25 urte
sarea ehuntzen

AURKIBIDEA

1986an, Bartzelonako Coll auzoan zegoen Bruguera argitaletxeak bere ateak itxi zituen, mila pertsona inguru
lanik gabe utziz. Industria-krisi latz baten testuinguruan, argitaletxe enblematiko hura desagertu egin zen.
Baina jakin gabe, proiektu berri baten haziak ezarri ziren, finantza etiko-kooperatiboen erakunde protagonista
batean bihurtuko zirenak: Coop57.

COOP57 Fundazioa:
ekin lanari

Ekonomia feminista,
sozial eta eraldatzailea xede

Baliagarri izateko
hazten jarraitzen dugu
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25 urte sarea ehuntzen
Coop57

Katalunian jaio zen 1995ean, lanposturik gabe geratu ziren baina besoak
gurutzatuta geratzeari uko egin zioten langileen borroka eta
elkartasunaren ondorioz. Lan-borrokak iraun zuen hiru urteetan erresistentzia-kutxa bat sortu zen, lanpostu berriak
sortzea ahalbidetuko zuten proiektuei irtenbidea emateko balio izan zuena. Eta ez zen edonola egingo, ideologia, politika,
gizarte eta klase kontzientzia batetik baino; autogestioaren
eta demokrazia-ekonomikoaren printzipioetan sinesten zuena, eta pertsonak kapitalaren gainetik defendatzen zituena.
Erresistentzia-kutxa horrek finantzatutako lehen proiektuen
artean Folio Verd zegoen; gaur egun gizarte-mugimenduen
erreferente bihurtu den inprenta kooperatiboa, eta lehen
zenbakitik gaur egun arte buletin hau inprimatzen duena.

“Coop57 Katalunian jaio zen
1995ean, lanposturik gabe geratu
ziren baina besoak gurutzatuta
geratzeari uko egin zioten langileen
borroka eta elkartasunaren
ondorioz”
25 urte dira kooperatiba sortu zenetik, eta erresistentziakutxa hartatik gaur egun arte proiektuak bilakaera handia
izan du, alde askotatik. Urteetan zehar eredu propioa garatzea
lortu da hurrengo printzipioetan oinarrituta: autokudeaketa,
autonomia, elkartasuna eta bizitza erdigunean jartzen duen
ekonomia eraikitzen laguntzen duten proiektuen babesa,
pertsonak eta haien ingurunea kontuan hartzen duena.
Hasiera batean, autogestionatutako lan-kooperatibek baino
ez zuten parte hartzen, baina urteetan zehar, gaur egun
Ekonomia Sozial Eraldatzaile deitzen dugunaren
erakunde guztietara zabaldu zen Coop57. Denok
partekatzen dugu printzipio etiko eta solidarioen oinarri komun bat, leial mantendu
direnak Coop57ren hogeita bost urteetan:
kooperatibismoa, elkartasuna, elkarrekiko
laguntza, ekologismoa, asanblearismoa,
autogestioa, feminismoak, antiarrazismoa
eta lurraldean errotzea.
Tresna erabilgarria izateko borondate iraunkor
eta nekaezinak gidatuta, balio etiko eta sozial
guztiak era praktiko batean jarri nahi izan
dira eraldaketa sozialaren zerbitzura. Herritarren aurrezkia kreditu eralda
tzaile bihurtzeko lan egin
dugu, gure gizarteari
balio erantsia ematen
dioten proiektuek
beren lana egiten
jarrai dezaten.
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Mende laurden honetan, kooperatibako oinarri sozialaren
partaidetza- eta inplikazio-eredu bat eraiki da. Ebaluazio sozial, politiko eta ekonomikoaren prozesuak definitu dira, demokrazian, parte-hartzean, asanblearismoan eta zorroztasun
etiko eta teknikoan oinarrituak.
Aldi berean, lurralde-eredu horizontala ehundu da, oinarritik
pentsatutakoa, eta lurralde-sailen arabera antolatuta. Orain
dela hamabost urte sortu zen Coop57ren lehen lurralde-saila
Aragoin, eta iaz sortu zen momentuz azkena Asturiesen. Bien
bitartean, Madrilen, Andaluzian, Galizan eta Euskal Herrian
sortu zen Coop57.
100 milioi eurotik gorako balioa duten ia 3.000 mailegu eman
zaizkie ESEko ehunka proiekturi. Gero eta anitzagoak diren
pertsona eta erakundeak gehitu zaizkio proiektuari; guztiek
partekatzen dute subiranotasun ekonomikoa praktikatzeko
nahia, gure diruaren xedea kolektiboki eta demokratikoki
erabakita.
Orain familia zabala gara: 5.000 bazkide kolaboratzaile inguru eta ia 1.000 zerbitzu-bazkide. Zuen konfiantza eta inplikaziorik gabe, ez zen posible izango.
Beraz, editorial hau aprobetxatzen dugu lan on guztiagatik
zorionak emateko, eta urteek, zahartu beharrean, indarrak
berritzen dizkigutela esateko. Inoiz baino gogo handiagoa
dugu sareak ehuntzeko, alternatibak eraikitzeko. Zereginean
jo eta ke zaudetenei laguntzea, dela ESEren parte zaretelako,
dela asoziazionismoan, gizarte-mugimenduetan, hirugarren
sektorean, zein kontsumo arduratsuan. Aragoi, Andaluzia,
Asturies, Katalunia, Euskal Herria, Galiza, Madril eta beste
hainbat lurraldetara. Baita tresna berrituetatik ere,
hala nola Coop57 Fundazioa bezala.

25 urte sarea ehuntzen.
Ezinezko ziruditen gauza
asko elkarrekin posible egin
ditugulako.
Eta egiten jarraitu nahi dugu.
Urte askoan Coop57!
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Fundazioak aurten zabalduko du kooperatibak onartutako Plangintza.
Zeharkako ardatzak arrazakeriaren aurkakoa, ekologismoa, feminismoak eta ESEn subjektu berriak sartzea dira.
Erdigunean, berriz, jendarte-bazterketa, lan-prekarietatea, desberdintasunak, landa eremua eta trantsizio
ekologikoa.
Coop57 Fundazioa 2014an sortu zen, eztabaida kolektibo luze
baten ondorioz, kooperatibak egindako lanaren osagarri den
jendarte-tresna gisa. Coop57 ohiko lanean iritsi ezin zen eremuak betetzeko jaio zen. Egindako lana berrikusi eta aztertzeko urtea izan da 2019a eta dagoeneko hasita dagoen bultzada
berri bat proposatu da.

Kanporantz, barrurantz
Atetik kanpo, esku hartzeko lau ildo nagusiak, azken urteotako hasierako lanetik sortuak, justizia soziala eta trantsizio
ekologikoan oinarritzen dira. Hauek izango dira: jendartedesberdintasunen aurkako borroka; lan-prekarietatearen eta
bazterketa sindikalaren aurkako borroka; beharrezkoa den
ekologia- eta energia-eraldaketa sustatzea; eta landa-mundua
suspertzea. Lan eremu guztietan zeharkako lehentasunak
ezarriko dira: arrazakeriaren aurkakoa, feminismoak, ekologismoa eta normalean baztertu edo egokitu gabekoak diren
eragile berriak ekonomia sozial eraldatzailera ekartzea.

Fundazioan parte hartzeko edo
dohaintza bat egiteko asmoa
baduzue, hemen informazio
gehiago fundacio.coop57.coop
edo idatzi hona
fundacio@coop57.coop
Lantaldea: eztabaidarako eta
hausnarketarako urte bat
Coop57ko Kontseilu Errektoreak bultzatuta, 2019ko urtarrilean lantalde bat eratu zen, lurralde-sail guztietako kideek
osatua, eta Fundazioaren lana berrabiarazteko proposamena
egin zuen. Batzar Orokorrak, ondorioak jaso ondoren, onartu
eta berretsi egin zituen. Joan den azaroan, Kontseilu Errektoreak argi berdea eman zuen 2020. urterako Plangintzan; bertan, baliabideak eskuratzeko, lurralde-sareak eraikitzeko eta
finantza-autogestiorako kanpaina bat dago jaso da.

Etxe barruan, Fundazioak ere erronka garrantzitsuak ditu: finantza-autogestioa bermatzea, gizarte-oinarri sendo eta egonkor
batekin —beraz, 2020an bazkide berriak hartzeko kanpaina bat
izango du— gobernantza-eredu arina, ekonomikoa eta erabilgarria egituratzea, lurralde-sail guztien inplikazioarekin.
Gainera, Fundazioak komunikazio-ahalegin gehigarria egingo
du, eta pentsamenduaren, birmoldaketaren eta alternatiba kolektiboen hedapenaren esparrua definitzen hasiko da, egungo
eredu kapitalista, harrapakari eta patriarkaletik eratorria.
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editoriala

Egin dezagun 2019ko balantzea. Jarduera-bolumena eta zifrak Coop57ren historiako handienak
izan dira, oinarri sozialaren zein emandako mailegu berrien kopuruaren hazkuntzari dagokienez.
Honako hau nabarmendu nahiko genuke.

Coop57ren zerbitzu-bazkideak,
jarduera-mota eta sektorearen arabera:
Etxebizitza, Eraikuntza, Arkitektura eta Hirigintza
Elikadura, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Bidezko Merkataritza
Kultura eta Arteak
Hezkuntza eta Formazioa
Komunikazioa, Diseinua, Argitalpenak eta Teknologia Berriak
Enpresa eta Partikularrentzako Zerbitzuak
Pertsona eta Kolektibo Espezifikoei Arreta
Ostalaritza, Aisialdia eta Turismoa
Aseguruak eta Finantziazioa
Aholkularitza
Logistika eta Mugikortasuna
Gizarte eta Ordezkaritza Espazioak
Ingurumena, Jasangarritasuna eta Trantsizio Energetikoa
Industria, Ehungintza eta Manufakturak
TOTAL

Era berean, 300 pertsonak baino gehiagok erabaki
dute Coop57ren parte izatea, eta beren aurrezkiak
ipini dituzte kooperatiban. Hala, balio soziala eman
diote beren diruari, eta une oro jakin dute zertarako
erabili den. Orotara, 4.371 bazkide kolaboratzaile
dira eta, dirutan, 40 milioi euro baino gehiagoko aurrezki kolektiboa dute.
Lurraldearen arabera, Coop57ren pertsona eta entitate bazkideak honela banatzen dira:
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Beren finantza-beharrizanak gure kooperatibak bete ditzakeela. Are gehiago, sare handi baten parte direla, pertsonen
zerbitzura eta eraldaketa soziala helburu duen ekonomiaren
alde. 2019 urtea ixtean, 945 entitate bazkide gara guztira.
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*2019ko abenduaren 31ra arteko datuak

2019an zehar, entitate berriak gehitu dira, eta 100 zerbitzubazkide baino gehiagok eman dute alta Coop57n. Lehenengo
aldiz, Coop57k zifra sinboliko hori gainditu du urte batean.
Horrek esan nahi du gero eta alor eta entitate gehiagok uste
dutela baliagarria eta positiboa dela Coop57n parte hartzea.

