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2020ko udaberriaz geroztik, COVID-19ren pandemiak goitik behera aldatu ditu
gure bizitzak, eta jende asko aterperik gabe utzi du. Urtean zehar, ekonomiak
eragin desberdina izan du, jarduera-sektorearen arabera. Zehazki, bigarren
hiruhilekoan gelditu egin zen, eta sektore eta lanpostu askotan izan zuen
eragina. BPG-a %11 jaitsi da eta langabezia %16-tik gora kokatu da.
Egia da, oraingoz, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek saihestu
egin dutela kopuru horiek okerragoak izatea, baina, era berean, aldi baterako
langile asko eta soldata txikienak zituztenak lan-merkatutik bota egin dituzte.
Lan-krisia dagoenean, ondorio negatibo gehienak gizarteko geruza ahulenen
lan-jarduerek jasaten dituzte. Hala, langabezia-datuak %18-koak dira emakumeei dagokienez (gizonen %14-rekin alderatuta), eta %40-koak 25 urtetik
beherakoei dagokienez. Migratzaileen kasuan, 2020an 2019an baino %37
langabe gehiago zeuden.
Etxean konfinatu gaituzte, etxerik ez dutenengan pentsatu gabe. Eta
sistemaren mekanismoek areagotu egiten dute arazoa, modu kriminalean,
baita egungo testuinguruan ere: 30.000 etxegabetze 2020an, Espainiako
estatuan. Egunean 80 kaleratze baino gehiago.
Krisi bakoitzetik desorekatuago ateratzen gara. Eta ez da birusaren errua.
Sistema sostengatu egiten da, ahulenen bizkarretan.
Sistemaren beste aldea: milmilioidunen kopurua %30 handitu zen 2020an,
2.755 pertsonara iritsi arte, eta horietatik %86-ak dirutza handitu du azken
urtean. Guztira, 13 bilioi dolar dituzte denen artean. Espainiako BPG 1,3 bilioi
dolarrekoa da, eta eurogune osokoa, 11,3 bilioi dolarrekoa. Dena esanda dago.
Abal publikoen formularen bidez, bereziki Kreditu Ofizialeko Institutuaren
abalen bidez, 120.000 milioi euro baino gehiago bideratu dira maileguetara
pandemiaren garaian, enpresei likidezia emanez eta askok funtzionatzen
jarraitzea ahalbidetuz, momentuz. Baina zorraren pilaketaren eta laguntza
zuzenen arteko oreka oso txarra izan da. Oso egoera zaila eragin dezake datozen
urteetan, enpresa askoren bideragarritasuna kolokan geratuko baita zor baten
itzulketak baldintzatuta, zor hori ezin baitute kasu guztietan beren gain hartu.
Maileguak itzultzen ez badira, finantza publikoek hartuko dituzte beren
gain galerak. Ohiko bankuekin gertatzen den bezala, galerak sozializatu
eta irabaziak pribatizatu egingo dira.
Ildo horretan, balantzea ohikoa da: Espainiako bankuek 2.600 milioi euro
irabaziko dituzte interesetan, Estatuak bermatutako maileguengatik
soilik. Baina, nola jokatuko du banku espekulatzaileak abal publiko horiek
desagertzen direnean? Finantziazioa ematen jarraituko dute? Edo esaera hau
aplikatuko dute: banku batek aterkia ematen dizu eguzkia dagoenean eta
kendu egiten dizu euria egiten duenean? Aurrekariak ez dira oso pozgarriak.
Coop57, aldiz, ekonomia solidario eta eraldatzailearen zerbitzura dagoen
tresna komunitarioa da. Kooperatibaren jardueraren oinarria ez da onura
ekonomikoa, onura kolektiboa baizik. 2020an, gure obsesioa, batez ere,
hauxe izan da: erantzuna ematea.
Ekonomia eraldatzailearen beharrei erantzutea, pertsonetan oinarritutako
ekonomia eraikitzen baitu. Coop57ko bazkideen errealitate berrietara
egokitzen saiatzen da, tresna baliagarria izan dadin. Tresna hori beraiena
da, eta beraz, beraien interesen alde egiten du, eta ez akziodunen interesen
alde, zeinek bere burua identifikatu gabe, egindako jarduerari, hauek egiteko
baldintzei eta horrek guztiak dituen ondorioei garrantzia eman gabe etekina
bilatzen duten. Coop57n, berriz, horixe da gure ekintza gidatzen duen muina.
Zifratan esanda: 2020an, 100 mailegu baino gehiago birfinantzatu dira, 4,5
milioi eurorekin, eta 271 mailegu berri eman dira, 17’6 milioi eurorekin.
Coop57tik argi dugu, inoiz baino gehiago, pertsonentzako ekonomia
eraiki behar dela, ingurunea errespetatuko duena eta inor atzean utziko
ez duena. Eta herritarren aurrezpena ekoiztu eta kontsumitzeko beste
modu bat eraikitzen duten proiektuak finantzatzera bideratu behar
dela; hau da, mundu guztiaren beharrei erantzutera bideratutako eredu
ekonomiko eta produktiboa garatzera.
Borroka eta erresistentzia urteak datoz. Alternatibak eraikitzekoa eta
finkatzekoa. Ekonomia solidariotik ondo pentsatu behar dugu zer erantzun
eman nahi dugun eta nora jo nahi dugun. Ezinbestekoa da elkartasunaren,
lankidetzaren, adimen kolektiboaren eta komunitatearen printzipioetatik
egitea.

2020 urtearen itxiera

Egokitzeko urtea,
aurrera egiteko urtea
Pandemia-garaian, aurreikuspenak inoiz baino likidoago bihurtu dira, eta errealitate berrietara
egokitzeko gaitasuna azkartu. 2020 urtea goitik behera aldatu zuen ezusteko hark. Prozesu sozialak,
teknikoak, ekonomikoak eta politikoak inoiz baino azkarrago egokitu genituen,eta prozesuak eta
erabakiak kolektiboan hartzeari eutsi, Coop57ren ezaugarri nagusi baitira. 2021erako plangintza,
testuingurua gorabehera, betiko asmo berarekin eraiki da eta urtean zehar lantzeko ildo nagusiak eta
lehentasunak finkatu ditu.

2020ko datuak

Bazkide kolaboratzaile berriak guztira
Zerbitzu-bazkide berriak guztira
Emandako mailegu berriak guztira
Emandako maileguen balioa
Maileguen saldo bizia (2020/12/31)
Hazkundea, aurreko urtearekin alderatuta
2020: ezohiko
urte baten balantzea
Ohiko zereginekin ekin genion urteari,
lehen hiruhilekoan dagozkigun batzarrak
egin genituen, eta plangintza eta
aurrekontua onartu. Oro har, indarra
hartzen ari ginen, beste urte batez
eraldaketa sozial eta ekonomikoaren alde
lanean jarraitzeko.
Martxoan goitik behera aldatu zen dena.
Bat-batean, etxean giltzapetuta geunden. Ezin
irtenda. Lanera joan ezinik, lagunak, familia,
lankideak ikusi ezinik. Mundua aldatu egin
zen, baina ez genekien oraindik zenbateraino.
Ezinezkoa izango zen gure bizitzak eta gure
giza, emozio eta lan harremanak ordura
artekoak bezalakoak izatea.
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Zaila da gogoratzea gauzak hain azkar
gertatzen direnean, baina, hasiera
batean, COVID-19ren prebentzio-neurriak
hamabost egunerako jarri genituen. Oro
har, uste genuen halako egoerak ezin zuela
asko iraun. Iruditu zitzaigun hori behinbehinekoa izango zela, eta laster itzuliko
ginela aurreko egoerara. Apurka-apurka
ulertu genuen egoera berriak guztia irauliko
zuela.
Coop57n, ohi bezala, oinarri sozialaren
erantzuna berehalakoa izan zen, sakona,
konprometitua eta solidarioa. Lanorgano eta batzordeetako kideek, baita
talde teknikoak ere, gogor lan egin zuten
prozesu sozial, tekniko, ekonomiko eta
politikoak ahalik eta azkarren eta kalitate
handienarekin egokitzeko. Esaldi bat
genuen buruan: Coop57k erantzun egin

