
editorial

Dicía a filósofa Marina Garcés que “na incerteza gaña o medo porque 
non nos sabemos relacionar”. É preciso aprender a relacionarnos con 
aquilo que non sabemos como acabará. 

Encontrámonos diante dunha crise climática que compromete a 
propia supervivencia da vida e, ante a magnitude do problema, a 
resposta que se dá desde os espazos de goberno e responsabilidade 
é practicamente nula. O capitalismo devórase a si mesmo mentres 
esnaquiza o planeta. O desastre ecolóxico e a crise económica evocan 
un escenario onde cada vez hai máis elementos ao límite do colapso. 

A economía pospandemia combina unha serie de factores e 
complexidades difíciles de encaixar. De entrada, constátase igual que 
en crises anteriores, da pandemia saímos máis desiguais. Segundo 
o informe FOESSA 2022, o conxunto da exclusión social (moderada 
e severa) creceu en España respecto á situación previa á COVID-19, 
chegando a alcanzar o 20,8% dos fogares e o 23,4% da poboación. En 
termos absolutos estímase que a exclusión social pasou de afectarlles 
en 2018 a 8,5 millóns de persoas a 11 millóns en 2021, e a exclusión 
severa de 4 a 6 millóns.

Nos últimos meses, os datos da inflación aumentaron de maneira 
esaxerada. Os motivos son moitos, pero tiveron un papel central a 
subida dos prezos nas materias primas e na enerxía, agravada pola 
guerra de Ucraína. Parte desta inflación ten que ver cunha crecente 
escaseza de materiais e un repentino aumento da demanda que 
tensou a oferta. Pero aínda xoga un papel máis central e acelerado a 
propia financiarización da economía que trata estes bens como 
meros produtos financeiros. E isto provoca que a evolución dos 
prezos non obedeza tanto a razóns produtivas, senón a burbullas 
especulativas. Á súa vez, os grandes beneficios acumulados polas 
grandes empresas tamén condicionaron de maneira extraordinaria 
a suba de prezos. E, ao final, o máis grave de todo é que se 
comprometen certos dereitos básicos como o acceso á enerxía, á 
alimentación, á vivenda, ás pensións públicas ou, incluso á auga en 
grandes capas da poboación. 

A resposta dos reguladores foi aumentar os tipos de interese co 
obxectivo, din, de arrefriar a economía e frear a inflación. Pero existe 
o risco de que iso non funcione, cando as causas principais da suba 
de prezos actuais non responden estritamente a factores monetarios 
nin a dinámicas de oferta e demanda, senón á mercantilización 
e financiarización permanente da economía. A suba dos tipos de 
interese podería provocar que estas grandes empresas encarezan, 
aínda máis, os prezos e, polo tanto, non se consiga diminuír 
significativamente as taxas de inflación, senón máis ben ao contrario.

Esta dinámica perversa ten uns efectos negativos sobre a 
poboación, especialmente a clase traballadora que ve como os 
seus salarios, a diferenza da inflación, aumentan con dificultade.

Por todos estes motivos fai falta e é imperativo xerar e fortalecer 
estruturas colectivas e de democracia económica. A situación 
actual é tremendamente incerta e iso pode xerar sensacións de 
vulnerabilidade, angustia ou tristeza. Pero todas estas emocións 
poden ter unha función: axudarnos a reaccionar colectivamente e pór 
en marcha plans de acción. 

En Coop57 debémolos pór en marcha desde a implicación da base 
social e, así, ser máis fortes para sustentar a nosa capacidade de 
dar resposta ás necesidades, afortunadamente crecentes, da 
economía social, solidaria e transformadora.

Respostas en ámbitos como a cultura, a educación, a saúde, a 
atención a persoas con necesidades especiais, a vivenda, a soberanía 
alimentar, a mobilidade ou a xustiza climática, entre moitos outros. 
Ámbitos para construír unha economía ao servizo da sustentabilidade 
da vida. 

Tocan tempos de retos. É necesario reforzar Coop57 e isto só o 
faremos dunha maneira: entre todos e todas.
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47%
ACHEGAS 28%

SOCIAS 

INCREMENTO

AGORA E AQUÍ 
Tal como mostran os diferentes indicadores, vivimos 
un contexto de incerteza en canto ás previsións 
económicas. Sobre todo, a aceleración da inflación 
que, ligada á subida dos tipos de interese, presenta 
un novo escenario sobre o que inevitabelmente 
teremos que convivir os próximos anos.

Por iso, é máis necesario que nunca protexer e 
fortalecer o gran dinamismo da economía social 
e solidaria que a actividade financeira de Coop57 
axudou a facer posíbel. 

COOP57
Nos últimos 5 anos financiamos iniciativas de 
vivenda cooperativa, proxectos feministas, de 
transición enerxética e mobilidade sustentábel, 
de loita contra a exclusión social, de atención 
a persoas e colectivos vulnerábeis, proxectos 
agroecolóxicos, ecoloxistas, antirracistas, proxectos 
de ámbito rural arraigados ao territorio, de 
desenvolvemento comunitario, culturais, educativos, 
entre outros moitos. 

O crecemento da base social de Coop57 e das novas 
achegas, pero, non creceu ao mesmo ritmo que o 
fixeron os proxectos da economía social e solidaria.

SUMA 
CON COOP57

Evolución novas 
socias  colaboradoras

Evolución novas 
achegas

2017 
3.881

2017 
35.502.171

2021 
4.965

Necesitamos sumar máis: 
máis  socias  e máis  recursos  para 
continuar fortalecendo xuntas a
 economía social e solidaria

socias achegas

Coop57 pon en marcha o Plan Suma para 
fortalecer a economía social e solidaria
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47%
ACHEGAS 

INCREMENTO

85%
PRÉSTAMOS 

INCREMENTO

UN GRAN RETO
Agora temos un gran reto. Necesitamos sumar 
máis: máis socias e máis recursos para continuar 
fortalecendo xuntas a economía social e solidaria.

Fai falta que esteamos preparadas para continuar 
dándolles impulso aos proxectos únicos, necesarios 
e transformadores. Por iso, en Coop57 pomos en 
marcha o Plan Suma, que nos permitirá equilibrar o 
crecemento dos recursos económicos.

SUMA 
CON COOP57

Convence o tu 
contorno 
Que as persoas socias lle 
expliquedes o proxecto de 
Coop57 ao voso contorno 
– amigos, familiares, ... – e 
animedes a novas persoas 
a aforrar en Coop5.