Coop57ren bazkideak, lurraldearen arabera
Entitate
bazkide berri

Bazkide kolaboratzaile berri

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

80
63
19
614
29
41
90
9

281
456
57
2.771
130
148
433
95

TOTAL

945

4371

*2019ko abenduaren 31ra arteko datuak
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Baliagarri izateko hazten jarraitzen dugu
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Datu ekonomikoak

bazkideak

2019an, 300 mailegu baino gehiago eman dira, guztira 19.347.386 euro. Mailegu-bolumena,
guztira, Coop57k inoiz banatutako handiena da, eta azken hiru urteotako bilakaera nabarmena
frogatzen du; 2016koarekin alderatuta, % 118 hazi da zifra hori (2016an 9 milioi euro banatu ziren
mailegutan). Joera hori egonkortu egin da azken ekitaldietan.

38.000 €

4.998.184 €

datuak

Maileguak
jarduera-sektorearen arabera

8.190.002 €

305

maileguak

6.121.200 €

mailegu berri

[19.347.386 €]

Inbertsio, etxebizitza eta
lokaletarako maileguak

Diru-laguntza aurrerakinak
eta faktura-endosuak

Parte-hartze maileguak

Kreditu- eta kapitalizazio-polizak

Operazio motaren araberako maileguak
Lehenengo atalean, entitatearen ohiko jarduera garatu,
indartu eta hazteko inbertsioetarako maileguak bildu
dira, baita etxebizitza kooperatiboarekin lotutako maileguak
ere. 2019an mota horretako 5 milioi euro eman dira, eta
emandako finantziazio osoaren % 25 gainditu du.
Kooperatiben kapitalizazioak eta irauteko asmorekin
emandako maileguek entitateen berezko funtsak indartu eta hazkuntza-prozesu nabarmenei aurre egiteko aukera
ematen diete. Halako maileguak eten egin dira 2019an; aurrez, aldiz, milioi 1 euro baino gehiago banatu zen.
Maileguen % 40 baino zertxobait gehiago administrazio
publikoaren diru-laguntzak edo hitzarmenak aurrera
tzeko eta administrazio publikoari zerbitzu emateagatik fakturak ordaintzeko banatu da. Kobratzeko zain dauden proiek
tuak burutzeko entitateei likidezia eskaintzeko aurreratzen da
dirua.
Azken atal handia entitateei emandako likideziari
buruzkoa da, hau da, kreditu-polizen bidez emandako
maileguak. Horiei esker, jardueraren arabera, altxortegi-beharrizanei aurre egiteko aukera izan dute entitateek.

Coop57n beti defendatu dugu ekonomia eraldatu nahi
dugula eta, beraz, ez dugu gure jarduna jarduera-sek
tore jakin batzuetara bakarrik mugatzen. Jakina da
hainbat sektore, gizartean duten konnotazio negatiboa
dela eta, Coop57ren eremutik kanpo daudela. Hala ere,
ekonomia sozial eraldatzailearen baitan, jarduera ekonomiko guztiak barne hartzen ditugu. Jarduera-sektorearen arabera sailkatu ditugu, eta emandako maileguen xedea adierazgarria izatea bilatu dugu.
2019an eskainitako finantziazioaren banaketa honako
hau izan da, sektorearen arabera.
Zenbatekoa
Etxebizitza, Eraikuntza,
Arkitektura eta Hirigintza

11

[832.618 €]

Elikadura, Nekazaritza,
Abeltzaintza eta
Bidezko Merkataritza

27

[1.277.833 €]

Kultura
eta Arteak

46

[3.038.715 €]

Hezkuntza
eta Formazioa

21

[1.169.500 €]

Komunikazioa, Diseinua,
Argitalpenak eta
Teknologia Berriak

20

[651.000 €]

Pertsona eta Kolektibo
Espezifikoei Arreta

97

[8.209.033 €]

Aholkularitza

21

[957.000 €]

Gizarte, Elkarte eta
Ordezkaritza Espazioak

20

[1.290.425 €]

Ingurumena,
Jasangarritasuna eta
Trantsizio Energetikoa

22

[657.260 €]

Beste batzuk

28

[1.264.000 €]
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Dagoeneko FEBEAko bazkide gara!
Coop57 Europako Banku Etiko eta Alternatiboen Federazioan sartu da. Irabazi-asmorik
gabeko erakunde hau 2001ean sortu zen Bruselan, eta Europako lurraldean finantza
etikoak eta jasangarriak sustatzeko lan egiten du.
2019ko abenduaren 9an, Bartzelonako Coop57ren bulegoek
FEBEAko ebaluazio-batzordearen bisita jaso zuten. Gure kooperatibako Batzorde Sozialek egiten duten bezala FEBEAK
Coop57ren egoitza bisitatu zuen federazioan sartzeko gure
eskaera ebalua zezan.
Bisitan, Coop57ren berezitasunak eta kooperatibaren irisme-

Ekonomia eraldatzailea sustatzeko
federazioa
FEBEAk Europako hamabost herrialdetako finantza-erakunde
alternatibo biltzen ditu finantza etikoak eta sozialak sustatzeko asmoz. Federazioa osatzen duten erakundeak proiektu berritzaileak dira eta beren lurraldeetatik etikan eta elkartasunean oinarritutako finantza-ereduak garatzearen garrantzia
eta premia zabaltzen laguntzen dute.
Aldi berean FEBEAk bere erakunde bazkideek gizartea eralda
tzeko motor gisa duten rola sustatu nahi du, zuzenean euren
jarduerekin, ala zeharka, ESEren proiektuen finantzatzaile gisa.
FEBEA osatzen duten erakundeek finantzatu egiten dituzte:
• Lana sortzeko proiektuak, bereziki ekonomia sozial
eraldatzailetik
• Ekintzailetza kooperatiboa
• Parte-hartzean oinarritutako eta irabazi asmorik gabeko sektoreak
• Ekonomikoki egoera zaurgarrian edo gizarte-bazterketako arriskuan dauden kolektiboek garatutako
proiektuak

na azaltzeaz gain, finantzatutako proiektu batzuk erakutsi
genizkien. Hala, bisita hauetan Bartzelonako Sants auzoko
proiektu batzuek harrera egin ziguten; esate baterako: Lacol
arkitektura estudioak; La Borda lagapeneko etxebizitza kooperatibak; Terra d ‘Escudella jatetxeak; eta baita La Comunal
kooperatiba arteko espazioak ere, hots, bere baitan ekonomia

“FEBEAk Europako hamabost
herrialdetako finantza-erakunde
alternatiboak biltzen ditu,
finantza etikoak eta sozialak
sustatzeko asmoz.”
sozial eraldatzaileko zortzi proiektu hartzen dituenak.
Kooperatiba horiek guztiek Coop57ren finantzaketa jaso dute
beren proiektuak garatu ahal izateko eta zerbitzu-bazkide
dira. Kooperatibak babesten dituen ekimen askotarikoen
adibide argia dira hauek guztiak.
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• Garapen jasangarriarekin lotutako proiektuak, biodibertsitatea babesteko proiektuak, energia-iturri berriztagarriekin lotutakoak, nekazaritza ekologikoari
loturiko proiektuak, etab.
• Nazioarteko elkartasuna eta bidezko merkataritza

Sareak ehundu modu kolektiboan eraiki
ahal izateko
Coop57k mugak zabaltzen ditu lehen aldiz nazioarteko sare
batean parte hartuz, kasu honetan, Europa mailako sare batean. Erabaki hau kooperatibak gizarte-eraldaketaren aldeko
eta pertsonen zerbitzurako ekonomia eraikitzearen aldeko
estrategia kolektiboak taxutzeko duen etengabeko borondatearen ondorio da; hain zuzen ere, ingurunea eta ingurumena
errespetatuko dituen ekonomiaren alde.
Coop57k harremanak zituen Europako antzeko erakundeekin, hala nola Frantziako NEF edo Belgikako CREDAL
erakundeekin, elkar ikasteko eta esperientziak partekatzeko.
Orain, FEBEAko kide garenez, honek balio digu harremanak
estutzeko erakunde hauekin eta sareko beste 26 ekimenekin.

editoriala

EKONOMIA FEMINISTA, SOZIAL ETA ERALDATZAILEA XEDE

Batzorde
feministaren ahotsak
2015eko udaberrian, Zaragozan ospatu zen Coop57
ren estatu mailako II. Topaketa. Ekitaldi horren harira, Aragoiko ESEren Feminismoen Taldea abiarazi
zen. Sorrera hori Aragoin Ekonomia Sozial Eraldatzailea eraikitzen duten entitate eta pertsonen ekimenez jaio zen. Haien helburua bizitza jasangarri
egiteko ekonomia indartzea zen, pertsonak eta horien inguruneak jardueraren erdigunean kokatzeko.
Horretarako, apustua indarrak bateratzea izan zen,
eta berau osatzen duten hiru sareak (REAS, Mescoop
eta Coop57) zeharkatzen dituen berariazko lantaldea
sortu zuten.

Gaur egun, hamar bat lagunek osatzen dute taldea,
eta esku artean duen proiektu nagusia PAAF (Protokolo Aktibo Asanbleario Feminista) izeneko materialak osatzea da. Eztabaida sortzea espero dugun
proiektua da. Zehazki, bilera eta asanbladetan hitza
hartzen ez duten horiek hitz egitea nahi dugu.