404
79
271
17.568.907 €
25.370.095 €
+17%
behar du. Tresna erabilgarria izaten jarraitu
behar genuen, gizarte mugimenduen
eta ekonomia sozial eraldatzailearen
zerbitzura. Coop57k eta Fundazioak
bazekiten beharrezkoa zela beren indarrak
bideratzea pandemiaren krisiak eragindako
behar berriei erantzuteko.
Bi hilabetetan 4,5 milioi eurotik gorako
100 kreditu inguru birfinantzatu ziren,
eta kuotak itzultzea atzeratu zen,
egungo egoera leheneratu arte. Era
berean, eguneroko funtzionamenduak
aurrera jarraitu behar zuen, bai bazkide
kolaboratzaileen alta berriak zein
kapitalaren ekarpen berriei dagokienez,
baita zerbitzu-bazkide berrien ebaluazio eta
onespenari eta mailegu berriei dagokienez
ere. Lurralde-sail bakoitzeko batzorde
sozial eta teknikoek eta udalek modu

parte-hartzaile, demokratiko eta gardenean
funtzionatzen jarraitzeko modua aurkitu
zuten, urrunetik bazen ere. Ikusgarria
izan zen Coop57ren funtzionamendurako
funtsezkoak diren erakunde eta pertsona
guztien parte hartzea.
Egitura teknikoetako langileentzat bizitza
pertsonala eta profesionala bereizten duen
muga desagertu egin zen, eta oreka eta
ahalegin guztiak egin ziren lapikoak sutan
jarrai zezan.
Coop57ren oinarri sozialak behar bezalako
erantzuna eman zien agertzen joan ziren
erronka kolektiboei. Egoera berria ulertu
eta egokitu egin ziren, Coop57 Fundazioak
sustatu edo lagundutako elkartasunproiektuetan inplikatuta.

COVID-19

neurri bereziak

Berriz finantzatutako
mailegu kopurua
Berriz finantzatutako
maileguen bolumena

101

4.698.607 €

Azkenik, bazkideek ere, berehalako
eta behar bezalako erantzuna eman
zioten erronka berri bati: batzarrak.
Kooperatibaren historian lehenengo
aldiz, ezin ziren batzarrak aurrez aurre
egin. Sekula baino azkarrago, sortu egin
behar genituen Coop57ren oinarri sozialak
bozkatu eta zuzenean parte hartzeko
bideak. Coop57ren lehenengo esperientzia
birtuala oso positiboa izan zen, prozesu
demokratikoak bazkide guztien —
kolaboratzaile zein zerbitzu-bazkideen—
eskubideak bermatuta egin ahal izan
genituen.

2021eko plangintza

2021eko plangintza
2021eko plangintzaren asmoa da
Coop57ren funtsezko helburuetan
hobetzen eta sakontzen jarraitzea
eta ekonomia eraldatzailearen eta
eraldaketa sozialaren zerbitzura
dagoen tresna izatea.

Eremu soziala:
Hiru ardatz nagusi landuko ditu:
Coop57ren oinarri soziala handitzea eta
haren parte hartzea sustatzea, berezko
jardueraren eragin soziala neurtzeko
mekanismoak ezartzea eta zorroztea
entitateak ebaluatu eta jarraipena
egiteko irizpide sozialen definizioaren
inguruko lana.

Eremu politikoa:

Eremu ekonomikoa:

Gogoeta estrategiko eta partehartzaileari ekingo zaio, bereziki
ahalik eta erantzun egokiena emateko
datozen urteetako egoerari. Coop57ren
aliantzak eta kanpoko harremanak
indartzen ere jarraituko da. Era berean,
ikuspegi feministatik jorratuko da
kooperatibaren barruan berdintasun
eraginkorra sustatzea.

Coop57ren kreditu-jarduerari dagokionez,
entitate eta pertsona bazkideen
finantza-beharrizanei erantzuten
jarraituko du, izan aurretik ezarritako
finantza-zerbitzuetan, zein errealitate
eta beharrizan berriei aurre egiteko
irtenbide berriak bilatzen. Zorrotz lan
egingo da baliabide ekonomiko eta
administratiboak izateko, Coop57ren
jasangarritasuna bermatzea
helburu.
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Coop57k 25 urte

25 urte eta 1.001 entitate
Coop57k 25 urte bete dituen honetan, 1.000 entitate
baino gehiago gara. Patuak egin digu opari hau,
eta helburu historikoa, hain justu, kooperatibaren
mendearen lehen laurdenean iritsi da.
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tipologia

  
 
  


   


252
119
102
75
66
45
35
11
22
7
43
44
74
106

1.001 zerbitzu-bazkide
4.686 bazkide kolaboratzaile
3.232 mailegu eman dira
135.388.300 euro emandako maileguetan
Zenbaki horiek egindako lan handiaren isla
baino ez dira. Milaka pertsona milaka ordu
aritu dira proiektu hau sortzen, definitzen,
hazten eta sendotzen; proiektu hau ez da
inorena, eta guztiona da.
Ahalegin kolektibo hori egiten da ekonomia
sozial eraldatzailearen eskura jartzeko
bizitzarako ekonomia eraikitzen laguntzeko
tresna.
Eta aldaketa horren eragile nagusia,
eraldaketa sozialaren benetako
protagonistak, milaka entitate horiek
dira, kalitatezko lanpostu egonkorrak
sortzeko lanean dabiltzanak, helburu
4
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dituztenak ingurumen-jasangarritasuna,
elikadura-, etxebizitza-, teknologia- edo
energia-burujabetza, eta gizarteratzean,
prestakuntza indartzean, kultura eta
arteetan lanean dabiltzanak, sozializazio
eta eraldaketa espazioak sortzen.
Gehienak kooperatibak eta elkarteak
direla ikus daiteke; izan ere, bien artean,
bazkide entitate guztien % 84 dira, eta
horien oso atzetik datoz fundazioak,
gizarteratze-enpresak edo autonomoak.
Jarduera-eremuari dagokionez, pertsona
eta kolektibo espezifikoei arreta ematen
dieten entitateak dira nagusi. Lau entitate
bazkidetik batek gizarte-funtzio hori du.

Halaber, oso positibotzat jotzen dugu
beste hainbat eremutako entitateak
ere kooperatibaren parte izatea: ehun
bat entitate dira elikadura, nekazaritza,
abeltzaintza eta bidezko merkataritzakoak,
kultura eraldatzailekoak eta gizarteeta ordezkaritza-espazioetakoak.
Horiek guztiek laguntzen dute
ekonomia eraldatzailea egituratzen eta,
komunitatearen partaidetza eta ekintza
sustatuta, lurraldea antolatzen.
25 urte eta 1.000 entitate. Bestelako
ekonomia badugula eta abian dela
erakusten digun bidea. Eskerrik asko hor
egoteagatik. Atzo, gaur eta beti!
















Supermerkatu kooperatiboak

Erosketa-saskia modu kontziente
eta arduratsuan betetzea
Ekonomia sozial eta eraldatzailearen maximoetako bat zera da: gure kontsumoa eraldatzailea
dela. Supermerkatu kooperatiboak sortu ziren eguneroko erosketa kontzienteak sustatzeko eta
ekoizle eta kontsumitzaileen arteko sarea ehuntzeko. ESEko erakundeak dira eta, hortaz, erabakiak
kontsumitzaileek hartzen dituzte. Era berean, ekoizleen eta kontsumo agroekologikoko taldeen
ahotsak ere kontuan hartzen dituzte.
Profesionalizazioa eta boluntariotza
uztartuta, proiektuok osatzen dituzten
pertsonak inplikatzen dituzte, bezero
pasibo izan ordez, egitura osoko eragile
aktiboak izan daitezen. Bazkideak dira
jabeak, kontsumitzaileak eta langileak.
Produktuak merkaturatu, saldu eta
kontsumitzeko eredu nagusia eraldatu
nahi dute, eredu berria izan dadin
ingurunearekin konprometitutakoa,
gardena, irabazi asmorik gabekoa,
sortzailea eta inklusiboa.

Apalek betiko auzoko dendak
gogorarazten dizkigute, eta egiteko
betiko moduak berreskuratzen dituzte,
hala nola, solteko salmenta eta ontzi
berrerabilgarriak. Supermerkatu
kooperatiboetan, erosketa-saskia
osorik bete dezakegu, eta etxe baten
behar guztiak asetu, sukaldetik hasi eta
konketara arte. Besteak beste, xaboiak,
fruitu eta barazkiak, kosmetikoak, haragia
eta arraina, izoztuak, garbiketarako
produktuak eta kontserba-latak

eskaintzen dituzte, jasangarritasuna eta
ongizate komuna ardatz nagusitzat hartuta.