Evolución novas 
achegas

Saldo vivo de
préstamos

2017 
16.633.159

2021 
52.075.796

2021 
30.755.585

Persoas socias 
colaboradoras

Activa 
a túa base social
Que as persoas membros 
e traballadoras da vosa 
entidade aforren en 
Coop57.

Aforra como entidade 
Que a entidade, dentro 
do posíbel, aforre en 
Coop57 mediante novas 
achegas puntuais ou 
periódicas.

Entidades
socias

Aumenta o aforro 
Que as persoas que xa 
sodes socias de Coop57 
aumentedes os vosos 
aforros, mediante novas 
achegas  puntuais ou 
periódicas. 

préstamos

achegas

Coop57 pon en marcha o Plan Suma para 
fortalecer a economía social e solidaria

COMO PODEDES AXUDAR? 
Sabemos que é un reto importante e por iso 
necesitamos a vosa implicación. En Coop57, as 
cousas só as sabemos facer entre todas. É preciso 
que máis xente vincule os seus aforros ás finanzas 
éticas e á transformación social.
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Democratizar a transición 
enerxética. Que modelo 
queremos?

O esgotamento dos combustíbeis fósiles 
empurra inevitabelmente a un cambio 
cara a outro modelo onde a transición 
enerxética xa non é unha opción. Pero 
como se fará, si.

E as grandes empresas e numerosos 
fondos de investimento, após moitos 
anos apertando para frear e facer inviábel 
esta transición, agora o están facendo. De 
feito, as renovábeis xa se converteron 
nun produto financeiro que, lonxe de 
ser unha punta de lanza dun cambio 
de cultura e tendencia en termos de 
sustentabilidade climática, responde 
ás lóxicas capitalistas, onde, a pesar de 
que se fala de transición enerxética, en 
realidade perpetúase o dogma do crece-
mento económico infinito so o paraugas do 
“capitalismo verde”. Igual de insustentábel 
se implica aumentar o consumo enerxético 
e material nun planeta finito. 

Ademais, no desenvolvemento das 
enerxías renovábeis estase replicando un 
modelo centralizado e radial con grandes 
centros de produción onde as grandes 
empresas queren seguir tendo o control.
Pero a xeración de enerxía a partir de fontes 
renovábeis permite consumir a enerxía alá 
onde se produce e, polo tanto, tería que ser 
un modelo que, de forma natural, se articu-
lase de maneira descentralizada e en rede. 
Millóns de nodos interconectados que non 
deran grandes cotas de poder a ningún 
axente, senón que todo o poder residise 
nunha rede común e colectiva.

Unha transición enerxética transfor-
madora require (re)pensar todo o ciclo 
enerxético. Desde a produción até o 
consumo e combinar diferentes ferra-
mentas e estratexias onde o denominador 
común debe ser a participación cidadá, as 
solucións colectivas e a sustentabilidade 
enerxética

O papel de Coop57 e da ESS 
no cambio de modelo

Desde hai anos existen numerosas 
iniciativas que se están articulando co 
obxectivo de avanzar cara a un modelo 
enerxético renovábel, descentralizado, 
en mans da cidadanía e arraigado no 
territorio, fomentando un impacto positivo 
na xeración, xestión e uso da enerxía.

Coop57 quixo –e quere– ser un motor 
deste cambio. Na actualidade, a transición 
enerxética converteuse nun dos principais 
eixes de traballo no desenvolvemento 
da actividade da cooperativa. Pero os 
primeiros pasos xa se fixeron hai anos.
No ano 2016 firmouse un acordo con 
SomEnergia e coas cooperativas de 
servizos enerxéticos socias de Coop57 

para habilitar unha liña de financiamento 
prioritaria para o uso de enerxías 
renovábeis e para promover a eficiencia 
enerxética. Aínda así, esta liña, na práctica, 
non se empregou debido ao marco 
político e xurídico desfavorábel ás enerxías 
renovábeis. Aquilo que se denominou 
“o imposto ao sol”.

Paralelamente, a finais daquel mesmo 
2016, e conxuntamente tamén con 
SomEnergia, nace o Germinador Social 
para estimular a creación de modelos 
sociais innovadores co obxectivo de 
promover novos axentes locais para a 
transición enerxética. Este ano celebramos 
xa a súa sexta edición. 

A partir de 2018 comeza a cambiar o 
marco político e xurídico desfavorábel 
existente e ábrese unha nova etapa 
que favorece a aparición de novas 
iniciativas no ámbito da transición 
enerxética. Este feito fai pór en marcha 
novos proxectos e, durante os anos 2020 
e 2021, Coop57 concedeu préstamos 
por valor de máis 3 millóns de euros no 
ámbito da rehabilitación enerxética, o 
autoconsumo colectivo e compartido e a 
comercialización de enerxía.

Enerxía

Coop57 énchese de enerxía
A suba de prezos da enerxía entrou, desde hai máis dun ano, nunha espiral caótica. E mentres as 
facturas da luz, gas e combustíbel se disparan a máximos históricos, as seis grandes empresas 
enerxéticas do IBEX 35 cuadriplicaron os seus beneficios achegándose a unha cifra indecente de 
máis de 10.000 millóns de euros en 2021. Ante esta situación hai que pór en práctica, de maneira 
masiva, novos modelos para producir e acceder á enerxía estabelecendo un sistema democrático, 
descentralizado e sustentábel

 “ As renovábeis xa se converteron 
nun produto financeiro que 
responde ás lóxicas capitalistas

 “Unha transición enerxética 
transformadora require 
(re)pensar todo o ciclo 
enerxético.  
Desde a produción  
até o consumo
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Hai anos naceron diferentes proxectos cooperativos de 
xeración e conxunto de enerxía renovábel. Proxectos 

descentralizados, democráticos e arraigados no 
territorio. Claros exemplos disto son os casos de GoiEner, 

en EuskalHerria o SomEnergia en Catalunya, con máis 
implantación e percorrido. Pero moitos máis estanse a 

desenvolver. Actualmente, tamén son socias de Coop57 
Nosa Enerxía, de Galicia e AstuEnerxia –Asturias– o Solabria 

–Cantabria–, as dúas asociadas a Coop57 Asturies

Á vez, e desde hai anos, operan no noso contorno 
cooperativas, maioritariamente de traballo 
asociado, que achegan a súa experiencia 
e coñecementos. Trátase de proxectos de 
consultaría enerxética, instalación e enxeñaría 
que levan a cabo diferentes actuacións técnicas 
para acompañar proxectos de enerxía renovábeis 
e eficiencia enerxética

Máis recentemente, e cunha perspectiva de gran crecemento no futuro, 
fóronse desenvolvendo as chamadas Comunidades Enerxéticas. 

