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Ondasun komunitarioak,
bizitza jasangarriagoa izateko
Desberdintasun sozialen gorakada. Gehiengoa pobretzea eta hautatutako gutxieneko bat aberastea. Larrialdi klimatikoa. Higiezinen burbuila berria. Pobreziaren kriminalizazioa eta pertsona
migratzaileen jazarpena. Hiriguneen gentrifikazioa eta turistifikazioa, eta nekazaritza-guneen despopulazioaren gorakada.
Gutxiengo batek aberastasuna eta baliabide naturalak erabilera
pribaturako eskuratzea oinarri gisa duen sistema ekonomiko eta
sozialaren ondorio batzuk baino ez dira.
Ekoizpen- eta kontsumo-eredu erauzle horrek ahal duen guztia
merkaturatzen du, pertsona gutxi batzuen irabaziak handitzen jarraitzeko, gehiengoaren kontura eta ekosistema naturalak degradatuz. Klimaren aldeko munduko grebaren adierazpenari jarraiki, XXI. mendeko kapitalismo horrek “arriskuan jartzen du gure
biziraupena, eta bidegabeki egiten du talka munduko biztanleria
pobre eta ahulenekin”.
Ondasun eta baliabideak merkaturatzen dituztela eta bizitza okerrera egiten ari dela ikusirik, alternatiba bat eraikitzeko lanean
jarraitzea beste aukerarik ez zaigu geratzen, bizitzaren eta planetaren iraunkortasuna bermatzeari dagokion pisua emateko. Alternatiba horrek urteak daramatza sustatzen pertsonen beharrak
modu kolektiboan aseko dituen ekonomia sozial eta solidarioa,
ekitate-irizpideak ezarriz sortutako aberastasunaren banaketan,
ohitura demokratiko eta parte-hartzaileekin funtzionatuz, eta
bizitzaren ugalketaren oinarrian dauden ekosistema naturalen
zaintzan arreta jarriz. Feminismoetan agerian jartzen den bezala,
bizitzea merezi duen bizitza.

Publiko gisa hartzen duguna berriz definitu behar du eredu horrek, komunitatearekin lotuz publikotasuna, eta komunitatea
ahaldunduz. Harreman ekonomikoak eraiki behar ditu behetik
eta sare komunitario, kooperatibo, autogestionario eta mutualistetatik.
Dinamika horretan, funtsezkoa da oinarrizko baliabideak komunitatearen esku jarriko dituzten esperientziak garatzea, ondasun
horiek merkatutik aterako dituztenak, erabilera kolektiboa bermatuko duten jabetza komunitarioen bidez. Ura, energia, garraioa,
lurzorua, etxebizitzak, nekazaritza-finkak eta –ekosistemak…
Ezin ditugu horiek denak merkatu espekulatibo baten esku utzi:
berreskuratu egin behar ditugu, eta komunitatearen mesederako
kudeatu, etorkizuneko belaunaldientzat zainduz.
Ondasunen eta oinarrizko baliabideen sozializazio komunitario horri laguntzeko, berrikuntzak egiten jarraitu behar dugu,
erantzun berriak sortzen eta tresna kolektibo eta kooperatibo
berriak sortzen, ondasun komunitarioak zaintzeko beharrezko
inbertsioen finantziazioa oztopo gaindiezina izan dadila ekidinez,
praktikan erakutsiz aukera badagoela bere jabetza eta erabilera kolektiboa errespetatuko
duten irtenbideak eraikitzeko. Egiaztatu behar dugu egingarria dela nekazaritza-eremu
autonomo eta komunitarioak eta auzoak
babesteko sareak garatzea, prozesu espekulatiboetatik babesteko.

Kapitalismo harrapakariaren eredu alternatiboa benetan gauzatu
ahal izateko, ezinbestekoa da kapitalismo horren oinarrian dauden logikak baztertzea eta alde batera uztea, interes kolektiboan
eta elkarkidetza-harremanetan oinarritutako dinamika eta jardunbide komunitarioak berreskuratuz eta sendotuz. Dinamika eta
jardunbide horiek ondasunak eta baliabideak partekatzea bultzatu behar dute, beren erabilera komunal eta kooperatiboa sustatuz,
eta ondasun eta baliabideak merkaturatzea saihestuz.
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Komunitateak sendot
kolektiboaren bidez
Coop57 kooperatibak beti nahi izan du berrikuntza bilatu, sortzailea izan eta
irtenbide berriak garatu kooperatibako pertsona eta entitate bazkideen, eta, oro
har, ekonomia sozial eta solidarioaren behar aldakorrei erantzuteko. Oinarri horietatik abiatuta, mugimendu sozialek eta ekonomia solidarioak erakutsitako behar berriei irtenbideak bilatzen egin du lan Coop57 kooperatibak azken hilabeteotan. Hori dela eta, ekainaren 1ean Sevillan egindako batzar nagusian “lurzoru
komunitarioa” izeneko jarduera-lerro berria onartu zen.
Aurrekariak:

La Tartana de Can Bofill
elkartea
Coop57 kooperatiban beti egin izan den bezala, teoria eta
praktika eskutik doaz. Gauzak gerta daitezen, formula ona
da errealitatea zeureganatzea eta behar berriei erantzuteko
irtenbide berriak nola sortu pentsatzera motibatzea.
La Tartana de Can Bofill elkarteko pertsona-talde batek –Can
Bofilleko nekazaritza ekologikoko proiektuko kideak, PACA
Nekazaritza Ekologikoaren Ekoizpen eta Kontsumorako Akordioan sartuta daudenak– Coop57 bisitatu zuenean hasi zen
dena. Funtsezko eta egiturazko beharrizan bat konpontzeko
itxaropenarekin etorri ziren: aspaldidanik lantzen ari ziren
finkaren eta lurraren erabileraz gozatzen jarraitu ahal izatea, eta, ondorioz, ingurumen-balio handiko De Collserola
mendilerroko natur-parkean, Bartzelona hiri-inguruko eta
metropoli-eremuko beste udalerri batzuen eremuan, nekazaritza ekologikoko proiektu bat garatzen jarraitu ahal izatea.
•

•
•

Problematika: aspalditik zuten masoveria-erregimena
arriskuan zegoen. Jabetzak finka saltzea planteatzen
zuen. Elkarteak, baina, ez zuen erosketari aurre egin
ahal izateko adina baliabide ekonomikorik, ezta finantza muskulurik ere.
Arriskua: proiektua desagertzea, nekazaritza ekologikoko mugimendua ahultzea eta Collserolako eremuan
higiezinen espekulazioari atea irekitzea.
Irtenbidea: Coop57k finka jabetzan eskuratzea eta erabilera elkarteari lagatzea. Horrela, Collserolako parkeko
50 hektarea inguru merkatuaren logiketatik eta prozesu
espekulatiboetatik babestea lortzen zen, eta horiek nekazaritza ekologikoko ekoizpen-proiektu batera bideratzen jarraitzea.

Kasu zehatz honetan, Can Bofilleko finka eskuratzeak aukera
emango du hura espekulaziotik babesteko, haren dibertsitate
biologikoa eta kultura-ondarea zaintzeko, ekonomia sozial
eta solidarioan oinarritutako nekazaritza ekologikoko ekoizpen-proiektu batera bideratzeko eta ingurune naturalaren eta
instalazioen aprobetxamendu komunitarioa dinamizatzeko.
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“Helburua da gizartean edota
ingurumenean zeresan handia
duen ondarea
desmerkantilizatzea eta
gizarteratzea”

Bigarren adibide bat abian

La Titaranya

Aldi berean, beste proiektu bat garatzen ari da "lurzoru komunitarioaren" lerro berri honetan, baina testuinguru erabat
desberdinean, hiri-espazio batean kokatuta baitago. La Titaranyaren (Asociación Cultural la Aleta) proiektua da. Vallseko
hirigune historikoko hainbat finka erosi nahi dira, sozialki
eta fisikoki degradatuenetako bat Katalunian. Proiektu hori
biziberritu eta dinamizatu nahi da, erabilera-lagapeneko
etxebizitza-kooperatibak garatuz eta udalerriko elkarte eta
ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen egoitza soziala
bertan ezarriz. Erakunde horiek interes sozial eta kolektiboko
proiektu ugari garatuko dituzte, hala nola, herri ateneo bat,
kontsumo-kooperatiba bat, etxebizitza-kooperatiba bat eta
hiriko mugimendu sozialetatik sortutako beste hainbat jarduera. Azken batean, auzoen zaintza komunitarioko sareak
sortzea da kontua, prozesu espekulatiboetatik babesteko eta,
kasu honetan, biziberritzeko eta elkarte- eta komunitate-bizitza emateko.

“Lurzoru komunitarioa”
proposamena

Coop57ren jarduera-ildo berri honen helburua da gizartean
edota ingurumenean zeresan handia duen ondarea desmerkantilizatzea eta sozializatzea, komunitatearen eta ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen onurarako, lurzorua

tzea, jabetza
hausnarketa
hausnarketa
oraingoan
Jarduera-esparrua: oinarrizko irizpide sozialak eta
ekonomikoak
Bi proiektu horien ondorioz, badirudi sozialki, politikoki eta ekonomikoki oso baliotsua izango litzatekeela
ildo berri hori garatzea. Hori egiteko, oinarrizko irizpide sozial eta ekonomiko batzuk zehaztu eta adostu
behar dira. Hauek dira:
• Gizartean eta ingurumenean zeresan handia duten finkak balizko erabilera espekulatibotik babestea.
• Izaera enblematikoa duten finkak lehenestea, "lurzorua merkatutik atera" daitekeela eta jasangarritasun-irizpideak dituzten erabilera sozial eta komunitarioetara bideratu daitekeela adieraz dezaketenak.
• Horiek kudeatuko dituzten ekonomia sozial eta solidarioko erakundeak egotea, oinarri komunitario
zabala duen proiektu bat garatuz.
• Proiektua sozialki bermatuko duten ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen eta mugimendu
sozialen sarea egotea.
• Coop57ko oinarri sozialak finkak erabiltzeko aukera izatea (unean uneko jardueretarako bada ere).
• Coop57 arduratuko da proiektua behar bezala garatzeaz, bai sozialki, bai ekonomikoki.
• Behin jabetza eskuratuta, finka epe luzera lagako zaio erakundeari, aurreikusitako proiektua gara
dezan kanon bat ordaintzearen truke.
• Kanonaren prezioa ezarri beharko da, etekin ekonomiko orekatua lortzeko aukera ematen duelako.
• Coop57k gizartean eta ingurumenean zeresan handia duten finkak erosteko erabili ahal izango duen
gehieneko bolumena erabilgarri dauden baliabideen% 5en baliokidea izango da.