Taldea lanean hasi zenetik, helburu nagusietako bat
ESEko enpresa, entitate eta sareen baitan zaintzaeta erantzukidetasun-kontzeptuak indartzea izan da.
Abiapuntua argia zen: gure barne-funtzionamendua
hobetzen baino ez dugu gure egunerokotasunean jasaten dugun ekonomia kapitalista eta patriarkalari
alternatiba koherente eta zintzoa eraikiko.

“Aragoiko ESEren Feminismoen Taldeak indarrak
batzeko apustua egin du, eta berau osatzen duten
hiru sareak (REAS, Mescoop eta Coop57)
zeharkatzen dituen berariazko lantaldea sortu du”

Prozesuaren ondoriozko hausnarketa bat honako hau
izan da: zaintzak ikusarazi eta balioan ipintzea nahi
badugu ere, horrek ez du esan nahi, soilik, gure inguruneek behar bezala funtzionatzeko zaintzak gure
gain hartu behar ditugunik. Izan ere, beharrezko
iruditu zitzaigun zeregin ikusezinak emakume jakin
batzuen gain egoteari uztea eta gure sare-egituretan,
ekitatea oinarri, erantzukizunak partekatzea.
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Beste erronka bat dugu prestakuntza-ekintzekin
jarraitzea, eta ESEren printzipioak ikuspegi feministaren bidez berrikusten jarraitzea. Proiektu hori
REAS Red de Redeseko Feminismoen Batzordea ari
da koordinatzen.

Coop57ren baitan, prozesuak partekatu nahi ditugu,
eta gainerako pertsonekin koordinatu, beren lurraldeetan ari baitira lanean beren egunerokotasunean
ekonomia feministaren balioak garatzeko, hala beren entitateak eta, ondorioz, kooperatiba osoa eraldatzeko
Aragoiko ESEren Feminismoen Taldea
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ASTURIES
19

editoriala
oraingoan
sailak
ekonomia

eraldatzailea

bazkideak

entitate
bazkide

Bigarren seihilekoan, 2 bazkide kolaboratzaile batu
dira Asturiesko Coop57ra,
eta 25.000 euroko mailegu
bat onartu da, Kikiricoop
kooperatibarentzako poliza
bat. Ekainean, Coop57 Asturiesko batzorde batek kooperatibaren estatu maila
ko
Topaketan parte hartu zuen,
proiektuan urte gehiago
daramatzaten batzordeen
esperientziatik ikasten jarraitzeko.
Udan, Soldepaz Pachakutik Oviedon antolatu zuen

57

bazkide
kolaboratzaile

Agroekologiari
buruzko
jardunaldietan parte hartu
zuen. Irailean, Asturiesko
ekonomia sozial eraldatzailearen mapara gehitu ziren;
parte hartutako lehenengo ekitaldiak foro bat eta
Bimenes eta Xixonen egindako ESEren azoka bat izan
ziren. Erabilera-lagapeneko
etxebizitza-kooperatibei
eta
finantziazio-ereduei
buruzko jardunaldietan ere
parte hartu dute, etxebizitza
partekatuko Manglar proiektuarekin batera.

maileguak
datuak

ARAGÓN

63

erakunde
bazkideak

Coop57 Aragón sailak 63
zerbitzu-bazkide 450 bazkide kolaboratzaile baino
gehiagorekin amaitu du
urtea. Bigarren seihilekoan
zehar, 3 zerbitzu-entitate berri gehitu dira, eta 6 bazkide
kolaboratzaile berri. Aldi berean, 9 mailegu banatu dira,
510.800 euro guztira.
Irail, urri eta azaroan, Aragoiko Coop57k mugaz gaindiko
lankidetza-proiektu
batean parte hartu du:
Iés, Initiatives pour une Économie Solidarie (https://ies.
coop/). Prozesu horri esker,
kooperatiba frantziar horrek
Okzitaniako
eskualdean
duen finantziazio-esperientzia ezagutu du.
Bestalde, honako ekimenetan ere parte hartu da: El
Bisáltico kontsumitzaileen
kooperatibaren 16. urteurrena, Terueleko Ekonomia
Alternatiboko Jardunaldiak
eta Zaragozan ospatutako
“¿Es posible otra economía
al servicio de las personas?”
jardunaldietan.
Bestalde, “Juntas Emprendemos” programan ere parte
hartu da, REAS Aragónekin
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456

bazkide
kolaboratzaile

batera.
Programa horren helburua
da zaurgarritasun-egoeran
dauden emakumeen ahalduntzea sustatzea, eta arreta
berezia eskaintzen dio alderdi sozial eta kolektiboari.
Azkenik, eta Coop57ren
eta Aragoiko feminismoen
taldearen arteko aliantzari
jarraiki, Mugarik Gabe antolakundearen tailerrean
parte hartu zen, Aragoiko Merkatu Sozialaren X.
Azokan. Bertan aurkeztu zen
Protokolo Aktibo Asanbleario Feminista.

ANDALUCÍA
80

entitate
bazkide

Azken hilabeteotan, 4 zerbi
tzu-bazkide gehitu dira, eta
19 bazkide kolaboratzaile
berri. Kreditu-jarduerari dagokionez, 12 mailegu eman
dira, guztira, 528.747,28
euro.
Lurralde-atal horrek REASAndalucíako
Finantza
Etikoen Mahaia eratzen lagundu du. Horren helburua
da lurraldean interkooperazio-sareak indartu eta finantza etikoak sustatzea.
Proiektua hedatzeko jarduerari dagokionez, Sevilla,
Jerez eta Granadako ekonomia sozial eraldatzailearen
azoketan parte hartu da. Finantza Etikoen Barometroaren aurkezpenean ere parte
hartu da. Barometro horrek
sektoreak estatu mailan
duen bilakaera adierazten
du.

281

bazkide
kolaboratzaile

Horrez gain, Cádizeko Piscina del Puerto-Real proiek
tura bisita ere antolatu du.
Cooperactiva. Pasa den urteaz geroztik berau kudeatzen duen entitatea Coop57
ren zerbitzu-bazkidea da, eta
udal-kiroldegirako espazioa
abiarazteko finantziazioa
jaso du, proiektua berreskuratu eta kooperatibizatzeko
prozesu arrakastatsuaren
ondoren.

CATALUNYA

614

erakunde
bazkideak

Azken sei hilabeteotan, 26
zerbitzu-bazkide
gehitu
dira, eta 110 bazkide kolaboratzaile berri. Bigarren
seihilekoan, 109 mailegu
berri eman dira; guztira,
7.719.678,32 euro. Orotara,
2019an, Coop57 Catalunyak 216 mailegu berri eman
ditu, 15 milioi euroko balio
erantsiarekin.
Bestalde, urtero bezala,
FESC Fira d’Economia Solidària de Catalunyan parte
hartu zen. Bertan, stand bat
izateaz gain, FETSek Estatu mailan finantza etikoen
egungo egoerari buruz
aritzeko antolatutako mahai-inguruan parte hartu
zen. FESCen VIII. edizioak
14.000 bisitari jaso zituen.
Kataluniako taldeak, horrez
gain, Manresan Roca Galès

2771 bazkide
kolaboratzaile
Fundazioak antolatutako
“Municipalismo, Cooperativismo y Soberanías” izeneko jardunaldian parte hartu
zuen.
Abenduan, Coop57 Catalunyak saria jaso zuen:
Reconeixement
CoopCat
2019, lurraldearekiko duen
konpromisoagatik. Confederació de Cooperatives de
Catalunyak sustatzen ditu
sari horiek, eta hirugarren
urtez banatu ziren.
Sariaren bidez, kooperatibaren konpromisoa eta
finantza etikoen bidez sortutako konplizitate-sarea
nabarmendu nahi ziren.
Aipatutako azken sare horrek, Katalunian, ekonomia
sozial eraldatzaileko milaka
proiektu finantzatu ditu 25
urtetan zehar.

EUSKAL HERRIA
2019ko bigarren seihilekoan, entitate
bazkide berri bat gehitu da, eta 10 bazkide kolaboratzaile. 2 mailegu berri
eman dira; guztira, 130.000 euro.
Koop57 Euskal Herriak eta Udalbiltzak,
udalerri eta hautetsien partzuergoak,
lankidetza-hitzarmena sinatu dute,
eskualdeen arteko desberdintasun sozioekonomikoak murrizteko asmoz.
Horretarako,
erabilera-lagapeneko
proiektu komunitarioak, zaintzaproiektuak, energia berriztagarrien ingurukoak, agroekologikoak eta ekonomia sozial eraldatzaileko kolektiboak
babestuko dira. Hala, laster abiaraziko
da, Olatukoop sarearekin elkarlanean,
Hauspotu programa, lurraldeko despopulatzea eteteko.