Trátase de proxectos que teñen como obxectivo impulsar a aparición 
dunha comunidade de persoas que, a través dunha participación 
aberta e colaborativa, poida emprender as accións necesarias para 
conseguir xestionar os recursos enerxéticos a nivel local dunha 

maneira xusta, eficiente e sustentábel

Cooperativas de
comercialización e/ou
produción de enerxía

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

Cooperativas de 
servizos enerxéticos

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

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

Comunidades 
enerxéticas

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

Producció Energia Maresme 128, SCCL

Coop57 sempre potenciou, defendeu e financiou proxectos que 
tivesen un forte carácter medioambiental na súa actividade 
sendo este un dos criterios presentes no proceso de avaliación 
social das entidades que se queren converter en socias de Coop57.

E máis alá de que este sexa un criterio transversal, unhas oitenta en-
tidades socias traballan especificamente para a sustentabilidade, a 
educación e a sensibilización ambiental, a conservación e custodia 
do territorio, a prevención de residuos e o consumo responsábel, 

a protección de especies, ecosistemas e biodiversidade, a xestión 
forestal sustentábel ou a mobilidade sustentábel.

Á parte, especificamente en proxectos de transición enerxética, 
hai 3 grandes ámbitos representados entre as socias de Coop57: 
cooperativas de comercialización e/o produción de enerxía; 
cooperativas de servizos enerxéticos que traballan na consultaría; 
enxeñaría ou instalación e finalmente, e de máis recente creación, 
as comunidades enerxéticas.

As socias de Coop57 pola sustentabilidade climática e a transición enerxética

Nos próximos anos, novos proxectos nacerán e, á acción transformadora da produción 
descentralizada e do consumo cooperativo, se lle debe sumar a autoprodución e o autoconsumo 
compartido, a eficiencia e a redución, a rehabilitación enerxética de edificios, a mobilidade 
sustentábel, a formación cidadá e a contribución á loita contra a pobreza enerxética.

Xerar e sustentar estruturas de decisión horizontais e colectivas que permitan avanzar cara a unha 
nova cultura no uso da enerxía e no afondamento da soberanía enerxética.
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A aparición con forza das Comunidades Enerxéticas como novo 
axente no sector enerxético, cun potencial transformador enorme, 
presentaron un novo escenario e un novo reto para Coop57. 

Ao análise propiamente financeiro que se lles fai ás entidades para a 
concesión de novos préstamos, a acción transformadora de Coop57 
non tería sentido se non fose xunto cunha serie de criterios sociais 
que avalían se os proxectos que forman parte de Coop57 comparten 
os principios e valores da economía social, solidaria e transformadora.

Polo tanto, Coop57 tíñase que preparar. Había que pensar como dar 
resposta a nivel de criterios de avaliación social a esta nova realidade. 
Para facelo, púxose en marcha a intelixencia colectiva creando un gru-
po de traballo, conformado por entidades socias expertas en comuni-
dades enerxéticas acompañadas de representantes tanto de todas as 
seccións territoriais como das persoas traballadoras, para que puidese 
detectar os puntos clave e os acentos desta avaliación social. 

Desenvolveuse todo un proceso participativo, extremadamente 
rico e pedagóxico para dotar o conxunto de Coop57 de novos 
coñecementos e ser capaces de detectar unha Comunidade 
Enerxética que cumprise a súa misión transformadora:

 ● Que o obxectivo sexa a soberanía enerxética e que poida 
incorporar outros aspectos ademais do autoconsumo 
compartido, tales como a eficiencia enerxética e redución de 
consumos, a rehabilitación enerxética de edificios, a mobilidade 
eléctrica compartida, a loita contra a pobreza enerxética e que 
contribúa ao empoderamento comunitario.

 ● Que a orixe do proxecto estea vinculado a procesos comunitarios 
e/ou de empoderamento cidadá e cunha gobernanza 
democrática e participativa.

 ● Admitir só fórmulas xurídicas propias da ESS, prioritariamente 
cooperativas de consumidoras e usuarias e descartar fórmulas 
xurídicas alleas á ESS como, por exemplo, as comunidades de 
propietarios.

 ● Autonomía respecto ás administracións públicas ou axentes do 
mercado enerxético que non comprometa o liderado comunita-
rio. Que o proxecto non dependa de organizacións externas.

 ● Compromiso co contorno local e o uso de recursos endóxenos 
e de sinerxías locais. Priorizar provedores locais e da economía 
social e solidaria e movementos sociais do territorio. 

 ● Que o modelo de autoconsumo priorice a dimensión 
comunitaria, é dicir, que distribúa a enerxía consumida entre o 
máximo de usuarios da comunidade.

 ● Reflexionar sobre a orixe dos materiais e intentar priorizar 
aqueles que teñan unha orixe ética e/ou de comercio xusto.

As comunidades enerxéticas teñen un potencial transformador 
inmenso posto que se descentraliza a produción de enerxía, 
faise desde a organización comunitaria e gobernanza 
democrática e valórase ir máis alá da propia produción de enerxía 
e pensar en modelos sustentábeis que reduzan a pegada ecolóxica 
do consumo de enerxía que permita, ademais, ir deseñando un 
modelo enerxético sustentábel e de futuro.

Coop57 estará xunto a todos aqueles proxectos que compartan 
esta visión intentando, como sempre, achegar solucións 
financeiras e ser unha ferramenta útil ao servizo da economía 
social e solidaria

 “Desenvolveuse todo un proceso participativo, 
extremadamente rico e pedagóxico para dotar o 
conxunto de Coop57 de novos coñecementos

Enerxía

Coop57 prepárase para dar resposta a novas realidades:

as Comunidades Enerxéticas

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

Balenyà Sostenible, SCCL

 “ As comunidades enerxéticas teñen un potencial 
transformador inmenso xa que se descentraliza 
a produción de enerxía, se desenvolve desde a 
organización comunitaria e a gobernanza democrática
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Ferramentas financeiras para 
unha economía feminista

Dar visibilidade á mirada feminista no si da organización é o 
leitmotiv deste espazo no boletín. Na actualidade, das 1.073 
socias de servizos que conforman Coop57, un total de 62 son 
os proxectos feministas liderados por mulleres ou persoas non 
binarias; 11 destas foron sumándose desde 2021.

Nos últimos 6 meses, un total de 9 iniciativas feministas 
foron financiadas por un total de 283.000 euros entre 
préstamos de investimento, anticipo de subvencións e pólizas 

de crédito. Destas entidades, catro traballan no ámbito da 
atención a persoas e colectivos específicos, dous no sector da 
cultura e as artes, unha na arquitectura e urbanismo, unha do 
ámbito da consultaría e a última do sector da comunicación, 
demostrando a transversalidade de proxectos destas 
características.