jabetzan eskuratuz eta administratuz, proiektu eraldatzaileak
gara daitezen. Ildo berri horren helburua da esperientzia pilotuak garatzea, praktikan erakusteko posible dela "lurzorua
merkatutik ateratzea", babestea eta jasangarritasun-irizpideak
dituzten erabilera sozial eta komunitarioetara bideratzea. Aldi
berean, beharrezkotzat jotzen da gizarte-ekonomiako eta eko-

atalak
ekonomia
eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

nomia solidarioko erakundeak egotea, proiektua komunitatean oinarrituta kudeatu eta garatuz, eta proiektua sozialki
abalatuko duten eta parte hartu ahal izango duten erakundeen eta gizarte-mugimenduen sare bat egotea.
Ebazpena
Horrekin guztiarekin, oso eztabaida interesgarria sortu zen
Coop57ren oinarri sozialarekin. Logikoki, beldurrak eta kontraesanak agertu ziren, baina, gehien-gehienean, "lur komunitarioaren" proposamena onartzea erabaki zen, “Community
Land Trust"delakoen mugimenduan oinarritutako jardueraildo berri bati hasiera ematen baitzion eta herri-ondasunen
nolabaiteko esentzia berreskuratzeko atea irekitzen baitzuen.
Oso sozializatuta dauden proiektuak, komunitatearen esentzia eta partaidetza dutenak. Eta jabego komunitarioaren
esentzia hori Coop57 erakundeak ondarea jabetzan eskuratzen duen unetik hasten da, automatikoki kooperatibaren oinarri sozialaren jabetza bihurtzen baita. Edo gauza bera dena:
ekonomia sozial eta solidarioko ia 1.000 erakunde eta 4.000
pertsona baino gehiagorena.
Joan den maiatzean egindako sailetako batzarretan eta ekainaren 1ean egindako batzar orokorrean onartu zen jada bi
proiekturekin jaio den lan-ildo berri hau: La Tartana de Can
Bofill eta Vallseko La Titaranya. Adibide eta etorkizunean antzeko beste mugimendu sozial eta komunitario batzuen inspirazio izatea espero dugu.
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Elkarrekin aurrera egiteko
topaketa Sevillan
Maiatzak 30, ostirala. Goizez, eguerdiz, arratsaldez edo gauez. Trenez, hegazkinez edo kotxez.
70 pertsona inguru, arropa pixka bat maleta batean sartuta, Sevillarantz abiatu ziren ideia andana eta elkartzeko gogo handiekin, beraien denbora eta energia Coop57 proiektuari eskaintzera.
Hauxe dugu proiektuaren altxor handienetakoa: proposatzen diren parte-hartze erronkei prestutasunez erantzuten dien oinarri soziala.
Larunbaterako, ekainak 1erako, ekimen ugariz osatutako agenda genuen. Erronka hirukoitza. Goizez, Batzordeetako Topaketa
aurreikusita zegoen, arratsaldez, Asanblada Orokorra eta, gauez, Andaluziako Coop57 lurralde sailaren 10. urteurrenaren ospakizuna. Horretaz gain, Vencedores Ijito Kultur Elkarteak prestatutako bazkaria eta zenbait proiektu eraldatzaile, kooperatibo eta
komunitarioetara bisitak.

bazkideak

Batzordeen topaketa

maileguak

Batzordeen topaketan, Coop57ko lurralde sail guztietako
batzorde sozial eta teknikoen ordezkariek hartu zuten parte.
Batzordeen helburua Coop57 entitate bazkideen ebaluazio sozial eta ekonomikoari buruz hitz egitea, ideiak partekatzea,
elkarrekin ikastea eta aurrera egitea zen. Horretarako, kasuen

datuak

Hitz batez, oso baliagarria izan zitzaigun intentsitate handiko
asanblada; pertsonak bere inguruan eta lurraldean kokatzen
dituen eta horiei begira dagoen ekonomia eraldatzailearen bideak elkarrekin garatzeko une eta gune garrantzitsua.

ebaluazioarekin loturiko prozesuak eta irizpideak partekatu
ziren eta baita haien arteko antzekotasunak eta aldeak identifikatu ere. Antzekotasunak kohesioa eta komunean dugun
proiektua indartzeko baliagarriak dira. Ezberdintasunetatik,
batzuetan ikaspenak eratortzen dira eta, besteetan, funtzionatzen ez duten eta zuzendu beharreko aldeak antzeman daitezke. Beharrezkoa bezain baliotsua den ariketa, alegia.

Asanblada Orokorra
Arratsaldeko asanblada orokorrean Coop57ren etorkizunerako garrantzitsuak izango diren askotariko gaiak eztabaidatu genituen. Adibidez, Lurzoru Komunitario gisa izendatutako
eta oinarri komunitarioak dituzten proiektuentzat garatu den
lan-ildo berriaren onarpena, edota Coop57 Fundazioa delakoa bultzatzeko plangintza. Asanbladaren bizitasuna zein
eztabaida sutsuak pertsona eta entitate guztiek Coop57ri aitortzen dioten garrantziaren isla direlakoan gaude. Horretaz
gain, eta aho batez, lurralde sail guztiek zazpigarren lurralde
sailaren hasieraren alde agertu ziren: Coop57 Asturies. Ongi
etorri Coop57ra!

Coop57 Andalucía-k 10 urte
bete ditu
Eta lan handiko eguna eta gero, Tramallol zentro komunitarioan Coop57 Andalucía sorreraren 10. urteurrena ospatzeko
afaria izan genuen. Azken hamarkadan Andaluziako lurralde
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sailak proiektua sendotu eta ingurunean errotu du, askotariko proiektu eraldatzaileak bultzatuz; besteak beste, hasierako Almenara edo Fundación Girasol, oso ezagunak izan
diren Marinaleda eta Cooperactiva, edota Puerto Realeko igerilekuetako egitasmoa.

Sevillako proiektu
eraldatzaileak ezagutuz
Larunbatean zehar Sevillako hirian kokatutako
eta ekonomia solidarioan oinarritutako proiektu
ezberdinak bisitatzeko eta ezagutzeko aukera
izan genuen. Goizeko lehen pausoek Lanonima
espazio sozial eta komunitariora eraman gintuzten eta hortik hirigune historikoan dagoen Rey
Moro baratza komunitario eta autogestionatura.
Horretaz gain, pentsamendu kritikoa bultzatzen
dituzten bi liburu-denda ezagutzeko aukera izan
genuen: La Caótica eta La Fuga. Amaitzeko,
pertsona, kolektibo eta entitateen aholkularitza
eta sostengu juridikoa jorratzen duen Autonomía
Sur-era bertaratu ginen.
Eguerdian, 3000 Viviendas auzoan kokatuta
dagoen eta Vencedores Ijito Kultur Elkarteak
kudeatzen duen Centro Deportivo Sevilla 3000-n
elkartu ginen. Vencedores Elkarteak estatuan
dagoen zonalde pobretuenetako batean gizarteinklusiorako lan garrantzitsua egiten du.
Arratsaldez, bigarren ibilbide bat egin genuen.
Higiezinen espekulazioren kontrako Casa Pumarejo auzo-etxe esanguratsua bisitatzeaz gain,
egun coworking espazio bilakatu duten antzinako
kapelen lantegia eta dagoeneko aipatu dugun
Tramallol kooperatibara joan ginen.

Coop57 Asturies sortu da
2019an, urte batzuez talde bultzatzaile gisa aritu eta gero, ekonomia sozial eraldatzailean aritzen
diren 18 entitatek Coop57 Asturies eratu dute formalki, kooperatibaren zazpigarren lurralde saila.
Hala, Coop57ren hazkunde eta hedapenak aurrera darrai, lurraldearekiko gertutasuna eta autogestioa lehenesten duen garapen eta hazkunde sare-ereduari helduz.
2019an, urte batzuez talde bultzatzaile gisa aritu eta gero, ekonomia sozial eraldatzailean aritzen diren 18 entitatek Coop57
Asturies eratu dute formalki, kooperatibaren zazpigarren lurralde
saila. Hala, Coop57ren hazkunde eta hedapenak aurrera darrai,
lurraldearekiko gertutasuna eta autogestioa lehenesten duen garapen eta hazkunde sare-ereduari helduz. Sailaren eraketa apirilaren 26 eta 27an gauzatu zen, Gijonen, eta hainbat lurralde sailetatik etorritako pertsonek parte hartu zuten bertan. Bide batez,
kontseilu gidariak batzarra egin zuen. Ostiralean, 26an, bilera eta
gero, afaria eta emanaldi musikalak izan ziren Santiago de Nuevo
Gijón auzoko elkartearen lokaletan; lurralde ezberdinetako eta
Asturieseko lagunen arteko harremanak eta elkar ezagutza indartzeko giro ezin hobea izan genuen.

Larunbatean, Coop57 Asturies-en eraketa asanblada izan zen.
Bertan, banan banan, saila bultzatu eta ekonomia sozial eraldatzailea sustatzen duten 18 entitateek aurkeztu zuten euren
burua. Lurraldearen aniztasunaren isla diren askotariko entitateak ditugu, hirietakoak (Gijon, Aviles eta Oviedo) zein nekazal
eremukoak. Eta jarduera-sektore anitzekoak: komunitate-dinamizazioa, garraio eta premiazko mezularitza, ekoizpen agroekologikoa, bidezko merkataritza, gizarte-inklusioa, argitaletxeak...
Ondoren, lurralde ezberdinetako partaideek Coop57ren ibilbideaz
eta ekonomia sozial eraldatzaileak zein finantza etikoek dituzten
erronkez eztabaidatu genuen. Bukatzeko, eta ospatzeko, paella
ederra! Aurretik aipatu dugun lez, Coop57 Asturies-en eraketa
aho batez berretsia izan zen ekainean Sevillan izandako Asanblada Orokorrean.
Bienveníes a Coop57!
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Badira hamar urte…

2009an Galizan ekonomia sozial eraldatzailea bultzatzeko tresnaren bat beharrezkoa zenaren
irudipena izan genuen. Berez, herritarrek eta gizarte-egituraren zati batek finantza-sistema kapitalistak dirua erabiltzeko duen modua zalantza jartzen dutela ikusirik, zerbait egitea erabaki
genuen; hots, gizakion eta ingurumenaren eskubideak urratuko ez lituzkeen eredu baten alde
egin genuen.
Era berean, begi bistakoa zen finantza-sistema kapitalistak
ekonomia sozial eraldatzaileko entitateak modu iraunkorrean baztertzen zituela, eta dituela. Bazterketa horren oinarrian entitate hauen ezaugarri sozioekonomikoak, antolaketa-eredua eta bultzatu nahi dituzten proiektuen nolakotasuna
ditugu.
Baina hortxe zegoen Coop57 eta bere eredua. Galizan aritzen ziren zenbait entitatek zein pertsonek bat egiten zuten
1995ean Catalunyan sorturiko finantza-zerbitzuen kooperatibaren oinarriekin. Hala nola, sare-garapena eta lurraldeen
arteko elkartasunean oinarritutako antolaketa-eredua; kudeaketa zein erabakiak hartzeko autonomia; eta ekonomia
sozial eraldatzailea oinarri duten entitateen beharrei egokitutako finantza-zerbitzuak. Horren parte izateko gogoa genuen
eta Galizan proiektua gauzatzeari ekin genion.