La Osa supermerkatu
kooperatiboa (Madril)

La Feixa
(Katalunia)

SupercoopManresa
(Katalunia)

La Osak abenduan ireki zituen ateak.
Bazkideek, 2011ko 15M mugimenduaren
baitan, kontsumo-taldeekin izan zuten
esperientziatik sortu zen proiektua, eta
kontsumo- eta lan-kooperatibarantz jauzi
egitea erabaki zuten. Denda fisiko horren
bidez, jarduera ekonomikoak hobetu eta
zabalduko dituzte nekazaritza ekologikoa
eta bidezko merkataritzaren sektorean.
Autozerbitzua eta lagundutako salmenta
uztartuta, La Osak produktu-sorta zabala
eskaintzen du erosketa-saskiaren behar
guztiak arrazoizko prezioan betetzeko.

Aurten ireki ditu ateak Mataron, irabazi
asmorik gabea, autogestionatua eta
parte-hartzailea den kontsumo-kooperatiba honek. Produktu ekologikoen hiriko
kontsumitzaile-taldeen eskala aldatzeko
beharretik sortu da. Hurbileko ekoizleak eta
gizarte-ekimeneko proiektuak lehenesten
ditu. Gainera, elkartzeko eta sozializatzeko
gunea izan nahi du. Edonork eros ditzake
produktuak, baina bazkide kontsumitzaileek prezio merkeagoan dituzte produktuak. Proiektua finantzatzeko, 92 pertsonak
eman diote abala Coop57ren kredituari, eta
57k titulu parte-hartzaileak sinatu dituzte.

Oraindik ateak ireki behar baditu ere, 700
bazkide ditu jada, gaur egungo kontsumo
moduak aldatzeko prest. Honako balio
hauei emango diete garrantzia produktuak
eskaintzean: ahalik eta gutxien prozesatutakoak izatea, osasungarriak, ahalik eta
hondakin gutxien sortzen dituztenak, eta
ekoizpen-katean inplikatutako pertsona
guztien lan-baldintzak zaintzen dituztenak
izatea. Supercoop Manresaren irekiera gero
eta gertuago dago.

Horiei guztiei gehitzen zaizkie gure aitonamonek erosketa-saskian ez zituzten
produktuak: tofua, banbuzko tresnak,
algak edota konbutxa. Supermerkatu
kooperatibo batzuk Coop57ko zerbitzubazkide dira. Duela gutxi jaiotako proiektu
batzuk azalduko dizkizuegu.
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Somos Todas Batzorde Feminista

Kooperatibismoa funtsezko pieza da
zaintza-lanen erantzunkidetasunean
Somos Todas Batzorde Feministak, zazpi lurraldesailetako kideak biltzen dituenak, 2021etik aurrera
aitatasun-baimenak publikoki luzatzeari buruz
hausnartu dugu. Kooperatibismoaren gaitasun
eraldatzailean sakontzen nola jarrai dezakegun
abiapuntu hartuta, gure erakundean eman diren
urratsen memoria egin dugu.
Zaintza-lanetan berdintasuna bultzatzeko asmoz, langileentzako
aitatasun-baimen besterenezina onartu zuen 2016ean Coop57k,
haurraren lehen urtean aitek zortzi aste izan ditzaten —jarraian
edo ez—. Garai hartan kooperatibak hartzen zuen gain Gizarte
Segurantzak ordaintzen ez zituen sei asteak.
Ekonomia feministaren eta zaintzaren ikuspegitik, badira erabaki
hori ebatzi zuten premisa batzuk. Lehenik, gizakiok zaurgarriak eta
elkarren menpekoak garela. Gizakiok bizitza osoan zehar behar
ditugu zaintzak, nahiz eta une batzuetan hori beharrezkoagoa izan.
Zalantzarik gabe, jaiotza eta lehen haurtzaroa dira horren adibide
nabarmenenak. Horregatik, zaintza pertsona guztiok zeharkatzen
gaituen behar unibertsala denez, guztiok beharko genuke hura
jasotzeko eskubidea, eta guztiok hartu beharko genuke hori
emateko konpromisoa.
Bigarrenik, ekonomia feministaren ikuspuntutik merkatuak
deszentratzeko beharra ikusten dugu, gure bizitzaren ardatz
antolatzaile gisa. Bizitza-denborak kapitalismoaren premiei jarraituz
gidatzea oinarrizko premiak bermatzearen kalterako da. Zaintzak
erdigunean jartzea, bizitza erdigunean jartzearen sinonimo gisa,
ezin da eremu indibidual eta pribatura mugatu. Erantzukizun
komun gisa hartzea aukera politiko kolektiboa da. Horregatik,
etxe, komunitate, erakunde eta politika publikoen arteko zaintzaren
erantzunkide egiteko mekanismoak jarri behar ditugu.
Guraso-baimenak luzatzeak hainbat norabidetan aurrera egitea
ahalbidetzen du. Zaintzaren feminizazioarekin amaitzeko, zaintzalanen gainean ardura maskulinoa hartzera bideratutako neurriak
behar dira. Familien gaitasunak ere indartzen dituzte eta hezkuntza
modu ez hain prekarioan gertatzea erraztu. Hala ere, bizitza
merkatuaren aurretik jartzetik urrun daude. Baimenaren
hamasei asteek ez dituzte jaioberrien beharrak asetzen, eta
behar baino lehen banantzera behartzen dute haurraren ondoan
egotea aukeratzen duen ama.

batzorde feministak

Laugarrenik, neurriak ez dira pentsatu behar lan-denboraren
beharretatik abiatuta: langileak erabaki behar du noiz eta nola
antolatu bere baimena. Era berean, haurdunaldiaren dimentsio
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biologikoa gorabehera, baimenak luzatu egin behar dira bai ama
haurdunentzat, bai haurdun ez dauden gurasoentzat, haurrak
zaintzeko zereginak askoz ere zabalagoak baitira.
Laburbilduz, kooperatibak guraso-baimenak luzatzea onartzea
zaintza-lanak kolektibizatzeko modua da, zaintza-lanak etxean
egiteko aukera errazten baitu –bizitzako lehen hilabeteetan leku
egokiena–, eta tarte horretako kostuak bere gain hartzen baititu.
Ildo horreatik, Somos Todas Batzorde Feminista lanean aritu da
2020ko bigarren seihilekoan, gure kooperatiban abian dauden neurri
positiboak zabaltzeko proposamenak egiteko. Espero dugu emaitzak
laster ikustea eta zaintza-beharren beste alderdi batzuk ere lantzeko
aukera izatea.

Datuak 2020ko abenduaren 31n

Alta berriak eta bazkideen
banaketa lurraldearen arabera
Zerbitzu-bazkideak

GUZTIRA

ALTA BERRIAK

Andalucía
83
Aragón
62
Asturies
20
Catalunya 646
Euskal Herria 39
Galiza
48
Madrid
93
País Valencià 10

4
1
1
19
5
4
1
1

GUZTIRA

ALTA BERRIAK

Andalucía 314
Aragón
461
Asturies
72
Catalunya 2.957
Euskal Herria 159
Galiza
167
Madrid
454
País Valencià 102

19
5
9
107
11
13
13
8

2020ko bigarren
seihilekoan

1.001 36

+ 500
100 - 500
50 - 100
25 - 50
10 - 25
5 - 10
<5

Bazkide kolaboratzaileak

2020ko bigarren
seihilekoan

+ 2.000
500 - 2.000
250 - 500
100 - 250
50 - 100
25 - 50
10 - 25
< 10

datuak

4.686 185

informazio buletina 39

2020ko bigarren seihilekoa

7

Lurralde-sailak

2020ko bigarren seihilekoa
Pandemiaren eta krisi sozioekonomikoaren ondorio kaltegarriek
markatutako une honetan, Coop57k lurralde desberdinetan lanean
jarraitu du zerbitzu-bazkideen finantziazio-beharrak bermatzeko
eta erantzuteko gaitasuna testuinguru konplexura egokitzeko. Era
berean, adostu eta luzatu egin dira Covid-19ren eragina eta horren
ondorioak jasaten ari diren entitateentzako gabezia-aldiak.