Queremos presentarvos e facernos eco destes 9 proxectos 
financiados durante o primeiro semestre de 2022:

Comisión Feminista Somos Todas

Cerca de 300.000 euros canalizados cara a proxectos feministas 
durante o primeiro semestre de 2022

Cooperativa de asesoramento 
cultural, situada en Santiago 
de Compostela, que traballa 
co obxectivo de crear 
proxectos e dinámicas que 
favorezan a creación artística 
e a regularización do sector 
profesional na Galiza, desde a 
participación, o feminismo, a 
educación artística, a creación e 
a comunicación.

Cooperativa de Barcelona que 
ofrece servizos de formación, 
investigación, sensibilización, 
procesos participativos e 
asesoramento no ámbito da 
arquitectura e o urbanismo para 
fomentar a igualdade de xénero 
interseccional, a sustentabilidade, 
a participación e a economía 
solidaria nos contornos cotiáns.

Cooperativa de traballo situada 
en Oleiros, A Coruña. A través da 
recollida, almacenamento, valo-
rización e reutilización de aceite 
doméstico vehicúlase o obxectivo 
esencial da cooperativa: a creación 
e incorporación de mulleres en 
situación de exclusión social no 
mercado de traballo.

Entidade sen ánimo de lucro 
situada en Barcelona que se 
dedica á defensa e reivindicación 
dos dereitos das mulleres que 
exercen a prostitución desde unha 
perspectiva feminista. Realiza 
asesoramento e formación a 
persoas traballadoras sexuais.

Entidade de Barcelona que 
traballa para a construción 
dunhas organizacións máis 
xustas e feministas a través 
da elaboración de plans de 
igualdade, protocolos de 
prevención e abordaxe do acoso 
e, sobre todo, coa formación e 
sensibilización dos equipos que 
integran estas organizacións.

Cooperativa de traballo 
asociado estabelecida en Vigo. 
Dedícase ao traballo cultural en 
diferentes ámbitos tales como 
o deseño, a xestión, produción 
e comunicación. Ademais, as 
súas socias colaboradoras 
ofrecen servizos nas vertentes 
da fotografía, a ilustración e a 
animación.

Entidade situada en Barcelona que 
xestiona un espazo comunitario 
e heteroxéneo de mulleres e 
persoas feministas. Un punto de 
encontro, intercambio e creación 
de proxectos culturais como 
por exemplo os audiovisuais, as 
artes escénicas, ou o activismo 
feminista e antirracista.

Cooperativa de Barcelona que 
se dedica á comunicación e á 
xestión cultural. A actividade 
que realiza está encamiñada 
cara ao deseño de estratexias 
de comunicación, campañas de 
prensa, creación de contidos 
e espazos web, xestión de 
acontecementos e publicidade.

Cooperativa de iniciativa social 
situada en Zaragoza. O seu 
obxectivo é a atención a persoas 
que sofren algún trastorno mental 
grave con necesidades de apoio 
social e familiar. Este traballo 
realízase desde o seu contorno 
para poder conseguir o máximo de 
independencia e autonomía.

7H, S. 
Coop. Galega

Col.lectiu
Punt 6

Mulleres
Colleiteiras
S. Coop. Galega

Associació
Genera

Equilàtera
Cooperativa

O Cable Inglés
S. Coop. Galega

Centre Cultura Dones
Francesca
Bonnemaison

La Tremenda

Punto de Apoyo 
y Rehabilitación 
Psicosocial Comunitaria
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Coop57 constrúese seguindo un modelo organizativo
horizontal, descentralizado e en rede. Está organizada por
seccións territoriais, cada unha das cales ten os seus propios
órganos e estruturas de participación.

Durante o primeiro semestre incorporáron-
se 4 novas entidades socias de servizos e 
23 persoas socias colaboradoras. Entre as 
novas entidades socias encontramos dúas 
asociacións dedicadas á educación, unha 
empresa de inserción, e unha cooperativa 
de servizos. O financiamento concedido 
ascende a 277.500 €, que se reparten entre 
sete préstamos de diferentes tipoloxías.

En xuño celebrouse a Asemblea de Sección 
en Dílar (Granada), nun espazo cedido por 

Huerto Alegre. Participaron vinte e catro 
persoas que, ademais, puideron compartir 
un espazo de encontro e actividades na 
natureza. 

A actividade de difusión consistiu na 
realización dunha campaña en redes sociais 
para aumentar a base social, que se uniu á 
tradicional actividade presencial mediante 
presentacións en entidades sociais, 
mercados agroecolóxicos, universidades e 
foros.

.

Este semestre, Coop57 Aragón participou nas sesións de deseño 
do Plan de Impulso da Economía Social de Aragón. Participouse 
na Lonja do Comercio Justo e promovéronse as Jornadas de 
Economía Solidaria Aragonesas. Nelas rendeuse homenaxe 
a unha das principais impulsoras de Coop57 en Aragón: a 
Asociación para a Financiación Solidaria. Grazas por tanto!

Tamén se organizou un coloquio con representantes de proxectos 
aragoneses en torno ao consumo colaborativo, desde os valores 
da economía social e solidaria. E aproveitouse a asemblea 
para dar a coñecer e apoiar a Iniciativa Legislativa Popular 
#RegularizaciónYa!

Durante o primeiro semestre de 2022, 
incorporouse 1 nova entidade do ámbito 
da comercialización de enerxía renovábel: 
AstuEnerxia.

Levouse a cabo unha grande actividade 
social e participativa durante este primeiro 
semestre do ano. Celebráronse, como é 
habitual, as asembleas de sección e as 
reunións das comisións social e técnica.

Ademais, participouse noutros actos como 

o faladoiro “Comercio Local y produción 
de cercanía” que se celebrou de maneira 
presencial o 7 de abril en Avilés, tamén 
se participou na elaboración de contidos 
para a páxina web da economía solidaria 
asturiana e fíxose a preparación do II 
Encuentro Cooperativo de Coop57 Asturies.

Por outro lado, persoas socias elaboraron 
varios vídeos para dar a coñecer Coop57 
que se poden ver e compartir nas redes 
sociais de Coop57 Asturies.