Hamar urte eta gero, erronka ugari dugu: ekonomia sozial
eraldatzailearen aldeko pertsonen zein entitateen oinarri soziala zabaltzea; erakundearen funtzionamendua eta barne
zein kanpoko komunikazio kanalak hobetzea; eta ekonomia
sozial eraldatzaileko proiektuek dituzten behar zehatzei erantzuteko gaitasuna handitu eta filosofikoki hurbil dauden beste
espazio eta erakundeekin harremanak sendotzea. Amaitzeko,
hamar urte hauetan Coop57 Galiza lagundu eta sostengatu
duten pertsona zein taldeei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eta,
bereziki, urte hauetan guztietan lanean aritu den eta erreferentzia izan den Ramón Carmelo izan nahi dugu gogoan.
Coop57 Galiza
2009 - 2019s
dez ano

galicia

ión social

ao servizo da transformac
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COOP57-ANDALUCÍA
hausnarketa
oraingoan

2019ko lehen seihilekoan Coop57 Andalucíak bere oinarri soziala handitzen jarraitu du. Urteko lehen sei hilabete hauetan
bost zerbitzu bazkide berri gehitu dira.
Andaluziako sailak, tradizioz, oso harreman onak izan ditu
Algarveko ekonomia sozial eraldatzailea babesten dutenekin,
eta bazituen hainbat bazkide kolaboratzaile bertan. Harreman

atalak
ekonomia

eraldatzailea

76 zerbitzu bazkide
266 bazkide kolaboratzaile

eta elkar ezagutza on horren ondorioz, Coop57 kooperatiban,
lehenbiziko aldiz, Espainiako Estatuko mugetatik haragoko
lehen kooperatiba sartu da zerbitzu bazkide gisa: Portugaleko
QRER.
Kreditu-jarduerari dagokionez, lehenengo seihileko honetan,
zazpi mailegu eman dira guztira 400.000 euro baino gehiagoko
balioarekin. Emandako maileguak inbertsiorako, diru-laguntzak aurreratzeko eta kapital zirkulatzailea finantzatzeko izan
dira. Arlo sozialean, 2019ko lehen seihilekoa bizia izan da.
Dibulgaziorako ohiko jarduerei (aurkezpenak, ekonomia sozialaren azoketan parte hartzea, ikastaroetan parte hartzea, etab.)
Coop57 Andalucíaren X. urteurrena batu zaie. Ospakizun honen harira, Coop57k Asanblada eta Batzordeen Topaketa ekainaren 1ean Sevillan egitea erabaki zuen.

bazkideak
maileguak

COOP57-ARAGÓN

datuak

2019ko lehen seihilekoan, hiru entitate berri batu dira Aragoiko Coop57 sailera. Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria kooperatiba, la Imaquinaria elkartea eta
Asociación para la Promoción Gitana de Zaragoza elkartea
dira. Kreditu-jarduerari dagokionez, urteko lehen sei hilabeteetan 9 mailegu berri eman dira, milioi erdi euroko zenbatekoarekin.
Lehenengo seihilekoan, hainbat ekimen egin dira finantza etikoak eta Coop57ren esperientzia hedatzeko, bigarren
hezkuntzako zenbait ikastetxeetan, baita Zaragozako Unibertsitatean, Zaragozako Gaztediaren Batzordean eta Torreramona Kontsumitzaileen Elkartean ere. Gainera, ekonomia
sozial eraldatzaileko sareekin elkarlanean jarraitu dugu,
REAS Aragón eta Mercado Social Aragón sareekin. Ekonomia
feministako zeharkako taldearen bidez, “Gure antolakundeak
begirada feministaren bidez birpentsatzen” tailerra antolatu
zen. Mercado Social Aragón sarea osatzen duten entitateek finantza etikoko zerbitzuak nola erabiltzen dituzten aztertzeko
tailerra prestatu eta garatu zen. Horrez gain, ekaineko Ekonomia Eraldatzaileko XXIV. Jardunaldietan aktiboki parte hartu

62 zerbitzu bazkide
455 bazkide kolaboratzaile
zen, “Zein lan, zein bizitzarentzat” lemapean.
Barne-jardunari dagokionez, erritmo bizian lan egin da ekainean Sevillan ospatutako lurralde-asanbladak, asanblada
orokorra eta batzordeen arteko topaketa antolatzeko. Espazio
eta ekitaldi horietan guztietan parte hartzeaz gain, topaketa
osteko lana egin zen, Sevillan landutako guztia bateratu eta
topaketen ondoren sortutako hobekuntza eta koordinaziorako erronkak planifikatzeko.

COOP57-CATALUNYA
2019ko lehen seihilekoan, jarduera bizia izan du Coop57 Catalunyak, gizarte- zein ekonomia-ikuspegitik. Urteko lehen sei
hilabete hauetan 38 zerbitzu bazkide berri gehitu dira. Kreditujarduerari dagokionez, 100 mailegu baino gehiago eman dira,
guztira 6.396.585 euroko balioarekin.
Bereziki bizia izan da sailak gizarte-ikuspegitik egin duen lana,
hausnarketarako, eztabaidarako eta erabakiak hartzeko espazioak sortu baititu. Otsailean, esaterako, Coop57 Catalunyaren
ezohiko asanblada orokorra ospatu genuen la Lleialtat Santsencan, eta 100 pertsona eta entitate bazkide baino gehiago bertaratu ziren. Asanblada horretan, leku egin genion, asanblada
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596 zerbitzu bazkide
2.682 bazkide kolaboratzaile

egin baino lehen, Coop57n azken bost urteotan egindako lana
oinarri sozialari helarazteari. Laburbilduta, 60 milioi euro baino gehiago eman dira mailegu berrien bidez, eta ikuspegi politiko eta soziala gehitu zaio zenbateko hori norantz zuzendu eta
zein erabilera eman nahi zaion ideiari.
Maiatzean, Coop57ren oinarri sozialarekin bi ekimen antolatu
ziren. Hilabete hasieran eztabaida antolatu zen “Zoru komunitarioa” deitutako proposamen berriari buruz eztabaidatzeko.
Helburua oinarri sozialarekin partekatzea zen, berau eztabaidatu eta sor zitezkeen ideiak txertatzeko. Egun batzuk beranduago, Coop57 Catalunyaren ohiko asanblada orokorrera eraman
zen “Zoru Komunitario” horren ildoaren bozketa. Asanblada
horretan bozkatu zen, baita ere, aurreko ekitaldiko itxiera.
Asanblada hori Bartzelonako Nou Patufet eskola kooperatiboan
ospatu zen eta, aurrez egin genuen moduan, asanblada baino
lehen eztabaidarako espazioa ireki zen. Kasu horretan, Coop57
Fundazioaren oraina eta etorkizuna izan ziren eztabaidagai.
ESE sareak eraikitzeko sareetan parte hartzeari dagokionez,
Kataluniako Lan Kooperatiben Federazioaren Kontseilu Errektorean aktiboki parte hartzen jarraitu dugu, eta XES sarearekin dugun lotura formalizatu eta indartu dugu. Orain, bertako
Batzarreko kide gara eta ohiko batzarretan parte hartzen dugu.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
2019ko lehen seihilekoan, Koop57 Euskal Herrira batu dira bi
zerbitzu bazkide berri: Manu Robles Fundazioa eta Consonni
kooperatiba. 100.000 euroko mailegu bat eman da.
Sei hilabete hauetan, “Hezkuntzarako finantza alternatiboak” proiektuan lanean jarraitu da, eta horren helburua
da finantza-prestakuntzarako euskarriak garatzea, hezkuntza-eremuko hainbat eragilerekin elkarlanean eta Finantza
Etikoen Sareak dinamizatuta. 2019an zehar, hainbat ekimen
egingo dira ildo horretan, besteak beste, hitzaldiak, azokak
eta bilerak.
Koop57 EHk lankidetza-hitzarmena sinatu du Udalbiltza
Euskal Herriko Udalerrien Partzuergoarekin. Horren bidez,
ekonomia eraldatzailea toki mailan garatzeko konpromisoa
ezarri da.
Bilera bat eta hitzaldi publiko bat antolatu dira, finantza
etikoetatik erabilera-lagapeneko etxebizitza-kooperatibak
sustatzearen inguruan, eta Nafarroako esperientziak parte-

COOP57-GALIZA

28 zerbitzu bazkide
121 bazkide kolaboratzaile

katu dira. Koop57 Euskal Herria, Nafarroan (eta, bereziki,
Iruñean) abian diren etxebizitza partekatuko bederatzi ekimenekin bildu da.
Azkenik, proiektua hedatzeko hainbat jarduera egin dira, hitzaldiak eta mahai-inguruak, adibidez. Horien artean, Koop57
Donostiako Gros auzoko azokan, Baionako Alternatiben Herrian eta Iruñeko REAS azokan egon da.

COOP57-MADRID

oraingoan
atalak
atalak
ekonomia
eraldatzailea

bazkideak

40 zerbitzu bazkide
144 bazkide kolaboratzaile

2019ko lehen seihilekoan, Coop57 Galizara batu dira sei zerbitzu bazkide berri: Urdime, Abeluria, Inercedes, Strelia Electrotecnia eta O Cable Inglés kooperatibak, eta Semente Trasancos
elkartea. Guztira, 10 mailegu eman dira, 485.000 euroko balioarekin.
Lehen hilabete hauetan, Coop57 Galiza Santiago de Compostelako Unibertsitatearekin elkarlanean aritu da, Enpresen
Administrazioko Graduko ikasleekin proiektu baten bigarren

hausnarketa

edizioan parte hartuta. 180 ikaslek jaso dute finantza-ikuspegitik landutako Ekonomia Sozial Eraldatzaileari buruzko
prestakuntza. Bestalde, proiektuko fase praktikoko ikasleek
azterketa-lan bat egin dute, Coop57 Galizaren laguntzarekin.
Lankidetza horrek 2019ko bigarren seihilekoan jarraitzea
abian jarri da.
Bestalde, martxoan, Udaletan Ekonomia Kolaboratiboetarako
Jardunaldietan eta, ekainean, Ekonomia Sozialeko Finantza
Arduratsurako Foroan parte hartu da. Bi ekimenak Vigon ospatu dira. Horrez gain, “Finantzak etikoak ere izan daitezke”
izenburupeko solasaldian parte hartu da.
Azkenik, barne-jardunaren baitan, bi asanblada antolatu dira,
Lurralde Batzordeko lau bilera aurrez aurre, eta beste hainbat
telematikoki; Madrilen eta Gijónen Kontseilu Errektorearen
bileretara joan gara eta, nola ez, pasa den ekainean Sevillako
Asanbladan izan ginen. Urtarriletik aurrera, Antón Insua gehitu da idazkaritza teknikora.

maileguak
datuak

87 zerbitzu bazkide
434 bazkide kolaboratzaile

2019ko lehen seihilekoan, Coop57 Madrid sailera hiru zerbitzu bazkide berri gehitu dira eta 16 mailegu eman dira,
600.000 euro baino gehiagoko balioarekin.
Madrilgo sailak hainbat espazio eta jardueretan parte hartzen jarraitu du, Coop57 eta ESE ezagutarazi eta bistaratzeko.
Ekimen horien artean, UCMko Ekonomiako graduondokoak
antolatutako Ekonomia Sozial Eraldatzaileko enpresen Kudeaketarako esperientzien Mintegian parte hartu zen. Baita
emakumeei zuzendutako Networking saio batean ere, Madrilgo Udalak antolatutako Ekonomia Sozialerako Finantzazioari
buruzko II. Jardunaldietan edo Casa Encendidaren SOSTENIBLEMENTE Azokan. Isegoria elkarteak antolatutako eztabaida, analisi eta hausnarketarako foro irekian parte hartu
zen eta, azkenik, Madrilgo Udalak antolatutako Fuencarral-El
Pardo barrutiko Kontsumo Iraunkorrerako Espazioak antolatutako Finantza Etikoei buruzko Jardunaldietan.
Seihileko honetan, nabarmentzekoa da “Foro Abriendo melones de la ESS” izeneko hausnarketa-espazioa. Maiatzaren 7an
antolatu zuten Medialab Pardon, Coop57
Madridek eta REAS Madridek. Helburua zen gure errealitatetik abiatuta kolektiboki “meloiak irekitzea”. Nola ikusten dugun gure burua, nola gauden eta zein proposamen ditugun fi-

nantzazioari, gobernantzari, lan-baldintzei, gure enpresetako
aniztasunari eta, orokorrean, ESEri dagokienez.
Lurralde-saileko barne-jardunari dagokionez, azpimarratzekoa da Lurralde Batzordeak, seihileko amaieran, eta lurralde
mailako jarduera ikusita −jauzi handia eman du 2017az geroztik−, tailer estrategiko formatuko saio bat ospatu zuela,
hausnarketa egin eta sailaren etorkizuneko
lan-ildoak zehazteko.
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LAN MORDOA DATORKIGU
BATZORDE FEMINISTARA