Andalucía
Bigarren seihilekoan, lau zerbitzu-bazkide
berri eta hemeretzi bazkide kolaboratzaile
batu dira. Emandako finantziazioa, lau
mailegutan, 620.000 eurokoa da.
Urteko bigarren zatian amaitu zen
Sevillako Poligono Sur auzoan sukalde
industrial komunitarioa egiteko proiektua.
Ekimena Coop57k —mailegu bidez—
eta Coop57 Fundazioak sustatu zuten,
eta arrakastatsua izan zen dohaintzak
jasotzeko kanpaina.

Aragón
2020ko bigarren seihilekoan lau mailegu
berri eman dira, guztira 467.380,75 euro.
Administrazio publikoak ordaintzeke dituen
fakturak aurreratzeko eta inbertsioak finan
tzatzeko laguntzak dira. Bost bazkide kolaboratzaile eta zerbitzu-bazkide bat batu dira.
Aragoiko Coop57k hainbat ekitaldi eta hi
tzalditan parte hartu du. Adibidez, Aragoiko
Ekintzailetza Asteko online mahai-inguru
batean parte hartu dute, “Experiencias
solidarias en la pandemia: Entidades de

Asturies

sailak

2020ko bigarren seihilekoan, zerbitzukide berri bat eta bederatzi bazkide
kolaboratzaile batu dira. Finantzajarduerari dagokionez, maileguen
zenbatekoa 34.000 eurokoa da, bi
mailegutan banatuta.

8

Barne-jarduerari dagokionez, barneprestakuntzako saio bat antolatu zuten
irailean (“Conociendo Coop57”) pertsona
eta entitate bazkide guztientzat. Gainera,
Elikadura Burujabetzaren Nazioarteko
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314 BAZKIDE KOLABORATZAILE

83 ZERBITZU-BAZKIDE

Asocaición Cultural Gitana Vencedores
elkarteak amaitu ditu ekipoak eta
makineria instalatzeko lanak. Udazkenean
sukaldeko jarduerari ekin zioten,
elikadura bermatzeko programaren
bidez aurretik eskaintzen zuten zerbitzua
handitu eta hobetu da eta, era berean,
auzokoentzat lanpostuak sortu ditu.
Otorduak 70 etxetarako prestatzen
ari dira, tokian bertan ekoitzitako eta
lurraldeko kooperatibetako elikagaiekin.

461 BAZKIDE KOLABORATZAILE

62 ZERBITZU-BAZKIDE

la ESS” hitzaldian. Finantziazio kooperatiboaren esperientzia aurkeztu da: ekonomia
sozialari buruzko prestakuntza-programa da
eta landa-eremuko emakumeei eskaini zaie
Aragoiko hainbat eskualdetan.
Bestalde, “Amasar cultura con economía
social y solidaria: Mezclas que laudan”
topaketan parte hartu dute, Zaragozako
La Harineran antolatua, kultur arloko eta
ESEko entitateei zuzenduta, baita lurraldesareei zuzenduta ere.

72 BAZKIDE KOLABORATZAILE
Eguna zela eta, hitzaldi bat antolatu zuten
eskubide horrek eta ekonomia sozial
eraldatzaileak duten loturari buruz.
Jardunaldi horretan, Coop57ren
baliagarritasunean sakondu da Asturiesen
elikadura-burujabetza praktikan jarri nahi
duten ekimenetarako. Jardunaldia aurrez
aurre egin nahi zen Fungi-Natur basoan —
zerbitzu-bazkidea da— baina atzeratu egin
zen osasun-neurriak zirela eta. Azkenean,
abenduaren 3an ospatu zen telematikoki.

20 ZERBITZU-BAZKIDE

Catalunya
Jarduera hitzaldi irekietan eta
prestakuntzan parte hartzera bideratu da.
Alde batetik, eta FESC ekimenaren baitan
–bederatzigarren edizioa, lehen aldiz,
formatu birtualean ospatu zen–, FETS
entitateak osatutako Finantza Etikoen

Barometroaren aurkezpenean eta “Finanzas
éticas y solidarias ante la pandemia”
hitzaldian parte hartu dute.
Halaber, Ateneu Cooperatiu de Terres
Gironines-ek antolatutako Jornadas
FinancESS jardunaldietan parte hartu dute.
Beste prestakuntza-saioetan ere parte hartu
dute: CoopHalal-ek, Coòpolisen Cercle
de Migracions-ek eta Kuskaya erakundeak
antolatutakoetan.

Euskal Herria
2020ko bigarren seihilekoan, bost zerbitzukide berri eta hamaika bazkide kolaboratzaile
batu dira. Kreditu-jarduerari dagokionez,
30.000 euroko mailegu bat eman da.
Koop57k Hauspotu programan parte hartu
du, 250.000 euroko kreditu-lerroa eman du
Euskal Herriko hainbat eskualdetan ESE
proiektuak sustatzeko, despoblatuta eta
zerbitzurik gabe daudenetan bereziki. REAS
Euskadik eta Alboan GKEak antolatutako
“Financiación de la economía solidaria y

Galiza
Coop57 Galizara lau zerbitzu-bazkide berri
eta hamahiru bazkide kolaboratzaile batu
dira 2020ko bigarren seihilekoan.
Bost mailegu eman dira, guztira
145.200 euro. “Escuela de economías
transformadoras” ekimenean parte hartu
dute, Muestra do Posible 2020 proiektuan,
Cangasen. Horrez gain, Coop57 Galizaren
esperientzia partekatu dute Rede
Portuguesa de Economía Solidaria
sarearekin, topaketa birtual batean.

Madrid
2020ko bigarren seihilekoan bederatzi
mailegu eman dira, guztira 675.814 euro.
Hamahiru bazkide kolaboratzaile eta
zerbitzu-bazkide berri bat batu dira.
La Osa supermerkatu kooperatiboa ireki
dute pasa den abenduan, proiektua aurrera
eraman duten bazkideen lanari esker eta
lurraldean errotutako finantza etikoen
finantziazio kolektiboari esker.
Entitateari emandako mailegua 311.677
eurokoa izan da. Seihilekoan zehar,

646 ZERBITZU-BAZKIDE

159 BAZKIDE KOLABORATZAILE

39 ZERBITZU-BAZKIDE

reinversión social” hitzaldian parte hartu
dute, Mexiko, Nikaragua eta Euskal Herriko
esperientziekin.
Bestalde, Olatukoop funtsa sortzen
ekonomikoki lagundu dute. Funts horrek
interkooperaziorako mekanismo propioak
garatu nahi ditu, mutualismoaren
eta ESEren erresilientziaren bidez,
kooperaziorako autonomia lortzeko tresna
izan dadin. Horretarako, Koop57 Euskal
Herriak kreditu-lerro bat ahalbidetuko du.

167 BAZKIDE KOLABORATZAILE

48 ZERBITZU-BAZKIDE

Harreman horrek jarraitzea espero da, eta
Portugalgo ESErekin proiektuak garatzea.
Gainera, azaroan, Reas Galiciak
antolatutako “Consumir local de costas
aos monopolios” hitzaldian parte
hartu dute, baita Foro de Financiación
ekimenean ere, Santiago de Compostelako
Unibertsitateak eta Rede Ensumok
antolatuta.

454 BAZKIDE KOLABORATZAILE

93 ZERBITZU-BAZKIDE

“La Cooperadora de Economistas Sin
Fronteras” ekimenaren hirugarren edizioan
parte hartu dute. Halaber, Construyendo
Alternativas jardunaldietan parte hartu
dute, CGT Metal Madrid-ek antolatuta.
Azkenik, Madrilgo saila “Curso de Comercio
Justo y Consumo Sostenible” ikastaroaren
seigarren edizioko parte-hartzaile izan da,
Madrilgo Udalak antolatuta. Pandemiagaraia dela eta, ekimen horiek guztiak
online egin dira.

sailak

Bigarren seihilekoan, hemeretzi zerbitzubazkide berri eta 107 bazkide kolaboratzaile
batu dira. Katalunian, emandako maileguen
balio osoa 7.881.540 eurokoa da.

2.957 BAZKIDE KOLABORATZAILE
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2020ko bigarren seihilekoa

Zerbitzu-bazkide berriak
eta mailegu berriak

4

620.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
620.000 € KREDITU-POLIZETAN
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Asociación de Técnicos de Actividades
Acuáticas del Aljarafe | Marinaleda S. Coop. AND | Asociación Ponte, Iniciativas psicosociales | Asociación Acción Politeia
BERRIA

Birziklapena, berrerabilpena eta ingurumen-heziketa ditu helburu
entitateak, baita ekonomia zirkularra sustatzea ere.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DE ECONOMÍA SOCIAL

BERRIA

ESEko entitateak aholkatzen dituen kooperatiba.