Seccións territoriais
1ro semestre de 2022 

 5.073 TOTAL SOCIAS COLABORADORAS

 Andalucía  353 SOCIAS COLABORADORAS  86 SOCIAS DE SERVIZOS 

 Aragón  464 SOCIAS COLABORADORAS  67 SOCIAS DE SERVIZOS 

 1.073 TOTAL SOCIAS DE SERVIZOS 

 Asturies  78 SOCIAS COLABORADORAS  23 SOCIAS DE SERVIZOS 
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Durante o primeiro semestre do ano, 
sumáronse a Coop57 en Catalunya unhas 
100 persoas novas socias colaboradoras 
e case 20 novas entidades socias de 
servizos de sectores moi diversos como a 
educación; o ocio e a cultura; as enerxías 
sustentábeis ou os novos espazos sociais 
de representación de distintos colectivos e 
de fomento da economía solidaria. A nivel 
crediticio houbo unha grande actividade 
durante este primeiro semestre con case 100 
novas operacións de préstamos por un valor 
un pouco inferior aos 9 millóns de euros. 
Entre todas estas operacións queremos 

destacar o financiamento da Asociación 
Alba para a construción dun Centro de 
recursos e de apoio comunitario para a vida 
autónoma e a vellez activa nunha zona rural 
da comarca do Urgell. Á parte dos préstamos 
concedidos, lanzouse unha emisión de títulos 
participativos de 200.000 euros que se cubriu 
nun só día demostrando outra vez a forza 
colectiva para conseguir grandes cousas.

Por outro lado, puidéronse celebrar as dúas 
asembleas anuais en formato mixto, presen-
cial e virtual, onde se intentou ir recuperando 
a normalidade societaria e de participación.

No primeiro semestre de 2022 houbo avances 
modestos nas novas altas de socias de 
servizos e colaboradoras, rompendo así a boa 
dinámica dos semestres anteriores, debido a 
un contexto económico complicado ao que 
se lle une a incerteza sobre a súa evolución 
futura.

Aínda así, houbo 3 novas altas de socias de 
servizos e resolvéronse positivamente 12 

solicitudes de financiamento, cun importe 
total de 461.104,02 €.

Participouse en 8 foros e espazos de divulgación 
diversos, presenciais e virtuais, destacando a 
Feria de Mercado Social en Ribadeo, o Foro de 
Financiamento de Economía Social da USC, os 
Laboratorios de Emprendemento Social e Soli-
dario do Concello de Carballo e o Encontro de 
Financiación Ética e Solidaria de Espazocoop.

Durante o primeiro semestre de 2022 déronse 
de alta 4 novas entidades socias, após uns 
meses de transición. A nivel crediticio, neste 
semestre tamén se recuperou un bo ritmo 
de operacións por un importe global de 
265.000 €. Especialmente significativos son a 
concesión de 18 préstamos de capitalización 
a 3 entidades socias por un importe conxunto 
de 165.000 euros. Estes préstamos, que se 
conceden tanto á entidade como á persoa 
socia, son de vital importancia para o reforzo 
e fortalecemento das entidades e das súas 
estruturas financeiras.

Fortaleceuse a relación coas entidades socias 
compartindo espazos de traballo e, desta 
maneira, construír novos tecidos e vínculos. 
En concreto, levouse a cabo unha xira para 
traballar directamente nas súas sedes e 
locais de diferentes entidades da economía 
solidaria compartindo, así, o seu día a día 
coas entidades socias de Coop57.

Igualmente, durante este semestre tamén se 
celebraron as distintas asembleas de sección 
para dar cumprimento ao principio de 
transparencia e participación habitual.

Durante o primeiro semestre do ano 
incorporáronse 4 novas socias de servizos e 
8 socias colaboradoras. No ámbito financeiro 
concedéronse 5 préstamos; un anticipo de 
subvención e 4 pólizas de crédito, por un valor 
total de 668.000 euros, entre elas o maior 
préstamo concedido nunca na sección de 
EuskalHerria.

A nivel societario e de difusión, participouse 
en diferentes charlas e entrevistas: no 

programa PrESStatzen de REAS en Bilbao; 
na universidade de Mondragón -en Bilbao 
e Irún- compartindo a visión de Koop57 
en distintos actos e mesas redondas; en 
Bergara co proxecto Ehundu no evento de 
Zutik en Elizondo e, tamén, en entrevistas en 
GureIrratia de Iparralde e Goiena Komunikazio 
Taldea. Desde Koop57 considéranse moi 
valiosos e estase moi agradecido de poder ter 
todos estes espazos de difusión e extensión 
do proxecto.

 Catalunya  3.165 SOCIAS COLABORADORAS  677 SOCIAS DE SERVIZOS 

 Galiza  199 SOCIAS COLABORADORAS  63 SOCIAS DE SERVIZOS 

 Madrid  463 SOCIAS COLABORADORAS  92 SOCIAS DE SERVIZOS 

  Euskal Herria  196 SOCIAS COLABORADORAS  46 SOCIAS DE SERVIZOS 
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ANDALUCÍA
 4 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 277.500 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 118.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVESTIMENTO

 15.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

 4.500 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN

 140.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: ASOCIACIÓN ACCIÓN POLITEIA | ASOCIACIÓN TRAPE-
ROS HUELVA | FUNDACIÓN GIRASOL

EQUA INSERCIÓN
Empresa de inserción que ten por obxecto social a integración e 
a formación socio-laboral de persoas en situación de exclusión social 
como tránsito á ocupación ordinaria.

ASOCIACIÓN INCIDE
Asociación malagueña sen ánimo de lucro dedicada á loita 
contra a exclusión social a través da educación, no si dunha sociedade 
baseada na tolerancia, a democracia e a solidariedade.

OSEET S.COOP. AND
Cooperativa de interese social e sen ánimo de lucro dedicada á 
prestación de servizos de limpeza, servizos de atención á dependencia, 
formación e organización de actividades culturais e deportivas.

ASOCIACIÓN ECOHERENCIA
Asociación con sede en Málaga que se dedica á educación 
ambiental, á concienciación e á acción ante a emerxencia climática. 
Tamén traballa proxectos agroecolóxicos, restauración de ecosistemas 
e custodia do territorio.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, SLL

  15.000 € Endoso de facturas

Sociedade laboral situada en Arcos de la Frontera que se dedica á 
creación de equipamentos e mobiliario para espazos infantís ao servizo 
das necesidades evolutivas da infancia e todos os movementos de 
renovación pedagóxica.

TRANSFORMANDO, S.COOP.AND

  110.000 € Préstamo de investimento

  4.500 € Préstamo de capitalización

Grupo de emprendedores que decidiu, mediante o consumo crítico, 
responsábel e solidario, loitar para transformar a realidade.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS

  8.000 € Préstec d’inversió 
Sindicato andaluz, de clase, anticapitalista, soberanista, internacionalis-
ta, feminista, ecoloxista, unitario e asembleario que loita para a eman-
cipación social do pobo traballador andaluz. O préstamo financia o 
investimento para a organización dun concerto solidario antidepresivo. 