Animatu eta parte hartu!
2019-2020 ikasturte hasiera honetan, anitzak dira
Kataluniako Batzorde Feministak uda ondoren
berriz jorratu edo abiarazi nahi dituen zeregin eta
erronkak. Esaterako, aurten eztabaida, hausnarketa eta ezaguera sortzeko espazioak sortu nahi ditugu kooperatibaren baitan,
bazkideen parte-hartzearekin batera.
Ildo horretatik, bi eztabaida proposatu dira, saio
monografikoetan lantzeko. Lehenengoan, finantzaeremua ikuspegi feministatik abiatuta jorratu nahi
da. Zein da diruari, zorrari edo ekonomiari buruz
dugun ikuspuntua? Bestalde, interes handia bereganatu eta pil-pilean dagoen beste gai bat zaintzen sozializazioa da: nola antola gaitezke gizartemailan, zaintzen beharrizanei erantzuna eman eta
erantzukidetasuna sustatzeko? Zer esan nahi du
zaintzen eta lan erreproduktiboaren antolaketa sozial feministak?
Batzordeak jorratu nahi duen bigarren lan-ildo
zabala Coop57ren barne-protokoloak ikuspegi
feministatik eguneratu eta berrikustea da. Adibidez, bazkide egin nahi diren entitateei bidaltzen
zaizkien gizarte-galdetegiak eguneratzen jarraitu
nahi du Batzordeak. Helburua da ikuspegi intersekzionala duten galdera batzuk txertatzea zerbitzu
bazkideak gehitzeko prozesuetan kontuan hartzen
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diren irizpideetara. Aldi berean, nahikoa jorratu
ez den beharrizan bat abian jarri nahi da: ez dago
barne mailako Berdintasun Planik, ezta indarkeria
matxistak aintzat hartzen dituen lan-arriskuen prebentziorako protokolorik ere. Batzordeak lurralde
guztietan gaiari buruzko prestakuntza sustatu nahi
du aurten, parte-hartzerako, lanerako eta erabakiak hartzeko espazioak feministago bilakatzeko.
Azkenik, hilean bi aldiz biltzeko egutegia proposatu
da, eta bi bilera handiago egingo dira, hemendik
uztailera bitarte. Bazkide kolaboratzaileek parte
har dezakete eta, beraz, Batzordeak deialdia luzatzen die lurralde-sail guztietako pertsonei, Coop57ren baitan
gai horiek jorratzeko. Horretarako, Elirekin jar daitezke harremanetan, socis@coop57.coop helbidean.
Horrez gain, lurralde-sail bakoitzaren Batzorde Feministak sortzea sustatu nahi da, tokiko eremuko
irizpideak eta aniztasunak sortzen duen aberastasuna oso garrantzitsuak baitira halako gaietan.
Coop57 Catalunyako Batzorde Feminista

BAZKIDE
LAGUNTZAILE BERRIAK
2019KO LEHEN SEIHILEKOA
GUZTIRA 157

hausnarketa
oraingoan
atalak
ekonomia
eraldatzailea

Andalucía

[12]
❚ USTEA Sevilla
❚ Alejandro López Menacho

Aragón [6]
❚ Fco.Javier Ruiz Calvo eta
Candela Ruiz

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

[122]
Rafael Pi Subirana eta Mª
Dolors Boleda
Mònica Fernández Lorite
Julia Tarrés Prats eta Carme
Prats F.
Montserrat Forns Roca
Francesc Bonilla Rosales
José Sampedro Sánchez
Joan Carles de Miguel Capdevila
Imma Zapata Buxens
Jordi Vives Faig
Angel Sánchez M eta Luisa M.
Garcia P.
Casal Popular Tangram
Maria Fernandez S. eta Mila
Rockmann F
Pilar Morreres Sarroca
Judit Català Alcade
Ginés Crespo Ojeda
Enrique A. Viñayo Carreño
Anna Bonjoch Valverde
Xavier Martínez Clemente
Judith Cirac Claveras
Roger Reixach Sánchez
Laura Guerrero Latorre
Adolfo Montoliu Villanueva
Laura Villar Mas
Lluis Conca Micó
Gerard Palou Anglès
Lluis Morer Forns
Jaume Roig Palet
Mª Rosa Roses Simó
Carles Francesc Casanova
Vallve
Ceila Maria Carretero Ferrándiz
Alba Casanovas Ferrer

Euskal Herria [5]
❚ David Peñalba Perez
❚ Iñigo Leza Pesquera

Madrid

[5]
❚ Antonio Ruiz Salgado
❚ Joaquin Navarro Mañas

❚
❚
❚
❚

Pablo Gonzalez Corrales
Israel Sánchez Martin
Ana Maria Ferrando Carretero
Ismael Rojas F. eta Alba

Rojas H.
❚ Club Deportivo Vencedores
de Sevilla
❚ Luis Javier Barredo Sevillano

❚ Estefania Valles Marqueta
❚ Adolfo Barrena S. eta Mª Angeles Bermúdez
❚ Jorge Moratiel Vicioso
❚ Romà Solé B. eta Mª del Mar
Cardona Grau
❚ Xavier Jordà Guerra
❚ Daniel Peña Jordana
❚ Gemma Masip Bonet
❚ Ramon Sugranyes Domingo
❚ Mª Teresa Perez Montserrat
❚ Gerard de Josep Codina
❚ Neus Roig Montserrat
❚ Agnes Barba Encarnación
❚ Eduard Benlliure Barbado
❚ Sara Martí Castelló
❚ Pilar Abad Ostale
❚ Joan Tomàs Martínez Grimalt
❚ Celia Junqueras P. eta Mª
Concepció Pocur
❚ Mª Teresa Benaiges Elias
❚ Esteve Torrrent Fontbona
❚ Santiago Benedicto Sanz
❚ Oriol García Viñals
❚ Aleix Garriga Garcia
❚ Pau Lozano Peruchet
❚ Julia Palomer M. eta Biel
Montserrat Vall
❚ Francesc Prieto Ripoll
❚ Rubén Pollán Bella
❚ Gema Bejarano Sahuquillo
❚ Noel Eduardo Martinez
❚ Associació Arcadia de Can
Batlló
❚ Josep Oriol Pascual Sampons
❚ Antonio Fernández Torres
❚ Amanda de Luis Balart eta
Edwin Love Toon
❚ Genís Campreciós F. eta
Miriám Navarro S.
❚ Laura Chipre Vicente
❚ José R. Cruz C. eta Isabel
❚ Alaitz Tolosa I. eta Axier Agirre G.
❚ Javier Bilbatua Perez
❚ Ana Isabel Martin Pinedo
❚ Pablo Ceña Lopez
❚ Ángel Pedro Conde Gómez
❚ Maria Lüisa Fernández Tomico

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

❚
❚
❚
❚

Carmela Napolitano
Luisa Márquez López
Macarena Herández Conde
Natalia Nuñez Rufo

❚ Sónia Lusa T. eta Juan Torre
Sáez de G.
❚ Alberto Clavería G. eta Carlota
Vialcho M

Asturies

Fernandez C.
Miquel Muniesa Argiles
Alba Llucià Lizandra
Francesc Vila Prat
Aleix Llenas Farras
Gerard Alonso Rubiño
Nestor Salvador Galindo
German Marimon R. eta Júlia
Ventosa J.
Flor Mas Avel·li
Enri Noguero Rodríguez
Isabel F. Mendes eta Jose A.
Oncin
Jose Oriol Candela Garcia eta
Eva Garcia M.
Carlos Corchero Garcia
Ainhoa Gesto Blanca eta
Ramon Garcia F.
Maria Fernandez Suarez
Joan Climent Bel
Mª del Carme Planells Muntaner
Frederic de Haro S. eta Griselda González
Mª del Mar Andreu Vall
Josep Maria Salvador Porqueras
Joaquim Bover Oliveras
Gerard Ferran Castañer
Mª Dolores Roque C. eta
Lucinio Martínez
Jaume Pera A. eta Lluisa
Ros C.
Carles Pujol J. eta Mar Gutierrez P.
Jordi Puig Martín
Antoni Mª Olivella S. eta Rosa
Vives S.
Carmela Miguélez Pedrouzo

❚
❚
❚
❚
❚

Galiza

[3]
❚ Cristian Iglesias Lorenzo
❚ Brais Pereira M. eta

País Valencià

[3]
❚ Alfred Contreras Murillo

[1]
❚ Aida Heras Rodríguez

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

bazkideak
bazkideak
maileguak
datuak

Alejandro Alonso Fontanil
Raul Vega M eta María Alvarado
Jose Antonio Artal Gracia
Albert Picas Aznar
Julia Tobeña P. eta Jacobo
Perez-Albert
Alex Todo Plasencia
Antonio García Iglesias
Cristina Casali Taberner eta
Andreu Casal
Jordi Alegre López
Alba Moreno Biurrun
Gemma Erra Noguer
Enric Micolau Subirón
Xuan Monasterio Suárez
Oscar Soler Turull
Albert López R. eta Elisabeth
Serra S.
Lluís Sala Genoher eta Eloi
Sala Genoher
Anna Celma Melero
Judith Marques Montasell
Marina Gonzalez Salvado
Cristina Pons Córdoba
Josep Palau Linford
JM Martínez C. eta Mercedes
Redón Z.
Jonás Fuentes León
Ainhoa Ibarrola Ezquer
Graciela Rock Mora
Eva Año Lafuente
Margalida Maria Ramis Sastre
Josep Ma Sanz M. eta Margarita Orell B.
Gisela Borràs Gelonch
Lucía Arzuaga Etxaniz
Rubert Tayà Max
Joan Enric Alcover Comas

Alexandre Pereira M.
❚ José Fco. Hurtado Duran

❚ Segismundo Moran Sánchez
eta Pilar Verdú P.
❚ Luis Trullenque Gallen
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ENTITATE BAZKIDE BERRIAK

61 entitate-bazkide berri

[Andalucía]
5 entitate-bazkide berri

[Aragón]

TEJARES ONCE,
S.COOP.AND.

3 entitate-bazkide berri

EArkitektura, diseinua eta
artea lantzen duen sormenerako espazio kolektibo eta diziplina anitzekoa Sevillan. Garapen profesionala sustatu eta espazio industrialak
berreskuratu nahi ditu. http://www.t11.es

CAIS (CONSORCIO
ANDALUZ DE IMPULSO
SOCIAL), S.COOP.AND.
Sevillako hirugarren sektorerako talde kooperatiboa.
Bere helburua entitateak indartu eta
esparru instituzional eta politikoan
dute eragiteko gaitasuna areagotzea da.
Hirugarren sektoreak estrategia partekatuak, justuagoak eta sozioekonomikoki eta anbientalki iraunkorragoak
sustatzen ditu. http://cais.coop

QRER, SCCL
Zerbitzu-kooperatiba Querençan (Portugal). Populazio-dentsitate baxuko lurraldeetan
pertsonak sustraitzeko hazkuntza baldintza egokietan ematea dute helburu,
bai eta tokiko ekonomia sustatzea ere.
http://www.qrer.eu

ECOHERENCIA,
S.COOP.AND.
Ekologismotik lan egiten
duen kooperatiba andaluziarra, ekosistema zaharberrituz eta
lurraldea babestuz; hezkuntzan eta
ingurumenarekiko sentsibilizazioan;
agroekologiaren sustapenean eta permakulturan; eta ikerketa eta dibulgazioan. Jérez de la Frontera, Malaga eta
Madrilen ditu egoitzak.
https://www.ecoherencia.es

ASOCIACIÓN DE
DESEMPLEADOS
ARCENSES RAFAEL
PÉREZ DEL ÁLAMO
Arcos de la Fronteran kokatuta,
langabezian dauden pertsonak
laneratzea eta gizarteratzea dute helburu, ahalduntzearen eta aktibismoaren
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bidez, bazterketa soziala ekiditeko.