29

entitate
bazkide

130

bazkide
kolaboratzaile

editoriala
oraingoan
sailak
Sarea ehundu eta proiektua indartzen
jarraitzeko asmoz, hainbat jardunaldi
eta espaziotan parte hartu da, ekonomia sozial eraldatzaileko eragileekin
batera. Esate baterako, Iruñeko ESS
Geltoki proiektua; REASek eta Olatukoopek Bilbon antolatutako fESSta,

Finantzaz Haratago proiektuarekin, eta
Lasarteko Alternatibatu azokan, tokiko
beste hainbat eragilerekin. Azpimarratzeko proiektua dugu Abaigarkoa,
Koop57
ren eta bere oinarri sozialari
esker, udalekuetarako etxea berriz irekitzeko aukera izan baitute.

ekonomia
eraldatzailea

bazkideak
maileguak

GALIZA

41

Bigarren seihilekoan zehar, 6 zerbitzuentitate berri gehitu dira, eta 6 bazkide
kolaboratzaile berri. 2 mailegu berri
eman dira; guztira, 41.000 euro.
Espazocoop eta Universidade de Santiago
de Compostelaren arteko lankidetzari esker, Aprendizaje por Servicio proiektuaren bigarren edizioari ekin zaio. Bertan,
irabazi asmorik gabeko hogei bat kooperatiba eta elkartek parte hartzen dute.
Seihilekoan zehar, 2 prestakuntza-saio
egin dira, urriaren 2an eta 11n. Hirugarren bat ere egingo da, ekonomia sozial
eraldatzailean prestatzeko proiektuaren
amaierako emaitzak aurkezteko.
Ez da Espazocoopekin, Galiziako Kooperatiben Elkartearekin aurten egin
den proiektu bakarra. Espazocoopek

MADRID
Bigarren seihilekoan zehar, 5 zerbitzuentitate berri gehitu dira, eta 4 bazkide
kolaboratzaile. Emandako maileguen
guztizko zenbatekoa 800.000 eurokoa
izan da, 13 operaziotan banatuta. Horien artean, bi mailegu ditugu aipatzekoak, lokalak eskuratzeari dagozkienak: bata Asociación Cultural Traficantes de Sueños elkarteari emandakoa
eta, bestea, La Oveja Negra Taberna
Vegana kooperatibari emandakoa.
Lehenengo aldiz aurkeztu zen Madrilen
urtero Finantza Etikoen Behatokiak
osatzen duen Finantza Etikoen Barometroa. Coop57 Madridek parte hartu
zuen Ecooon egindako aurkezpenean.
Balantze Sozialaren Txostena ere aurkeztu du, FUHEMen egoitzan.
Bertan, ESEren jardunbide egokiei
buruz hitz egin da.

erakunde
bazkideak

148

bazkide
kolaboratzaile

A Coruñako Udalarekin duen hitzarmenari esker, Coop57 Galizak Finantziazioari buruzko Jardunaldian parte
hartu zuen urrian. Azokei dagokienez, Coop57 Galizak Mosta do Posible
2019ko azokan parte hartu zuen, Can-

90

erakunde
bazkideak

433

datuak

gas del Morrazo udalerrian. Baita Santiago de Compostelan urriaren 16an
antolatutako Financiación Responsable
de Economía Social foroan ere. Azkenik, Coop57k hainbat hitzalditan parte
hartu du, A Coruñan eta Noian.

bazkide
kolaboratzaile

ESEko enpresen Kudeaketarako Esperientzien inguruko Mintegian parte
hartu du, Espacio de Consumo Responsable de Centrok antolatuta; Sin Fronterasen networking edizio berrian egon
da; UNEDen udako ikastaroetan parte

hartu du; eta Madrilgo Ekonomia Sozialarn Bulegoak antolatutako Kultura
eta Ekonomia Sozialari buruzko jardunaldietan egon da, MediaLab Pradon.
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[19]

❚ Ismael Rojas F. eta Alba Rojas H.
❚ Benardino Molina Duran
❚ Rocío Solano P. eta Adriana Virella S.

Aragón [6]
❚ Alvaro Vidal Millan
❚ Jaime Enguita Raimundo

Catalunya
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

[110]

Paola Nuñez Suarez
Xavier Martínez Clemente
Antoni Tabernero Díaz
José Jeronimo Barriga Carrasco
Pau Escrich Garcia
Gerard Vilardaga Cunill
Joan Fernández R. eta Adriana
Termens L.
Grup Suport Laia i Lluis
Hendrikus F. Hobbelink eta Mª
Anna Borrul
Montserrat Pérez Fortuny
Juanjo Iraegui Navarro
Judit Arans Planas
Francisco Montoro Gonzalez
Anna Ma Bosch Prat
Roger Mora Nuñez
Jose Oriol Argany Moya eta
Mireia Herrera
Eulalia Serrano Alcaraz
Jordi Navarro Morera
Arnau Cobo Vives
Josep Manuel Sabaté Ibañez
Jaume Jose Oranies
Miquel Coll de Avilès
Marc Alegri Lladó
Tatiana Santos Pitanga
Núria Duró Porta
Eloi Rovira Rojas
Hernán Lew Forchino
Ramon Canet Carbonell

Euskal Herria [10]
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
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Nora Erdozia Ibañez
Aitor Elizaran Aguilar
Manex Garaio Mendizabal
Aitziber Elgezabal Otsoa de
Txintxetru
Tomàs Aranburu Calafel
Oier Azkarraga Grajales
Aitziber Eleta López
Maialen Galarza Garrastachu
Jorge Lòpez C. eta Ruth Jabato C.
Edurne Unamuno Aranburu

❚
❚
❚
❚
❚

Javier España Pérez
José Maria Gutierrez Barquin Fragoso
Luz Hernández Villena
Mª Luz Diaz Guerrero
Hector Rojo L. eta Elia Crespo L.

❚
❚
❚
❚
❚

❚
❚
❚
❚

Jorge Garayoa de Marcos
Violeta Fatás Labarta
Antonio Guerrero Galan
Sheila Latorre Santos

Asturies

❚
❚
❚
❚
❚
❚

Eva Navarrete Bachs
Roser Sanromà i Costa
Adrià Serret Amoròs
Jan Bosch Schips
Elisabeth Juarez Callejon
Clàudia Rorremada M. eta Pau
Blanch H.
Fernando Ferrer I. eta Francisca
Garcia Romero
Manuel Tantull Oliva
Marta Gonzàlez Escrivà
Victor Montes Cortes
Dídac Castells Nogareda
Nuria Rafols Garcia
Marta Amigó Rodrigo
Vicent Salvador Juanico
Jordi Roig Ferré
Josep Oriol Jornet Aguareles
Marta Valls Riba
Maria del Mar Alloza Ginés
Joan Amer Fernàndez
Andreu Gelabert Galmés
Miguel Cambrón Gómez
Xavier Gallofré Miralles
Ana Maria Lloret Maya
Rocío Espeso González
Ana Correro Humanes
Julio Daniel Vega Domínguez
Antonio Mallada Suils
Mª Isabel Cisneros P. eta
Adriana E. Gonz
Jordi Giner Coté eta Helena
Ferrer

❚ Luna Salamero González
❚ Cristina Contreras Jimenez
❚ Vicente Grande M. eta Mª Lluisa
Carrera B.
❚ Daniel Hernández Jiménez
❚ Miquel Oliva Fuertes
❚ Itzel Sanromà Moncunill
❚ Ivan Torrobella Badia
❚ Carles Gala Facundo eta Carles
Gala Muñoz
❚ Lluna Gala F. eta Guernica
Facundo V.
❚ Jordi Urgell Montané
❚ Jordi Moliné Ripoll
❚ Ramon Vergès Martínez
❚ Rosa Vidiella Badell
❚ Joan Miret Minard
❚ Mª Pilar Solà Navarro
❚ Joel López Beltran
❚ José Emiliano Ruiz Rubia
❚ Gregorio Abellán O. eta Mª
Montserrat Mon
❚ Mª Montserrat Montes D. eta
Gregorio Abel
❚ Oriol Moruno Carrasco
❚ Joan Arribas Armengol
❚ Ignasi Garnica S. eta Mª Teresa
Capella M.
❚ Manel Aisa Pampons eta Olga
Fernández López
❚ Pau Tarres Mollera eta Marina
Pera Ros, Alguer Tarres
❚ Joan Agusti García

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Galiza
❚
❚
❚
❚
❚
❚

[6]

Santiago Moroño Arenas
Ana González García
Brais Pérez Gómez
Avelino González Ordoñez
Juan Gonzalez Seoane
Antonio Duarte Hernández eta
Luzia Oca González

Josune Arriaga Martin
Alfonso Camacho Cordón
Enrique Costoya Allegue
Irene Lopez Luque
Tomas Vazquez Cobacho

❚
❚
❚
❚
❚

Teresa Cabello Garcia
Javier Delgado Gordillo
Sònia Díaz Zapata
Mª del Dulce Nombre Merello Arvilla
Fernando Cobos Becerra

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Anna Terraza Rovira
Clara Sànchez Màs
Mercè de Olamendi Treviñó
+Educació, SCCL
Watteco, SCCL
Gemma Rusinol Gimbert
Carles López Magem
Onofre Fullana L. eta Roser
Badià C.
Arnau Orriols Garcia
Judit Bort R. eta Gerard Queralt B.
Carles Falco Artieda
Joan Marcel Fuentes
Josep Ferrer F. eta Carolina
Clapés P.
Cristina Terraza Rovira
Irene Ribas Smeets
José Manuel Delgado Fernández
Pau Forn S. eta Marina Boix X.
Alberto Badia Gimenez
Gerona Galera Léger
Marc Fernández Parellada
Elisa Ferret Madico
Marti Erra Gil
Magali Masferrer Niubò
Jose Maria Sánchez Losada
Usoa Odriozola Cachafeiro
Marina Martin Serra
Pedro López M. eta Elodia
Serrano P.
Associació Amigues i Amics de
La Floresta

[2]

❚ Félix Fernández Rodriguez
❚ Jorge Otereo Pérez

Madrid
❚
❚
❚
❚

[4]

Alfredo Serrano de Haro Martinez
Oscar Mateos Garcia
Denis Illionnet
Estíbaliz Burgaleta Felipe

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

País Valencià

[2]

❚ Laura Martinez Junquero
❚ Dídac Delcan Albors
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4 entitate bazkide berri

3 entitate bazkide berri

26 entitate bazkide berri

sailak

ASOCIACIÓN
CULTURAL EL CORRAL
DE SAN ANTÓN

ADECASAL

FUNDACIÓ HOSPITAL
SANT JOAN BAPTISTA

ekonomia

Jérez de la Fronterako elkartea, kultura kritikorako gune izatea du helburu.
Mugimendu sozial, politiko, ekonomiko
eta kultural kritiko, antikapitalista,
feminista, antiarrazista eta asanblearioarentzat eguneroko topaleku izatea du helburu. Halaber, San Miguel
auzo historikoan etxebizitza-espekulazioaren aurkako auzotarren lubaki izan
nahi du.
elcorraldesananton.wixsite.com/elcorral

LAS MARIANAS,
S. COOP. AND.
Pedreran, Sevillako Sierra Sur eskualdean kokatutako nekazaritza-kooperatiba da. Entitateak 80ko hamarkadako
sindikatu eta jornalarien borrokan du
jatorria. Olibondoak landatzen ditu
olioa eta olibak ekoizteko. Horrez gain,
ahuntz-gazta eta zerrikiak ere ekoizten ditu, eta baratze ekologiko bat du.
w w w. f a c e b o o k . c o m / L a s - M a r i a n a s SCA-134329907248241

LA ESPIRAL
EDUCATIVA,
S. COOP. AND.
Hezkuntza-alorrean egiten du
lan, Kordoban. Hezkuntzaproiektu edo -ekintza eraldatzaileak
egitea dute helburu eta, horien artean,
taldeei aholku ematea, lantaldeak indartzea eta eskola-mailan bitartekaritza
egiten dute. 			
laespiraleducativa.org

Asociación de Desarrollo para el
Campo de Salamancak herritarren funtsezko eskubideak defendatu
eta eskualde txikietan zerbitzu publikoak garatzearen aldeko apustua
egiten du, komunitatean partekatuta.
Lurra izan eta lan egiteko modu tradizionalak eta tokiko produktuak elkartrukatzea sustatzen du.
www.asdecoba.org/adecasal

ASOCIACIÓN
ZUCLERÍA, INICIATIVAS
COMUNITARIAS DE
ACCIÓN SOCIAL
Gizarte-ekintzako proiektu eta ekimenak sustatu, babestu eta garatzen ditu,
komunitate-ikuspegia ardatz hartuta.
Beren ekintzek komunitate osoa barne
hartzen dute, bertan bizi diren pertsona ororen parte-hartzea bultzatu, baita
beren bizitzak kontzienteki eraikitzeko
esku hartzea ere.

