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Cando sopran ventos de cambios, algúns levantan muros; 
outros constrúen muíños. Nós, fronte aos muros construídos 
que pretenden tapar o aire novo e fresco, decidimos construír 
muíños que usen estes novos ventos para xirar o rodicio cara 
a unha nova economía, unha nova maneira de entender as 
relacións entre as persoas e o respecto ao territorio.

Construír unha economía desde abaixo e desde dentro e pa-
sar da subordinación ao poder económico global a unha eco-
nomía vinculada aos territorios e ás persoas que sirva para 
eliminar as relacións desiguais. Converternos nunha socieda-
de capaz de xestionar o noso propio destino. Camiñar cara a 
unha soberanía económica sorteando, á vez, os perigos que 
convertan o desenvolvemento das economías a nivel local nun 
instrumento das elites para pór ao seu servizo as persoas e os 
recursos naturais coa obsesión cega de o mercantilizar todo. E 
a todas as persoas. É necesario, polo tanto, realizarmos unha 
análise crítica e buscar alternativas.

Tecido social, novo e antigo. Crear e consolidar unha rede de 
iniciativas económicas alternativas que xurdan do espazo so-
cial e creativo de cada territorio e que o fortalezan. Un paso 
esencial que sirva para impulsar unha profundización demo-
crática, tamén, no ámbito económico. Iniciativas populares 
rexidas por valores como a propiedade común, a cooperación, 
a democracia, a equidade, o compromiso social e a sustentabi-
lidade. Unha alternativa que parta duns principios que estean 
baseados no apoio mutuo e a cooperación, fronte á competen-
cia e o lucro.

Hai a quen lle poden asustar as novas ideas mais, tal e como 
se sucederon os acontecementos, deberiamos estar asustadas, 
máis ben, das vellas ideas. Hai tempo que entendemos que se 
para saír do pozo, non que hai máis de seis anos que caemos, 
debemos reproducir os pasos que nos levaron a caer nel, pouco 
aprendemos e peor será o que virá a Hai tempo que nos con-
vencemos de que é preciso sementar novas sementes e cons-
truír, mais construír diferente.

Debullar as estratexias globais en actuacións locais é un dos 
grandes retos aos que nos enfrontamos para poder transfor-
mar o modelo económico e social.

Desde as súas orixes, Coop57 quixo contribuír activamen-
te neste sentido. Agora cómpre profundar e seguir o camiño 
que xa hai case vinte anos que percorremos mais dando un 

paso máis. Ir máis aló. Converternos nun axente activo para 
o artellamento do desenvolvemento económico a nivel local 
e fomentar, directamente, a creación de novos proxectos eco-
nómicos en clave cooperativa e de economía social e solidaria. 
Como xa estivemos a explicar, para que isto se poida conseguir 
deben cruzarse tres camiños. O primeiro camiño é o do tecido 
social, como motor e creador de novos proxectos económicos 
que acheguen riqueza e calidade de vida ás persoas dun te-
rritorio. Coop57, como segundo camiño, converténdose nun 
actor que faga o papel de ferramenta facilitadora de recursos 
económicos para facer posíbel a cristalización dos proxectos 
nacidos desde o tecido social. E o terceiro camiño deberían 
percorrelo as administracións locais como creadoras dun eco-
sistema favorábel ao desenvolvemento destes proxectos.

Á hora de construír novos proxectos económicos é importan-
te que estes poidan xerar riqueza. Mais non calquera riqueza. 
Unha riqueza xurdida de proxectos que poñan a persoa no 
centro e onde o capital sexa, tan só, un recurso máis. E tan 
importante é saber crear esta riqueza como preocuparnos de 
como a repartimos. O sistema económico actual ofrécenos 
un panorama que podemos cualificar, como mínimo, de es-
perpéntico. No mundo segue a se crear riqueza, mais cada 
vez se reparte de xeito máis desigual seguindo as lóxicas do 
modelo económico hexemónico. Cada ano que pasa, os ricos 
sono máis e enfrontámonos a un empeoramento continuado 
das condicións de vida de boa parte da poboación e que, ao 
mesmo tempo, leva ao límite as capacidades de resistencia do 
contorno, o planeta e as persoas.

Coas mans atadas, con resignación e baixo o control e o poder 
dos que decidiron gobernar sen lle preguntar a ninguén e que 
actúan fóra de calquera rastro de control democrático, segue a 
estafa por desposesión baseada nunha extracción continuada 
ao conxunto da sociedade onde, irónica e maliciosamente, as 
cantidades subtraídas e recortadas aos servizos sociais coin-
ciden cos aumentos requiridos e esixidos polo pagamento da 
débeda, moita parte da cal é ilexítima.

Entre todas as persoas de todos os territorios debemos ser quen 
de nos organizar co propósito de satisfacer as nosas necesi-
dades básicas en clave democrática, cooperativa e solidaria. 
Novos modelos baseados na produción cooperativa de bens e 
servizos, que permitan xerar postos de traballo estábeis e de 
calidade, fomentar novos modelos de acceso á vivenda desde 
a propiedade colectiva, inclusiva e social, impulsar proxectos 
que persigan a sustentabilidade e a soberanía alimentar e 
enerxética, traballar para toda forma de inclusión e reforzar 
tanto a cultura como os espazos de socialización.

Ventos de cambio. Muíños impulsados por fontes de 
enerxía inesgotábeis: a transformación social e a forza 
do colectivo.
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II Encontro de Coop57; 
Zaragoza, 17, 18 e 19 
de abril de 2015

Por todo iso, decidiuse impulsar a realización en Zaragoza 
do II Encontro estatal de Coop57 os días 17, 18 e 19 de 
abril de 2015. Un Encontro aberto á participación de todas 
as entidades e persoas socias das distintas seccións territo-
riais que nos permita facer unha retrospectiva dos últimos 
anos e, sobre todo, estabelecer colectivamente e de xeito 
participativo as bases para nos proxectar no futuro. Unha 
xuntanza que culmine un proceso previo de reflexión e 

debate en todas as seccións territoriais que nos permita afi-
nar esta ferramenta financeira colectiva e autoxestionada. 
Con este obxectivo definíronse uns eixes de debate que nos 
sirvan para definir cal é o modelo económico que queremos 

construír e, especialmente, como temos que o facer; que 
axuden a axustar Coop57 para que sexa útil na edificación 
desta economía; e que contribúan a definir como podemos 
artellar unhas finanzas que se supediten ao obxectivo de 
transformar a economía e a sociedade.

Á súa vez, o Encontro tamén quere ser un espazo de rela-
ción formal e informal entre persoas e entidades sociais, 
un lugar onde coñecerse, interrelacionarse, tecer vínculos, 
relaxarnos e divertinos.

Unha metodoloxía participativa 
para un debate colectivo

A cita terá lugar en Zaragoza en abril de 2015. Mais a viaxe 
comeza agora. É o momento de preparar a ruta desde paisaxes 
xeográficas e humanas diversas. Embarcarnos na complexi-
dade e a obstinación para construír colectivamente, deixarnos 
seducir de novo polos preparativos, os nervios, os obstáculos, 
os logros... E avanzar para nos atopar. E atoparnos para avan-
zar.

Para preparar o II Encontro, propomos que as entidades e 
persoas socias dos distintos territorios poidamos construír, 
durante os próximos meses, un espazo de comunicación que 
nos permita prepararnos para a experiencia do Encontro.
Nesta ferramenta de comunicación persoas dos diferentes te-
rritorios incorporarán contidos para facilitaren o debate en 
torno aos eixes, a partir dos seguintes “espazos” ou “voces”, 
que pretenden visibilizar as diversas realidades e sensibilida-
des existentes en Coop57. Que se ouzan todas as voces!

Un Encontro autoxestionado e 
autofinanciado

O Encontro organizarase e financiarase seguindo os princi-
pios de funcionamento de Coop57. Isto será posíbel grazas á 
implicación e o traballo voluntario de persoas socias de todas 
as seccións territoriais e financiarase cos recursos achegados 
polas entidades e persoas socias (tanto de forma monetaria, 
como en especies), co obxectivo de garantir a nosa indepen-
dencia, asegurar que ninguén deixe de participar por cues-
tións económicas e que se compartan e poñan en valor os re-
cursos xerados pola variedade de entidades socias de Coop57. 
En consecuencia, o custo de inscrición e, de ser preciso, de 

O próximo ano coinciden varias efemérides relevantes na nosa traxectoria: 
20 anos da fundación en Catalunya de Coop57; 10 anos da constitución de 
Coop57 Aragón, data que inicia o artellamento e desenvolvemento en rede 
de Coop57; e 4 anos da realización do I Encontro de Coop57. 

Decidiuse impulsar a 
celebración en 
Zaragoza do 2º 

Encontro estatal de 
Coop57

Propomos que as 
entidades e as persoas 

socias dos diferentes 
territorios 

constrúamos 
conxuntamente esta 

experiencia 

Aínda estando navegando pola maior crise económica e 
social dos últimos catro decenios, o crecemento experi-
mentado en todos os sentidos os últimos catro anos conví-
danos (e case obriga) a volver a atoparnos.

20
financiamos máis de 

1.350 proxectos sociais

en anos 4
duplicamos o número de 

persoas e entidades sociais, 
triplicamos os recursos 

económicos xestionados e 
os préstamos concedidos 
medraron máis dun 50%

en anos10
estamos artellados en cinco 

seccións territoriais e tres 
grupos promotores

en anos

Eixes de debate
Eixe 1: Promoción da economía social e solidaria a 

nivel local
Eixe 2: Crecemento, organización en rede e partici-

pación
Eixe 3:  Finanzas para o desenvolvemento da econo-

mía social e solidaria a nivel local

reflexión
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Espazo 1
 Escoitando a voz da experiencia 

Incorporando a visión de proceso en Coop57, a traxecto-
ria histórica, o seu coñecemento desta bagaxe, das ferra-
mentas e principios reitores, dos modelos, etc.

Espazo 2
 Incorporando as novas voces 

Colaborando desde o punto de partida no que se atopen 
ou desde o punto de chegada a Coop57, atopando así un 
espazo que integra e recoñece os diferentes percorridos 
dentro dela. 

Espazo 3
Coidando as confrontacións 

Incorporando os puntos esenciais de desacordos, de dis-
crepancia; explicítanse as posturas contrapostas co fin de 
analizalas de forma conxunta, crítica e reflexiva. 

Espazo 4
Velando polos consensos 

Identificando os puntos esenciais de acordo, de consenso; 
explicítanse as posturas unánimes co fin de analizalas de 
forma conxunta, crítica e reflexiva. 

Espazo 5
Observando desde o xénero 

Observan, con perspectiva de xénero, as dinámicas de fun-
cionamento e reflexionan conxuntamente para as mellorar. 

Espazo 6
Incluíndo as diferenzas 

Constatando como marcas diferenciadoras (de traxectoria, 
de necesidades, de proxección, etc.) inflúen no funciona-
mento de Coop57 e reflexionando conxuntamente sobre 
como afrontalas.

ATOPARNOS PARA AVANZAR
desprazamento e de aloxamento, será o mesmo para calquera 
persoa, resida onde resida. E todos os servizos e produtos que 

se contraten ou compren serán realizados e subministrados 
por entidades da economía social e solidaria.

Cambio na composición dos fondos propios de Coop57

O cambio normativo nas normas internacionais de contabilidade do 

ano 2011, supuxo que, en Coop57, fosen consideradas como fondos 

propios as achegas obrigatorias das entidades socias de servizos e das 

persoas socias de traballo.

A partir do 1 de xaneiro de 2015 equipararase esta medida a todas as 

persoas e entidades socias colaboradoras. Por tanto, pasarase a con-

siderar como fondos propios de Coop57 a achega mínima obrigatoria 

(300,51 euros) das persoas socias colaboradoras tal e como se apro-

bou na asemblea xeral realizada o pasado 27 de xuño de 2014. 

Os fondos propios son un elemento central para medir a solvencia 

financeira dunha empresa ou entidade xa que estes, xunto coas pro-

visións (é dicir, o diñeiro que se reserva para atender posíbeis mo-

rosidades), son o que teñen que permitir absorber posíbeis faltas de 

pagamento de préstamos. No caso de Coop57, os fondos propios están 

integrados polo capital fundacional, as achegas obrigatorias ao capi-

tal social das entidades socias de servizos e das persoas socias traba-

lladoras, as reservas e o fondo de garantía de préstamos.

Con este cambio, engadirase, aos fondos propios de Coop57, a achega 

mínima obrigatoria das persoas socias colaboradoras.