PUNTO DE APOYO
Y REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL,
S. COOP
Ekimen sozialeko kooperatiba irabazi asmorik gabekoa
eta buru-gaixotasuna duten eta babes
sozial edo familiarreko beharrak dituzten
pertsonen etxeko arretan espezializatua.
Ahalik eta independentzia eta autonomia
gehienaren alde egiten du. http://www.
puntoapoyo.org

ASOCIACIÓN
IMAQUINARIA
Antzerki komunitarioan
eta
antzerki-forumean
espezializatu den antzerki-elkartea da.
Hezkuntza-alorrean egiten du lan. Jendearen antzerkia egin nahi du zer garen
eta zer amesten dugun azaltzen duen
giza-errituala berreskuratzeko.
https://imaquinaria.es

ASOCIACIÓN
DE PROMOCIÓN
GITANA DE ZARAGOZA
Irabazi asmorik gabeko
entitatea, 70eko hamarkadan jaioa Zaragozan. Ijito-herriaren
sustapenean egiten du lan duintasun,
berdintasun, herritartasun oso eta justizia sozialeko balioetan oinarrituta.
Helburu gisa ijitoen kultura-sustapena
eta jendarteratzea lortzea da. Formazio
eta laneratze-jarduerak antolatzen ditu.

[Asturies]
3 entitate-bazkide berri
ASOCIACIÓN A
ESGAYA INTEGRACIÓN
2015ean sortutako elkarte
hau Avilako gazte-talde batek sortu zuen gazteen parte
hartzea eta jendarteratzea sustatzeko.
Feminismoetatik, inklusiotik eta partehartzerako hezkuntzatik eta zaintzetatik egiten du lan. http://aesgaya.org

ECOMATERIALES
ULTRAVIOLETA,
S. COOP. ASTUR.
Asturiaseko lan-kooperatiba eraikuntza iraunkorrerako lehengai berriztagarriekin egindako materialak eskaintzen dituena.
Ingurumen-ardura lehenesten duten
eraikinak sustatzea du helburu.
https://ecoultravioleta.coop

ASOCIACIÓN ARTE
ALADÍN
Kultura- eta hezkuntza-proiektuak
sustatzen ditu Navian, adin guztietako pertsonak gai sozialetan aktibo
izan daitezen eta aukera-berdintasuna
bermatu ahal izateko. Erakunde publikoekin ere lan egiten du jendarte- eta
hezkuntza-laguntza emateko.

[Catalunya]
38 entitate-bazkide berri
ASSOCIACIÓ TELER
COOPERATIU
Sabadell, Castellar del
Vallès, Barberà del Vallès eta inguruetako ekonomia sozial
eraldatzaileko sarea. Lurraldean ESE
sustatu nahi dute bi alderditatik: eragin politikoa izatea eta proiektu interkooperatiboak sustatzea.
http://www.telercooperatiu.org

ASSOCIACIÓ
SAÓ PRAT
Bazterketa-arriskua
duten haur, nerabe eta
gazteekin eta haien familiekin eskuhartze soziohezkidea egiten du Baixa de
El Prat del Llobregateko Sant Cosme eta
de Sant Jordi-Ribera auzoetan.
https:www.saoprat.net

MACUSCOOP, SCCL
Ebanisteria, aroztegia, 3D
inpresioa, artisautza etab.
lantzen ditu. Sorkuntza, eraikuntza
eta ekoizpen-laborategia da. Artisautza-salmenta puntuala egiten dute eta
norberaren konponketan formazioa
eskaintzen dute.

http://www.
https://www.laturba.cat

envallcooperativa.cat

hausnarketa
oraingoan
atalak
ekonomia

http://canbofill.
coop

eraldatzailea

https://www.massamare.cat

http://placomunitaribarceloneta.org

bazkideak
bazkideak
maileguak
datuak

https://www.puntdacces.coop

https://confavc.cat/tag/omplim-els-buits

https://epi.coop

http://perviure.org

https://www.sommobilitat.coop
www.eduvic.coop

https://www.laselva.coop

https://latremenda.coop

https://www.arbredevida.coop

https://obertament.org
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LA RAVAL, SCCL

ketak garatu, hiri-aholkularitza edota
ikuskaritzak eskaini ere.

EUREKA, SCCL

Erabilera-lagapeneko eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen
etxebizitza-kooperatiba integrala da,
eta Manresan dago kokatuta. Administrazioak esku hartzea nahi dute etxebizitza eskuratzeko sarbide eredu berriak
sortzeko.. www.laraval.cat

http://www.punt6.org

Bartzelonako
lankooperatiba
honek
hizkuntzak irakatsi eta itzulpengintza-zerbitzuak eskaintzen ditu.
Proiektuaren oinarria da irakasleen sormena bultzatzea.

ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS PER
ARENYS DE MUNT
Tokiko jarduera ugari egiten
ditu Arenys de Munt udalerrian, gizarte-boluntariotza abiapuntu
hartuta: eskola-laguntza; eskulanetako lantegiak, lorezaintza, informatika, josketa... ; material ortopedikoen
mailegua; laguntza asoziatiboa; etab.
http://www.arenysdemunt.cat/entitats/voluntarisxam

INCOOP, SCCL
Lan- eta kontsumo-kooperatiba honek 28 urte
baino gehiagoko esperientzia du Katalunian. Hezkuntza-, kultura- eta gizarte-proiektuak eta zerbitzuak sortu, diseinatu, kudeatu eta garatzea du helburu.
https://incoop.cat

CAL CAMAT
AGROECOLOGIA
(Aleix Mallofré)
Cal Camat Agroecologia
2016an jaio zen proiektu
agroekologikoa da. Kontsumo alternatibak eskaini nahi ditu, eta Baix Penedès eskualdean hutsune produktiboa
bete. Horretarako, lekaleen eta zerealen
ekoizpen iraunkorra eta gertuko ekoizpena sustatzen ditu.

SPRINTCOOP, SCCL
Enpresei edo proiektu
kooperatibo berriei laguntza eskaintzen die, kudeaketa, antolaketa eta gobernantza arloei dagokienez. Eskualdeko Ekonomia Sozial
Eraldatzailea sustatzen du Ateneu Cooperatiu del Vallès ardatz hartuta.
www.sprint.coop

COL·LECTIU PUNT 6,
SCCL
CJatorri anitzetako arkitekto, soziologo eta hirigileek osatutako kooperatiba. Hamar
urte baino gehiagoko esperientzia dute
tokiko, estatuko eta nazioarteko mailan. Tailerrak antolatzen dituzte, baita
gidak, irakaskuntza-lanak osatu, iker-
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NEW COLOMETA,
SCCL
Santa Coloma de Gramenet udalerrian dago
etxeko janaria prestatzen duen jatetxe
hau. Hogei urte baino gehiagoko esperientzia duten bi profesionalen sinergiatik jaiotako autoenplegu proiektua da.
Erretiroa hartzeko itxi zen jatetxea berreskuratzerakoan, kooperatiba-eredua
bere egitea erabaki zuen proiektuak.
http://newcolometa.webcindario.com

CANDELA, SCCL
Ikuspegi feminista eta komunitarioko balioetan heztean
oinarrituta eraldaketa sozialean eragiteko helburuz jaio zen, eta indarkeria
matxistak desagerrarazteko eta gazte
eta irakasleen sexu-afektibotasunerako heziketa lortzeko egiten du lan.
www.candela.cat

ASSOCIACIÓ AACIC
1994an sortu zen eta bere
helburua da jaiotzetiko kardiopatia duten haurrei, gazteei eta helduei arreta ematea, haiek trebatzea eta
autonomia ematea. Bestalde, familia
eta profesionalei beharrezko laguntza
eskaini nahi die hezkuntza- eta lanarloan, baita arlo psikosozialean ere.
http://www.aacic.org

ASSOCIACIÓ CENTRE
MORAL INSTRUCTIU
DE GRÀCIA
Bartzelonako Gràcia auzoko
entitatea da, 140 urte baino
gehiagoko ibilbidea du, eta langilefamilien heziketa sustatzeko eratu
zen. Egun, Kataluniako kultur- eta
tradizio-jarduerak sustatzen ditu.
http://elcentregracia.cat

CALAFOU, SCCL
Anoia eskualdeko Calafou proiektua gizarte
zibiletik sortu zen eta espazio kooperatibista, bakezale eta iraunkorra da.
Alternatiba produktibo, teknologikoak
eta etxebizitza-alternatibak eskaintzea
dute helburu. Nabarmen hondatuta
eta erabilerarik ez zuen kolonia industrial zahar batean dago kokatuta, eta
modu autogestionatu eta kolektiboan
berreskuratu nahi dute.
https://calafou.org

www.eurekalc.com

ASSOCIACIÓ LA
PETITA MASSA
Erabilera-lagapeneko etxebizitza partekatuko proiektu hau eratzeko lehenengo urrats gisa jaio zen La Petita Massa,
Masnou udalerrian. Masia bat erostea
eta zaharberritzea aurreikusi du, etxebizitza izan eta erabilera soziokulturala
ere emateko.

MUJERES PA’LANTE,
SCCL
Izen bereko elkartearen hamar urteko lanari jarraipena
emateko, emakumeei laguntza integrala ematen jarraitu nahi du proiektuak. Kooperatibak bizitza erdigunean
jarri eta lan erreproduktiboa duin
egin nahi du, bizitza, komunitateak
eta proiektuak eusteko ezinbestekoa.
http://www.cooperativamujerespalante.coop/ca/

QUALIA, SCCL
Kataluniako aisialdiko sektorean lan egiten duen
kooperatiba (udalekuak, eskolaz kanpoko jarduerak, eskola-jantokiak,
etab.). Zaurgarritasun-egoeran dauden
edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonekin lan egiten du nagusiki.
www.lleurequalia.cat

ASSOCIACIÓ
PUNT DE REFERÈNCIA
tutoretzapekoei eta tutoretzapea amaitu eta familia-laguntza sarerik gabekoei laguntza eta babesa emateko. Gazte horiek Kataluniako Generalitataren tutoretzapea
utzi eta zentroetatik irteten direnean
bizitza berriari ekin behar diote.
www.puntdereferencia.org

GARA COOPERATIVA,
SCCL
Baix Llobregat eskualdeko Viladecans
udalerrian dago kokatuta eta gizartebazterketa arriskuan dauden pertsonen
hainbat testuingurutan gizarte- eta
hezkuntza-esku hartzea egiten du.

TERRA D’ESCUDELLA,
SCCL

INTERCEDES,
S. COOP. GALEGA

Bartzelonako Sants auzoan
kokatutako taberna eta jatetxea da eta, Països Catalans ardatz hartuta, bertako kultura gastronomikoa
eskaintzen du. Tokiko eta gertuko establezimenduetako produktuak erostea
lehenesten du. http://tdk.cat/

Europan, AEBetan eta
Latinoamerikan
proiektu sozialak, hezitzaileak eta juridikoak sustatzen dituen Ourenseko
kooperatiba da. Kooperatibak sortzen
laguntzen du eta enpresentzako berdintasun-planak garatzen ditu, baita
ikastetxeei prestakuntza eskaini ere.