CULTURAL ARMADA,
S. COOP. ARA.
Gizarte-ekintzako kooperatiba
honen helburua da irakaskuntza-alorreko irakasleei laguntza-zerbitzua eskaintzea; ikasleekin duten lotura
sustatzen dute, Edutainment (hezkun
tza + entretenimendua) kontzeptuan
oinarritutako tekniken bidez.
www.rapacademia.com

Fundazioa 1985ean
eratu zen, eta helburu du arreta geriatrikoa eskaintzea, baita adineko pertsonen bizi-kalitatea
hobetzeko lan egiten duten tokiko eta
erkidegoko erakundeekin lan egitea
ere.
www.hospitaldesitges.cat

LA TITARANYA, SCCL

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

Etxebizitza kooperatiboko eta jabetza eta kudeaketa komunitarioko gizarte-espazioko proiektua, Valls udalerrian. Kooperatiba integrala, etxebizitza- eta
kontsumo-kooperatiba da, bazkideek
beren bizitza osoan izan ditzaten partekatutako zerbitzuak: etxez etxeko arreta, garbiketa-zerbitzua, Internet eta
elektrizitatea, etab.
latitaranya.coop

ASSOCIACIÓ MARTINET
SOLIDARI
Martinet Solidari irabazi asmorik gabeko elkartea da, 1999an
eratu zen Bartzelonako Besòs auzoan
eta Maresmen. Horren helburua da
etengabeko hezkuntza eskaintzea, gertutasuna eta kalitatea oinarri hartuta.
Entitatearen ustez, hezkuntza eta ezaguera gizarte-eraldaketarako benetako
tresnak dira; hori dela eta, beharrezkoa
da hezkuntza demokrazian eta partaidetzan oinarritzea.
martinetsolidari.org

CAÓTICA, S. COOP. AND.
Liburu-denda, kafetegi eta kuturgunea Sevillan. Liburuak eta
irakurketa sustatzeko espazio berezia
izateko helburua du. Egitura kooperatiboa du, eta horri esker, kolektibotasuna,
kultura-elkartrukea eta herritarren
partaidetza sustatzen dute.
caotica.es
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ASSOCIACIÓN
MUJERES PA’LANTE

oraingoan

Mujeres Pa’lante Bartzelonako
elkartea da eta migrazio-prozesuan dauden emakumeei eta, orokorrean, gizarte-bazterketa arriskuan
dauden emakumeei laguntza eskaintzen die. Aholkularitza juridiko eta soziolaborala eskaintzen dute, arreta
psikologikoa eta prestakuntza, besteak
beste. Etxez etxeko arreta eskaintzen
duen zerbitzua eskaintzeko kooperatiba
bat sortu dute.
www.mujerespalante.org/
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ekonomia
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bazkideak
maileguak
datuak

CULTURA 21, SCCL
Kataluniako lan-kooperatiba
honek kultura-dinamizazioa
eta -kudeaketa garatzen ditu, ikuspegi
aktiboa kontuan hartuta. 2011 urteaz
geroztik, hainbat kultura-arlo eta -adierazpenen bidez, jendartearen eta kultura periferikoen arteko lotura estutzea
sustatzen du.
cultura21.coop

FILIGRANA PRODUCCIONS 360, SCCL
Ikus-entzunezko ekoizpenak
egiten dituen kooperatiba da,
eta Sabadellen dago kokatuta. Ikusentzunezko alorreko, argazkilaritzako,
diseinu grafikoko eta komunikazioko
profesionalek osatzen dute. Kide bakoi
tzak bere espezializazioa du, baina
elkarrekin lan egiteak berezko izaera,
osoagoa eta originalagoa eskaintzen die
ekoizpenei.
filigranaproduccions.com

GRUP CALIU ATENEU DIVERS
Ateneu Divers Grup Caliu taldearen parte da, irabazi asmorik gabeko Bartzelonako elkarte honek
26 urte daramatza aniztasun funtzional
kognitiboa duten eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko lanean.
www.grupcaliu.cat/ateneu_divers.html

MUSIQUEM, SCCL
Ripollet udalerriko Udal Musika Eskola
hau kooperatiba batek kudeatzen du.
Udalerriko haur-eskolekin, entitateekin, aisialdiko elkarteekin eta zaharegoitzekin egiten du lan.

ÒMNIUM CULTURAL
Diktadura frankista betebetean, elkartearen helburua katalana babestea izan zen eta, horretarako, irakasleei katalaneko pres-

12

buletina
37 informazio

2019ko 2. seihilekoa

takuntza eskaini eta sariak sustatzen
zituen, Kataluniako kultura eta literaturaren jardunak eta balioak aintzatespena jasotzeko.
www.omnium.cat

UNIÓ VILANOVINA DE
L’ACORD I EL COR
Vilanova i la Geltrú udalerriko
elkarte honek 150 urte baino
gehiagoko historia du. Herriko kulturaeskaintza osatzeko jarduerak egiten
ditu, asoziazionismoa oinarri hartuta.
Bere helburua da bazkideentzako eta
herritar guztientzako erreferentzia-espazio bihurtzea.
www.launiovilanovina.cat

AMBICI, SCCL
Mezularitza ekologikoko kooperatiba hau Badalonan dago
kokatuta eta zaurgarritasun-egoeran
dauden pertsonen autoenplegurako
sortu zen. Mezularitza jasangarriko zerbitzuak eskaintzen ditu, bizikletaz.
www.ambici.cat

APAEMA
Associació de Producció
Agrària Ecològica de Mallorca ekoizle txikiek osatutako taldeak
eratu zuen, ingurumena eta pertsonen
osasuna oinarri hartzen duen nekazaritza bultzatzea helburu. Aldi berean,
ekoizpen eta elaborazioko sare txikiak
ahalduntzea du xede.
apaema.net

FEDERACIÓ D’ENTITATS
SOCIOCULTURALS DE SALT
2016an eratu zen eta Salt
udalerriko espazio komunitarioak sustatzea du helburu; bertan
kudeatzen du Ateneu Popular Coma
Cros, iraganean ehun-fabrika zen lekuan kokatutako ekipamendu komunitario eta kolektiboa. Hogei bat entitatek
osatzen dute eta jarduera soziokulturalak eta hezigarriak antolatzen ditu.
www.ateneucomacros.cat

CANTINA LAB, SCCL
Eratze-prozesuan dago lan-kooperatiba
hau, eta Can Batlló komunitate- eta
auzo-espazioan kokatutako tabernajatetxea kudeatuko du. Hala, fabrika
zaharreko kantina berreskuratuko da,
Bartzelonako Ikus Entzunezko Eskolako ikasleei eta, orokorrean, herritarrei zerbitzu emateko.

CAPIVO, SCCL
Gizarte-ekimeneko kooperatiba honek Haur Arretarako
eta Arreta Goiztiarrerako bi Zentro kudeatzen ditu, bata Granollers udalerrian
eta bestea Caldes de Montbuí herrian.
Garatzeko arazoak edo arazoak pairatzeko arriskua duten haurrei eskaintzen die
arreta, baita haien familiei lagundu ere.
capivo.cat

CASSOLA
CULTURAL, SCCL
Gertuko sukaldaritza eskaintzen duen
proiektu hau Rocallauran dago. Kulturekimenak antolatzen dituzte (antzerkia,
zine-forumak, kontzertuak, hitzaldiak,
txangoak...). Tokiko tradizioak babestu
nahi dituzte gastronomiaren bidez, eta
udalerriko topaleku bihurtu da.

ENSÓ, SCCL
Antolakundeetan prozesu eraldatzaileak sustatzeko egiten du
lan, enpresak pertsonen zerbitzura egoteko laguntzen. Entitateentzako antolaketaanalisirako eta gobernantza eredu berrien
definiziorako zerbitzuak eskaintzen ditu;
aholkularitza, prozesuetan laguntza eta
taldeen prestakuntza eta jarraipena.
enso.coop

ASSOCIACIÓ LA
MANGALA
Sotrac izenez ere ezagun den elkarte
hau, erabilera-lagapeneko etxebizitzakooperatiba da, eta Bartzelonako Sants
auzoan kokatzen da. Eredu horren araberako etxebizitzak sustatu nahi dituzte
bazkideentzat eta, adi berean, auzoan eta
komunitatean eragina izatea nahi dute.
www.facebook.com/sotrachabitatge/

REZERO
Rezero Fundazioa 2005ean eratu zen Kataluniako entitate ekologista eta zibikoen ekimenez. Gizarte
zibileko, administrazio publikoetako eta
enpresa-munduko sektore anitzen babesa eta partaidetza du. Kataluniako
ekoizpen- eta kontsumo-eredua aldatzea du helburu.
www.rezero.cat

CAL TRAJÓ, SCCL
Vilanova i la Geltrú udalerriko jatetxe honek arkitektura modernistagatik ezaguna
den taberna berreskuratu du. Gertuko
produktua eskaintzen du, prezio merkean, eta jarduera soziokulturalak ere
eskaintzen dituzte, autogestioa abiapuntu
eta herritar guztien parte-hartzea xede.