ARAGÓN
 2 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 754.000 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 754.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

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

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, S. COOP.
Cooperativa situada en Aineto, Huesca, que elabora cervexas e 
outras bebidas naturais a partir do sabugueiro. Proxecto fortemente 
arraigado no seu territorio co desexo de xerar postos de traballo na 
localidade e previr o despoboamento.

A COBIJO EN ZARAGOZA, S. COOP.
Cooperativa sen ánimo de lucro que ten por obxectivo promover 
o dereito a unha vivenda accesíbel, ambientalmente sustentábel, que 
favoreza a xeración de lazos comunitarios e a cura da comunidade e os 
seus integrantes.

ASTURIES
 1 NOVA SOCIA DE SERVIZOS

ASTUENERXIA, S. COOP. ASTURIANA
Proxecto cooperativo de consumo de enerxía renovábel que 
fomenta a transición a un novo modelo enerxético máis sustentábel, 
participativo e respectuoso co medio ambiente.

PAÍS VALENCIÀ
 1 NOVA SOCIA DE SERVIZOS

 60.000 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 60.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

COL.LECTIU DE JOVES DE LA COMA
Asociación de Paterna que quere dar resposta á marxinación e 
á pobreza que sofren as persoas máis vulnerábeis e empobrecidas da 
sociedade. Dispón dun proxecto do Centro de Atención Diúrna de inser-
ción laboral e un proxecto de hortos comunitarios e agroecolóxicos.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

  60.000 € Endoso de facturas

Cooperativa de técnicos náuticos dedicados a impartir clases, cursos e 
formación nas actividades náuticas. O préstamo financia as facturas do 
contrato coas Escuelas de la Mar de la Generalitat Valenciana.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVAS 

38
ENTIDADES 

NOVOS

149
PRÉSTAMOS 

Primeiro semestre 2022
Novas socias de servizos

e novos préstamos 

 7 NOVOS PRÉSTAMOS  8 NOVOS PRÉSTAMOS

 1 NOVO PRÉSTAMO
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CATALUNYA
 19 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 8.846.853 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 1.186.620 € EN PRÉSTAMOS DE INVESTIMENTO

 220.000 € EN PRÉSTAMOS DE TESOURARÍA

 1.876.852 € EN ANTICIPO DE SUBVENCIÓNS

 25.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

 400.000 € EN PRÉSTAMOS DE VIVENDA

 1.511.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCAIS

 3.627.380 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

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

AVANTVA COOP, SCCL

  80.000 € Préstamo de locais

Cooperativa sen ánimo de lucro formada por artesás de cosméticos. 
Dispón dun obradoiro e un laboratorio compartido para a fabricación 
de produtos cosméticos ecolóxicos artesanais, e oficios que requiran 
esta infraestrutura. O préstamo financia as obras de adecuación do 
espazo.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA CRISTALERIA
Entidade sen ánimo de lucro situada en Lleida e constituída en 
2018. Xestiona un ximnasio social especializado no boxeo educativo 
sen contacto e o acompañamento socio-educativo mediante o deporte, 
poñendo especial énfase en persoas en situación de vulnerabilidade e 
exclusión social.

L’EROL, COMUNITAT D’EDUCACIÓ VIVA, SCCL
Comunidade de aprendizaxe autoxestionada por unhas familias 
e educadoras que comparten unha maneira de entender a educación, 
xerando un forte vínculo entre todas as persoas do proxecto. 
O préstamo financia as obras de adecuación do espazo educativo.

TRES CADIRES, SCCL
Cooperativa sen ánimo de lucro de desenvolvemento local que 
elabora licores artesáns de calidade. Dispoñen dun obradoiro que 
comparten con outros proxectos agroecolóxicos e, á vez, impulsan a 
agroecoloxía e a economía social e solidaria no seu territorio.

BAOWATT, SCCL

  32.000 € Préstamo de investimento

Cooperativa que ofrece servizos de produción transversais para 
calquera tipo de acontecemento. Dispoñen dun espazo de creación 
pensado por artistas e persoal do ámbito cultural e creativo. 
O préstamo financia a compra de estruturas para a participación en 
diferentes feiras e mercados.

ASSOCIACIÓ CULTURAL NAU BOSTIK
A Nau Bostik é, desde o 2015, un espazo cultural e social de 
xestión comunitaria situado na antiga fábrica Bostik, no barrio da 
Sagrera. Acollen entidades, colectivos, proxectos e iniciativas veciñais, 
artísticos e vinculados á economía social e solidaria.

DROP CAMPERS, SCCL
Cooperativa de traballo situada en Masquefa que traballa no 
deseño, construción, reparación, venta e aluguer de caravanas, así 
como de todos os seus accesorios buscando promover unha outra 
maneira de viaxar máis esencial que volta ás orixes dos viaxeiros.

WATTECO, SCCL
Cooperativa que desenvolve comunidades locais para a 
transición enerxética dunha maneira máis colaborativa e participativa, 
involucrando á cidadanía, facilitando o financiamento colectivo de 
proxectos renovábeis e fomentando o comercio de proximidade cunha 
moeda virtual.

L’AFLUENT, SCCL

  50.000 € Préstamo de tesouraría

  92.028 € Préstamo de investimento

Cooperativa de servizos culturais e de xestión cultural, especialmente 
na produción de acontecementos musicais, así como na xestión 
integral de locais de música en directo. Os préstamos financian, 
por un lado, as necesidades de liquidez da cooperativa e por outro, 
a posibilidade de pór en marcha a xestión da antiga sala Barts de 
Barcelona.

EL XUP-XUP ECOLÒGIC, SCCL
Cooperativa que se dedica á xestión do espazo mediodía de 
escolas elaborando xantar ecolóxico e de proximidade e, á vez, educar 
na sustentabilidade e a educación en valores.

LA BROSTADA, SCCL
Cooperativa nacida dun proceso de cooperación de tres empresas 
do sector agroalimentario do municipio de Bràfim (Tarragona) 
para compartir esforzos e xerar sinerxías para a transformación e 
comercialización de produtos agroalimentarios.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVANOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

11.497.457 €
EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 95 NOVOS PRÉSTAMOS
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CENTDEU, SCCL
Cooperativa de segundo grado de recente creación co obxectivo de 
apoiar o ecosistema cooperativo de Sabadell e o seu contorno. Quere 
axudar a crear e facer crecer proxectos de economía solidaria sendo, 
tamén, un espazo de interoperación.