O que pretende esta medida, que non responde a unha necesidade 

actual da cooperativa, é estabelecer as bases que nos permitan dar un 

salto significativo na concesión de préstamos a entidades e proxectos 

da economía social e solidaria sen que este incremento mingüe a sol-

vencia e solidez de Coop57. A medida aprobada ten carácter estrutural 

xa que permitirá ir incrementando os fondos propios de forma pro-

porcional ao crecemento da nosa base social.

Deste xeito poderemos actuar máis e mellor no cumprimento do 

obxectivo esencial de Coop57 e converternos nunha ferramenta cada 

vez máis potente e máis útil ao servizo da transformación social e 

económica; todo isto, sen deixar de sermos un instrumento sólido e 

cun ritmo de crecemento meditado, seguro e estábel.

Na práctica, os cambios que representa esta medida para os socios e 

socias colaboradoras son:

• Remuneración: a achega obrigatoria ao capital social, ao igual que 

a achega obrigatoria das entidades socias de servizos, non estará 

remunerada. Si que estará remunerado o resto da achega (a ache-

ga voluntaria). Por exemplo, de unha persoa facer unha achega de 

2.000€, 300€ non estarían remunerados e 1.700€, si.

• Devolución e liquidez: a devolución da achega obrigatoria deberá 

ser aprobada polo Consello Reitor; en cambio, a devolución das 

achegas voluntarias será de carácter inmediato, como na actuali-

dade. Dado que o Consello se reúne unha vez ao mes, se, seguindo 

o exemplo anterior, a persoa que achegou 2000€ solicitase a súa 

devolución, ingresaríanselle 1.700€ de forma inmediata e os 300€ 

restantes cando o autorice o Consello Reitor.

• Risco: de feito, todas as achegas dos socios e socias colaboradoras 

son achegas ao capital social; polo tanto, participan da marcha 

económica de Coop57, é dicir, poden participar en posíbeis exce-

dentes e en posíbeis perdas. O feito de considerar só a súa achega 

obrigatoria como fondo propio implica limitar, a nivel interno, o 

risco asumido a 300€ por persoa..

A medida aprobada tamén reforza a implicación dos socios e socias 

colaboradoras e a propia concepción do significado de ser socio dun 

proxecto cooperativo. 

éticos y solidariosservizos financieros

COMUNICADO PARA TODOS OS SOCIOS E SOCIAS

As voces do Encontro

reflexión
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«A Primavera Viaxeira» 
de Coop57 Aragón
Co desexo de reforzar os lazos e seguindo o principio de crece-
mento en rede que motiva o modelo organizativo de Coop57, 
durante esta primavera, a secretaría técnica fixo unha xira 
para visitar as entidades de Coop57 Aragón chamada «A Pri-
mavera Viaxeira». Esta xira responde á vontade de fortalecer 
o sentimento de pertenza a Coop57, reforzar a cultura coo-
perativa e a intercooperación. Todo isto, co fin de fomentar 
e invitar á participación da base social de forma activa no 
desenvolvemento de Coop57 Aragón. En Coop57 sempre ex-
plicamos que o noso modelo organizativo responde á idea 
de proximidade, arraigo territorial e coñecemento mutuo. E 
nisto exactamente consiste esta xira: escoitar e atender as ne-
cesidades das entidades socias para poder ofrecer as mellores 
respostas a esas necesidades e seguir a construír unha rede de 
persoas e entidades que traballan conxuntamente para des-
envolver outra economía e outra maneira de cubrir as nosas 
necesidades. 

Todo se recompilou nun auténtico diario de viaxe desta ex-
periencia:.
http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/

EHNErgía para a soberanía 
alimentar

No marco do desenvolvemento do grupo promotor de Coop57 
en Euskal Herria, concedeuse un préstamo importante a unha 
organización importante. Trátase de EHNE Bizkaia, unha or-
ganización profesional agraria, nacida e legalizada en 1976. 
Actualmente ten como principal obxectivo impulsar a sobera-
nía alimentar no conxunto de Euskal Herria. Mais ademais, 
EHNE-Bizkaia é un exemplo na participación e articulación 
de redes, tanto locais, como europeas e incluso mundiais, e é 
actualmente a coordinadora de Vía Campesina a nivel euro-
peo e a nivel internacional. O préstamo concedido, de 300.000 
euros, foi unha cantidade importante xa que está destinado a 
financiar o proceso de reorientación da entidade cara á cons-
trución dunha Rede para a Soberanía Alimentar en Euskal 
Herria. Un dos maiores valores desta operación de financia-
mento, que amosa a forza desta entidade no seu territorio, 
foi que o préstamo concedido foi avalado por un centenar de 
persoas próximas e comprometidas coa organización. Unha 
auténtica demostración do que significa tecer rede e de traba-
llo desde a base para conseguir obxectivos colectivos.
http://www.ehnebizkaia.org/

Recuperando todo aquilo 
común e para o común en 
Mataró
O primeiro semestre de 2014 constituíuse L’Ariet, SCCL, unha 
cooperativa de traballo que xestiona o espazo culinario de El 
Cafè de Mar de Mataró. O obxectivo de L’Ariet é converter este 
espazo nun lugar de restauración e dinamización sociocul-
tural. El Cafè de Mar é un espazo histórico do mundo coope-
rativo de Mataró, poboación de longa e profunda tradición 
histórica no movemento cooperativo. Actualmente, o edificio 
é a sede da Fundación Unió de Cooperadors de Mataró, cuxo 
obxectivo principal é devolverlle ao cooperativismo todo o pa-
trimonio espoliado para contribuír á mellora das expectativas 
de futuro do cooperativismo e a economía social. L’Ariet reci-
biu un préstamo de 35.000 euros de Coop57 para poder pór en 
marcha o proxecto. É unha gran noticia a revitalización deste 
espazo en favor do cooperativismo e da economía solidaria!
http://uniocoopmataro.cat/

Seguimos tecendo redes por 
un sistema de finanzas éticas
O pasado mes de febreiro, Coop57 fíxose 
entidade socia de Oikocredit cunha ache-
ga de 100.000 euros. Esta é unha mostra 
da vontade de Coop57 de traballar en 
rede entre as entidades de finanzas éticas 
existentes no noso contorno asociándonos unhas con outras e 
ir construíndo, colectivamente, un sistema financeiro alterna-
tivo que cada vez poida resolver máis necesidades. Oikocredit 
é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios 
con sede en Holanda que comeza o seu camiño en 1968. Foi 
no ano 2000 cando comeza a ter presenza no estado español 
co nacemento de Oikocredit Catalunya, converténdose nunha 
das 30 asociacións de apoio, repartidas en 13 países de todo 
o mundo, as cales se agrupan na Sociedade Cooperativa Oi-
kocredit Internacional. Posteriormente Oikocredit Catalunya 
dividiríase tamén en dúas asociacións máis para cubrir o resto 
do territorio: Oikocredit Euskadi e Oikocredit Sevilla.
http://www.oikocredit.es/

Un ano máis, Coop57 
ensina o corazón
Coop57 realizou o balance social da XES (Xarxa 
d’Economia Solidària) na última campaña, refe-
rente aos datos de 2013. Como cada ano, a nosa organiza- ción 
elabora este balance seguindo o desexo e o principio de trans-
parencia. Este balance complementa o balance económico e 
trata aspectos de satisfacción profesional, de calidade laboral, 
ambientais e de intercooperación, entre outros. Ademais de 
levar a cabo a realización deste balance como entidade, este 
ano, Coop57 deu un paso máis ao actuar como promotor des-
ta ferramenta. Coa idea de traballar conxuntamente coa XES 
para desenvolver ferramentas que fortalezan a economía so-
cial e solidaria, Coop57 participou activamente na difusión da 
campaña do balance social deste ano entre as súas entidades 
socias. De entre as setenta organizacións que elaboraron o ba-
lance social este ano, corenta pertencen a Coop57. Este é un bo 
síntoma que esperamos que se vaia reforzando ano tras ano.  
https://www.bsxes.org

[BREVES]

obxectivos

reflexión
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Explicamos algunhas das particularida-
des de Coop57. Aquelas características 
que nos fan diferentes e que dan valor 
ao noso proxecto. Un espazo para que 
todos os socios e socias vaian coñecen-
do as particularidades de Coop57.

A quen financiamos 
co noso diñeiro?
Para recibir financiamento de Coop57 hai que ser en-
tidade socia de servizos. E para ser socia de servizos 
hai que pasar un proceso de avaliación social onde se 
analiza se a actividade que esta entidade leva a cabo 
se adecúa aos criterios éticos e sociais de Coop57.

Como é este proceso de avaliación social? 
Que criterios se utilizan? 
Quen realiza a avaliación? 

Nesta edición de pedaCOOPxía explicaremos como se 
determina a aceptación ou non dunha entidade como 
socia de servizos de Coop57 e, polo tanto, como se 
determina a quen financiamos co noso diñeiro.

Con este convencemento, as persoas e entidades socias que 
achegan recursos económicos a Coop57 teñen o desexo de que 
o seu diñeiro traballe en coherencia aos seus valores. Que o 
seu diñeiro non sirva para financiar sectores ou actividades 
coas que non están de acordo, tales como armamento, espe-
culación financeira, destrución do medio ou vulneración dos 
dereitos humanos. Á vez, esperan que o seu diñeiro se dote 
de valor social e sirva para financiar proxectos que melloren 
as condicións de vida das persoas e da nosa sociedade. Polo 
tanto, teñen a tranquilidade de saber que o seu diñeiro, men-
tres non se necesite, estará ao servizo de proxectos que xeran 
impactos positivos.

Mais este discurso podería quedar en auga de cocer castañas 
de non nos dotarmos dun mecanismo que garantise que isto 
é así. Como funciona este mecanismo? Como se decide a que 
entidades se destina o diñeiro prestado de Coop57?

A premisa esencial deste mecanismo é que, para recibir finan-
ciamento de Coop57, hai que ser entidade socia de servizos da 
cooperativa e para ser socia de servizos da cooperativa débe-
se ser admitida como tal despois de pasar por un proceso de 
avaliación social que determina se a entidade se axusta aos 
principios e criterios sociais de Coop57.

O proceso de avaliación social ten un duplo obxectivo. O pri-
meiro é analizar a entidade e comprobar que a súa actividade 
é positiva para o conxunto da sociedade. O segundo obxectivo 
é poder estabelecer un proceso de coñecemento mutuo que 
sirva para comezar a crear vínculos que irán tecendo unha 
confianza recíproca que nos permitirá traballar conxunta-
mente no futuro.

O proceso de avaliación social realízao un organismo esencial 
para o funcionamento de Coop57: a comisión social.

Cada sección territorial posúe a súa propia comisión social e 
o seu papel é avaliar as entidades que solicitan a alta como 
socias de servizos de Coop57. A comisión social está formada 
por persoas socias de Coop57 que dedican tempo e esforzos, 
de maneira voluntaria, a avaliar de forma rigorosa e moi 
profesional as solicitudes de alta das entidades que se queren 
converter en socias de servizos de Coop57 e, polo tanto, optar, 
a posteriori, a recibir financiamento. 

Os seus membros son persoas de recoñecido prestixio, vincu-
ladas á economía social e solidaria, o asociacionismo po-
pular e os movementos sociais, mais son independentes 
da estrutura técnica de Coop57, o que garante a obxecti-
vidade do proceso.

A súa función é certificar que a actividade das entidades 
se adecúe aos criterios éticos e sociais de Coop57 e emitir 
un informe recomendando, ao Consello Reitor, a aproba-
ción ou desestimación das solicitudes de alta como enti-
dade socia de servizos.

Se do estudo da entidade solicitante acaba resultando 
a súa aceptación como socia de servizos, a entidade poderá 
solicitar financiamento. Entón será cando se comezará a ter 
en conta a avaliación financeira da entidade. Isto quere dicir 
que, desde o punto de vista ético e social, non analiza-
mos o préstamo de maneira illada senón que se analiza 
a entidade globalmente. Queremos nos asegurar de que 
a entidade que recibe financiamento ten unha tarefa 
transformadora no desenvolvemento do conxunto da súa 
actividade e non só da parte financiada.

Polo tanto, as socias e socios de Coop57 que achegan o 
seu aforro á cooperativa saben, a través deste selectivo 
proceso de aceptación, que os seus aforros estarán vincu-
lados a entidades que desenvolverán proxectos que ache-
gan algún tipo de valor engadido ao conxunto da sociedade. 
Falamos da xeración de postos de traballo estábeis en modelos 
cooperativos, iniciativas de inserción sociolaboral, proxectos 
dos movementos sociais, atención ás persoas e a colectivos 
vulnerábeis, sustentabilidade e medio, agroecoloxía, comer-
cialización xusta, desenvolvemento comunitario, cultura e 
educación, modelos que fomentan unha profundización de-
mocrática e participativa ou o asociacionismo de base, entre 
moitos outros. En definitiva, proxectos que axudan a avanzar 
a nosa economía e a nosa sociedade cara a realidade máis 
xustas, equitativas e, sobre todo, máis humanas.