ENTITATE
BAZKIDE BERRIAK
2019KO BIGARREN SEIHILEKOA
AADAS

TRAMA, SCCL

Asociación de Asistencia a
Mujeres Agredidas Sexualmente 1982 urtean eratu zen, sexu-indarkeria matxista motaren bat jasan
duten emakumeen ekimenez, baita eskuzabaltasunez laguntza juridiko eta
psikologikoa eskaintzen duten profesionalen ekimenez ere. Laguntza psikologiko eta aholkularitza juridikoari esker,
indarkeria handi hori jasandako per
tsonen ahalduntzea, kontrola berreskuratzea eta autonomia sustatzen dute.
aadas.org.es

Genero-ikuspegia kooperatiba bihurtutako elkarte honen oinarria da, proiektua abiatu
zenetik. Ikuspegi kritikoa eta eraldatzailearen bidez imajinario kulturalen inguruan ere hausnartzen dute, eta herritarrak bizitza osoan zehar prestatzen den
subjektu gisa ulertzen dituzte, hezkuntza
formaleko espazioez harago. 		
tramacultura.org

AGRANEL, SCCL
Haurtzarotik hasita kooperatibismoa sustatu eta hedatzeko prestakuntza eskaintzen du eta, aldi berean,
garbiketa eta higienerako produktu ekologikoak banatzen ditu. Ekologismoa eta jasangarritasuna bultzatzea dute helburu,
eraldaketa sozialerako mekanismo gisa.
www.agranel.coop

FAVB
Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona bigarren
mailako antolakundea da, eta Bartzelonako 110 auzo-elkarte biltzen ditu, hiriko 73 auzotan banatuta. Auzotarren
ongizatea eta bizi-kalitatea defendatzen
ditu, praktika solidario eta komunitarioen bidez ahalduntzea eta parte-har
tze aktiboa abiapuntu hartuta.		
www.favb.cat

FUNDACIÓ L’OLIVERA
Fundazio hau L’Olivera SCCL
kooperatiba oinarri eratu zen.
Kooperatibak bere produktuen salmenten
% 0,7 Hegoalde globaleko herrialdeekin
garapen- eta elkartasun-proiektu eta
ekintzetara bideratzea adostu zuen. Landa-eremuan antolatzen ditu jarduerak:
garapen pertsonal eta gizarteratzekoak,
laguntzarako jarduerak, jarduera terapeutiko eta hezigarriak aniztasun funtzionala izan edota gizarte-bazterketa arriskuan dauden pertsonentzat.

LA FERA FEROTGE, SCCL
Gizarte-ekimeneko irabazi asmorik gabeko kooperatiba honek
hezkuntza-zerbitzuak eskaintzen ditu,
arreta-zerbitzuak pertsona eta taldeei,
gertutasuna eta sareko lana oinarri hartuta. Proiektu komunitarioak diseinatu
eta kudeatzen ditu, hezkuntza, partaide
tza eta gizarte-ekintzako alorretan.		
www.laferaferotge.cat

[Euskal Herria]
1 entitate bazkide berri
BIZI!
Mugimendu altermundista honen xedea justizia soziala eta klimatikoa da, eta Euskal Herrian jarduten dute. Lur planetak
eta gizakiak aurre egin beharreko
erronkei erantzuna emateko ekintza eta
mobilizazioak antolatzen ditu. Mugimendu honek ez du nahi, espresuki,
alderdi politikoen zein botere publikoen
menpe egon nahi.

[Galiza]
2 entitate bazkide berri
MULLERES
COLLEITEIRAS,
S. COOP. GAL.
Gizarte-bazterketa egoeran dauden emakumeentzako autoenplegu-proiektu kooperatiboa da. Horretarako, erabilitako olioa kudeatu eta
biltzen dute. A Coruñan olio begetala
birziklatu eta berrerabiltzea sustatzen
dute, produktu horren bizitza-zikloa jasangarriago egiteko.
mullerescolleiteiras.blogspot.com

FLORES VIVAS,
S. COOP. GAL.
Pontevedra probintziako Tomiño udalerrian du egoitza
lan-kooperatiba honek. Pontevedra
probintziako loradenda eta bestelako
enpresa kontsumitzaileei kalitatezko
loreak eskaini nahi dizkiete. Portugalen
landatzen diren ezohiko espezieak erosi, biltegiratu eta saltzen dituzte.

[Madrid]

editoriala

5 entitate bazkide berri

oraingoan

ASOCIACIÓN LISARCO
Helburu artistiko eta sozialetarako entitatea. Gizarte-inklusioko eta garapen artistikoko proiektuak egiten ditu, aniztasun funtzionala duten pertsonekin lanean.
www.facebook.com/espacioenblanco.madrid

FUNDACIÓN
ENTRETANTOS
Herritarrek politika
eta erakunde demokratikoetan parte hartzea sustatu nahi
du, prozesu mota horiek hedatzeko,
plangintza, kudeaketa eta sorkuntza
kolektiborako oinarrizko tresna gisa.
www.entretantos.org

sailak
ekonomia
eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

BIOCORE,
S. COOP. MAD.
Kooperatiba honen arabera, zientzia eskubide
zibila da. Ikerkuntza zientifiko publikoa indartzeko tresna izateko asmoz
sortu da, baita ezaguera eta patenteen
ustiapen pribatuan oinarritutako transferentziari konponbidea eman eta alternatibak proposatzeko.			
www.biocore.es/

ASOCIACIÓN OTRO
TIEMPO
Ideia feminista eta ekologista izan eta aniztasun kultural eta soziala aintzat hartzen
dituzten emakume konprometituek
sortutakoa da. Herritarren parte-hartzea eta ekitatea genero-ikuspegitik sustatzeko egiten du lan.
otrotiempo.org

LA OVEJA NEGRA,
SOC. COOP. MAD.
Lavapiés auzoan kokatzen da
taberna begano, antiespezista
eta queer hau. Glutenik gabeko jakiak
ere eskaintzen ditu, zeliakoentzat. Riders x Derechos kolektiboarekin lankidetzan aritzen da, janaria etxeetara banatzerakoan lan-eskubideak errespeta
tzeko.
www.laoveja.net
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EPE LABUR ETA LUZEKO
INBERTSIO MAILEGUAK

2.043.196,40 €

Andalucía: 348.747,28 €

Aragón 4.000 €

MARINALEDA, S. COOP.
AND. COMPANIA, E. I.

EL BISALTICO
4.000 €
Sociedad Cooperativa
36 hilabetetan ordaintzeko
ARA146 El Bisáltico kontsumitzaile-kooperatibaren hel-

200.000 €
15 hilabetetan ordaintzeko

AND132 Proiektu kolektibo honen helburua da lanpostuak sortzea eta, horretarako, baratzeko kalitatezko barazki
osasungarriak saltzen dituzte. Maileguaren bidez Lo Humoso
landa-lursailean egiteko 3 inbertsio ordainduko dira: bideak
eta sarbideak hobetzeko, fabrikan itxiturak egiteko, baita
kontserbak ontziratzeko makina berri bat erosteko ere.
TEJARES ONCE,
28.500 €
S. COOP. AND.
84 hilabetetan ordaintzeko
AND134 Arkitekto, diseinatzaile, artista eta artisauen

tzako diziplina anitzeko sorkuntza-espazio kolektiboa Sevillan. Lanbide-garapena sustatzea eta, aldi berean, espazio
industrialak berreskuratzea du helburu. Maileguaren bidez
lan partekaturako espazioaren nabearen obren azken fasea
ordainduko da.

ASOCIACIÓN PARA LA
62.148,24 €
MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA” 102 hilabetetan ordaintzeko
AND135 EQUA elkartearen helburua da, komunitatearen

dinamizazioaren bidez, gizarteratzea eta ekonomia sozial
eraldatzailea sustatzea, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden kolektiboekin lan eginda. Adimen- eta kognizioaniztasuna duten pertsonak lehenesten dituzte. Maileguaren
bidez, entitatearen finantza-egitura berrantolatuko da.

TERTULIA, S. COOP. AND.

20.000 €

burua da produktu ekologikoak arduraz kontsumitzea eta nekazaritza ekologikoa garatzen laguntzea, jasangarritasunez,
ekoizlearekin harreman zuzena izanda eta tokiko produktuak
sustatuta. Maileguak entitatearen finantza-egitura berrantolatuko du.

Catalunya: 1.528.449,12 €
BIDÓ DE NOU BARRIS

CAT1708 Ateneu Popular de Nou Barris proiektuaren ku-

deaketa komunitariorako elkartea da. 1977an eratu zen Bartzelonako Roquetes eta Trinitat Nova auzoetako borroken ondorioz.
Maileguaren bidez harmaila eta aulki berriak erosiko dira ateneoko antzokian erabiltzeko.

COOPERATIVA INTEGRAL
EL ROSER, SCCL

ikaskuntzarako espazioa da. Maileguari esker, haur- eta lehenhezkuntzan indarrean dagoen araudira egokituko da, Sant Boi de
Llobregat udalerrian.

L’OLIVERA, SCCL

CARAMBOLO PRODUCCIO16.950 €
NES, S. COOP. AND.
60 hilabetetan ordaintzeko
AND137 Ikus-entzunezko eta musika-ekoizpenak egiten

LA CIUTAT INVISIBLE,
SCCL

21.149,04 €
47 hilabetetan ordaintzeko

AND139 Caótica espazio bizi eta aldakorra da: liburu-

dena, kafetegia eta kulturgunea, Sevillan kokatuta. Maileguaren bidez finantza-antolaketa berregituratzeko beharrizanak
ordainduko dira.

2019ko 2. seihilekoa

60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1722 Gizarteratze-alorreko kooperatiba hau 1994an
eratu zen, eta Vallbona de les Monges udalerrian kokatzen da, Katalunia erdialdean. Zailtasunak dituzten pertsonekin egiten dute
lan aktiboki lan egiten laguntzeko. Maileguari esker entitatearen
finantza-egitura berrantolatuko da.