LA RURAL DE COLLSEROLA
Cooperativa de traballo de produción e distribución de alimentos 
ecolóxicos e de proximidade situada no Parque Natural da Sierra 
de Collserola. Ao mesmo tempo, o proxecto quere divulgar a través 
de actividades formativas, educativas e culturais relacionadas coa 
agroecoloxía, a educación libre e a economía social.

ASSOCIACIÓ ESPAI XARXA  
PROJECTE Q (QWERTY)

Asociación de recente creación que promove a apertura dun espazo 
comunitario LGTBIQ+ en Barcelona que pretende ser unha referencia 
do movemento e desenvolver proxectos de dinamización e saúde 
comunitaria e ser un espazo pola cultura, as artes escénicas e o ocio 
para o colectivo LGTBIQ+. 

ASSOCIACIÓ LA TEULADA
Asociación creada polas entidades da ESS da cidade de Tarrago-
na que tiveron a necesidade de xerar unha entidade propia compartida 
para fortalecer e articular o ecosistema local da cidade.

ZUMZEIG CINECOOPERATIVA, SCCL
Cooperativa cultural de proximidade e sen ánimo de lucro, 
formada por unha base social de máis de trescentas persoas. Punto de 
encontro, reflexión e ocio, ofrece proxeccións de cine independente en 
versión orixinal e varias iniciativas artísticas, sociais e solidarias.

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL
Cooperativa de consumidores e usuarios que nace da acción 
cidadá ante a crise medioambiental actual. Trátase dunha comunidade 
enerxética de consumo compartido sen ánimo de lucro, que quere 
avanzar cara a un modelo de transición enerxética e sustentábel.

COOPERATIVA SANTPERENCA  
D’ENERGIA SOSTENIBLE, SCCL (COSPES)

Cooperativa de consumo sen ánimo de lucro para fomentar un proceso 
de transición enerxética en Sant Pere de Torelló que quere desenvolver 
un modelo de consumo de enerxía baseado na eficiencia e o uso de 
enerxías renovábeis.

LA SOBIRANA, SCCL
Cooperativa de traballo sen ánimo de lucro nacida en 2018 que tra-
balla para transmitir e recuperar a cultura da ratafía e dos licores caseiros 
elaborando e comercializando licores e ofrecendo actividades guiadas.

COS, COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

  120.000 € Préstamo de tesouraría

Cooperativa mutualista sen ánimo de lucro, constituída so os principios 
da axuda mutua e a solidariedade, co fin de crear un proxecto de saúde 
integral para todas as persoas que forman parte desta. O préstamo 
financia as necesidades de liquidez da entidade.

QUESONI, SERVEIS INTEGRALS  
PER A L’ESPECTACLE, SCCL

  50.000 € Préstamo de tesouraría

  94.817 € Préstamo de investimento

Cooperativa que traballa no ámbito da cultura na xestión de acontece-
mentos, programación cultural, servizos artísticos e servizos técnicos 
de son, iluminación e audiovisuais. Os préstamos financian, por un 
lado, as necesidades de liquidez da cooperativa e por outro, a posibili-
dade de pór en marcha a xestión da antiga sala Barts de Barcelona.

LA RAVAL, SCCL

  400.000 € Préstamo de vivenda

Cooperativa de vivenda situada en Manresa que leva a cabo un 
proxecto de vida comunitaria e promove, nun contorno urbano, 
un modelo de acceso á vivenda non especulativa e baseado no 
dereito de uso. O préstamo financia a posta en marcha das obras de 
adecuación do terreo.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

entidade importe financiadora motivo
ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA 36.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamización social e comunitaria

FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA 30.567,12 € Ajuntament de Barcelona Xestión cívica

FORMACIÓ I TREBALL 500.000,00 € Generalitat de Catalunya Inclusión social e laboral
ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ 300.000,00 € Generalitat de Catalunya Inclusión social e laboral

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 3.000,00 € Diputació de Barcelona Fomento da cultura popular
RECURSOS D’ANIMACIÓ 
INTERCULTURAL (RAI) 14.600,00 € Generalitat de Catalunya Fomento do asociacionismo xuvenil

WATTECO, SCCL 20.000,00 € Generalitat de Catalunya Rede de Ateneos Cooperativos
ESPAI BROTES, SCCL 36.000,00 € Ajunt. de L’Hospitalet de Llobregat.Saúde familiar

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS 
DE CIRC DE CATALUNYA 90.000,00 € ICUB Xestión cívica

FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 39.360,00 € Ajuntament de El Prat Fomento da cultura popular
ASSOC. PROMOTORA CENTRE CULTURA 

DONES FRANCESCA BONNEMAISON 35.000,00 € ICUB Promoción da cultura e o feminismo

ASSOCIACIÓ ATENEU 
POPULAR ZONA FRANCA 20.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamización social e comunitaria

BAOWATT, SCCL 25.000,00 € Ajuntament de Cassà de la Selva Acontecementos de cultura popular
FEDERACIÓ CATALANA DE 

VOLUNTARIAT SOCIAL 109.000,00 € Generalitat de Catalunya Fortalecemento da participación cidadá

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL 56.696,00 € Generalitat de Catalunya Rede de Ateneos Cooperativos
CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 30.000,00 € Ajuntament de Barcelona Fomento da cultura e o canto xitano

FUNDACIÓ PRIVADA ARED 133.864,00 € Generalitat de Catalunya Inserción social e laboral
CULTURA 21, SCCL 18.000,00 € ICUB Cultura crítica e feira cultural

ASSOCIACIÓ ADEFFA 40.000,00 € Generalitat de Catalunya Preservación de espazos naturais de Catalunya
MARTINET SOLIDARI 19.265,00 € Ajuntament de Barcelona Educación popular

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL 25.500,00 € Generalitat de Catalunya Fomento do consumo de proximidade
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 170.000,00 € Generalitat de Catalunya Formación e promoción dos Xitanos en Catalunya

FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 150.000,00 € Generalitat de Catalunya Apoio ao asociacionismo xuvenil e á saúde mental

 ANTICIPOS DE SUBVENCIÓNS E ENDOSO DE FACTURAS EN CATALUNYA
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CLUB GIMNASTIC TERRASSA

  202.377 € Préstamo de investimento

Entidade sen ánimo de lucro dedicada ao ensino da ximnasia artística, 
rítmica e trampolín en todas as súas modalidades e niveis. Dentro da 
súa especialidade é a entidade de ximnasia máis importante da cidade. 
O préstamo financia o traslado e adecuación do centro onde realizar as 
actividades ximnásticas.