[Euskal Herria]
2 entitate-bazkide berri
CONSONNI,
ASOCIACIÓN
Bilboko San Frantzisko auzoan dagoen argitaletxe hau
kultur espazio independentea ere bada.
1996az geroztik, kultura kritikoa sustatzen du eta arte proiektuak, tailerrak,
topaketak, eztabaidak, irrati-saioak eta
egonaldi artistikoak bultzatzen ditu.
https://www.consonni.org

MANU ROBLESARANGIZ FUNDAZIOA
Fundazio hau 1991n sortu zen, sindikalismoaren
balioak, bereziki euskal mugimendu sindikalistaren balioak, garatu eta hedatzeko. Euskal Herriko kultura sindikala
indartzea du helburu.		
https://www.mrafundazioa.eus

[Galiza]
6 entitate-bazkide berri
URDIME,
S. COOP. GALEGA
Haur eta gazteei zuzendutako
ekimenetan espezializatutako
banatzaile eta ekoizlea da kooperatiba
hau eta hizkuntza eta kultura galegoa
sustatzen dituzte. Hainbat jai herrikoi
antolatzen lan egiten du. www.urdime.gal

ABELURIA,
S. COOP. GALEGA

https://intercedes.es/

STRELIA
ELECTROTECNIA,
S. COOP. GALEGA
Elektronika profesionaleko konponbideak garatzen
ditu hainbat alorretan, hala nola, telekomunikazioak, ozeanofradia, Lurraren Zientziak, industria-kontrola edo
eraginkortasun energetikoa. Egoitza
Santiago de Compostelan du.
www.strelia.pro

O CABLE INGLÉS,
S. COOP. GALEGA
Vigoko
kulturakooperatiba
honek
kultura munduko diseinu, kudeaketa, ekoizpen eta komunikazioaren
alorretan egiten du lan.
https://www.ocableingles.com

ASOCIACIÓN
SEMENTE TRASANCOS
Kultura-elkarte
honek galiziera irakasten
die bi eta sei urteko haurrei. Bere
balioak hezkidetza, laizismoa, asanblearismoa, naturarekin elkarrekintza, eskola auzoan eta komunitatean
txertatzea eta hazkuntzaren autoerregulazioarekiko errespetua dira.

FUNDACIÓN ÁMBITOS
Mendekotasuneko
arazoak dituzten pertsonentzat laguntza-sarearen testuinguruan, buru-osasunaren eremuari
begirako ekimenak osatzea proposatzen
da. Akonpainamendurako espazioak
sortu nahi ditu, esparru anitzetako profesionalez osatutako ekipoek kudeatuta.
www.ambitos.social

ASOCIACIÓN
CULTURAL ARSGAMES
Bideojokoekin lotutako kultura-arloko
proiektuak sustatu eta kudeatzen ditu,
zeharkako ekintza duten hainbat eremu
oinarri hartuta eta baita pedagogia eta
formazioa, inklusio digitala eta parte-hartze herritarra ere.

hausnarketa
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ekonomia
eraldatzailea
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https://arsgames.net/

[País Valencià]
Entitate-bazkide berri 1
COAG-CV,
COORDINADORA
COAG-CV, COORDINADORA
Elikadura-burujabetzaren aldeko sareetan kokatua, hala nola, La Vía Campesina edo Plataforma Rural. Pertsona
migratzaileen formazioa eta jendarteratzea sustatzen du landagunean, bai
eta gazte eta emakumeak landagunean
eta nekazaritza-jardueran txertatzea
ere. http://www.coag.org/

http://sementetrasancos.gal/

[Madrid]
3 entitate-bazkide berri
ASOCIACIÓN TRABE

Enpresa eta ekonomia
sozial
eraldatzaileko
proiektuentzako aholkularitza eskaintzen duen proiektua da, lan-sustapenerako planak diseinatu eta aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen ditu.

Eraldaketa
soziala
bultzatzeko
helburuz, Madrilen genero-ikuspegi batetik
eragiteko gaitasuna, sentsibilizazioa,
esku-hartzea eta pertsonen eta taldeen
ahalduntzea sustatuko duten programa
eta proiektuen garapena ditu oinarri.

http://www.abeluria.coop

https://www.trabe.org.es
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158 MAILEGU EMAN DIRA
GUZTIRA: 9.476.161,28 €

hausnarketa

Epe labur eta luzeko inbertsio maileguak
1.248.370,04 €

oraingoan
atalak
ekonomia

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

Andalucía: 204.803,03 €

ASOCIACIÓN AMEDIAR

ACOMPANIA, E. I.

ARA142 Irabazi asmorik gabeko entitate honen helbu-

23.000 €
48 hilabetetan

AND124 Gizarte-enpresa honek catering zerbitzuak eskaintzen ditu jantoki kolektibo eta ekimenetan. Zerbitzu
osagarrien kudeaketa integrala ere eskaintzen die instalazio
eta zentro publikoei. Maileguaren bidez, elikagai hotzetarako gunea eta makineria erostea finantzatu nahi da, eskaintzen dituzten elikagai-zerbitzuak hobetzeko.

S.A.T LOS PRODUCTOS DE
15.000 €
LA CABRA MALAGUEÑA
66 hilabetetan
AND125 Kontsumo kritikoa, arduratsua eta solidarioa

sustatzen duen eraldaketa sozialerako kooperatiba da. Produktuak inportatu, fabrikatu eta merkaturatzen dituzte ekonomia sozial eraldatzailearen balioak oinarri hartuta. Maileguaren bidez, 2019rako aurreikusitako proiektuak finantzatuko dira.

FUNDACIÓN GIRASOL
57.803,23 €
BENÉFICO ASISTENCIAL
54 hilabetetan
AND126 Mendekotasun-nahasmenduak dituzten pertso-

nekin lan egiten duen entitatea da, eta hogeita hamar urte
baino gehiagoko esperientzia du. Maileguaren bidez, finantza-egitura berrantolatu eta altxortegi-beharrizanei erantzuna
emango zaie.

ASOCIACIÓN MERCAO
30.000 €
SOCIAL DE CÓRDOBA
78 hilabetetan
AND129 La Tejedora elkarteak, Mercao Social de Córdobak, ekonomia sozial eraldatzailea, tokiko produktuak eta
kooperatibismoa sustatzen ditu Kordoban. Maileguak entitatearen finantza-egitura berrantolatuko du.

ASOCIACIÓN CULTURAL
45.000 €
GITANA VENCEDORES
25 hilabetetan
AND128 Asociación Cultural Gitana Vencedores elkar-

GRUPO LA VELOZ,
20.000 €
S.COOP
48 hilabetetan
ARA143 Garraio eta mezularitza iraunkorrerako koope-

ratiba da. Ekonomia sozial eraldatzaileari buruzko aholkularitza-zerbitzuak eskaini eta bizikletentzako denda-tailerra
ere badute. Maileguaren bidez, furgoneta bat eskuratu nahi
da, birziklatu eta berrerabiltzeko ehunak biltzeko jardueraren
hazkundeari erantzuna emateko.

Asturies 20.000 €
FUNGI NATUR

20.000 €
42 hilabetetan

AST8 Perretxikoak ekologikoki landatzen dituzte, batez ere

Japoniako shiitake perretxikoa. Maileguaren bidez, “FungiNatur: Cultivo y distribución de setas ecológicas” proiektua
garatu nahi da. Arriondon egingo da.

Catalunya: 602.566,81 €
ASSOCIACIÓ SAO PRAT

30.000 €
48 hilabetetan

CAT1640 Elkarte honek gizarte-bazterketa arriskuan dauden

adingabe, nerabe eta gazteekin eta haien familiekin gizarte- eta
hezkuntza-ikuspegiko esku-hartzea jorratzen du, El Prat de Llobregateko Sant Cosme eta Sant Jordi-Robera Baixa auzoetan. Altxortegiaren beharrizanak finantzatzeko erabiliko da mailegua.

ASOCIACIÓN CULTURAL
34.000 €
GITANA VENCEDORES
3 hilabetetan
AND130 Asociación Cultural Gitana Vencedores elkar-

guaren bidez, “La Comunal” lokala egokitzeko lanak finantzatuko
dira. Berau, lanerako eta interkooperaziorako espazioa izango da
eta, guztira, 9 kooperatibak egingo dute lan Bartzelonako Sants
auzoko garai bateko industria-nabean.

NATURALMENTE BIO,
45.000 €
SOC. COOP. ARA.
54 hilabetetan
ARA141 Kooperatiba honek kontserba ekologikoak eta

prozesatu begetalak ekoizten ditu. Garaian garaiko produktuak erabiltzen dituzte, dibertsifikazioa eta iraunkortasuna helburu. Maileguaren bidez, finantza-egitura berrantolatu
eta altxortegi-beharrizanei erantzuna emango zaie.
2019ko 1. seihilekoa

rua da gizartea eraldatzea, bitartekaritza-prozesuak, komunitateko esku-hartzeak eta bake-kultura abiapuntu hartuta.
Maileguaren bidez, Zaragozako Alde Zaharreko Bitartekaritza
Zerbitzua finantzatuko da.

AULA D’IDIOMES, SCCL

Aragón 86.000 €
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9 hilabetetan

tearen helburua da Sevillako Polígono Sur guneko adin
txikikoen, gazteen eta helduen inklusioa sustatzea, gizarteproiektuen bidez. Maileguaren bidez, kirol-instalazio bat kudeatzea finantzatuko da.

tearen helburua da Sevillako Polígono Sur guneko adin
txikikoen, gazteen eta helduen inklusioa sustatzea, gizarte-proiektuen bidez. Maileguaren bidez, 2019ko Sevillako
Azokako “Distrito Norte Macarena” kasetaren lizitazioaren
kanona finantzatuko da.
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21.000 €

10.000 €
36 hilabetetan

CAT1648 Hizkuntzak irakasten dituen kooperatiba da. Maile-

QUESONI, SCCL

37.466,81 €
60 hilabetetan

CAT1649 Llinars del Vallès udalerrian kokatutako koopera-

tiba honek ekitaldiak ospatzeko laguntza-zerbitzuak eskaintzen
ditu, soinu- eta argi-instalazioen ekoizpenetik hasi eta ikus-entzunezko laguntza, materialak alokatzea eta laguntza teknikorako
zerbitzuak barne. Maileguaren bidez, argi-mahai bat eskuratu
nahi da, monitorizazioa berritu eta haririk gabeko lau mikrofonosistema eskuratu nahi dira.

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX
SOCIAL

25.500 €
60 hilabetetan

CAT1650 Elkarteak hezkuntza aisialdirako zerbitzuak es-

kaintzen ditu eta hamar urte baino gehiagoko esperientzia du.
Maileguak “Erregimen soziala: lurra egokitzea eta jarduerarako
materialak erostea ‘Manso Heretat’ baserrian” Torre Vileta de Cervelló izenarekin ezagutzen den proiektuaren lehen fasea finantzatuko du.

2019KO LEHEN SEIHILEKOA
FUNDACIÓ FUTUR, E. I.

28.000 €
18 hilabetetan

CAT1652 Irabazi asmorik gabeko fundazio hau gizarteratze-

enpresa da. Maileguak onartutako jaulkipenaren 28 balore partehartzaileen amortizazioa finantzatuko du.

SOM CONFORT SOLAR,
SCCL

17.600 €
54 hilabetetan

CAT1657 ESE mailan energia berriztagarriak ezarri nahi di-

tuen kooperatiba da, energia-eredu berria bidezkoa, iraunkorra eta
tokiko mailan sortutakoa izateko. Maileguaren bidez, kontsumo fotovoltaikoak ezartzea sustatuko da, jarduera horretarako hornikuntza
erosita.

