egoera 
bereziki ahulean dauden bost 
familiari bizitokia bermatuko die

https://coop57.coop

finantza zerbitzu
etiko eta solidarioak