CAOTICA, S. COOP. AND.

buletina
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279.833,85 €

ten dute “Abril” markarekin eta kultura-ekimenak antolatzen
dituzte. Maileguaren bidez kooperatibaren lokaleko lurzorua
eta klimatizazio-sistema hobetzeko obrak ordainduko dira.

dituzten proiektua. Maileguaren bidez (Des)exilios izenez ezagunak diren Lucía Socam eta Juan José Téllezen musika-bira
ekoiztu eta grabatuko da.
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300.000 €
120 hilabetetan ordaintzeko

CAT1716 Hezkuntza biziko proiektu hau hiru urtetik gorako

72 hilabetetan ordaintzeko

AND136 Hainbat jardueren artean, artisau-garagardoa egi-

30.000 €
60 hilabetetan ordaintzeko

65.000 €
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1723 Bartzelonako Sants auzoan kokatzen da liburu-

denda kooperatibo hau. Maileguari esker La Comunal SCCLen
kokatutako lokal berria egokituko da. La Comunal lanerako eta
interkooperaziorako espazioa izango da eta iraganean industrianabea zen lekuan kokatzen da.

2019KO BIGARREN SEIHILEKOA

GUZTIRA: 9.871.225,60 €
editoriala
CASSOLA CULTURAL,
SCCL

17.500 €
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1741 CAT1741 Proiektu kooperatibo hau Rocallauran
kokatzen da, Urgell eskualdean, eta jatetxe-zerbitzua eskaintzeaz
gain, gizarte- eta kultura-zentroa da. Maileguari esker, kafetegiko
ekipamenduak berrituko dira.
LA SARGANTANA DALT DE
LA VILA, SCCL

10.000 €

oraingoan

Euskal Herria 90.000 €
M3O, S. COOP. PEQUEÑA.

90.000 €
120 hilabetetan ordaintzeko

EH20 Ekoizpen artistikoko kooperatiba hau diziplina anitzekoa

eta esperimentala da, eta ekoizpen artistikoak aztertu eta ikertzen
ditu. Maileguari esker entitatearen jarduera editoriala haziko da,
bildumak indartu eta berriak abiarazteko.

daramatza kalitatezko sukaldaritza eta garaian garaiko produktuak
eskaintzen. Lurraldean errotutako kultura- eta gizarte-eskaintza ere
badu. Maileguari esker kooperatibaren lokala egokitzeko obrak ordainduko dira.

Madrid 72.000 €
ASOCIACIÓN LISARCO

42.000 €
84 hilabetetan ordaintzeko

CANTINA LAB
CAN BATLLÓ, SCCL

51.100 €
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1757 Ostalaritza-proiektu hau Can Batlló komunitate- eta

auzo-espazioan kokatzen da. Maileguari esker, fabrika-nabea egoki
tzeko obrak finantzatuko dira, baita altzariak eta sukaldeko materiala
erosteko ere, eta jarduerari hasiera emateko altxortegia aurreratuko
da.

SÀPIENS, SCCL

775.015,27 €
60 hilabetetan ordaintzeko

ekonomia
eraldatzailea

bazkideak

30 hilabetetan ordaintzeko

CAT1744 Ostalaritza-espazio honek 19 urte baino gehiago

sailak

MAD88 Gizarte-inklusioko eta garapen artistikoko proiektuak

maileguak
datuak

egiten ditu, aniztasun funtzionala duten pertsonekin lanean. Maileguari esker, lokala egokituko dute, mugikortasuna mugatuta duten pertsonen irisgarritasuna hobetzeko. Espazioaren aireztapena
eta isolamendua ere indartuko dira.

GRUPO TANGENTE,
SDAD. COOP. MAD

30.000 €
48 hilabetetan ordaintzeko

MAD58 Madrilgo talde kooperatibo hau ingurumena hobetze
ko proiektuak egiten aditua da. Maileguari esker barne-egitura berrantolatuko da, hiri-ekosistema erresilienteei buruzko proiektua
garatzeko.

CAT1758 Herrialde Katalanetan hedapen handiena duten

katalanez idatzitako aldizkarien enpresa editorea da. Hiru alor
jorratzen ditu: kultura, aisialdia eta turismoa. Maileguari esker,
finantza-egitura berrantolatuko da.

Etxebizitza eta lokalak eskuratzeko maileguak

345.000 €

Madrid 345.000 €
ASOCIACIÓN CULTURAL
TRAFICANTES DE SUEÑOS

225.000 €
96 hilabetetan ordaintzeko

MAD-H01 Traficantes de Sueños liburu-denda eta kulturgunea

Madrilgo Lavapiés auzoan dago. Maileguari esker, 800 metro karratuko
lokala erosi eta egokituko da, bertan garatzeko proiektua.

OVEJA NEGRA TABERNA
VEGANA, SOC. COOP. MAD.

120.000 €
120 hilabetetan ordaintzeko

MAD-H02 Taberna begano, antiespezista eta queer hau Ma-

drilgo Lavapiés auzoan kokatzen da. Maileguari esker, azken zazpi
urteetan jardun duten lokala eskuratuko dute eta, hala, kooperatiba maizter izatetik espazioaren jabe izatera pasako da.
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[Andalucía] GUZTIRA: 25.000 €

❚ AND131 MILHOJAS, SERVICIOS EDITORIALES, S.COOP.AND.
❚ AND138 ECOTONO S.COOP.AND.
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5.000 € Edizioa eta argazkilaritza
20.000 € Ibai-ekosistemen diagnostikoa eta kontserbazioa

Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

50.000 € Inklusio soziolaborala
14.000 € Udal antzoki komunitarioa
50.000 € Esku-hartze sozial eta komunitarioa

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza

[Aragón] GUZTIRA: 114.000 €

❚ ARA145 TRANVIASER S.L.
❚ ARA148 ASOCIACIÓN LA IMAQUINARIA
❚ ARA149 FUNDACIÓN EL TRANVÍA

[Catalunya] GUZTIRA: 3.447.329 €
INSERCOOP, SCCL
100.000 €
L'OLIVERA, SCCL
50.000 €
FEDERACIÓ ATENEUS DE CATALUNYA (FAC)
40.000 €
ESCOLA GREGAL
52.500 €
FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 100.000 €
ASSOCIACIÓ ASPASIM
70.000 €
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
22.343 €
ORATGE ASSOCIACIÓ
40.000 €
L'ESGUARD, SCCL
29.000 €
ASSOCIACIÓ ECO-UNION
20.000€
IMPULSEM, SCCL
36.000 €
ASSOCIACIÓ CARAMELLA
1.200 €
ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS 19.240 €
IDÀRIA E.I, SCCL
45.000 €
ASSOCIACIÓ MUJERES PA'LANTE
18.000 €
AGRUPACIÓ ENT. GITANES PAÏSOS CATALANS (AGIPCAT)
5.000 €
ASS. DEFENSA ESTUDI FAUNA FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 29.000 €
ASSOCIACIÓ OBERTAMENT
120.000 €
ASSOCIACIÓ ALBA
11.528 €
ASOCIACIÓN ECO-UNION
25.000 €
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL
300.000 €
ASSOCIACIÓ GENERA
18.000 €
BOSQUEROLS, SCCL
20.560 €
LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
55.000 €
ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
150.634 €
ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS
20.000 €
ASSOCIACIÓ RURBANS
20.000 €
FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH
64.000 €
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
66.000 €
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
31.000 €
FUND. PR. PERE CLOSA, F. Y PROM. GITANOS EN CATALUNYA 80.000 €
ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
6.000 €
ASSOCIACIÓ STOP SIDA
9.475 €
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
30.000 €
FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 125.000 €
CENTRE INT. ESC. MINORIES ÈTNIQUES I NACIONS (CIEMEN) 63.000 €
L’ECONOMAT, SCCL
130.000 €
CONFEDERACIÓ ASSOC. VEÏNALS CAT. (CONFAVC)
81.225 €
LA SARGANTANA DALT DE LA VILA, SCCL
40.000 €
ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI
20.000 €
FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA (FAC)
40.000 €

❚ CAT1698
❚ CAT1701
❚ CAT1702
❚ CAT1703
❚ CAT1704
❚ CAT1705
❚ CAT1707
❚ CAT1709
❚ CAT1710
❚ CAT1711
❚ CAT1712
❚ CAT1713
❚ CAT1714
❚ CAT1717
❚ CAT1719
❚ CAT1720
❚ CAT1721
❚ CAT1724
❚ CAT1725
❚ CAT1726
❚ CAT1727
❚ CAT1728
❚ CAT1729
❚ CAT1730
❚ CAT1731
❚ CAT1732
❚ CAT1733
❚ CAT1734
❚ CAT1735
❚ CAT1736
❚ CAT1738
❚ CAT1740
❚ CAT1742
❚ CAT1743
❚ CAT1746
❚ CAT1747
❚ CAT1748
❚ CAT1749
❚ CAT1750
❚ CAT1751
❚ CAT1752
❚ CAT1755
❚ CAT1756
❚ CAT1759
❚ CAT1760
❚ CAT1761
❚ CAT1762
❚ CAT1763
❚ CAT1764
❚ CAT1765
❚ CAT1766
❚ CAT1767
❚ CAT1768

SÀPIENS, SCCL
AMBICI, SCCL

Gizarteratzea eta lan-munduratzea
Aniztasun funtzional kognitiboa duten pertsonentzako gizarteratzea eta lan-munduratzea
Kataluniako kooperatibismoa
Gregalgo jantoki solidarioa
Espetxeratutako pertsonak gizarteratu eta lan-munduratzea
Cospe 2019
Adineko pertsonekin, errefuxiatuekin eta boluntarioekin lan egitea
Gizarte-inklusioa
Udalekuetarako diru-laguntzak, adin txikikoentzat
Proyecto Plan-Medtur
Ekintzailetza ESEn
Humanitateei buruzko argitalpenak eta ikerketa
Indarkeriaren biktimei arreta eta SAIDAVI proiektua
Gizarteratzea eta lan-munduratzea
Emakume eta gazte migratzaileekin lan egitea
Bartzelonako auzoak dinamizatzea
Ingurumena babestea
Osasun mentalaren estigmaren aurkako borroka
Zuzeneko harrerarako programa
Jasangarritasuna eta ekologismoa
Gizarteratzea
Sexu-langileei arreta
Basoko baliabideen eraldaketa eta merkaturatzea
Universitat Catalana d’Estiu
Seropositiboekin lan egitea
Migratzaileekin lan egitea, begirada antiarrazista
Desenvolupament sostenible agrícola
Festival L'Esperanzah! 2019
El Molí eta La traca udal-haurtzaindegiak
Barruti eta hiri mailako proiektu, jarduera eta zerbitzuak
Ijito komunitateko ikasleen eskola-sustapena
Gizarte-ekintzako proiektuetarako laguntzak
Droga-kontsumoaren ondoriozko kalteak prebenitu eta murriztea
Emakumeen eskubideak eta gobernantza demokratikoa
Ijito komunitatearentzako lana
Eskubide kolektiboa ikuspegi feministatik
Ekonomia sozial eraldatzailea
Auzo- eta komunitate-lana
Tokiko ostalaritza, gertuko produktuekin
Gizarte-bazterketa arriskuan dauden gazteak
Kooperatibismoa eta ESE