AMARIS NATURAL, SCCL

15.000 €
30 hilabetetan

CAT1699 Bartzelonako Sants auzoko kooperatiba honek

50.000 €
72 hilabetetan

CAT1700 Santa Coloma de Gramenet udalerrian dago etxeko
janaria prestatzen duen jatetxe hau. Hogei urte baino gehiagoko
esperientzia duten bi profesionalen sinergiatik jaiotako autoenplegu proiektua da. Maileguaren bidez, birgaitze proiektua eta hobekuntza elektrikoak egitea finantzatuko da, erretiro bidez eskualdatutako lokal honetan.

Euskal Herria 100.000 €

34.000 €

ASAKEN, KOOP. ELK.
TXIKIA

42 hilabetetan

EH19 Eraikuntzaren sektoreko kooperatiba honek lan ber-

10.000 €
18 hilabetetan

CAT1667 Kooperatiba honek Cafè de Mar espazioko sukaldea
kudeatzen du. Espazio osoa Mataró udalerriko Cafè dels Pescadors
ohiaren eta Unió de Cooperadors de Mataróren egoitza ohiaren
eraikinean dago. Maileguaren bidez, makineria ezarri eta berrituko da.

105.000 €
120 hilabetetan

CAT1672 Adinekoentzako eguneko arreta eskaintzen duen

eguneko zentroa da, eta Mataró udalerriko Vista Alegre auzoan
dago. Gune hori auzokideek eraiki zuten, eta sustrai komunitario
indartsua du. Maileguaren bidez, kooperatiben lokala birgaitu eta
eguneko zentroei buruzko indarrean dagoen araudira egokituko
da.

40.000 €
60 hilabetetan

CAT1677 1993 urteaz geroztik, lan- eta gizarte-bazterketa

egoeran dauden pertsonak harreran hartzen dituen gizarte-bazterketaren aurka lan egiten duen irabazi asmorik gabeko entitatea
da. Maileguaren bidez, Bartzelonan dituzten lokalak indarrean
dagoen araudira egokitzeko obrak finantzatuko dira.

50.000 €
48 hilabetetan

CAT1678 Gizarte-ekimeneko lan-kooperatiba hau gizarterat-

ze-enpresa da. Alt Penedès eskualdean lan- eta gizarte-bazterketa
egoeran edo arriskuan dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzea
dute helburu. Altxortegiaren egiturazko beharrizanak finantzatzeko
da mailegua.

MASSA MARE, SCCL

48 hilabetetan

oraingoan

ekonomia

komunitate-antolaketa dira eta, horretarako, espazio kolektiboak
sustatzea. Maileguak Barceloneta auzoko liburu- eta paper-denda
bakrra, La Garba, berriz irekitzea finantzatuko du.

NOU SET, SCCL

15.000 €

NEW COLOMETA, SCCL

CAT1665 Elkartearen helburua auzokideen ahalduntzea eta

ASSOCIACIÓ SOCIAL
ANDRÒMINES

TERRA D’ESCUDELLA,
SCCL

hausnarketa

48 hilabetetan

hurbileko produktuak banatzen dizkie tokiko jatetxe eta dendei.
Bertatik bertara lan egiten du nekazari, abeltzain eta jatetxeekin,
produktu freskoak eskuratu eta elikagaien burujabetza bermatzeko. Maileguaren bidez, finantza-egitura berrantolatuko da.

ARBRE DE VIDA, SCCL

ternatibak eskaini nahi ditu, eta Baix Penedès eskualdean hutsune produktiboa bete. Horretarako, lekaleen eta zerealen ekoizpen
iraunkorra eta gertuko ekoizpena sustatzen ditu. Maileguaren bidez, makineria erosi eta instalatu ahal izango da, lantegi propioa
izan dezaten.

30.000 €

CAT16663 Kooperatiba honek produktu ekologikoak eta

L’ARIET, SCCL

CAT1689 Cal Camat Agroecologia proiektuak kontsumo al-

atalak

hainbat produktu ere eskaintzen ditu: olio esentzialak eta landareak,
difusoreak eta abar. Maileguak kooperatibaren Vilanova del Vallèseko
lokal berria egokitzeko lanak finantzatuko ditu.

ASSOCIACIÓ BARCELONETA
ALERTA (ABA)

40.000 €
120 hilabetetan

sukaldaritzaren bidez Kataluniako kultura, tradizioa eta hizkuntza
sustatzen ditu. Maileguak instalazio elektrikoen hobekuntza lanak
eta hornidurak erostea finantzatuko ditu.

CAT1659 Aromaterapia naturala lantzen duen eskola da, eta

KVIURES ALIMENTS, SA
LABORAL

ALEIX MALLOFRE ABANTE
(CAL CAMAT)

65.000 €
36 hilabetetan

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
maileguak
datuak

100.000 €
60 hilabetetan

tikalak egiten ditu, besteak beste, elementuen kolazioa, garbiketa,
ikuskapenak eta birgaitze mota guztiak egitura eta eraikinetan.
Maileguaren bidez finantza-egitura berrantolatuko da.

Galiza 10.000 €
URDIME, S. COOP.
GALEGA

10.000 €
36 hilabetetan

GZ60 Haur eta gazteei zuzendutako ekimenetan espezializa-

tutako banatzaile eta ekoizlea da Galiziako kooperatiba hau, eta
hainbat jai herrikoiak antolatzen lan egiten du. Hizkuntza eta
kultura galegoa sustatzen dituzte. Maileguaren bidez, kamioi bat
erosiko da, leasing motako alokairua baitu orain.

Madrid 225.000 €
CRONOPIOS IDIOMAS,
S.COOP.MAD

30.000 €
60 hilabetetan

MAD83 Gaztelania irakasten duen hizkuntza-eskola kooperatiboa da. Maileguaren bidez, lokal berriko egokitzapen-beharrizanak finantzatuko dira.

DINAMIA, S.COOP.MAD

150.000 €
48 hilabetetan

MAD58 Proiektu ekonomiko, sozial eta hezitzaileetan espezia-

lizatutako gizarte-aholkularitzako entitatea da, eta Estatu espainiarrean zein Hegoamerikan jarduten du. Maileguak finantzaegitura berrantolatzen lagunduko du.

AVANTE 3

45.500 €
83 hilabetetan

MAD86 Hezkuntza- eta gizarte-alorreko irabazi asmorik ga-

beko elkartea da. Aniztasun funtzional kognitiboa duten pertsonekin, haur eta gazteekin bereziki, eta haien familiekin lan egiten du.
Mailegua Leganés udalerriko Rosalía de Castro Helduen Hezkuntzarako Ikastetxea birgaitzeko eta oinarrizko zuzkidura estaltzeko
erabiliko da.

CAT1684 Vic udalerriko tailer honek ogia eskuz egiten du,
prozesu osoan zehar, gertuko produktu iraunkorrak erabiltzen
ditu eta ore ama legamia naturalez ontzen du. Maileguak okindegi
eta kafetegi ekologiko berria sortzea finantzatuko du.
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Etxebizitza eta lokalak eskuratzeko maileguak

1.361.118 €

Andalucía 240.000 €
hausnarketa
oraingoan
atalak
ekonomia

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

AUTONOMÍA SUR, S. COOP.
AND

240.000 €
124 hilabetetan

AND-H02 Autonomía Sur Andaluziako ekonomia soziala sustatzea

helburu duen proiektua da eta, horretarako, ekonomia sozialeko entitateei
aholkularitza eta ordezkaritza juridikoa eskaintzen die, dokumentu teknikoak ikertu eta prestakuntza-jarduerak diseinatuta. Maileguaren bidez,
entitatearen lokala indarrean dauden arauetara egokitzeko obrak finantzatuko dira.

Catalunya 982.118 €
BICICLOT, SCCL

202.000 €
144 hilabetetan

CAT-H10 Bizikleta garraio ekologiko, ekonomiko, osasuntsu gisa

sustatu eta mugikortasun iraunkorra lortzea helburu lan egiten duten
lan-kooperatiba da. Maileguak Bartzelonako Poblenou auzoko Can
Picó espazioa birgaitzeko bigarren fasearen zati bat finantzatuko du.

LLARS FAMILIARS HSJ,
SCCL

146.658,81 €
180 hilabetetan

CAT-H11-H12-H13 Gizarte-ekimeneko kooperatiba hau

Reusen kokatzen da. Erabilera-lagapeneko etxebizitza sustatzen dute,
ohiko merkatura sartzeko aukerarik ez duten pertsonei zuzenduta. Hiru
maileguen bidez, Baix Camp eskualdeko udalerri horretan lau etxebizitza erosiko dira, etxebizitza-beharrizana duten pertsonei lagatzeko.

CASAL DELS INFANTS PER A
L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

200.000 €
43 hilabetetan

CAT-H14 Urtean 6.000 haur eta gazte baino gehiagori la-

guntza eskaintzen dien elkartea da, eta Bartzelonako La Mina
auzoko boluntarioekin, familiekin eta ikastetxeekin jarduten
dute. Maileguaren bidez, hiru merkataritza-lokal egokituko
dira −Consorci del Barri de la Mina-ren jabetzakoak−, bertan
gizarte bazterketa arriskuan dauden adingabeei, gazteei eta
familiei laguntzeko jarduerak garatzeko.

ENVALL COOPERATIVA,
SCCL

80.000 €
180 hilabetetan

CAT-H15 Erabilera-lagapeneko etxebizitza- eta lan-koopera-

tiba honen helburua da Pallars Jussà eskualdeko udalerriari bizitza berri bat ematea biztanleria eta arkitektura ikuspegitik, baita
ikuspegi sozioekonomikotik ere, 30 urte baitaramatza hutsik. Maileguak “Rehabitar Envall. Casa Bigodé-Centro de Promoción” programaren bigarren fasea finantzatuko du. Eraikinetako itxiturak,
barruko akaberak eta instalazioak egingo dira.

LA VEGANERIA, SCCL

280.406,34 €
120 hilabetetan

CAT-H16 Landare-proteina ekoizten duten artisauak. Pres-

tatutako hainbat plater egiten dituzte, besteak beste: butifarrak,
hanburgesak, tofua, albondigak edo saltxitxak animalia-produkturik erabili gabe. Maileguaren bidez, Arbúcies udalerrian finka bat
erosi eta birgaituko da, bertan kooperatibaren denda kokatzeko.

ASSOCIACIÓ CENTRE MORAL
INSTRUCTIU DE GRÀCIA

60 hilabetetan

CAT-H17 Kataluniako kultura zabaltzen, gazteentzako

hazkunde pertsonala lortzeko mekanismoak aktibatzen eta
elkarbizitza bultzatzen 150 urte daramatzan elkartea da.
Maileguaren bidez, Bartzelonako Gràcia auzoan kokatutako
zentroa hobetu eta egokituko da.

CULTURAL ROCAGUINARDA
SCCL

30.000 €
84 hilabetetan

CAT-H18 Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba honen helbu-

rua da jendarte eta kulturari zerbitzu ematea. Liburuak, eskuz
egindako jolasak eta produktu jasangarriak dituzte dendan, bidezko merkataritza eta produktu naturalak oinarri. Maileguaren
bidez, Bartzelonako lokal sozial/liburu-denda araudira egokitu
eta horren irisgarritasuna eta ikusgarritasuna hobetuko dira.