COOPERATIVA DE JURISTAS

BERRIA

Zuzenbideko profesionalen kooperatiba, emakume langileen
eskubideen defentsan espezializatua.

CHUITOS ESCUELA INFANTIL

BERRIA

Kordobako Haur Hezkuntzako ikastetxe kooperatiboa. Helburu
du ikasleei haur hezkuntzan ahalik eta hezkuntza osoena eskaintzea.

ARAGÓN
1 ENTITATE BERRI

131

BERRI

BERRI

2014an sortutako kooperatiba da, eta komunitatearen esku-hartzea eta
herritarren parte-hartzea sustatzen ditu. Maileguak Zaragozako Udalak
entitatearen jarduera garatzeko emandako diru-laguntza aurreratuko
du.

ASTURIES
1 ENTITATE BERRI

2 MAILEGU BERRI

34.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
34.000 € KREDITU-POLIZETAN
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Finca el Cabillón | Kikiricoop,S.Coop.Ast

IDENTIDAD PARA ELLOS Y ELLAS

BERRIA

Gijóngo elkarte hau 2020an eratu zen tutoretzapean zeuden
gazteei laguntza integrala eskaintzeko eta beren eskubideak eta
erabateko gizarteratzea bermatzeko.

CATALUNYA
19 ENTITATE BERRI

105 MAILEGU BERRI

7.881.540 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

4 MAILEGU BERRI

1.107.200 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO

467.380 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

1.048.058 € ALTXORTEGI-MAILEGUETARAKO

438.000 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO

2.071.282 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

9.380 € ALTXORTEGI-MAILEGUETARAKO

55.000 € FAKTURAK ORDAINTZEKO

20.000 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

871.000 € ETXEBIZITZA-MAILEGUETARAKO

RECREANDO ESTUDIO CREATIVO

BERRIA

Diziplina anitz jorratzen dituen estudioa da, 2015ean sortu zen
Zaragozan, eta diseinu-zerbitzuak, tailerrak, dinamizazioa eta hedapena
eskaintzen ditu, besteak beste.

ALGO NUEVO, Empresa de Inserción

bazkideak eta maileguak

36

20.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

4 MAILEGU BERRI

ASOCIACIÓN TRAPEROS HUELVA

MAILEGU

LA BEZINDALLA Sociedad Cooperativa

ANDALUCÍA
ENTITATE BERRI

ENTITATE

18.000 € + 420.000 € inbertsio-mailegurako
Salamancako proiektu honek egoera zaurgarrian dauden pertsonen
laneratzea du helburu. Mailegu batek erakundearen catering-zerbitzuak
banatzeko furgoneta bat erostea finantzatuko du. Bestea industria-nabe
berri bat erosteko izango da, catering-jarduera garatzeko instalazioak
eta makineria izan ditzan.

IMPRENTA PAPELERÍA GERMINAL

9.380 € altxortegi-mailegurako
Proiektua 1986an hasi zen eta aitzindariak dira tratamendu digitalean
eta birziklatutako paperaren erabileran. Maileguak Covid-19 krisiak
sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.
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550.000 € ENERGIA-MAILEGUETARAKO
2.179.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: L’Apòstrof, SCCL | Biciclot, SCCL | Casal dels
Infants per a l’Acció Social als Barris | La Ciutat Invisible, SCCL | C.I.P.S Can
Capablanca - Nou Indret, SCCL | Andròmines Eines Assolides E.I. | Celobert,
arquitectura, enginyeria i urbanisme, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet
| Drac Màgic | Labcoop, SCCL | LaCol, SCCL | Associació Catalana de Premsa
Gratuïta i Mitjans Digitals (AMIC) | Nou Patufet, SCCL | Arrels Fundació |
Associació Tantàgora Serveis Culturals | Spora Sinergies, SCCL | Cierto Estudio,
SCCLP | Labaula Arquitectes, SCCLP | Irídia, Centre per la Defensa dels Drets
Humans | Ninkasi, SCCL | Fundació Privada Mambré | ILabso, SCCL | Moviment
d’Esplai del Vallès | Malarrassa, SCCL | Obertament, Associació Catalana per
la lluita contra l’estigma en salut mental | Terra d’Escudella Produccions
Gastronòmiques i Culturals, SCCL | Fundació Privada Ared | Eixida del Teler,
SCCL

9.868.899 €

EMANDAKO MAILEGU BERRIAK
AIXADA, SCCL

CIEMEN

5.000 € Préstamo de investimento

50.000 € altxortegi-mailegurako

Bertako produktuen kontsumo agroekologikoa sustatzen duen elkartea.
Maileguak bere fruta eta barazkiak banatzeko furgoneta erostea
finantzatuko du.

AMPA JOAQUIM RUYRA, ESCOLA DE VIDA BERRIA

40.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

Kataluniako gizarte zibileko entitatea honek estaturik gabeko herrien
eta nazioen ezagutza zabaltzeko lan egiten du. Maileguak Covid-19
krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

COLORAC, SCCL

BERRIA

60.000 € inbertsio-mailegurako

Hospitalet de Llobregateko Joaquim Ruyra ikastetxeko gurasoen
elkartea. Maileguak “Escola de vida” proiektua garatzeko udal dirulaguntza aurreratuko du.

ASSOCIACIÓ CARAMELLA

Badalonako proiektu hau lan-kooperatiba bihurtzeko prozesutik jaio
zen. Kolore-erakusgaiak, kartelak eta erakustokiak fabrikatzen ditu.
Maileguaren bidez jarduera produktiboa berreskuratuko dute.

CULTURA 21, SCCL

8.058 € altxortegi-mailegurako

127.800 € inbertsio-mailegurako

‘Caramella’ musika eta kultur aldizkaria sortzea sustatzen duen elkartea.
Maileguak Covid-19 krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

ASSOC. FRANCESCA BONNEMAISON

Manresako lan-kooperatiba honek, kultur-kudeaketa eta -dinamizazioa
ditu helburu. Maileguak unibertsitateko argitalpenetarako funts bat
erostea eta transferitzea finantzatuko du.

DBCOOP, SCCL

Maileguak aurreratu egingo du Institut Català de la Dona-ri igorritako
fakturen zenbatekoa, emakumeen eskubideak defendatzeko proiektuak
garatzeko.

50.000 € altxortegi-mailegurako

BERRIA

Ekoizpen grafikoetan, inprimatze digitalean eta oﬀset multzoetan
espezializatutako kooperatiba da. Maileguak Covid-19 krisiak sortutako
altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

ESEn migratzaileen parte-hartzea sustatzea du helburu. Laneratzeproiektuak egiteko Bartzelonako Udalak emandako diru-laguntza
aurreratuko du maileguak.

Liburu-denda kooperatiboa eta espazio komunitario hau Hospitalet de
Llobregateko Collblanc auzoan aktiboki integratuta dago. Maileguak
proiektua abiaraztea finantzatuko du.

ASSOCIACIÓ MIGRACIÓ I ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA (MIGRESS)

70.500 € diru-laguntzak aurreratzeko

ASSOCIACIÓ TANTAGORA
Hainbat diziplina artistikoren bidez literatura sustatzeko bideak
sortzeko espazioa da. Maileguak Covid-19 krisiak sortutako altxortegitentsioak finantzatuko ditu.
BERRIA

Poblenouko (Bartzelona) auzokideek, taldeek eta entitateek
osatua, komunitatearen dinamizazioa, eragin politikoa eta erabilerarik
gabeko espazioen aktibazioa ditu ardatz.

CENTRE DE LLEURE TU TRIES

BERRIA

35.000 € inbertsio-mailegurako

FEDERACIÓ D’ENTITATS
AMIGUES CAN CAROL I CONSOLAT

20.000 € altxortegi-mailegurako

ASSOCIACIÓ TAULA EIX PERE IV

ESPAI LLAVORS, SCCL

BERRIA

Terrassako elkarte hau 2012an sortu zen, eta aisialdi hezitzaile eta
soziokulturalean lan egiten du. Dibertsitate funtzionalaren eta buruko
osasunaren alorrean zerbitzua eskaintzen du.

CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS

441.000 € lokala eskuratzeko
1975ean sortu zen entitatea, jarduera fisikoa, kulturala eta kirola
etengabe sustatu eta praktikatzeko. Maileguak proiektuaren egoitza
berrirako bi etxalde erosi eta birgaitzea finantzatuko du.