136.234 € Katalanez egindako kazetaritza
54.000 € Mugikortasun jasangarria

DP. Treball, Afers Socials i Famílies
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Beste batzuk
Ajuntament de Barcelona
DP. Justícia
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament de Barcelona i DINCAT
Ajuntament de Barcelona
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
DP. Empresa i Coneixement
Institut Ramon Muntaner
Ajuntament de Barcelona
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament de Barcelona
Beste batzuk
Agència Catalana de l'Aigua
Beste batzuk
DP. de Salut
Fundació Biodiversitat
DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DGAIA
DIPSALUT de Girona
DP. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Beste batzuk
DP. de Salut
Ajuntament de Barcelona
Ministerio de Agricultura
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Molins de Rei
Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
DP. Ensenyament
Beste batzuk
DP. de Salut
Cooperació per a la Justícia Global Ajunt. de Barcelona
DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DP. Justícia
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Direcció General d'ESS
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d'ESS
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
DP. Presidència
DP. Treball, Afers Socials i Famílies

ROBA AMIGA, empresa d’inserció, S.L.

150.000 € Gizarte-bazterketa arriskuan dauden kolektiboak gizarteratu eta lan-munduratzea DP. Treball, Afers Socials i Famílies

FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció, S.L.

400.000 € Gizarte-bazterketa arriskuan dauden kolektiboak gizarteratu eta lan-munduratzea DP. Treball, Afers Socials i Famílies

MENJADOR CA LA ROSA, SCCL

22.500 € Lurraldearen sustapen sozioekonomikoa

Ajuntament de Barcelona

162.000 € Kultura sustatzea

DP. Treball, Afers Socials i Famílies

COS COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

54.000 € Projecte Singulars

DP. Treball, Afers Socials i Famílies

FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA

54.000 € Osasun Mentaleko sarea dinamizatzea

Diputació de Barcelona

PASSAR VIA, empresa d’inserció, S.L
ASSOCIACIÓ GATS
POL·LEN EDICIONS, SCCL
ASSOCIACIÓ ASPASIM

87.487 €
40.000 €
4.500 €
78.900 €

DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament del Prat de Llobregat
DP. Cultura
DP. Treball, Afers Socials i Famílies

SÀPIENS, SCCL

Gizarte-bazterketa arriskuan dauden kolektiboak gizarteratu eta lan-munduratzea
Herri-kultura
Katalanez eta okzitanieraz egindako argitaratze-ekoizpenak
Aniztasuna duten pertsonei arreta

❚ GZ61
❚ GZ62

[Galiza] GUZTIRA: 41.000 €
NUMAX S.COOP.GALEGA
ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA

21.000 € Probintziako enpresa-ehuna indartzea
20.000 € Borroka antiarrazista

Deputación da Coruña
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

[Madrid] GUZTIRA: 30.000 €
❚ MAD90 MASPUBLICO, S. COOP

30.000 € Klima-aldaketaren aurkako borroka

Fundación Biodiversidad

[Pais Valencià] GUZTIRA: 125.000 €
LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚ PV21
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3.782.329,20 €

125.000 € Adin txikikoei arreta

DG de Serveis Socials i Persones, Generalitat Valenciana

2019KO BIGARREN SEIHILEKOA

Fakturen endosua

373.800 €

[Andalucía] GUZTIRA: 25.000 €

❚ AND133 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA”

25.000 € Gizarte Bitartekaritza

Beste batzuk

40.000 € Gizarte Ekintza

Ayuntamiento de Zaragoza

❚ CAT1706 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS

33.000 € Osasun afektibo eta sexuala

Servei Català de Salut

❚ CAT1709 ORATGE ASSOCIACIÓ

40.000 € Gizarte-inklusioa

ASPASIM

❚ CAT1715 FORESTERRA

12.000 € Gizarteratzea eta lan-munduratzea

Beste batzuk

❚ CAT1718 MISSATGERS TRÈVOL SCCL

45.000 € Mugikortasun jasangarria

DP. Treball, Afers Socials i Família

editoriala

[Aragón] GUZTIRA: 40.000 €

❚ ARA147 ASOCIACIÓN OS MESACHES
[Catalunya] GUZTIRA: 208.800 €

❚ CAT1737 ASSOCIACIÓ ALBA

7.800 € Gizarteratzea eta lan-munduratzea

DP. De Justícia

❚ CAT1739 COOPGROS, SCCL

35.000 € Diseinua eta artea

Ajuntament de Viladecans

❚ CAT1753 NOU INDRET, SCCL

30.000 € Gizarteratzea eta lan-munduratzea

Beste batzuk

❚ CAT1754 FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIOCULTURALS DE SALT

6.000 € Esku-hartze komunitarioa

ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO S.COOP.MAD

100.000 € Fakturen endosua

sailak
ekonomia
eraldatzailea

bazkideak

Ajuntament de Salt

maileguak

Ayuntamiento de Madrid

datuak

[Madrid] GUZTIRA: 100.000 €

❚ MAD89

oraingoan

Kreditu-polizak
2019ko abenduaren 31ra bitarte, Coop57k 117 kreditu-poliza zituen zerbitzu-bazkideei emanda, eta saldo erabiliaren
zenbatekoa, guztira, 2.764.978,35 € eta saldo erabilgarria, guztira, 7.190.900,00 eurokoa izan da.

2019ko abenduaren 31ra
arte erabilitako zenbatekoa

Emandako/eguneratutako poliza berriak 2019ko bigarren seihilekoan
2019ko abenduaren 31ra arteko poliza berrien saldo erabilia
Poliza berrien saldo erabilia 2019ko abenduaren 31ra arte

56
1.766.416,08 €
3.326.900,00 €

2019ko abenduaren 31ra arte indarrean dauden polizak, guztira,
2019ko abenduaren 31ra arteko poliza berrien saldo erabilia GUZTIRA
Saldo erabilgarria GUZTIRA 2019ko abenduaren 31ra arte

117
2.764.978,35 €
7.190.900,00 €

37

informazio
buletina
2019ko 2. seihilekoa
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2019KO DATUAK
editoriala
oraingoan

Lurraldearen araberako banaketa
entitate-bazkideen zifraren arabera
(2019KO ABENDUAREN 31RA ARTE)

945
Zerbitzu-bazkideak guztira

sailak
ekonomia

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak
500 entitate baino gehiago

25 eta 50 entitate artean

100 eta 500 entitate artean

10 eta 25 entitate artean

50 eta 100 entitate artean

5 eta 10 entitate artean

5 entitate baino gutxiago

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

80
63
19
614
29
41
90
9

Lurraldearen araberako banaketa, bazkide
kolaboratzaile zifraren arabera
(2019KO ABENDUAREN 31RA ARTE)

4.371

Bazkide kolaboratzaileak guztira

18

buletina
37 informazio

2019ko 2. seihilekoa

2000 bazkide baino gehiago

100 eta 250 bazkide artean

10 eta 25 bazkide artean

500 eta 2000 bazkide artean

50 eta 100 bazkide artean

10 bazkide baino gutxiago

250 eta 500 bazkide artean

25 eta 50 bazkide artean

Andalucía
281
Aragón
456
Asturies
57
Catalunya
2.771
Euskal Herria 130
Galiza
148
Madrid
433
País Valencià
95

Zerbitzu-bazkideen eta bazkide kolaboratzaileen
ekarpenen saldoa
50.000.000

editoriala
40.000.000

oraingoan

30.000.000

sailak

20.000.000

ekonomia

10.000.000

bazkideak

0

eraldatzailea

maileguak
2013

2014

2015
2013

2016

2014

2017

2015

2016

2018
2017

2019
2018

2019

Funts propioak

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2.304.395

2.494.602

2.689.405

Maileguen berme-funtsak

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

Bazkide kolaboratzaileen ekarpenak

20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530

GUZTIRA

21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797

datuak

Emandako maileguen urteko
bolumena
3
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2013

2014

2015

2013

Epe labur eta luzeko inbertsio-maileguak
Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak

2016

2014

2017

2015

2016

2018
2017

2019
2018

2019

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

3.185.062

3.292.066

-

-

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

Kreditu-polizak/zirkulatzailea

555.000

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

Finantza-aurrerakina

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

Parte-hartze eta kapitalizaziorako maileguak

100.000

450.000

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010

19.347.387

EMANDAKO MAILEGUAK, GUZTIRA
Titulu parte-hartzaileen kudeaketa
MAILEGUEN SALDO BIZIA

1.036.000

922.000

2

1.500.000

1.146.000

1.588.000

1.588.000

1.469.240

9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271

21.773.691

37
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“Elkarrekin bizitzen ikasi,
elkarrekin ikasten bizi.”
Marina Garcés

https://coop57.coop

COOP57 SCCL - Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos
41004 Sevilla
T 955 027 777
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
Mayoral, 9
50003, Zaragoza
T 976 440 530
aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 932 682 949
coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
COOP57 SCCL - Galiza
Pinudi plaza, 1 – 7.1
Hórreo, 104, Bxo. Esq.
20001 Donostia
15701, Santiago de Compostela
T 943 005 680
T 673 524 739
euskalherria@coop57.coop
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
Duque Fernán
Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 914 670 640
madrid@coop57.coop