1. Actividade positiva
2. Coñecemento mutuo

Principios e criterios

A comisión social A nova entidade

o diñeiro achegado fina
ncia unha economía 

pensada para as pers
oas

obxectivos
+

O proceso de 
avaliación lévao a 
cabo un organismo 
esencial para o 
funcionamento de 
Coop57: a comisión 
social

Queremos saber que a 
entidade que recibe 
financiamento 
desenvolve unha 
tarefa  transformadora 
no conxunto da súa 
actividade e non só na 
parte financiada

Entendendo as particularidades de Coop57

reflexión
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O recuncho da economía solidaria cada vez se parece menos a un recuncho. A economía social e solidaria pide 
máis e máis espazo e non só neste boletín.Nos primeiros 6 meses do ano, entre o viu e o que virá, temos moitas 
e boas noticias ao redor do desenvolvemento das redes da economía social e solidaria. Isto é un bo síntoma do 
momento que vive o sector e, sobre todo, das ganas de construír conxuntamente. De enredarse para ser máis 
fortes e de poder artellar estratexias comúns que nos permitan mellorar. Cooperamos e iso fainos competen-
tes, non competitivos.E así, paseniño, imos construíndo e facemos crecer outra economía que xa está aquí.

 A III Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya 
como colofón dun MES 
frenético!

Os próximos 24, 25 e 26 de 
outubro terá lugar na Fabra 
i Coats, en Sant Andreu del 
Palomar (Barcelona), a III 
Feira da Economía Solidaria 
de Catalunya. A Feira estase 
convertendo na referencia 
da economía social e soli-
daria en Catalunya xa que, 
durante unha fin de sema-
na, consegue aglutinar nun 

mesmo espazo a boa parte do sector e xerar ámbitos onde 
compartir, intercooperar e coñecer outros proxectos. Tamén se 
consolida como escaparate da economía social e solidaria cara 
á cidadanía en xeral. O ano pasado contou con 184 expositores 

e estímase que visitaron a 
feira unhas 12.000 persoas.

Este ano, desde a Rede de 
Economía Solidaria, faise 
un chamamento a converter 
o mes de outubro no mes da 
economía solidaria e encher 
de actividades os 24 días 
previos á feira, onde as per-
soas e colectivos interesados 

en difundir esta outra maneira de entender a economía orga-
nicen charlas, debates, asembleas, expositores ou exposicións 
en todo o territorio.

Xa está confirmada a celebración do Festival Esperanzah! (en 
El Prat durante os días 17, 18 e 19 de outubro) e xa hai varios 
municipios interesados en replicar a feira. Tanto para propor 
actos que se queiran incluír no MES como para solicitar á XES 
algún acto ou charla, hai que contactar con meses@xes.cat.

 II Feira de Economía 
Solidaria de Madrid
Os días 31 de maio e 1 de xuño de 2014 realizouse a II edi-
ción da Feira de Economía Solidaria de Madrid, que foi un 
auténtico éxito de participación cunha asistencia estimada de 
15.000 persoas. Estas persoas, moitas das cales non asistiran á 
primeira edición, puideron ver e coñecer de primeira man a 

economía solidaria de Madrid e o Mercado Social de Madrid. 
Segundo enquisas realizadas durante a feira, constatouse que 
este espazo se converteu nun lugar ideal para coñecer outras 
experiencias e entidades e para estabelecer relacións, xa que a 
maioría das entidades participantes explicaron que a feira lles 
servira para estabelecer novas relacións comerciais con outras 
entidades ou coñecer novos provedores da economía solidaria. 
Tal e como xa sucedeu na primeira edición, a moeda da Feira 
foi a Batata, devindo o nexo de intercambio económico dentro 
do espazo da feira. http://laferiamadrid.mercadosocial.net

 En Aragón, triple ración 
V FEIRA DO MERCADO 
SOCIAL DE ARAGÓN
O pasado 7 de xuño realizouse na praza San Bruno de Zara-
goza a V Feira do Mercado Social de Aragón, organizada por 
REAS Aragón e a Cooperativa MESCoop (Mercado Social Ara-
gón). Na Feira, que foi un éxito de asistencia e participación, 
puidéronse atopar experiencias de economía social e solidaria 
en eidos diversos como as finanzas éticas e solidarias, o trans-
porte sustentábel, o comercio xusto, as enerxías renovábeis, 
a alimentación ecolóxica e de proximidade, a xardinaría, a 
construción, o téxtil, cooperativas de traballo e iniciativas 
de inserción sociolaboral, entre outros. Ademais de todas as 
experiencias, na feira tamén houbo espazo para o debate e 
o intercambio de ideas. Durante todo o día, acompañando o 
bo ambiente da xornada, contouse con varios actos lúdicos 
para os asistentes: espectáculos, obradoiros ou actividades 
musicais. Coop57 Aragón participou activamente dos actos e 
espazos da Feira.

XIX XORNADAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL E SOLIDARIA
A primeira semana do mes de xuño realizáronse as XIX xor-
nadas de economía social e solidaria en Zaragoza. En catro 
días consecutivos tiveron lugar diferentes actos enmarcados 

[O recuncho da economía social e solidaria]
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no lema «conectar alternativas para construír o futuro». Este 
lema quere ser unha invitación para seguir construíndo as 
alternativas existentes, crear outras novas e profundar nas 
relaciones de intercooperación e de construción de mercado 
social. Os actos xiraron ao redor das alternativas no merca-
do das telecomunicacións, sobre as cooperativas de vivenda 
e urbanismo non especulativo, sobre os mercados sociais en 
Euskal Herria, Madrid e Aragón e un cinefórum sobre exem-
plos prácticos de sustentabilidade ambiental en REAS Aragón.

I CONGRESO DE ECONOMÍA 
SOCIAL e SOLIDARIA
O vindeiro outono tamén se presenta quente en Aragón no que 
respecta ao traballo de articulación, difusión e crecemento da 
economía solidaria, xa que os vindeiros 27, 28 e 29 de nov-
embro de 2014 celebrarase en Zaragoza o I Congreso Interna-
cional de Economía Social e Solidaria. Este congreso pretende 
configurarse como un espazo referencial e aglutinador que 

achegue ás admi-
nistracións, or-
ganizacións, em-
presas, ás persoas 
emprendedoras e 
ás consumidoras 
comprometidas coa 
economía social e 

solidaria. O proxecto ten como finalidade principal a creación 
e o fortalecemento de redes entre todos os axentes que están 
traballando na economía social e solidaria a nivel estatal, eu-
ropeo e global. Coop57 está participando de forma activa na 
definición deste congreso e concedeuse un préstamo a REAS 
Aragón para poder facilitar a súa organización. Calquera per-
soa que traballa, participa, se identifica ou quere coñecer a 
economía social e solidaria ten unha excelente oportunidade 
neste congreso. http://economiameeting.net

 I Fira de Economía 
Feminista en Can Batlló, 
Barcelona
A Fira de Economía Femi-
nista 2014 quere ser un es-
pazo de encontro onde pór 
en común, debater e crear 
unhas relacións económi-
cas feministas entendendo 
a economía nun sentido 
amplo. A feira celebrarase 
os días 14 e 15 de novem-
bro no espazo veciñal autoxestionado de Can Batlló (calle 
Constitució, 19), no barrio de Sants de Barcelona. No marco 
da feira haberá charlas, obradoiros, debates, presentación de 
experiencias e mostra de colectivos, todo enfocado a repensar 
e transformar as nosas relacións económicas desde os femi-
nismos. Se algún proxecto comprometido coa transformación 
social feminista quere formar parte da Fira, pode escribir a
firaeconomiafeminista@gmail.com 
http://firaeconomiafeminista.wordpress.com

[O recuncho da economía social e solidaria]
 Coordinadas e 

enredadas: nace a 
Asociación de Redes de 
Mercado Social!

O pasado 14 de febreiro constituíuse en Zaragoza a Asocia-
ción de Redes de Mercado Social. Esta asociación aglutina ás 
redes e entidades máis representativas da economía solidaria 
e de consumo responsábel do estado español como primeiro 
paso cara a constitución dunha Cooperativa de Servizos do 
Mercado Social. Coop57 encóntrase entre as numerosas en-
tidades promotoras desta asociación, onde tamén encontra-
mos a entidades significativas da economía social e solidaria 
como REAS, a Fundación Fiare, CAES, Som Energia, o CRIC, 
Ecoloxistas en Acción ou o periódico Diagonal. Entre todas 
estas organizacións sumamos máis de 50.000 persoas socias, 
10.000 traballadores e traballadoras contratadas e máis de 
1.500 entidades. A iniciativa responde a un dobre obxectivo. 
Por un lado, aglutinar e coordinar a nivel estatal ás entida-
des que fomentan a construción de redes de mercado social. 
Polo outro, centralizar, no portal konsumoresponsable.coop, 
a información, a formación, a denuncia e un catálogo con 
produtos e servizos de economía solidaria de ámbito estatal e 
territorial onde se poderá visualizar de forma integrada unha 
ampla e diversa oferta de produtos e servizos para que as per-
soas e entidades, cada vez máis, poidamos satisfacer as nosas 
necesidades dentro da economía solidaria.
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_
se_organiza_para_transformar_el_mercado

 Setenta organizacións 
ensinan o corazón
A Rede de Economía Solidaria (XES, Xarxa d’Economia Soli-
dària) conclúe con éxito a campaña de Balance Social 2013: 
70 organizacións realizaron o Balance Social do último exer-
cicio, e puxeron en práctica os obxectivos de transparencia 
e responsabilidade. As organizacións que participaron na 
campaña da XES engloban a un conxunto de 56.000 persoas 
e empregan aproximadamente a 1.900 traballadoras e traba-
lladores. A maioría das entidades que fixeron o balance son 
cooperativas de traballo (28), pero tamén hai cooperativas de 
consumo (5), de servizos (4), de segundo grao (2), asociacións 
(16), asociacións de segundo grao (4), fundacións (6), socie-
dades mercantís (3) e sociedades laborais (1). Unha coren-
tena destas organizacións son socias de servizos de Coop57.
http://www.ensenyaelcor.org
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

A sección de Catalunya de Coop57 cerrou o primeiro semestre 
de 2014 con 406 entidades socias de servizos e 1.652 persoas e 
entidades socias colaboradoras.

A sección de Catalunya seguiu a un gran ritmo durante o pri-
meiro semestre de 2014, especialmente na concesión de présta-
mos. En Catalunya concedéronse un total de 75 préstamos nes-
tes primeiros seis meses por valor de case tres millóns de euros.

A nivel social, a participación foi moi positiva, tanto na asem-
blea de febreiro como na de xuño, superando, entre persoas 
e entidades socias colaboradoras e de servizos, as 150 parti-
cipantes en cada asemblea. Nestas asembleas, os fitos máis 
importantes foron a aprobación do plan de traballo e o pre-
suposto para 2014, a aprobación das contas de 2013 e a apro-
bación da proposta de reforzo dos fondos propios de Coop57, 
entre outros temas.

LA sección de Andalucía de Coop57 cerrou o primeiro semes-
tre de 2014 con 50 entidades socias de servizos e 187 persoas e 
entidades socias colaboradoras.

A sección andaluza segue o seu proceso de crecemento sosti-
do, tanto en número de entidades e persoas socias como nun-
ha moi boa actividade desde o punto de vista dos préstamos. 
Aínda que segue sendo moi relevante o núcleo sevillano de so-
cios e socias, crecen, en presenza e protagonismo, os núcleos 
de Córdoba, Granada, Cádiz e Málaga. Isto supuxo avanzar 
moito no crecemento e a organización descentralizada e en 
rede de Coop57 Andalucía. Nos dous primeiros núcleos cita-
dos, os «mercados sociais», La Tejedora en Córdoba e Ágora en 
Granada convertéronse en puntos de información e difusión 
de Coop57, estabelecendo os primeiros pasos cara a creación 
de grupos promotores a nivel local.

Mantivéronse contactos con algúns concellos como os de Ma-
rinaleda, El Saucejo, Castro del Río ou Pruna para o desen-
volvemento de proxectos de economía solidaria a escala mu-
nicipal e realizáronse numerosos actos e charlas de difusión 
do proxecto, entre os que destacan o «Ciclo de Economía Al-
ternativa» en Conil de la Frontera (Cádiz); «Novas formas de 
financiar a innovación», organizado polo Concello de Alcalá 

de Guadaira (Sevilla); «Emprendementos sociais no Sector Fi-
nanceiro», na Facultade de Ciencias Empresariais, de Huelva; 
a participación en xornadas de traballo do Centro de Educa-
ción Permanente do Profesorado en Huelva; a «I Xornada de 
Economía Social e Cooperativismo», organizada polo Conce-
llo de Castro del Río (Córdoba) ou as xornadas de «Empren-
dementos colectivos e instrumentos financeiros alternativos» 
organizadas pola Universidade Pablo de Olavide.