CERVESA ARTESANA ESTRELLA NEGRA, SCCL

110.000 € inbertsio-mailegurako
Prozesu tradizionalen bidez artisau-garagardoa egiten duten talde
libertarioek osatutako kooperatiba da. Lantegia eta banaketa-puntu
berria egokitzeko lanak finantzatuko ditu maileguak.

BERRIA

Entitatea, Bartzelonako Vallcarca auzoan kokatua, ondare
arkitektonikoa babesteko eta auzoaren parte-hartzea sustatzeko sortu
zen.

FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIOCULTURALS BERRIA
I DE LLEURE DE SANT ANDREU DE PALOMAR

40.000 € diru-laguntzak aurreratzeko
Bigarren mailako erakunde hau 31 entitatek osatzen dute eta
Ateneu L’Harmoniaren kudeaketa komunitarioaz arduratzen da.
Proiektuarentzat Bartzelonako Udalak emandako diru-laguntza
aurreratuko du maileguak.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS

170.000 € inbertsio-mailegurako
1985ean Bartzelonan sortutako erakundea, komunitatearen osasun
mentalari laguntzea du helburu. Maileguak entitatearen jarduerarako bi
lokal birgaitzeko lanak finantzatuko ditu.

FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I TREBALL

200.000 € lokala eskuratzeko mailegurako
1992an sortutako fundazioa da, gizarte-bazterketa arriskuan dauden
pertsonak trebatu eta enplegatzeko. Maileguak egoitzaren instalazioak
birgaitzea finantzatuko du.

bazkideak eta maileguak

15.000 € fakturak ordaintzeko
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2.071.282 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO KATALUNIAN
ARRELS FUNDACIÓ
ASSOCIACIÓ ADEFFA

92.000 €

Generalitat de Catalunya

Etxerik gabe dauden pertsonei arreta

88.000 €

Generalitat de Catalunya

Etxerik gabe dauden pertsonei arreta

29.000 €

Generalitat de Catalunya

Ingurumenaren eta babestutako natur-guneen defentsa

146.300 € Generalitat de Catalunya

Laneko Terapia Zerbitzuak eta Egoitza Etxeak

38.280 €

Ajuntament de Barcelona

Sexu- eta ugalketa-eskubideen sustapena

8.500 €

Generalitat de Catalunya

Parte-hartze komunitarioa

25.000 €

Generalitat de Catalunya

GIB birusa kutsatzea prebenitzea

21.590 €

Ministerio de Igualdad

Emakumeen eskubideen defentsa

48.900 €

Ajuntament de Barcelona

Sexu-langileen gizarte- eta lan-eskubideen defentsa

ASSOCIACIÓ IRÍDIA

16.000 €

Ajuntament de Barcelona

Giza eskubideen defentsa

ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI

20.000 €

Generalitat de Catalunya

Ijito herria indartzea eta aitortzea

ASSOCIACIÓ ASPASIM
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS
ASSOCIACIÓ DE SERVEIS
JUVENILS LA MINA
ASSOCIACIÓ GENERA

100.000 € Generalitat de Catalunya

Buruko osasuna sustatzeko proiektuak

100.000 € Generalitat de Catalunya

Buruko osasuna sustatzeko proiektuak

ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS

54.000 €

Generalitat de Catalunya

Ingurune naturala kontserbatzeko proiektuak

ASSOCIACIÓ SELVANS

18.900 €

Generalitat de Catalunya

Biodibertsitatea kontserbatzeko proiektuak

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA
NOUSOL

14.500 €

Diputació de Girona

Gizarteratze-proiektuak

7.850 €

Diputació de Girona

Gizarteratze- eta laneratze-proiektuak

ASSOCIACIÓ SODEPAU

35.000 €

Ajuntament Barcelona

Kultura eta ikus-entzunezko arteak sustatzea

ASSOCIACIÓ SUBMÓN

17.750 €

Generalitat de Catalunya

Itsas-ekosistemen kontserbazioa

ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES

18.300 €

Generalitat de Catalunya

Bertako produktuak eta kontsumo arduratsua

ASSOCIACIÓ UPEC

10.000 €

Diputació de Barcelona

Prestakuntza eta irakaskuntza

ATENEU POPULAR ZONA FRANCA

20.000 €

Ajuntament de Barcelona

Komunitatearen garapena

BICICLOT, SCCL

40.500 €

Generalitat de Catalunya

Mugikortasun jasangarria sustatzea

CASAL LAMBDA

8.000 €

Generalitat de Catalunya

LGBTI eskubideen defentsa

35.000 €

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya

Ijitoen arteak eta flamenko kantua

COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE

34.650 €

Generalitat de Catalunya

GIB birusa kutsatzea prebenitzea

ESGUARD, SCCL

43.200 €

Ajuntament de Barcelona

Haurrentzako udako aisia

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

FAGIC
FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA
FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA

100.000 € Generalitat de Catalunya

Ijitoen kultura sustatzea

100.000 € Diputació de Lleida

Buruko osasuna sustatzeko proiektuak

29.111 €

Ajuntament de Barcelona

Kudeaketa zibiko eta komunitarioko proiektua

FORESTERRA, SCCL, empresa d’inserció

24.841 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratze proiektuak

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

16.065 €

Generalitat de Catalunya

‘Escuela de Naturalistats’ proiektua

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

80.000 €

Generalitat de Catalunya

Ijito herriko ikasleek eskola-sustapena

FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA

33.176 €

Generalitat de Catalunya

Landa-garapenerako proiektuak

15.000 €

Generalitat de Catalunya

Ekintzailetza sozialerako proiektuak

20.000 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzeko proiektuak

INSERCOOP, SCCL

85.000 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzea eta laneratzea sustatzea

L’OLIVERA, SCCL

25.000 €

Associació COCEDER

‘Luz de Todos’ lankidetza-proiektua Guatemalan

LA SARGANTANA DALT DE LA VILA SCCL

97.000 €

Generalitat de Catalunya

Ekonomia soziala eta kooperatibismoa sustatzea

TERRITORI DE MASIES, SCCL

24.000 €

Generalitat de Catalunya

Bertako produktuak eta kontsumo arduratsua

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

70.000 €

Ajuntament de Barcelona

Ekonomia Sozial Eraldatzailea sustatzea

IMPULSEM, SCCL

FUNDACIÓ PRIVADA IDEA

250.000 € altxortegi-mailegurako

bazkideak eta maileguak

Haurren eskubideak sustatu eta defendatzeko fundazioa da. Maileguak
Covid-19 krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

FUNDACIÓ ORFEÓ GRACIENC

125.000 € inbertsio-mailegurako
1904an sortutako erakunde honek kultur ekimen guztiak bultzatzen
ditu, batez ere musika. Maileguak egoitza birgaitzea finantzatuko du.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS BERRIA

110.368 € diru-laguntzak aurreratzeko
Alt Urgellen errotutako entitatea da eta basoa kudeatzeko proiektuen
bidez gizarteratzea eta laneratzea sustatzen ditu. Diru-laguntzak
jarduera garatzen lagunduko du.
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FUNDACIÓ VIDABONA

100.000 € inbertsio-mailegurako
Fundazioa sortu zen El Camí ibilbide kulturaleko bidea egiten
laguntzeko. Maileguak Ogassa (Ripollès) udalerrian dagoen Mas El
Negre zentroa birgaitzeko lanak finantzatuko ditu.

GERARD BATALLA I TÀSIES

BERRIA

Nekazari autonomo honek agroekologian eta ekoizpenaren eraldaketa
eta banaketan lan egiten du, eta “Cultures trobades” antzinako
barietateak kontserbatzeko proiektuan parte hartzen du.

GESTIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS, SCCL

50.000 € altxortegi-mailegurako
Kooperatiba honek erakundeen, udalen eta abarren aldizkako
argitalpenak finantzatzeko publizitatea saltzen du. Maileguak Covid-19
krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

INCOOP, SCCL

PRODUCCIÓ D’ENERGIA MARESME 128, SCCL

200.000 altxortegi-mailegurako

550.000 € energia-mailegurako

Lan- eta kontsumo-kooperatiba honek hezkuntza- kultura- eta gizarteproiektu eta zerbitzuak garatzen ditu. Maileguak Covid-19 krisiak
sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

INSERCOOP, SCCL

REBOST MOLSA, SCCL

65.000 € altxortegi-mailegurako

BERRIA

Entitateak aniztasuna sustatzen du eta hainbat esparru sozialetan
kudeatzeko tresnak eskaintzen ditu.
BERRIA

46.000 € inbertsio-mailegurako
Irabazi asmorik gabeko kontsumo-kooperatiba honek autogestioa eta
parte-hartzea ditu oinarri. Maileguak supermerkatu kooperatiboaren
proiektua martxan jartzea eta Mataró udalerrian kokatutako denda
irekitzea finantzatuko du.