Galiza 139.000 €
ASOCIACIÓN SEMENTE DE
TRANSANCOS

139.000 €
180 hilabetetan

GZ-H01 Bi eta sei urte bitarteko haurrentzako galegoz

eskainitako hezkuntza eskaintzen duen kultura-elkartea da.
Anitzak dira jorratzen dituzten balioak: hezkidetza, laikotasuna, asanblearismoa, naturarekin elkarreragina, eskola
komunitatearekin eta auzoarekin integratzea... Maileguaren
bidez, hezkuntza jarduerara bideratutako eraikin bat erosi
eta birgaituko da.

Faktura endosuak

725.720 €

[Catalunya] TOTAL: 357.000 €
FUTUR JUST, E.I.
ACTUA SCCL
ASS. PROMOTORA CENTRE CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON
FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES
[Madrid] TOTAL: 357.000 €
❚ MAD84 ASOCIACIÓN TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMIA SOCIAL

❚ CAT1644
❚ CAT1655
❚ CAT1661
❚ CAT1687
❚ CAT1696

40.000 €

125.000 €
250.000 €
15.000 €
125.000 €
10.720 €

Jangela sozialak
Haurtzaro eta nerabezaroari arreta
Genero-berdintasunari buruzko sentsibilizazio-kanpainak
Haurtzaro eta nerabezaroari arreta
Lan-munduratze eta gizarteratzea

200.000 € Emakumeei arreta eta berdintasun-politikak

Ajuntament de Barcelona
DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
Institut Català de les Dones
DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Madrid

8 Kapitalizazio-mailegu

38.000 €

[Madrid] TOTAL: 35.000 €

❚ FREEPRESS, S. COOP. MAD.
❚ GABARRERA, S. COOP. MAD.

5 mailegu
2 mailegu

5 pertsona bazkide
2 pertsona bazkide

15.000 €
20.000 €

2 urte
2 urte

❚ Actua, SCCL

Mailegu 1

Pertsona bazkide 1

3.000 €

3 urte

[Catalunya] TOTAL: 3.000 €
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Diru-laguntza eta		
3.308.153 €
hitzarmenen aurrerakinak
[Andalucía] GUZTIRA: 20.000 €

❚ AND127 ECOTONO S.COOP.AND

[Aragón] GUZTIRA: 80.000 €
❚ ARA144 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA
[Asturies] GUZTIRA: 30.000 €
ASOCIACIÓN LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
❚ AST9
[Catalunya] GUZTIRA: 2.828.153 €
❚ CAT1633 ESCOLA GREGAL, SCCL
❚ CAT1634 MENJAR FUTUR, E.I.
❚ CAT1635 ASSOCIACIÓ AGIPCAT
❚ CAT1636 IDÀRIA, E. I., SCCL
❚ CAT1637 EMELCAT, SCCL
❚ CAT1638 INSERCOOP, SCCL
❚ CAT1639 FRESCOOP, SCCL
❚ CAT1641 CAMPER DIEM, SCCL
❚ CAT1643 BICICLOT, SCCL
❚ CAT1645 RECIBAIX, E. I.
❚ CAT1646 FORMACIÓ i TREBALL, E.I.
❚ CAT1647 ROBA AMIGA, E. I.
❚ CAT1651 ALENCOP, SCCL
❚ CAT1653 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚ CAT1654 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚ CAT1656 LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL
❚ CAT1658 CERVESA CAPFOGUER, SCCL
❚ CAT1660 DIOMCOOP, SCCL
❚ CAT1661 ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON
❚ CAT1662 ASS. DE PROF. DE CIRC DE CATALUNYA (APCC)
❚ CAT1664 EDUVIC, SCCL
❚ CAT1668 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
❚ CAT1669 ASS. DE DONES CINEASTES I DE MIT. AUDIOVISUALS DE CAT.
❚ CAT1670 BIDÓ DE NOU BARRIS
❚ CAT1671 FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS
❚ CAT1673 DIOMCOOP, SCCL
❚ CAT1674 LA GAVASSENCA, SCCL
❚ CAT1675 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA
❚ CAT1676 L’OLIVERA, SCCL
❚ CAT1679 FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS
❚ CAT1680 ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON
❚ CAT1681 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ALETA
❚ CAT1682 ASSOCIACIÓ SOS RACISME CATALUNYA
❚ CAT1683 ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
❚ CAT1685 ASOCIACIÓN ECO-UNIÓN
❚ CAT1686 ESCOLA GREGAL, SCCL
❚ CAT1688 CASAL LAMBDA
❚ CAT1690 ASS. DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC)
❚ CAT1691 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
❚ CAT1692 ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA
❚ CAT1693 ASS. DE DEF. I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA
❚ CAT1694 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
❚ CAT1695 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS
❚ CAT1697 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
[Galiza] GUZTIRA: 111.000 €
UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP
❚ GZ58
STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA
❚ GZ59
[Madrid] GUZTIRA: 12.000 €
❚ MAD87 ARSGAMES ASOCIACIÓN CULTURAL
[Pais Valencià] GUZTIRA: 227.000 €
LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚ PV19
❚ PV20PV TECNINAU, COOPERATIVA VALENCIANA

20.000,00 € Ibaietako ekosistemen diagnostikoa eta aurrea hartzea Consej. de Med.Amb. e Ordenación del Territ., Junta de And.
80.000,00 € Ijitoen kultura eta herria sustatzea

Ayuntamiento de Zaragoza

30.000,00 € Ekimen soziala

Cons. de Servicios e Derechos Soc., Principado de Asturias

60.000 €
92.400 €
9.000 €
105.000 €
100.000 €
77.000 €
82.000 €
60.000 €
48.000 €
25.000 €
320.000 €
100.000 €
200.000 €
34.850 €
100.000 €
115.503 €
25.000 €
50.000 €
15.000 €
45.000 €
250.000 €
20.000 €
6.000 €
160.000 €
75.500 €
150.000 €
22.500 €
40.000 €
100.000 €
20.000 €
18.000 €
8.400 €
20.000 €
36.800 €
30.000 €
54.000 €
17.500 €
70.000 €
15.000 €
4.000 €
10.000 €
13.500 €
12.000 €
11.200 €

Jangela solidarioa
Jendarteratzea
Dinamizazio kulturala
Laneratzea
Trantsizio energetikoa
Laneratzea
Supermerkatu Kooperatibo Agroekologikoak
Proiektu berrien kooperatibizazioa
"Aurora Coop 2020 - Open Your Mind" proiektua
Laneratzea
Laneratzea
Laneratzea
ESE sustatzea
Laneratzea
Osasun mentala
Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Projecte Singulars
Projecte Singulars
2019ko martxoaren 8ko kanpaina
Sorkuntza kulturala eraikitzeko sareak
Haur eta gazteen arreta
Baso eta landa-eremuetako ingurumen-zerbitzuak
Genero-berdintasuna ikus-entzunezkoetan
Jarduera kulturalen kudeaketa zibikoa
Biodibertsitatea zaintzea
Jendarteratzea eta laneratzea
Agroekologia sustatzea
La Minako Canto Flamenkoaren 29. festibala
Landa-garapena Katalunian
Biodibertsitatea zaintzea
Jendarteratzeko erresidentzia artistikoak
Kate motzen eta tokiko merkatuak sustatzea
Arrazakeriagatiko diskriminazio-biktimei arreta
Haur eta gazteei laguntza
Adaptur proiektua
Jangela solidarioa
24. Fire de cinema LGBTIQA+
Elkartearen ekimenak
Ekimen kulturala laguntzea
Festival Protesta – 7. edizioa
Faunaren babesa Katalunian
Tasta Territori de masies
Kazetaritza sustatzea
Jarduera eta hainbat proiektu finantzatzea

Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Generalitat de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
Generalitat de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
Institut Català de les Dones
ICUB, Ajuntament de Barcelona
DGAIA, Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Fundación Biodiversidad
Ajuntament de Barcelona
DARP, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Varis
Varis
DP d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Fundación Biodiversidad
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Vic
Fundación Biodiversidad
DP d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

50.000 € Kooperatibagintza garatzeko sare-lana
61.000 € Ikerketa eta garapena

Cons. de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Gal.
Axencia Galega de Innovación

12.000 € Kultura eskuratzeko sustapena

Diputació de Barcelona

177.000 € Menpekotasuna duten pertsonei arreta
50.000 € Mar Burriana eskolako aisialdiko jarduerak

hausnarketa
oraingoan
atalak
ekonomia
eraldatzailea

bazkideak
maileguak
maileguak
datuak

DG de Servicios Sociales e Personas, Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana

Mailegu-polizak
2019ko ekainaren 30ean, Coop57k guztira zerbitzu-bazkideei emandako 94 mailegu-poliza zituen indarrean. Erabilitako
guztizko saldoa 2.644.153,64 eurokoa da eta guztizko saldo erabilgarria 5.313.456,38 eurokoa.

2019ko ekainaren
30eko kopuruak

2019ko 1. seihilekoan emandako poliza berriak/berrituak
2019ko ekainaren 30ean poliza berrietako saldo erabilia
2019ko ekainaren 30ean poliza berrietako saldo erabilgarria
2019ko ekainaren 30ean indarrean dauden polizak guztira
GUZTIZKO saldo erabilia 2019ko ekainaren 30ean
GUZTIZKO saldo erabilgarria 2019ko ekainaren 30ean

119
2.631.260,14 €
6.655.700,55 €
informazio
buletina
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DATU INTERESGARRIAK
hausnarketa
oraingoan
atalak

2019ko 1. seihilekoa

MAILEGU KOPURUA SEKTOREKA
GUZTIRA: 917
Etxebizitza, eraikuntza,
arkiterktura eta urbanismoa

ekonomia

eraldatzailea

bazkideak
maileguak
datuak

Elikadura, nekazaritza,
abeltzaintza eta merkataritza justua

Kultura eta arteak

Hezkuntza eta formazioa

-Komunikazioa, diseinua,
argitalpenak eta teknologia berriak

Zerbitzuak enpresa eta norbanakoei

Berariazko kolektibo
eta pertsonei arreta

Sukaldaritza, aisialdia eta turismoa

Seguroak eta finantzazioa

Aholkularitza

Logistika eta mugikortasuna

22

[%2,94]

99

[%10,80]

101

[%11,01]

63

[%6,87]

69

[%7,52]

50

[%5,45]

238

[%25,95]

36

[%3,93]

8

[%0,87]

40

[%4,36]

11

[%1,20]

Espazio sozialak
eta ordezkaritzakoak
Ingurumena, jasangarritasuna
eta trantsizio energetikoa
Industria, ohilagintza
eta manufaktura

18
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2019ko 1. seihilekoa
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Bazkideen ekarpenen saldoa
42.000.000

hausnarketa

36.000.000

30.000.000

oraingoan

24.000.000

atalak

18.000.000

ekonomia
eraldatzailea

12.000.000

bazkideak

6.000.000

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

maileguak

2019
lehen seihilekoa

Funts propioak
Maileguen berme-funtsa

2013

2014

646.103

714.967

1.943.641

2015

2.115.729

2016

2.304.395

2017

2.494.602

2018

2.614.976

2019

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

296.463

334.910

Bazkide laguntzaileen ekarpenak

20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 37.364.048

GUZTIRA

21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 40.313.934

datuak
datuak

Emandako maileguen urteko bolumena
3

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
lehen seihilekoa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

3.185.062

1.248.870

Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak

-

-

-

-

2.391.000

1.180.000

1.361.118

Kreditu-polizak/zirkulatzailea

555.000

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

2.794.300

Finantza-aurrerakina

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

4.033.873

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

9.476.161

Inbertsio-maileguak epe motz eta luzera

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

1.531.000

9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271

19.404.810
informazio
buletina
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“Hezkuntza garestia dela uste duenak, ez du
ezjakintasunaren prezioa ezagutzen”
Esaera zaharra
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