Tamén se traballou en profundidade a presenza de autóno-
mos en Coop57 Andalucía, cun arduo debate teórico e práctico 
para incorporar este tipo de axentes a nosa cooperativa, res-
pectando ao máximo os principios, valores e forma de enten-
der a economía social e solidaria de Coop57.

COOP57-ARAGÓN
A sección de Aragón de Coop57 cerrou o 
primeiro semestre de 2014 con 42 enti-
dades socias de servizos e 407 persoas e 
entidades socias colaboradoras.

Durante este semestre a sección de 
Coop57 en Aragón compaxinou o tra-
ballo interno, propio da actividade cre-
diticia e societaria, co externo, marcado 
por unha aposta pola proactividade no 
fomento da economía social e solidaria.

Realizáronse dúas Asembleas ordinarias destinadas a 
aprobar o presuposto e o plan de traballo, así como 
os resultados do exercicio anterior, e para debater 
en torno a outros aspectos importantes, entre eles, 
informar da constitución ante notario da Fundación 
Coop57.

Na Asemblea de xuño aprobouse o reforzo dos fondos 
propios e, con este obxectivo, realizouse unha asem-
blea informativa previa, para tratar de aclarar con-
ceptos como fondos propios ou achegas obrigatorias 
ao capital. 

Na asemblea de xuño aprobáronse, formalmente, as incorpo-
racións ao Consello de Sección de Carmen Sancho, en repre-
sentación da Asociación Amediar, e de Patricia Escartín, como 
representante dos socios e socias colaboradoras.

A primavera en Aragón estivo marcada pola visita a to-
das as entidades socias co obxectivo de reforzar o sen-
timento de pertenza á cooperativa, así como de detec-
tar necesidades e propostas novas. Foi unha experiencia 
moi gratificante que se tratou de compartir con todas as 
persoas socias a través do blog de «Primavera Viajera» 
(http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/). 

A actividade cara o exterior reflectiuse na participación en va-
rias actividades da Colaboradora, de Zaragoza Activa (Conce-
llo de Zaragoza), para dar a coñecer o funcionamento da coo-
perativa a proxectos de emprendemento que se están xestando 
a través deste servizo municipal. Tamén se está colaborando 
con REAS Aragón nun proxecto de asesoramento a proxectos 
de emprendemento social e colectivo. Coop57 acudiu a todos 
os actos de difusión das finanzas éticas aos que foi invitada e 
formou parte activa das «XIX Xornadas de Economía Social e 
Solidaria» e da V Feira do Mercado Social que tiveron lugar 
en xuño.

50 entidades socias de servizos
187 socias colaboradoras

42 entidades socias de servizos
407 socias colaboradoras

406 entidades socias de servizos
1652 socias colaboradoras
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COOP57-GALIZA
A sección de Galiza de Coop57 cerrou o primeiro semestre de 
2014 con 30 entidades socias de servizos e 136 persoas e enti-
dades socias colaboradoras.

 A sección continuou a súa actividade interna coa celebración 
de dúas asembleas de socias e socios. Na celebrada no mes de 
febreiro en Compostela, e no que respecta ao ámbito xeral da 
cooperativa, tratáronse en profundidade a actividade e o re-
sultado económico de 2013, e aprobáronse o plan de traballo e 
o presuposto para o 2014. Tamén se abordou a temática sobre 
o reforzo dos fondos propios da cooperativa. Na asemblea de 
sección celebrada no mes de xuño en Compostela aprobáron-
se as contas anuais de 2013, preparouse o encontro de socias e 
socios previsto para o ano que vén e rexeitouse a proposta de 
reforzo de fondos propios de Coop57. Respecto a este último 

ítem, presentouse unha proposta alternativa por parte dunha 
socia colaboradora aínda que non foi sometida a votación, ao 
non ser enviada á base social con antelación á reunión.

En canto aos órganos internos realizouse unha renovación 
parcial das integrantes do Consello de Sección e por outro 
lado, renovouse a composición da comisión social e a comi-
sión técnica.

Respecto aos actos de difusión de Coop57 no territorio, parti-
cipouse nun total de dez actos, organizados polo centro edu-
cativo O Carballiño, pola Asociación Amarante Setem, polo 
Concello de Marín, pola Universidade de Vigo, pola Unión Ga-
lega de Cooperativas de Traballo UGACOTA e pola Federación 
de Cooperativas SINERXIA. Esta difusión enmárcase en char-
las, xornadas e obradoiros divulgativos e formativos sobre a 
economía solidaria, o cooperativismo e as finanzas éticas. En 
canto á participación en redes, Coop57 promoveu e participou 
nun encontro de intercooperación con AIS ou Peto e os gru-
pos territoriais de Fiare Galiza para actualizar as actividades, 
os espazos e as ferramentas de colaboración no fomento das 
finanzas éticas no territorio.

COOP57-MADRID
Coop57 Madrid cerrou o primeiro semestre de 2014 con 53 
entidades socias de servizos e 388 persoas e entidades socias 
colaboradoras.

No deseño e preparación do plan de traballo de 2014, na 
sección de Coop57 Madrid, intentouse desacelerar o ritmo e 
realizar unha análise das necesidades para priorizar mellor 
os obxectivos. Leváronse a cabo dúas sesións de traballo que 
foron preparadas e dinamizadas por socias e socios de Coop57 
nas que se analizaron as dificultades e os facilitadores do 
desenvolvemento de Coop57 Madrid, para estabelecer desde 
o Consello de Sección, a Comisión Técnica e a Comisión So-
cial, un plan de traballo acorde coas necesidades e os recursos 
dispoñíbeis.

Séguese coa dinámica de celebrar os coñecidos «Mércores do 
Coop57», esta vez orientados a tratar e solucionar todas as 
dúbidas sobre a proposta para reforzar os fondos propios de 
Coop57. Con ese fin realizouse unha presentación que de for-
ma gráfica representase esta proposta.

Por segundo ano consecutivo Coop57 participou na Feira da 
Economía Solidaria de Madrid que facilita o intercambio e o 

encontro do sector. Nesta edición houbo un espazo para visi-
bilizar ás entidades provedoras do Mercado Social e os seus 
modelos produtivos. Alí presentáronse charlas nun formato 
dinámico de 20 minutos realizadas por cada entidade onde 
as entidades resumían que ofrecían, como o producían e que 
vantaxes tiñan os seus produtos e/ou servizos. Coop57 par-
ticipou neste espazo. Tamén participou na elaboración dun 
material denominado “Exercicio 4 para « aprender física» 
Coop57 Madrid”. Este material baséase nun proxecto para o 
desenvolvemento de colectivizacións e procesos colectivistas.

30 entidades socias de servizos
136 socias colaboradoras

53 entidades socias de servizos
388 socias colaboradoras

Ademais, na asemblea de xuño, celebrouse un debate previo 
ao redor da proposta de reforma da lei de cooperativas catalá. 
O debate, sen votación, serviu para recoller a opinión das per-
soas e entidades socias participantes que, case unanimemen-
te, consideraron a reforma da lei contraria ao espírito coope-
rativo que quere fomentar Coop57. A partir de aí, o Consello 
de Sección emitiu un comunicado expondo os motivos polos 
que se considera nociva esta lei.

En canto ao traballo de difusión e extensión do proxecto, du-
rante o primeiro semestre de 2014, participamos nun total 
de 38 charlas sobre múltiples temas, como explicar o propio 
proxecto de Coop57, as finanzas éticas, a economía solidaria, 
o desenvolvemento económico a nivel local ou a vivenda so-
cial, entre outros. Tamén mantivemos contactos con múltiples

concellos e entidades municipais para afondar no desenvol-
vemento de políticas económicas a nivel municipal en clave 
cooperativa e de economía social e solidaria.

seccións
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NOVOS SOCIOS E SOCIAS  
COLABORADORAS

Andalucía [11]
 ❚ Borja Molina Muller
 ❚ Antonio Navarro Maraver

 ❚ María José Linares Domínguez
 ❚ Luis Morales Morales
 ❚ Miriam Alviz Novillo
 ❚ Emilio Javier Gutiérrez Torres

 ❚ Esther Ma Bravo Morán
 ❚ Alejandro González Rodríguez
 ❚ Antonio Pérez Humanes
 ❚ Berta Pérez Domínguez

 ❚ Carmen Domínguez Martínez

Aragón [14]
 ❚ Concepción Clemente Alejaldre
 ❚ Margarita Deya Martín

 ❚ Isabel Meléndez Ortega
 ❚ Mónica de Felipe y Daniel Bazán
 ❚ Cristina Aguilar Molina
 ❚ Marcos Alonso Artieda

 ❚ Amanda Fabios González 
 ❚ Sala Romero Molina
 ❚ Teresa Duplà Ansuategui
 ❚ Jorge Moratiel Vicioso

 ❚ Julio Ángel Carrilero Andreu
 ❚ José Andrés López Pérez
 ❚ Juan David Gómez y Nuria
 ❚ Flavia Salcedo y Vicente Jasa

Catalunya [109]
 ❚ Alejandro Miquel Yugueros
 ❚ Lidia Gil Belmonte
 ❚ Jesús Raimon Carbonell Gi-
ménez

 ❚ Ma Cristina Batlle y Salvador 
Teis

 ❚ Gerard Girbau Fonts
 ❚ Magí Sunyer Molne
 ❚ Iago Giné Vázquez
 ❚ Ma Antonia Esteban Benito
 ❚ Javier Castillo Tudela
 ❚ Jordi Estivill y Castany
 ❚ Ochavo Lenin Miguel Luceca
 ❚ Cristina Pina Gómez
 ❚ Jordi Peradalta y Palau
 ❚ Lluc Salellas Vilar
 ❚ Montserrat Solà y Josep Ma 
Andreu

 ❚ Pere Ribas y Perarnau
 ❚ Estel y Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Sara-Lilas y Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Elisabet Manzano y Marc 
Álvarez

 ❚ David Cabezas Rodríguez
 ❚ Ferran y Pau Palmés
 ❚ Isabel Rodríguez Alonso
 ❚ Robert Palomera Roman
 ❚ Isidro Manzano Navaza

 ❚ Gemma Huerta Molina
 ❚ Antoni Ras Sabidó
 ❚ Patricia Jiménez de Ridder
 ❚ Daniel Corominas Pardas
 ❚ Frederic Torras y Teresa 
Tutusaus

 ❚ Dirk Bottcher
 ❚ Esteve Caramés Boada
 ❚ Gabriela Serra
 ❚ Anna Font Gómez y Bernat
 ❚ Iru Moner Tomàs
 ❚ Agustin Doñate Ortiz
 ❚ Albert Vidal Jubert
 ❚ Pere Vidal y Gental
 ❚ Gerardo Damián Formoso
 ❚ Vanessa Vidal y Pol Altozano
 ❚ Josep Ma Galceran Bruix
 ❚ Andreu Font Ribera
 ❚ Didac Ramírez Parcerisas
 ❚ José María Pastor Carbonell
 ❚ Emilio Juárez Juste
 ❚ David Matheu y Haskell-Bell
 ❚ Sergi Custey Male
 ❚ Rosa Ma Moner Tomàs
 ❚ Joan Manuel Martín López
 ❚ Xavier Illa Vila
 ❚ Neus Valls Torruella
 ❚ Sara Molina Pérez
 ❚ Eines Serveis SocioEducatius
 ❚ Vísia Fernàndez Pons

 ❚ Rolf Erik Hallberstadt
 ❚ Pol Carrasco y Dani Carrasco
 ❚ Antoni Guinovart Caballé
 ❚ Roser Bonastre Ortiz
 ❚ José Ibarrola Echarren
 ❚ Emma Kestelboim
 ❚ Emma Kestelboim y Laura
 ❚ Emma Kestelboim y Marc
 ❚ Elisanda Belenguer Mercadé
 ❚ Ester Huguet Roselló
 ❚ Meritxell Argelagues Besson
 ❚ Jordi Ventura Prado
 ❚ Sònia Herrera Herrando
 ❚ Gerard Otim Fidalgo
 ❚ Ma Dolores Ayala García
 ❚ Begoña Caño Cavero
 ❚ Ester, Gaia y Marc
 ❚ Pere Campíñez Salas
 ❚ Carles Barbarà Puig
 ❚ Jordi Pietx Colom
 ❚ Economistas Barcelona, SA
 ❚ Maria Buzón y Jordi Francesc 
Amer