LA PROVIDÈNCIA TAVERNA

BERRIA

Valls udalerriko alde zaharreko topagunea. Ardoak, apardunak,
artisau-garagardoak, cavak, likoreak eta gaztak eskaintzen ditu,
bertakoak eta ekoizpen jasangarrikoak.

L’EIXIDA DEL TELER, SCCL

BERRIA

BERRIA

85.000 € altxortegi-mailegurako

BERRIA

25.000 € inbertsio-mailegurako
Maresme eskualdeko agroekologia eta permakultura proiektua da.
Maileguak proiektua abiaraztea eta baserri zaharraren lagapena
finantzatuko ditu.

35.000 € lokala eskuratzeko mailegurako
Etxebizitzarako sarbide eredu alternatiboa sustatu nahi du. Maileguak
likidezia emango die etxebizitza sozialen erabiltzaileen premiazko eta
aldi baterako egoeretarako.

SUPERCOOP MANRESA

BERRIA

VIURE JUNTES, SCCL

Aisialdian eta hezkuntzan espezializatutako lan-kooperatiba.
Maileguak Covid-19 krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko
ditu.

BERRIA

Etxebizitza partekatuko proiektu honek masia bat erosi eta birgaitu nahi
du La Llacunan, eta arreta berezia emango dio jasangarritasunari eta
ingurumen-eraginari.

XARXA DE L’OBSERVATORI DEL
DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ

L’OLIVERA, SCCL

20.000 € altxortegi-mailegurako
Kooperatiba honek ardoak eta olioak egiten ditu eta gizarteratzeko
eta laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonak biltzen ditu. Maileguak
Covid-19 krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.
BERRIA

PASSAR VIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

BERRIA

Xarxa per l’Abolició del Deute Extern sareak sustatuta, 2000. urtean sortu
zen, justizia soziala bultzatzeko.

EUSKAL HERRIA
5 ENTITATE BERRI

40.000 € fakturak ordaintzeko
Maileguak ASPASIM Elkarteari igorritako fakturak aurreratuko ditu
adimen urritasuna duten talde zaurgarriak laguntzeko proiektuak
garatzeko.

1 MAILEGU BERRI

30.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
30.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Aztiker Koop. Elk. Txikia

68.000 € inbertsio-mailegurako
Zailtasunak dituzten pertsonei lan merkatu arruntean laneratzea
sustatzen duen enpresa da. Maileguak entitatearen jarduerarako lokal
bat birgaitu eta egokitzeko lanak finantzatuko ditu.
BERRIA

195.000 € Etxebizitza-mailegurako
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kooperatiba honek etxebizitza
eskuratzeko modua bilatzen du ebazpen kolektibo bidez. Maileguak
proiektua aurrera eramateko etxalde bat erostea eta birgaitzea
finantzatuko du.

PRODUCCIÓ DE DERIVATS DEL CACAU

SÒL BEN MOLL

Manresako supermerkatu kooperatiboa honek ekoizpen jasangarria eta
tokikoa sustatzen du. Maileguak proiektua abian jartzea eta entitatearen
lokalaren egokitzapen-lanak finantzatuko ditu.

LLEURE QUALIA, SCCL

POC A COOP, SCCL

250.000 € altxortegi-mailegurako
Katalanezko aldizkariak argitaratzen ditu eta eta hiru alorretan du
hedapen handien: kultura, aisialdia eta turismoa. Maileguak Covid-19
krisiak sortutako altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

106.400 € inbertsio-mailegurako

Bartzelonako erabilera-lagapeneko udal-orube batean 32
unitaterentzako etxebizitza-kooperatiba da.

ORATGE ASSOCIACIÓ

SAPIENS, SCCL

SOSTRE CÍVIC, SCCL

Sabadell udalerriko lan-kooperatiba honek eratu berri edo
lehendik finkatuta dauden kooperatibak lagundu eta aholkatzen ditu.

LLAR JOVE MARINA DEL PRAT
VERMELL – LA CHALMETA

Elikagai agroekologikoak eta produktu jasangarriak saltzen dituzten
auzoko denden kooperatiba da. Mailegua online denda martxan jartzea
eta biltegi berria egokitzea finantzatuko du.

BERRIA

Artisau-txokolatea kakao jasangarriarekin egiten duen Mallorcako
kooperatiba da.

AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA

BERRIA

2007an eratutako kooperatiba honek aholkularitza eta
bitartekaritza-zerbitzuak eskaintzen ditu parte-hartze komunitariorako
eta gatazken ebazpenerako.

BIDEAN AGIÑARRON HERRI ELKARTERAKO BERRIA
Gazteen elkarte honek lan komunitarioa, ekimen kulturalak eta auzoko
dinamizazioa sustatzen ditu Uurbilgo Aginaga auzoan.

GARAU, KOOP. ELK. TXIKIA

BERRIA

Edari begetalak ekoizten ditu Bergaran, Deba bailaran, bertako lehengai
ekologikoak erabilita.

bazkideak eta maileguak

LA FEIXA, SCCL

BERRIA

129.000 € inbertsio-mailegurako

Gizarteratzeko eta laneratzeko kalitatezko hezkuntza-zerbitzua
eskaintzen duen kooperatiba da. Maileguak Covid-19 krisiak sortutako
altxortegi-tentsioak finantzatuko ditu.

INSTITUT DIVERSITAS

Bartzelonako Maresme 128 Jabeen Komunitateak sustatutako
erakundea da; tokiko energia-komunitate bilakatzea du helburu.
Maileguak eraikinaren birgaitze energetikoa finantzatuko du.
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SUDERGINTZA, KOOP. ELK. TXIKIA

BERRIA

Gizatre-ekintza bultzatzen duen kooperatiba feminista da, bakea,
bizikidetza eta memoria eraikitzeko, genero-ikuspegi integrala oinarri
hartuta.

SALHAKETA NAFARROA

BERRIA

Nafarroan 1988an sortutako kartzela eta zigorren aurkako elkarte
honek presoei eta haien senideei laguntza eskaintzen die.

1 ENTITATE BERRI

1 MAILEGU BERRI

14.963 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
14.963 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO
CASTELLÓ PER LA LLENGUA

GALIZA
4 ENTITATE BERRI

PAÍS VALENCIÀ

BERRIA

14.963 € diru-laguntzak aurreratzeko

5 MAILEGU BERRI

145.200 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

Plataforma valentzieraren normalizazioaren alde lan egiteko eta
hizkuntza guztiz bizitzeko asmoz jaio zen. Maileguak Valentziako
Generalitatak emandako diru-laguntza aurreratuko du.

99.100 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO

MADRID

36.100 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

1 ENTITATE BERRI

10.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

9 MAILEGU BERRI

675.814 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: SOS Racismo Galicia

311.667 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO
AS VACAS DA ULLOA, S. COOP. GAL.

BERRIA

Lan-kooperatiba honek esne ekologikoa eta produktu eratorriak
eraldatu eta merkaturatzeko proiektua garatzen du.

AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA

BERRIA

Kooperatiba honek haurrentzako eta gazteentzako aisialdi- eta
hezkuntza-zerbitzuak eskaintzen ditu.

ARRAIANAS

BERRIA

16.100 € diru-laguntzak aurreratzeko
Justizia sozialaren eta giza eskubideen alde lan egiten duen elkartea
da, eta arreta berezia eskaintzen die migratzaile eta emakumeei.
Arrazakeriaren aurkako proiektuetarako Galiziako Xuntak emandako
diru-laguntza aurreratuko du maileguak.

ASOCIACIÓN PARA O COIDADO DA
TERRA CARABEL DAS CABRAS

BERRIA

Cormen kokatutako baserria, gizartearen eta lurraldearen
jasangarritasuna bermatu nahi ditu, komunitateko bizitza eta ohiko
praktikak babestuta..

TRES FUCIÑOS, S. COOP. GALEGA

24.100 € inbertsio-mailegurako
Bertako txerri-produktuen ekoizle txikien kooperatiba da. Galiziako
lurralde osoko ekoizleak biltzen ditu. Maileguak ibilgailu isotermiko bat
erostea finantzatuko du.