 ❚ Maria Rosa Coll Llop
 ❚ Laura Montanyà Balcells
 ❚ Jesús Pérez y Clausell
 ❚ Eva Español y Usón
 ❚ Teodor Mellen Vinagre
 ❚ Associació Pratenca de Comu-
nicació

 ❚ Roger Torrents Serra
 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez
 ❚ Daniel Esqué de los Ojos
 ❚ Doa Rodríguez Bover
 ❚ Alba Subirats y Marc Montaner
 ❚ Marc Nadal Ferret
 ❚ Guillem Vilaseca y Jané
 ❚ Mireia Pérez Versaguer
 ❚ Federico Demaria
 ❚ Esplai SCV El Clot
 ❚ Javier Redón Vilanova
 ❚ Abert Núñez García
 ❚ Carlos Lemoche Bolillos
 ❚ David Madueño Zafra
 ❚ Pere Anton Bertran Rosell
 ❚ Cristina Caba Glinsoga
 ❚ Teresa Estany Profitós
 ❚ Juan José Honorio Rubio
 ❚ Antonio Gómez y Andrea Soto
 ❚ Agirre Jone Etxeberria
 ❚ Joana García Grenzner
 ❚ Andrés Calzada Ribas
 ❚ Joana Gómez Rosillo
 ❚ Diana González Novoa
 ❚ Ivet Eroles Palacios
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Carmen Casas Castany
 ❚ Daniel James Sala

Madrid [22]
 ❚ Miguel Polo Pérez
 ❚ Eloy Sanz Pérez
 ❚ Rodolfo Daniel Bergman 
Vázquez

 ❚ Anoia Castillo Barnese

 ❚ Carmen Fernéndez y Jesús Ma
 ❚ Esther Alonso Marín
 ❚ José Pardillo Alonso
 ❚ Cristóbal José Gallego Castillo
 ❚ Álvaro de Miguel Joyanes
 ❚ Rafael Ramírez González

 ❚ Oriol Duran Torres
 ❚ Xavier Pifarré Martínez
 ❚ César Rodríguez Menéndez
 ❚ César López Ramírez
 ❚ Germán Gallego González
 ❚ Mario Redondo Cambra

 ❚ Emilio Cebas Tudela
 ❚ Aranzazu Alonso Arriaga
 ❚ Daniel Rojo Galego
 ❚ Vanesa Soriano García
 ❚ Elena Acín Aguado
 ❚ Ma del Carmen Jiménez

Galiza [8]
 ❚ Asociación de Vecinos Parque

 ❚ Alicia Seona Orro
 ❚ Marcos Ferreira Amoedo
 ❚ Margarita Cabaleiro Viñas

 ❚ Manuel Correa Pineiro
 ❚ Ma Yolanda Casasola Garmón
 ❚ Leticia Jorge Santamaría

 ❚ Ángela Martínez Lago

Pais Valencià [2]
 ❚ María Romero Raga
 ❚ Jesús Tomero Hernández

Euskal Herria [11]
 ❚ Talaios Ahalduntzean
 ❚ Joseba Imanol Madariaga
 ❚ Karmele Gardoki Ugalde

 ❚ Joan Enbeita Ealo
 ❚ Albert Zarate Aranbarri
 ❚ Edurne Herrezuelo de Lucío
 ❚ Miguel Angel Olalla Ariza
 ❚ Jesús González San Pedro

 ❚ Miriam Bilbatua Pérez
 ❚ Roberto Macho Olea
 ❚ Xabier Arroyo Moral

TOTAL 177

socias
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9 novas entidades socias
CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

Consumo Gusto é unha 
empresa de economía 
social onubense, que 

presta servizos de restauración a partir de 
produtos de comercio xusto e de produción 
ecolóxica. Inclúe entre os seus compromisos 
a formación e contratación de persoas en 
risco de exclusión social e a sensibilización 
en consumo responsable e comercio xusto. 
http://consumogusto.org/

ABOGADOS EN RED, S. 
COOP. AND.

Avogados en 
Rede nace como 
un proxecto, 

consolidado en cooperativa, que combina 
experiencia e xuventude co obxectivo de 
dar un servizo máis amplo e profesiona-
lizado sobre calquera aspecto xurídico, 
instaurando formas novas e innovadoras 
de traballo colectivo no ámbito do dereito. 
http://www.abogadosenred.org/

ASOCIACIÓN GITANA 
VENCEDORES

Esta asociación sen fins lu-
crativos fundouse no ano 

2008 no barrio das Tres Mil Viviendas de 
Sevilla. Entidade que traballa para seguir 
vencendo en distintos ámbitos de actuación, 
como a loita contra as drogas, a distribución 
de alimentos a través da creación dun banco 
de alimentos e a alfabetización de mulleres.
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-
Cultural-Gitana-Vencedores/497780346910184

CARAMBOLO, S. COOP. 
AND.

Entidade de econo-
mía social ligada ao 

mundo da música. A través desta coopera-
tiva andaluza preténdese xerar un espazo 
de encontro de artistas e iniciativas musi-
cais para poder facilitar, aos músicos que 
o precisen, unha infraestrutura útil para 
transmitir a súa arte a outros, desde o com-
promiso social e cultural.
http://caramboloproducciones.wordpress.com

CERVEZAS MOND, S. 
COOP. AND.
Cooperativa con sede en Sevilla dedicada 
principalmente á fabricación, comercializa-
ción e venda de cervexa artesanal. As súas 
cervexas artesás están feitas con materiais 
de alta calidade e baixo un proceso de ela-
boración onde se coida o produto. Son cer-
vexas que non se acostuma filtrar nin pas-
teurizar, resultando un produto con todo o 
sabor e aroma orixinal da cervexa.

ACOMPANIA, SLL

Proxecto de autoxeración de emprego que 
intenta paliar as dificultades de inserción 
das persoas e os colectivos que teñen máis 
dificultade para se inserir laboralmente. A 
través da economía social e solidaria bus-
can alternativas á exclusión sistemática do 
mercado de traballo destes colectivos. Ac-
tualmente traballan en servizos de limpeza 
e mantemento para oficinas servizos de cá-
tering para comedores colectivos.

FAMILIA CHICHURRI, SLL

Proxecto gandeiro situado en la localidade 
de Utrera, na provincia de Sevilla. Trátase 
dunha entidade gandeira do sector cabrún, 
cunha actividade extensiva de cría de ca-
bras. Os produtos son o leite, queixos e a 
venda de cabritos en circuítos locais e de 
proximidade.

COMPAÑÍA MARAVILLA 
TEATRO Y MÚSICA, S. 
COOP. AND.

Compañía de teatro 
sevillana con forma 
xurídica cooperativa. 

Nace en 2003 despois de que os seus membros 
fundadores decidiran unir as súas forzas para 
crear unha compañía estábel, sólida, legal, 
comprometida e que achegase beneficios ao 
mundo da arte e da cultura. A súa actividade 
tínguese dun forte carácter social como me-
dio para desenvolver as súas creacións artís-
ticas e musicais.
http://www.cuartetomaravilla.com/

MATÍAS ROMERO

Matías é un labrego ecolóxico de El Ejido 
desde hai máis de 25 anos e está certificado 
como tal desde decembro de 2009. Practica 
unha forma de traballar radicalmente di-
ferente á habitual na súa zona, o Poniente 
Almeriense, onde a agricultura intensiva 
baixo plástico converteu o territorio en pou-
co habitábel. Actualmente distribúe as súas 
hortalizas a grupos de consumo ecolóxico, 
fundamentalmente de Almería e Granada.

[Asturies]
2 novas entidades socias
ASOCIACIÓN DE 
DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA EL TELAR

Asociación constituída no 
2011 en Xixón. Traballa 

para fomentar e reforzar o sentimento de 
comunidade como base para a mellora do 
contorno e para promover accións enca-
miñadas a previr e superar as desvantaxes 
sociais e culturais que afectan a diferentes 
sectores da poboación. Pretende xerar diná-
micas de formación e reflexión mediante o 
desenvolvemento de espazos de convivencia. 
http://eltelarasociacion.wordpress.com/

FINCA DEL CABILLÓN

Empresa de inserción 
promovida pola fun-

dación EDES desde o ano 2006. A empresa 
nace coa intención de completar a integra-
ción social do alumnado da escola coopera-
tiva EDES para persoas con discapacidade 
ao ver as dificultades que encontraban para 
atopar traballo tras finalizaren o período de 
formación. Traballa en diferentes liñas como 
o cultivo ecolóxico e a xardinaría, así como 
a venda ao público dos produtos que xeran.
http://www.fundacionedes.org/centro-especial-empleo/ 

[Catalunya]
26 novas entidades socias
EL CENTRE, ATENEU 
DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA

El Centre, Ateneu demo-
cràtic i progressista é unha 
entidade fundada en 1865 
polas clases populares de 

Caldes de Montbui. Os obxectivos do ateneo 
pasan por fortalecer o proxecto asociativo 
e acomodar outras iniciativas que poidan 
xurdir no concello, así como xerar recursos 
para acabar de rehabilitar o edificio e pode-
ren dar resposta ás necesidades da entidade. 
http://ateneuelcentre.blogspot.com.es/

MAHLIK, SCCL

Cooperativa de traba-
llo nacida en 1995 co 
obxectivo de crear pos-
tos de traballo para tres 

persoas a través da xestión e dinamización 
da taberna, bar e restaurante Campus. Ac-
tualmente, a cooperativa está formada por 
catro socios de traballo e o espazo con-
verteuse nun lugar de referencia para a 
dinamización social de Reus, organizando 
actividades culturais variadas ou cedendo 
o local a colectivos e movementos sociais. 
http://www.campusreus.org/

45 novas entidades socias

1ro semestre 2014
NOVAS ENTIDADES SOCIAS

socias
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1ro semestre 2014
NOVAS ENTIDADES SOCIAS
ASSOCIACIÓ HÀBITATS

A Associació Hàbitats é unha en-
tidade sen fins lucrativos creada 
en 1997 co obxectivo de fomen-

tar o achegamento das persoas ao medio na-
tural para as converter en protagonistas da 
conservación do territorio. A entidade utiliza 
ferramentas como a educación ambiental, o 
voluntariado e a participación social.
www.projecterius.org/associacio_habitats

FEDERACIÓ CATALANA 
DE VOLUNTARIAT SOCIAL

A Federació Catalana de 
Voluntariat Social, nacida 
en 1989, traballa para pro-

mover o voluntariado social e recoñecer a 
súa importancia como rede transformadora 
e protagonista da acción entre os máis des-
favorecidos. Formada por 272 entidades so-
ciais, promove o voluntariado en diferentes 
ámbitos como, por exemplo, o ámbito peni-
tenciario, a saúde, a emigración, a inserción 
laboral, os anciáns, as persoas con discapa-
cidades físicas e mentais, as persoas sen fo-
gar, as drogodependencias, as actividades de 
lecer educativo, etc. www.voluntaris.cat

JAL FUSTERS, SCCL

Cooperativa de 
traballo formada 

por tres persoas socias que quedaron sen 
emprego cando a empresa na que traballa-
ban pechou a causa da xubilación do em-
presario. Decidiron crear o proxecto da coo-
perativa como mecanismo de autoemprego. 
Traballan principalmente na fabricación de 
móbeis para expositores de perfumaría e en 
traballos de carpintaría e ebanistaría para 
particulares.

EL REI DE LA MÀGIA, SCP

En 1984 dúas 
persoas adqui-
riron o estabe-

lecemento El Rei de la Màgia (fundado en 
1881) na rúa da Princesa de Barcelona coa 
intención de evitar a súa desaparición, dar 
continuidade á súa actividade e divulgar 
o seu patrimonio cultural. Actualmente 
é un espazo para a difusión da cultura ao 
redor da maxia e conserva un importante 
arquivo histórico da maxia en Catalunya. 
www.elreidelamagia.cat

HORTEC, SCCL

Esta cooperativa foi 
constituída por la-
bregos que practica-

ban a agricultura ecolóxica co obxectivo 
principal de crear unha distribución de 
froita e verdura ecolóxica, pois en 1991 
non existía ningunha. Foi a primeira coo-
perativa de Catalunya formada por agri-
cultores ecolóxicos de maneira exclusiva.  
www.hortec.org

CASAL POPULAR DE 
VILAFRANCA

O Casal Popular de Vilafranca 
quere ser un espazo de encontro e 
intercambio interxeracional, que 

proporcione oportunidades de participación 
a persoas de todas as idades e procedencias 
e que mellore o acceso ás persoas con difi-
cultades de mobilidade. Ten como obxectivo 
desenvolver actividades formativas, cultu-
rais, políticas e reivindicativas.
http://www.casalpopular.cat/

SOCIETAT RECREATIVA I 
CULTURAL L’ALZINAR

A Societat Recreativa i 
Cultural L’Alzinar naceu 

en 1959 en Masquefa, na comarca catalá da 
Anoia. É unha asociación popular e aberta 
que ten como obxectivo principal a promo-
ción da cultura, o lecer e a convivencia. Or-
ganiza e promove actividades artísticas, lite-
rarias, culturais e de lecer para nenos, xente 
nova e adultos.
http://lalzinar.wordpress.com/

L’ARIET, SCCL

Cooperativa de traballo constituída recente-
mente formada por catro socias e socios vin-
culados aos movementos asociativos e anti-
capitalistas de Mataró. Xestionan o servizo 
de bar e restaurante dun edificio que forma 
parte do patrimonio histórico cooperativo 
de Mataró, a Unión de Cooperadores de Ma-
taró. O bar e restaurante concíbese como un 
espazo de lecer cultural aberto á cidade.

DIVA, SCP

DIVA dedícase ao mantemento 
do fogar e ofrece servizos e tra-
ballos de albanelaría, pintura, 

fontanaría, electricidade, cerrallaría, desen-
tupimentos, carpintaría metálica, madeira, 
etc. O seu obxectivo principal é xerar auto-
emprego e dar formación e, con esta finali-
dade, toda a súa actividade está encadrada 
en reformas en fogares, locais e oficinas.
http://www.clubdivahogar.com/diva/

EI SAMBUCUS, SCCL

Cooperativa de traballo crea-
da en 2011 para desenvolver 

proxectos de inserción, formada por seis 
socias e socios de traballo e tres socias e so-
cios colaboradores. Trátase dunha iniciativa 
social e empresarial que ofrece oportunida-
des de emprego a persoas con dificultades 
co obxectivo de que poidan ser autónomas 
e poidan acceder ao mercado laboral en 
igualdade de condicións, realizando acti-
vidades relacionadas coa terra, a horta e a 
cociña. www.sambucus.cat/

APPEC

A Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català 

(APPEC) é unha entidade sen fins lucrativos, fun-
dada en 1983, que agrupa a editores de revistas 

en catalán de información xeral e especializada 
que teñen unha distribución e difusión dentro do 
ámbito catalán. Na actualidade comprende 150 re-
vistas ás que reúne para actuar como unha fronte 
común ante os problemas profesionais colectivos. 
http://kviures.com/

ADIFOLK

A Associació per a la 
Difusió del Folklore é 

unha entidade formada por persoas estrei-
tamente ligadas ao mundo do folclore e a 
cultura popular catalá. Ten como obxectivo 
fundamental potenciar e dinamizar a cultu-
ra popular de Catalunya e dar a coñecer o 
folclore doutros lugares do mundo, median-
te diferentes intercambios culturais. www.
adifolk.cat/

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESQUITX

A Associació Juvenil Esquitx leva 
máis de 15 anos a traballar na 
educación de nenos e xente nova 

no tempo de lecer. Traballa de maneira des-
interesada e comprometida cos nenos e a 
xente nova de Cifuentes, Can Rull e Meri-
nals de Sabadell, formando parte do tecido 
asociativo do barrio e da cidade. 
http://www.esplaiesquitx.org/

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

Esta federación é unha entidade 
cultural fundada en 1991 polos 
representantes dunha vintena de 

entidades do movemento sardanista de Cata-
lunya. Ten como finalidade aglutinar todas 
as entidades, grupos e colectivos do mundo 
da sardana e fomentar a sardana como fei-
to cultural en todas as súas manifestacións. 
Actualmente conta con 225 entidades socias. 
http://fed.sardanista.cat/

L’ESBLANDENCA

L’Esbladenca é un grupo de persoas que pre-
tende crear unha cooperativa de vivendas en 
modelo de cesión de uso ao mesmo tempo que 
recuperan a localidade abandonada de Esbla-
da (na comarca de Alt Camp). Os seus obxecti-
vos son promover formas de acceso á vivenda 
social e non especulativa, crear unha comuni-
dade humana, con novas formas de relación 
e xestión de conflitos, e integrar a comuni-
dade nas redes para a transformación social.

DAVID ARJONA

Proxecto de elaboración de pan artesanal e 
ecolóxico en Torroja del Segre. David ten des-
de hai un tempo unha relación moi estreita 
con La Garbiana SCCL, cooperativa socia de 
Coop57. O proxecto pretende pechar o círculo 
da actividade produtiva, desde a sementeira 
do cereal á elaboración do pan, pasando pola 
súa comercialización a través da rede de La 
Garbiana. A intención é que, así que se conso-
lide, o proxecto se integre na propia coopera-
tiva La Garbiana. 

socias
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DBCOOP, SCCL

DBcoop é unha coo-
perativa de traballo 

que se dedica á produción de artes gráficas 
e impresión dixital, especialmente de revis-
tas locais e veciñais, adaptándose ás nece-
sidades de cada unha delas. Fan posíbel a 
existencia de publicacións de carácter local, 
asociativo ou corporativo que doutro xeito 
terían dificultades para seren publicadas. 
www.dbcoop.cat

GESTIÓ DE PUBLICACIONS 
LOCALS, SCCL

Trátase dunha coo-
perativa de traballo 
ligada a DBCoop que 

edita e distribúe revistas locais e que se 
encarga de buscar fondos públicos e priva-
dos mediante a inclusión de publicidade. 
Estabelecen criterios para escoller o tipo 
de contidos e publicidade nas revistas fa-
cendo o posíbel por estaren en contacto di-
recto cos movementos asociativos da zona. 
www.gpl.cat

ASPASIM

ASPASIM, con 75 anos de his-
toria, é unha entidade de Bar-

celona que ten como misión a integración, 
asistencia, rehabilitación e atención integral, 
personalizada e de calidade ás persoas con 
discapacidades mentais, en todos os ámbitos 
da vida (atención precoz, educación, empre-
go, lecer, deporte, vivenda, etc.) para poder 
potenciar ao máximo o seu desenvolvemen-
to, tanto persoal como social. www.aspasim.es

DRECERA, SCCL

Cooperativa de iniciativa social 
de L’Hospitalet de Llobregat 

que nace en 1984 a partir das inquedanzas 
dun grupo de educadores especializados. A 
súa finalidade é atender, educar e mellorar 
as condicións de vida dos nenos, adolescen-
tes e familias en risco de exclusión social. 
Tamén forman profesionais vinculados á 
acción social. www.drecera.org

ORFEÓ GRACIENC

O Orfeó Gracienc foi funda-
do en 1904 como entidade 

coral, entendida como unha das formas 
asociativas da época, que permitía achegar 
a música á xente e construír un proxecto 
común que superase os posíbeis enfron-
tamentos daqueles anos. O orfeón, actual-
mente baixo a forma xurídica de fundación, 
ten como propósito impulsar e promover 
todo tipo de iniciativas culturais, deporti-
vas e pedagóxicas e, de maneira especial, 
a música nos campos da interpretación e 
a composición, sobre todo o canto coral. 
www.orfeogracienc.cat

ASSOCIACIÓ PER A 
JOVES TEB

Asociación nacida en 1992 no 
barrio do Raval de Barcelona por 

iniciativa dun grupo de educadores que 
querían favorecer a inclusión social da xen-
te nova a partir da súa autoorganización e 
iniciativa. O obxectivo da entidade é traba-
llar a favor da transformación social a tra-
vés da participación, a aprendizaxe e a so-
cialización das tecnoloxías da información 
e da comunicación (TIC). http://jovesteb.org/

COMISSIÓ CATALANA 
D’AJUDA AL REFUGIAT

A Comisión Catalá de Axu-
da ao Refuxiado, nacida en 

2004, ten como obxectivos a defensa do 
dereito de asilo e os dereitos das persoas 
refuxiadas e inmigrantes. Desde a comi-
sión cuestiónase o pretendido carácter vo-
luntario das migracións e preténdese abrir 
un debate sobre formas de persecución e 
vulneración de dereitos humanos que pre-
cisan dalgún tipo de protección. www.ccar.cat

[Euskal Herria]
2 novas entidades socias
EHNE BIZKAIA

EHNE-Bizkaia (Euskal He-
rriko Nekazarien Elkarta-

suna) é unha organización profesional 
agraria, nacida en 1976. Ten como prin-
cipal obxectivo impulsar a soberanía ali-
mentar na totalidade de Euskal Herria. 
É membro de COAG no ámbito estatal,da 
CPE e da Coordinadora Europea Vía Cam-
pesina Europa no ámbito europeo e da 
Vía Campesina no ámbito internacional.  
www.ehnebizkaia.org

KAIA, KOOP. ELK. TXIKIA

Cooperativa que ten como 
obxectivo a fabricación e 

distribución da cervexa artesanal Boga. O 
proxecto comezou a súa andaina no ano 
2009 en Kukutza Gaztetxea (Izarra Gara-
gardoa), co fin de crear unha cervexa sus-
tentábel elaborada de forma artesanal e, ao 
mesmo tempo, co compromiso de colaborar 
para que a economía sexa máis responsábel 
e solidaria.

[Madrid]
5 novas entidades socias
FUNDACIÓN CARLOS 
MARTÍN 

A fundación realiza 
a súa actividade no 
ámbito da economía 

social. A súa misión consiste en promo-
ver os procesos de autonomía persoal e de 
mellora da calidade de vida das persoas 

con discapacidade intelectual desde mo-
delos orientados á inclusión social e con 
base no principio de igualdade de opor-
tunidades. www.fundacioncarlosmartin.com

FAMYLIAS, S. COOP. MAD. 

Cooperativa sen fins lucrativos 
que pretende visibilizar e valori-
zar os diferentes modelos fami-

liares que conviven hoxe na nosa sociedade. 
Traballa co obxectivo de valorizar a riqueza 
que comportan as sociedades diversas en 
toda a súa dimensión realizando traballos 
dirixidos á mellora da situación vital de per-
soas en desvantaxe social. www.famylias.org

FUNDACIÓN COPADE 

COPADE nace en 1998 co 
obxectivo de promover gru-

pos de produtores desfavorecidos de países 
en vías de desenvolvemento e de España. 
COPADE traballa a favor dun desenvolve-
mento socioeconómico global, ambien-
tal e socialmente responsábel, mediante 
o comercio xusto, o consumo e o turismo 
responsábel, a soberanía alimentar e a 
adecuada xestión dos recursos naturais. 
www.copade.es

ENRIQUE PASTOR 
SÁNCHEZ
Enrique é un autónomo que se dedica fun-
damentalmente á gandería ecolóxica como 
actividade produtiva tendo como principios 
básicos a produción de alimentos saudábeis, 
respectuosos co medio e na que prima a 
proximidade entre produtores e consumi-
dores. 

LUIS MUÑOZ CASASOLA 
(EL VALLE ECOLÓGICO)

El Valle Ecológico é unha em-
presa que se caracteriza por 
producir verduras e hortalizas 

de forma ecolóxica, respectuosa co medio, 
cos produtos locais e cun comercio xusto. 
Fomenta a interacción entre o produtor e 
o consumidor creando unha confianza es-
pecial. 
whttp://hortalizasyverdurasecologicas.com

[País Valencià]
1 nova entidad socia
Los Sueños de la 
Hormiga Roja

A produtora de cinema Los 
Sueños de la Hormiga Roja 

créase en 1995 en Valencia. Pertence ao sec-
tor da produción audiovisual e está especia-
lizada no xénero documental, de forte cuño 
social e político. O obxectivo da súa activida-
de é ofrecer e fomentar unha mirada crítica 
da sociedade e do ser humano para xerar 
contidos culturais independentes e críticos. 
www.hormigaroja.com

socias
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Empréstitos a curto e longo prazo

EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS
1ro SEMESTRE 2014

TOTAL
4.004.742,88

Andalucía: 188.000 €

ASOCIACÓN EL COTALLER 12.000 € 
a 51 meses

AND44 Situado en Puerto Real (Cádiz) trátase dun cen-
tro educativo e de lecer. A súa actividade económica princi-
pal consiste nun restaurante con produtos ecolóxicos e de 
comercio xusto. Ademais, o colectivo xestor do restaurante 
promove o desenvolvemento local mediante a creación de 
redes de economía solidaria, a educación socioambiental e 
a cultura. O préstamo financia a realización do proxecto.

GRANJA ESCUELA HUERTO 
ALEGRE, S. COOP. AND.