LENTO, S. COOP. GALEGA

75.000 € inbertsio-mailegurako

bazkideak eta maileguak

Lan-kooperatiba honek ogia eta opilak modu tradizionalean ekoizten
ditu. Maileguak artisau-tailer bateko lanak, makineria erostea eta
jardueraren hasiera finantzatuko ditu.

SOS RACISMO GALICIA

20.000 €

diru-laguntzak aurreratzeko

Arrazakeriaren aurkako proiektuetarako Galiziako Xuntak emandako
diru-laguntza aurreratuko du maileguak.
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30.916 € ALTXORTEGI-MAILEGUETARAKO
24.750 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO
223.481 € FAKTURAK ORDAINTZEKO
85.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Espanica S. Coop. Madrid | Abierto Hasta el
Amanecer S. Coop. Madrid | Freepress, S. Coop. Madrid

SUPERCOOP, SOC. COOP. MAD.

BERRIA

Madrilgo Lavapiés auzoko supermerkatu kooperatiboa da,
kontsumo arduratsu eta jasangarriaren bidez sare herritarra ehundu
nahi duena.

SUPERMERCADO LA OSA, S.COOP.MAD.

BERRIA

80.000 € + 231.677 € inbertsio-mailegurako
Madrilgo lehenengo supermerkatu kooperatiboa da, parte-hartzailea
eta irabazi asmorik gabekoa, eta oinarri ditu kalitatea, ekoizpen etikoa,
bidezko prezioa eta komunitatea balioak. Bi maileguek proiektuari
ekiteko obrak eta bestelako inbertsioak finantzatuko dituzte.

DINAMIA S.COOP.MAD

30.916 € altxortegi-mailegurako
23.481 € fakturak ordaintzeko
Kooperatiba honek gizarte-aholkularitza eskaintzen du, ikuspegi
solidarioa eta eraldatzailea oinarri hartuta. Lehenengo maileguak
finantza-egitura berrantolatuko du; bigarrenak, Madrilgo Udalari
igorritako fakturak aurreratuko ditu.

EL CURRO DT S.COOP.MAD

24.750 € diru-laguntzak aurreratzeko
Dantza eta antzerki konpainia honek urteak daramatza Madrilgo leku
alternatiboetan lanean. Maileguak Madrilgo Erkidegoak emandako dirulaguntza bat aurreratuko du.

ASOCIACIÓN TRABE

24.750 € diru-laguntzak aurreratzeko
Aldaketa sozial eta norbanakoen zein kolektiboaren ahalduntzea
sustatzeko lan egiten du, genero-ikuspegia kontuan hartuta.
Emakumezkoen eskubideak defendatzeko proiektuengatik Madrilgo
Udalari igorritako fakturak aurreratuko ditu maileguak.
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Gazpacho
Gitano
kanpaina

Asociación Cultural Gitana
Vencedores eta Coop57 Andalucía

Coop57 Fundazioa,
gizarte-mugimenduen
zerbitzura dagoen tresna

2020 honetan, Coop57 Fundazioak 524.251,33 euro kudeatu ditu guztira,
hainbat kanpainatan jasotako ekarpenen bidez. Horietako asko ehun
kooperatibistarekin eta gizarte-mugimenduekin batera egin dira.
Fundazioa ESE ekimenen beharrizanen zerbitzurako tresna izan da, eta
interkooperazioa eta elkartasuna izan ditu oinarri.
2020rako aurreikuspena zen Coop57
Fundazioa berrabiarazteko urtea izango
zela, imajinatzeko zein bide hartu nahi ziren
eta zer ekimen berreskuratu edo indartu
nahi ziren. Baina, jendarte osoari gertatu
moduan, pandemiak aurreikuspenak erabat
aldatu zituen. Guztiz gainditu zituen.
Krisi sozioekonomiko eta sanitarioarekin
batera, tresna azkarrak behar ziren
mugimendu sozialen eta ekonomia sozial
eraldatzailearen zerbitzura, egoera berriak
agerian utzitako hutsuneak betetzeko.
Ildo horretatik, fundazioak parte hartu
duen zenbait ekimenen helburua zen
pandemiaren eragina geldiaraztea eta ESEk
bere egiteko moduak indartzea, dagoeneko
ibilbide luzea baitu.
Urte hasieran, hainbat kanpaina antolatu
ziren fundazioaren lanari berriz ekiteko.
Gazpacho Gitanoren kanpaina, esaterako,
pandemiaren aurretik su txikian prestatzen
ari ziren. Testuinguru berriak proiektua
berrantolatzea eragin zuen.
Asociación Cultural Gitana Vencedores
elkarteak, Coop57 Andaluziak eta
Fundazioak sustatutako kanpainak 37.826
euro bildu zituen 425 dohaintza bidez. Pasa
den azarotik aurrera, martxan da sukalde
industrial komunitarioa, eta 70 etxetarako
otorduak eskaintzen ditu.
Baina Fundazioak 2020ko lanaren zati handiena krisi sozioekonomiko eta sanitarioari
erantzun zuzena ematea izan da, eragile
kooperatiboekin eta oinarriko taldeekin elkarlanean arituta. Kataluniako, Euskal Herriko
eta Andaluziako ESEko hogeita hamar bat
entitate eta sareekin ehundu da, eta aliantza
historikoak berreskuratu ditu —Òmnium Cultural, ECAS eta Som Energiarekin, adibidez—.
Aliantza berriak ere sortu dira.

Hainbat interkooperazio-kanpaina egin
dira, eta guztira 4.318 ekarpen jaso dira:
Bizihotsa (68.168,02 euro), Fons Cooperatiu
ESS (95.096,26 euro) eta Projecte Lliures
(282.401,09 euro). Laugarren hiruhilekoan,
Coop57 Fundazioaren oinarri soziala
handitzeko kanpainaren barruan, 40.858,97
euro bildu ziren 184 dohaintza bidez, eta
horrek fundazioaren barne-antolaketa eta
hedapena indartzen lagundu du.
Ekarpenen bolumen guztia kudeatuta,
94 ekimen lagundu dira, eta horietatik
74 larrialdi soziosanitarioari erantzun
zuzena emateko izan dira. Komunitateko
elikaduraren eta etxebizitzaren arloan
ekimenak izan dira (39 proiektu); zaintza
komunitarioa (12 ekimen); Covid-19ren
aurkako babes-materiala ekoiztea (9); ESEn
protagonista berriak sartzea (5); herrialfabetizazioa (3); etxebizitza-eskubidea
(3); informazio komunitarioa eskuratzea
(2); eta autogestionatutako kultura (1).
Hamabi proiekturen finantza-sendotasuna
bermatzeko baliabideak eskaini dira.
Gainera, zortzi ekimenetarako baliabideak
eman dira Germinador Social ekimenaren
baitan, trantsizio energetikoa sustatzea
helburu duen lehiaketaren esparruan.
2021. urterako, beharrezkoa da Coop57
Fundaziorako aldizkako dohaintzen oinarri
egonkorra finkatzea, aliantzak sortzen
jarraitzeko beharrezko baldintza sendoak
erraztuko lituzkeena, proiektu kolektiboen
zerbitzura ateak irekitzen jarraitzeko eta
oinarrizko proiektu eraldatzaileei laguntzeko,
eraldaketa soziala sortzen ari baitira.
Horregatik guztiagatik, gure oinarria
sendotzeko beharrezkoa izango da guztion
inplikazioa: Coop57 osatzen duten pertsona
eta entitate guztiena.

37.726,99 €
425
DOHAINTZA

Fundazioaren
oinarri soziala
handitzeko
kanpaina

soziala
Coop57ren oinarri

40.858,97 €
1DO8HA4INTZA
Bizihotsa
erresistentzia
kutxa

Euskal Herriko 19 talde feminista,
antiarrazistekin eta sare
kooperatiboekin

68.168,02 €
801
DOHAINT
ZA

Fons
Cooperatiu ESS
Kataluniako ESSko
19 entitate eta sareekin

95.096,26 €
406AINTZA
DOH

Projecte
Lliures

ECAS eta
Òmnium Culturalekin

282.401,09 €
3.111
DOHAINT
ZA

“Behartuta gaude itxaropena
inoiz ez galtzera”.
[ Arcadi Oliveres ]

finantza zerbitzu
etiko eta solidarioak