70.000 € 
a 54 meses

AND45 Cooperativa granadina constituída en 1982 que 
estabeleceu a primeira granxa escola de Andalucía. Entida-
de especializada en desenvolver programas e actividades no 
campo da educación ambiental e a interpretación do patrimo-
nio cultural, tanto en centros de ensino como noutros espazos 
públicos ou privados. O empréstito financia as necesidades de 
capital circulante da cooperativa.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

50.000 € 
a 48 meses

AND48 Transformando é unha cooperativa que se encadra 
dentro da economía solidaria e o comercio xusto. Pretende 
conciliar a solidariedade e a cooperación co modelo empresa-
rial co desexo de converter a economía solidaria e o comercio 
xusto nunha realidade social á que se sumen cada vez máis 
empresas e consumidores. O préstamo financia a fabricación 
e distribución de cervexa artesanal e local.

CARAMBOLO PRODUCCIONES, 
S. COOP. AND.

16.000 € 
a 54 meses

AND52 Entidade de economía social ligada ao mundo da 
música. A cooperativa pretende crear un lugar de encontro 
entre artistas e iniciativas musicais para poderlles facilitar aos 
músicos que o necesiten unha infraestrutura útil que lles per-
mita transmitir a súa arte desde o compromiso social e cul-
tural. O empréstito financia un estudo de gravación e escoita.

ASOCIACIÓN HUERTOLIVA 40.000 € 
a 61 meses

AND53 Experiencia de economía social con sede na locali-
dade sevillana de Morón de la Frontera. A súa actividade prin-
cipal consiste na elaboración de aceite de oliva e a prestación 
do servizo de prensadura aos agricultores locais coa idea de 
lles pagar un prezo xusto aos agricultores polas súas olivas, 
ao tempo que xera emprego digno. O préstamo financia a 
capacidade de produción do muíño de aceite e, en concreto, 
a mellora das instalacións produtivas e a ampliación da súa 
capacidade de almacenaxe.

Aragón 45.000 €

COMISIÓN CIUDADANA 
ANTISIDA DE ARAGÓN

45.000 € 
a 6 meses

ARA86 A Comisión Cidadá Antisida de Aragón é un colecti-
vo que, desde 1986, desenvolve aprendizaxes vitais en interre-

lación con espazos de prevención de VIH/ITS e a promoción 
da saúde. O préstamo financia as actividades ordinarias da 
entidade para o ano en curso.

Asturies 21.000 €

CHIGRE CULTURAL 
– LATA DE ZINC

21.000 € 
a 36 meses

AST2 Chigre Cultural – Lata de Zinc é unha asociación 
cultural de Oviedo formada por catro persoas que queren 
impulsar a dinamización dun espazo social onde se leven á 
cabo diferentes actividades de teatro, música, artes plásticas, 
literatura e tamén de restauración. O empréstito financia as 
obras de rehabilitación do local para desenvolver a actividade 
cultural da entidade.

Catalunya: 827.253,05 €

TAT, SCCL 20.000 € 
a 48 meses

CAT979 Cooperativa de traballo nacida en 1998 e que se 
dedica ao deseño, produción e montaxe de exposicións, así 
como á produción de espazos para a cultura. O préstamo 
financia o desenvolvemento do novo plano estratéxico, que 
contempla a introdución de novas liñas de actividade especia-
lizadas en modelos tubulares.

APROP, Serveis 
Comunitaris, SCCL

4.000 € 
a 24 meses

CAT994 Cooperativa de traballo creada en 2004 que se de-
dica a servizos de atención sociosanitaria no barrio de Trinitat 
Nova (Barcelona) cunha visión de inserción social e laboral. 
Entre outros, levan a cabo servizos de asistencia domiciliaria 
a persoas de máis de 65 anos e limpezas. O empréstito finan-
cia as necesidades de circulante da cooperativa.

BAT A BAT 90.000 € 
a 11 meses

CAT1001 Produtora audiovisual que crea e comercializa 
contidos de cultura e historia de Catalunya e do mundo, de 
forma entretida, innovadora e rigorosa, buscando un público 
de masas. O préstamo financia a produción audiovisual dun 
programa de entretemento divulgativo Menú Cap de Setma-
na, contratado pola Corporación Catalá de Medios Audiovi-
suai.

LA BARRAQUETA 144.500 € 
a 108 meses

CAT1005 A Associació per la recuperació de la Memòria 
Històrica del Noi i el Xic de La Barraqueta, situada na praza 
do Raspall, no barrio de Gràcia de Barcelona, é un espazo 
político que decidiu reordenar a súa actividade con proxectos 
como a cooperativa gastronómica Pa amb all, a distribuido-
ra alternativa La Sirga, el Accent, o El Llevat, cooperativa de 
consumo ecolóxico. O préstamo financia o traspaso do local, a 
licenza de actividade e a mellora do espazo social.

empréstitos
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MAHLIK, SCCL 15.000 € 
a 48 meses

CAT1010 Cooperativa de traballo do sector da restaura-
ción en espazos culturais que se ocupou historicamente da 
xestión do bar Campus de Reus, que serviu de espazo de en-
contro para o movemento libertario e outros movementos so-
ciais do concello. O empréstito financia o estabelecemento do 
bar do local da Colla Castellenera de los Xiquets de Reus, con-
cretamente a fianza do arrendamento e o mobiliario do bar.

MÉS EFICIÈNCIA, SCCL 60.000 € 
a 48 meses

CAT1012 y CAT1013 Cooperativa de traballo de 
creación recente formada por persoas con 25 anos de expe-
riencia no sector dos comedores escolares e do lecer que sufri-
ron un ERE. O préstamo financia o estabelecemento do servi-
zo de cociña e monitorización dunha escola de Vacarisses. O 
50% da operación está avalada por Oinarri.

ANDRÒMINES, SL, EI 25.000 € 
a 30 meses

CAT1024 Empresa de inserción que vincula a reinserción 
social coa reciclaxe e o medio e que leva á cabo os seus proxec-
tos no Barcelonès e no Vallès Occidental. O empréstito financia a 
apertura dun novo local para poder ofrecer cursos de formación 
con certificados oficiais en mantemento de sistemas TIC, xestión 
de residuos urbanos e servizos administrativos.

JAL FUSTERS 12.000 € 
a 48 meses

CAT1025 Cooperativa de traballo orientada á creación de 
postos de traballo en formato cooperativo que principalmente 
se dedica á fabricación de móbeis para expositores de perfuma-
ría e traballos de carpintaría e ebanistaría para particulares. O 
préstamo financia a adquisición dunha furgoneta para poder 
levar á cabo o traballo da cooperativa.

DRAC MÀGIC 30.000 € 
a 49 meses

CAT1030 Drac Màgic foi fundada en 1970 e dedícase funda-
mentalmente ao estudo e divulgación do cinema e o audiovisual 
e o seu uso en diversas actividades educativas, sociais e culturais. 
Unha das áreas de preferencia da súa actividade é a representa-
ción das mulleres nos medios de comunicación audiovisual. O 
préstamo estrutura as necesidades de circulante da cooperativa.

REM, SCCL 25.000 € 
a 3 meses

CAT1033 Cooperativa do sector da metalurxia fundada 
en 1964 cunha vasta experiencia. A empresa especialízase en 
realizar todo tipo de repulsados, conformados e estiramentos 
partindo de chapas de aceiro laminado, cobre, aluminio, latón 
e aceiro inoxidábel de diferentes larguras. O empréstito finan-
cia as necesidades de circulante da cooperativa.

L’ARIET, SCCL 35.000 € 
a 60 meses

CAT1034 L’Ariet SCCL é unha cooperativa de traballo for-
mada por catro mozos da cidade de Mataró que reabriron, xun-
to coa Unión de Cooperadores de Mataró, o antigo Café de Mar, 
referente histórico do cooperativismo da cidade. O préstamo 
financia as obras e o estabelecemento do bar e restaurante e o 
espazo para a súa dinamización sociocultural.

L’APÒSTROF, SCCL 20.000 € 
a 36 meses

CAT1039 L’Apòstrof SCCL é unha cooperativa de traballo 
dedicada a realizar materiais de difusión nas escolas, docen-
cia en emprendemento social, campañas de información e 
xestión comunicativa, deseño de publicacións e coordinacións 
editoriais. O préstamo está orientado á compra de equipamen-
to informático e á remodelación do espazo para a creación 
dun novo posto de traballo na cooperativa.

CAL ROIO, SCP 28.000 € 
a 84 meses

CAT1047 Cal Roio S.C.P é unha explotación de gando do Alt 
Berguedà que traballa con criterios agroecolóxicos e que se dedi-
ca á cría de becerros e pitos de engorda ecolóxicos. A maioría dos 
seus clientes son cooperativas de consumo e clientes particula-
res, evitando ao máximo os intermediarios. O préstamo financia 
a construción dun obradoiro, a compra dun motor de frío para a 
furgoneta e dun silo para almacenar penso.

MAD SYSTEMS, SCCL 22.000 € 
a 48 meses

CAT1048 MAD Systems SCCL é provedora de servizos in-
formáticos para empresas de comunicación visuais e gráficas 
e leva á cabo o mantemento de servizos informáticos espe-
cializados. O empréstito financia a adecuación e mellora do 
local e a compra de equipamentos informáticos (servidores, 
licenzas e instalacións).

ASSOCIACIÓ GATS 15.000 € 
a 5 meses

CAT1051 La Associació GATS (Grups Associats Treball 
Sociocultural) traballa pola transformación social desde 
múltiples vertentes: proxectos de inserción sociolaboral, de-
fensa do medio, proxectos de democracia económica e social, 
educación e formación e xestión cultural como ferramenta de 
inclusión social. O préstamo financia o pagamento do canon 
de contratación da explotación dun chiringo na praia do Prat 
de Llobregat.

FUND. DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI

81.753,05 € 
a 61 meses

CAT1059 Entidade de economía social e solidaria creada 
en 1993 que traballa na investigación e experimentación de 
ferramentas de transformación social a través do diálogo. A 
acción da entidade concéntrase nos campos da participación 
cidadá, a mediación e a acción comunitaria, accesibilidade e 
inclusión social. O préstamo financia a reestruturación da dé-
beda e as necesidades de circulante da entidade.

MÓN VERD, SCCL 30.000 € 
a 48 meses

CAT1060 Món Verd SCCL dedícase á distribución de pro-
dutos ecolóxicos en tendas especializadas, cooperativas de 
consumo, na Xarxa de Consum Responsable e en cooperati-
vas de traballo autoxestionario. Por principios, non distribúen 
os seus produtos nas grandes superficies comerciais. O prés-
tamo financia os investimentos de inmobilizado que deben 
permitir o funcionamento da entidade.

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

35.000 € 
a 36 meses

CAT1065 A Federació é unha entidade cultural fundada en 
1991 polos representantes dunha vintena de entidades do mo-
vemento sardanista de Catalunya. A súa finalidade é aglutinar 

empréstitos
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todas as entidades, grupos e colectivos do mundo da sardana 
e fomentar a sardana coma un feito cultural, en todas as súas 
manifestacións. Actualmente conta con 225 entidades socias. O 
préstamo financia as necesidades de circulante da federación.

DAVID ARJONA – LA 
GARBIANA, SCCL

35.000 € 
a 88 meses

CAT1066 David Arjona é un socio colaborador da La Gar-
biana SCCL, entidade socia de Coop57, experto na elabora-
ción de chocolate artesanal e pans de trigos antigos cocidos 
á leña. O préstamo financia a construción do obradoiro e a 
adecuación dun espazo multifuncional para a investigación 
na recuperación de fariñas tradicionais.

DBCOOP, SCCL 50.000 € 
a 88 meses

CAT1067 DB Coop é unha cooperativa de traballo que se 
dedica á produción de artes gráficas e impresión dixital, espe-
cialmente de revistas locais e veciñais. O préstamo financia a 
compra de maquinaria na cooperativa Debarris SCCL como or-
denadores, impresoras, e videocámaras entre outros materiais.

GESTIÓ PUBLICACIONS 
LOCALS, COOP, SCCL

50.000 € 
a 48 meses

CAT1069 GPL Coop é unha cooperativa de traballo que se de-
dica á edición e distribución de periódicos e revistas de ámbito lo-
cal, e encárgase de buscar fondos públicos e privados mediante a 
inclusión de publicidade para facer viábel o proxecto. O préstamo 
financia a adquisición das cabeceiras de Debarris entre as cales 
están La Veu de Montcada, l’Agenda de la dona, Montornès viu, 
Taxi libre, Viure Vallirana e moitas outras entre programas de 
festas maiores e varias revistas periódicas municipais.

Euskal Herria: 420.000 €

ASAKEN S. COOP. 120.000 € 
a 120 meses

EH3 Asaken S. Coop é unha cooperativa de traballo con máis 
de 15 anos de historia que en 2005 se dedicaba á limpeza e res-
tauración de fachadas e que ultimamente ampliou a actividade 

ao mantemento de infraestruturas de enerxía eólica, platafor-
mas marítimas e estudos de enxeñería, seguridade e certifica-
ción. O préstamo financia o proceso de internacionalización da 
cooperativa e a xeración de postos de traballo.

EHNE BIZKAIA 300.000 € 
a 120 meses

EH4 EHNE Bizkaia é un sindicato agrario con 37 anos de his-
toria que foxe do corporativismo e dota a súa acción de contido 
e loita social como demostra o impulso que lle deu á organiza-
ción internacional Vía Campesina. O préstamo financia o pro-
ceso de reorientación do sindicato cara á construción dunha 
rede para a soberanía alimentar, a través de novas fórmulas de 
produción, consumo e mercado social.

Galiza: 35.000 €

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S. COOP. 
GALEGA

35.000 € 
a 12 meses

GZ33 Cooperativa de traballo que representa un grupo de 
traballo colaborativo e activo. Ofrecen servizos de e-learning, 
contidos dixitais educativos e formativos, redacción web, ser-
vizos lingüísticos e comunicación social. O préstamo financia 
os gastos de funcionamento e as actividades programadas 
para o curso 2014-15.

Madrid: 12.000 €

ESPANICA, S. COOP. MAD. 12.000 € 
a 60 meses

MAD49 Proxecto cooperativo de economía alternativa 
creado por unha pequena organización nacida en Madrid a 
principios dos anos 80, a Asociación Rubén Darío de amizade 
hispano-nicaraguana. Esta entidade desenvolveu en Nicara-
gua todo un novo proxecto estratéxico de produción e xestión 
da economía popular. O préstamo financia o pago por adian-
tado do 60% do importe de compra de aceite que realizará a 
Asociación Huertoliva, socia de Coop57 en Andalucía.

CASAL DELS 
INFANTS PER A 
L’ACCIÓ SOCIAL 
ALS BARRIS

150.000 €

CP2 El Casal dels Infants per a l’Acció 
Social als Barris é unha entidade so-
cial e cidadá de Catalunya que traballa 
nos barrios, xunto aos nenos e nenas e 
mocidade con máis dificultades, para 
que teñan o maior número de oportu-
nidades. O préstamo participativo, con 
vocación de permanencia, financia o 
proceso de xeración dun novo equipa-
mento en Badalona así como os servi-
zos e proxectos que se desenvolverán ao 
longo dos próximos anos.

Servizos PARQUE 
DELICIAS, SLU

100.000 €

CP3 Servicios Parque Delicias é un 
Centro Especial de Traballo, consti-
tuído en 1999, que ten por finalidade 
desenvolver unha actividade produtiva 
para dar emprego a traballadoras con 
discapacidade co obxecto de que poidan 
acceder a un posto de traballo digno e 
remunerado. O préstamo participativo, 
con vocación de permanencia, financia 
a consolidación de novos proxectos de 
crecemento da entidade.

AUTONOMÍA SUR, 
S. COOP. AND.

110.000 €

CP4 Autonomía Sur é un proxecto co-
lectivo de economía social que pretende 
mellorar a calidade do emprego e vida 
dos andaluces, así como colaborar, im-
pulsar e mellorar os proxectos de eco-
nomía social que promovan a creación 
de emprego digno, fomenten o coope-
rativismo, o asociacionismo e a solida-
riedade. O préstamo participativo, con 
vocación de permanencia, concédese co 
fin de impulsar e consolidar o plan de 
expansión e crecemento da entidade.

1ro semestre 2014
EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS

EMPRÉSTITOS PARTICIPATIVOS
1ro SEMESTRE 2014

TOTAL360.000€
Os empréstitos participativos son un financiamento con vocación de permanencia que se orienta a financiar a consolidación ou 
expansión dos proxectos financiados.

CATALUNYA ARAGÓN ANDALUCÍA

empréstitos
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Anticipo de   1.907.189,83 €
subvencións, convenios e facturas

[Andalucía] TOTAL:96.860 € 
 ❚ AND46 ECOQUEREMOS S.C.A, 33.000,00 € Creación postos de traballo cooperativos Consejería de Economía, Junta de Andalucía
 ❚ AND47 ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARBIANA 20.000,00 € Educación pola paz Ayuntamiento de Córdoba
 ❚ AND49 ASOCIACIÓN ZEMOS 98 8.500,00 € Apoio á xuventude Instituto Andaluz de la Juventud
 ❚ AND50 GRUPO AC, Consultores y Formadores, S.COOP.AND. 9.000,00 € Formación en economía Social FAECTA
 ❚ AND51 ASOCIACIÓN AMAR 26.360,00 € Formación para discapacitados Diversos

[Aragón] TOTAL: 110.000 € 
 ❚ ARA83 ASOCIACIÓN AMEDIAR 30.000,00 € Intermediación comunitaria Área de Acción Social, Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA84 TRANVIASER 50.000,00 € Inserción sociolaboral Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA85 AAVV OLIVER 30.000,00 € Desenvolvemento Comunitario Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.682.329,83 € 
 ❚ CAT995 ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ i MÚSICA MODERNA DE CAT. 20.904,32 € Fomento da música DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT996 ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL RÀDIO NIKOSIA 15.075,00 € Inclusión social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT997 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 44.609,18 € Programas de vivenda social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT998 IPCENA 12.800,00 € Defensa do ambiente DP de Territori, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT999 Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Cat. 32.000,00 € Promoción das empresas cooperativas DP Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1002 ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL 78.346,40 € Apoio ao circo e artes escénicas Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1003 ASSOCIACIÓ REBOBINART 40.000,00 € Arte urbana Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1004 ASSOCIACIÓ CIEMEN 20.000,00 € Fomento da cooperación internacional ACCD, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1006 ASSOCIACIÓ CIEMEN 18.000,00 € Inclusión e cohesión Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1007 FUNDACIÓ CIEMEN 14.400,00 € Inclusión e cohesión Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1008 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL 20.000,00 € Integración social DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1009 ASSOCIACIÓ GATS 26.000,00 € Luita contra o paro Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1011 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 75.000,00 € Xestión equipamientos públicos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1015 ASSOCIACIÓ EICA 10.600,00 € Inclusión social DG d’Atenció a la Infància, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1016 ASSOCIACIÓ GENERA 14.300,00 € Dereitos das mulleres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1017 PROPAGANDA PEL FET S.C.C.L. 30.000,00 € Fomento da música e a cultura Ajuntament de Manresa i Genrealitat de Catalunya
 ❚ CAT1018 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 10.686,93 € Inserción social DG d’Igualtat d’Oportunitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1019 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 69.600,00 € Universitat Catalana d'Estiu DG d’Universitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1020 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 120.000,00 € Custodia do territorio DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1021 PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES 40.000,00 € Xestión equipamientos públicos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1022 COMITÈ 1R DESEMBRE 10.000,00 € Atención persoas con VIH Agencia de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1023 ASSOCIACIÓ HABITATS 35.000,00 € Custodia do territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1027 BIDÓ DE NOU BARRIS 10.000,00 € Arte e cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1028 SURT, FUNDACIÓ DE DONES 30.000,00 € Accións formativas Servei d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1029 EL REI DE LA MÀGIA 22.080,00 € Artes escénicas Institut Català d'Empreses Culturals, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1031 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.000,00 € Artes escénicas Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1032 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 95.500,00 € Inserción social DG d’Economia Social i Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1035 ECOUNIÓN 10.000,00 € Ambiente Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1036 FUNDACIÓ EMYS 8.100,00 € Custodia do territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1041 PLATAFORMA PER LA LLENGUA 70.000,00 € Defensa da lingua catalá Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1042 ASSOCIACIÓ APPEC 120.000,00 € Apoio a publicacións locais en catalá DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1043 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 36.900,00 € Inclusión social e fomento voluntariado DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1044 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 30.000,00 € Acollida residencial de urxencia Ajuntament de Terrassa
 ❚ CAT1045 L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 18.000,00 € Desesenvolvemento comunitario Diversos
 ❚ CAT1046 FUNDACIÓ ORFEÓ GRACIENC 60.000,00 € Mellora do espazo social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1049 FEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 90.000,00 € Promoción cultura catalá Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1050 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000,00 € Apoio socioeducativo e cultural Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1052 CONTRAPUNT SCCL 21.000,00 € Apoio publicacións en catalá DG Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1053 ASSOCIACIÓ ADEFFA 7.828,00 € Educación ambiental DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1055 KVIURES ALIMENTS, SAL 5.000,00 € Fomento alimentación agroecolóxica DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1056 BIDÓ DE NOU BARRIS 45.000,00 € Arte e cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1057 ASSOCIACIÓ EICA 7.000,00 € Inclusión social persoas inmigradas DG Immigració, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1058 CASAL LAMBDA 20.000,00 € Defensa do movemento gai e lésbico DP Economia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1061 CASAL INFANTIL LA MINA 80.000,00 € Acción civico-comunitaria DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1062 ADIFOLK 9.600,00 € Fomento cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1063 ASSOCIACIÓ APPEC 50.000,00 € Soporte a publicacións locais en catalá DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1064 NOVA, Centre per a la Innovació Social 25.000,00 € Participación política e inclusión social EEAGRANTS (Fons europeus)

[Madrid] TOTAL: 18.000 € 
 ❚ MAD48 TRANS-FORMANDO S.COOP. MAD 18.000,00 € Inclusión social persoas inmigradas Fundación Biodiversidad

 

Intercooperación    10.300€

[Catalunya] TOTAL: 10.300 € 

 ❚ CAT1037
ARÇ CORREDURIA D’ASSEGURANCES, SCCL > DATUM, SCCL 
10.300 euros a 48 meses – Inversiones informaticas

Endoso de           35.000€

facturas
[Andalucía] TOTAL: 35.000 € 

 ❚ AND43
COADE, S.COOP.AND.   35.000 €  Agencia de Servizos Sociales y Dependencia de Andalucía

Convenios 144.000€

de circulante
[Catalunya] TOTAL: 64.000 € 
 ❚ CAT1014 CRESOL SOLUCIONS ENERGÈTIQUES LOCALS S.C.C.L 9.000,00 €
 ❚ CAT1026 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 20.000,00 €
 ❚ CAT1038 BARCELONYA, SCCL 10.000,00 €
 ❚ CAT1040 DIVA 2001 SCP 25.000,00 €

[Galiza] TOTAL: 30.000 € 
 ❚ GZ35 TRESPES, S. COOP. GALEGA 30.000,00 €

[Madrid] TOTAL: 50.000 € 
 ❚ MAD50 HELICONIA S.COOP.MAD 50.000,00 €

Servizo de Financiamen-
to de Circulante

empréstitos
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DATOS INTERESANTES
Importe dos empréstitos por sectores

Número de empréstitos por sectores

Coop57 2.0
Podédesnos seguir en facebook e Twitter, onde informamos das actividades cotiás, das convocatorias próximas e 
enlazamos con artigos interesantes relacionados coas finanzas éticas, solidarias e alternativas

Sector Importes

131.609€Vivenda 
e instalacións

Vivenda e instalacións 
(131.609€)

218.600€Formación 
e educación

Formación 
e educación (218.600€)

572.728€Ambiente 
e sustentabilidade

Ambiente 
e sustentabilidade (572.728€)

1.011.321€
Atención 
e coidados a 
persoas e colecti-
vos específicos

Atención e coidados 
a persoas e colectivos 
específicos (1.011.321€)

292.000€Comunicación e 
novas tecnoloxías

Comunicación e novas 
tecnoloxías (292.000€)

702.931€Cultura

Cultura (702.931€)

1.941.874€Outros

Outros (1.941.874€)

272.000€Alimentación e  
comercio xusto

Alimentación 
e comercio xusto (272.000€)

100 
préstamos

5 5

30

9

10

18

8

1ro SEMESTRE 2014

TOTAL
[4.004.743 €]
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Volume anual dos empréstitos concedidos

Saldo das achegas de socios e socias

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empréstitos a longo prazo 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 1.383.553

Empréstitos a curto prazo 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endoso de convenios e facturas  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000

Anticipo de financiamento  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 1.907.190

Empréstitos participativos - - - - - 100.000 360.000

TOTAL EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 4.004.743

Xestión de títulos participativos 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000

Saldo vivo empréstitos  - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.332

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Achegas obrigatorias 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043

Achegas voluntarias  555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819

Achegas socias colaboradoras 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fondo de garantía de empréstitos - - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 1.383.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 1.907.189,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 360.000
Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.306.667 4.004.743

Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000
Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.331,71
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Gestió de títiols participatius Saldo viu préstecs
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Tel. 93 268 29 49

E-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

“Ignoramos a nosa verdadeira estatura até que 
nos erguemos”

Emily Dickinson
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