ASSOCIACIO UN CASAL EN MARXA  
“LA TAFANERA”

  30.000 € Préstamo de investimento

Espazo de dinamización comunitaria, social e cultural que nace da 
necesidade de xerar relacións de apoio mutuo e solidariedade entre os 
colectivos anticapitalistas de Terrassa. O préstamo financia as obras de 
adecuación do local da entidade.

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

  45.000 € Préstamo de investimento

A Federación de Cooperativas de Consumidores e Usuarios de 
Catalunya é unha organización que aglutina e representa as 
cooperativas de persoas consumidoras e usuarias de Catalunya. 
O préstamo financia as necesidades de investimento polo mantemento 
e as melloras do edificio da entidade.

L’OLIVERA, SCCL

  450.000 € Préstamo de investimento

Cooperativa de traballo e de iniciativa social no mundo rural e periurbano. 
Elaboran viños e aceites ecolóxicos incorporando persoas con dificultades, 
poñendo as diferentes capacidades ao servizo dun proxecto común. 
O préstamo reordena a estrutura financeira da entidade e permite facer os 
investimentos necesarios para levar a cabo a actividade da cooperativa.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP

  5.700 € Préstamo de investimento

Enxeñaría de servizos enerxéticos especializada nas enerxías 
renovábeis. Os principais campos de traballo son o asesoramento, 
proxectos executivos, a formación, o acompañamento técnico e a 
intervención directa en aspectos sociais da enerxía. 
O préstamo financia a compra de material informático.

CULTURA 21, SCCL

  20.000 € Préstamo de investimento

Cooperativa de traballo asociado dedicada á xestión e dinamización 
cultural desde unha óptica activa. Desde o ano 2011 fomentan en 
diferentes ámbitos e expresións culturais unha aproximación entre o 
público xeral e as culturas periféricas. O préstamo financia as obras de 
adecuación do novo local da cooperativa.

CAL CAMAT

  47.076 € Préstamo de investimento

Proxecto agroecolóxico que ofrece unha alternativa de consumo medi-
ante a produción de legumes e cereais locais de maneira respectuosa 
co contorno, e cunha economía directa e de proximidade. O préstamo 
financia a compra e instalación de maquinaria co obxectivo de dispor 
dun obradoiro propio.

QUÈVIURE, SCCL

  26.000 € Préstamo de investimento

Distribuidora grosista de consumo responsábel coa vontade de ser un 
punto de encontro entre consumidoras e produtores, e promover tanto 
o consumo duns como o traballo dos outros. O préstamo financia a 
compra e instalación dunha nova cámara frigorífica.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

  72.500 € Préstamo de investimento

Proxecto cultural dedicado á creatividade urbana, á arte urbana e 
á participación social. Efectúan publicacións propias e contan cun 
arquivo e fondo de arte propio. O préstamo financia as obras de 
ampliación do almacén da entidade.

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

  50.000 € Préstamo de investimento

Entidade dedicada ao estudo e conservación do patrimonio natural de 
Catalunya mediante a custodia do territorio e a promoción da economía 
verde. O préstamo financia o desenvolvemento dun proxecto pola incor-
poración de tecnoloxías da información en producións agroecolóxicas.

BICICLOT, SCCL

  19.120 € Préstamo de investimento

Cooperativa de traballo que promove a bicicleta como medio de 
transporte ecolóxico, económico, saudábel e para unha mobilidade 
sustentábel. O préstamo financia a compra de diferentes materiais pola 
construción de bicicargos.

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

  96.000 € Préstamo de investimento

Centro social situado na Seu d’Urgell que se constitúe con valores 
antifascistas, antirracistas e feministas. É un espazo de encontro que 
aglutina entidades e colectivos que traballan pola transformación 
social. O préstamo financia a compra do espazo da entidade.

ASSOCIACIÓ ALBA

  900.000 € Préstamo de investimento

Entidade de iniciativa social que ofrece unha atención integral a 
colectivos en risco de exclusión. O préstamo financia a construción dun 
centro de recursos e de apoios comunitarios para a vida autónoma e o 
avellentamento activo nun contorno rural do Vall del Corb.

CASTELLERS DE SANT CUGAT DEL VALLES

  60.000 € Préstamo de investimento

Entidade creada en 1996 plenamente consolidada dentro do tecido 
asociativo de Sant Cugat. Reúne unhas duascentas persoas co 
obxectivo de facer dos castelos unha tradición arraigada no municipio. 
O préstamo financia a adecuación do espazo da entidade.

COOPERATIVA INTEGRAL EL ROSER, SCCL

  300.000 € Préstamo de investimento

Comunidade de aprendizaxe autoxestionada, formada por familias 
e profesionais que promoven o empoderamento individual para 
conseguir unha transformación global da sociedade. O préstamo 
financia a adecuación do espazo da entidade á normativa vixente.

EUSKAL HERRIA
 4 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 668.000 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 18.000 € EN ANTICIPOS DE SUBVENCIÓN

 650.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: GOIENER, S.COOP | ASAKEN, S.COOP | HIRITIK AT, 
KOOP. ELK. TXIKIA | IRULE ZERBITZU JURIDIKO ETA PSIKOSOZIALA KOOP. 
ELK. TXIKIA

GOIENER
Cooperativa cidadá sen ánimo de lucro que ten como actividade 
principal a comercialización de electricidade de orixe 100% renovábel 
que fomenta o traballo e a colaboración entre redes locais.

IRULE ABOKATUAK
Cooperativa que desenvolve servizos xurídicos e psicosociais 
desde una perspectiva feminista, exercendo a avogacía dunha maneira 
diferente á habitual.

FINACOOP NOUVELLE-AQUITAINE
Cooperativa que ofrece servizos de asesoría xurídica, contábel e 
financeira. Ademais, ofrece servizos de apoio a pequenas empresas de 
nova creación.

NOVA

NOVA

NOVA

 5 NOVOS PRÉSTAMOS
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ATERI 7 ESE, KOOP. S.
Cooperativa de consumo que promove a Economía social e solidaria en 
todos os sectores e formas, en Euskal Herria e especialmente no barrio de Egia.

GARAU KOOP. ELK. TXIKIA

  18.000 € Anticipo de subvención

Cooperativa que produce bebidas vexetais con base en materias 
primas ecolóxicas e locais, en Bergara, no val do Deba. O préstamo 
avanza o importe da subvención concedida polo Departamento de 
Sustentabilidade e Medio Ambiente do Goberno Vasco.

GALIZA
 3 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 461.104 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 54.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVESTIMENTO

 6.604 € EN ANTICIPOS DE SUBVENCIÓNS

 9.500 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN 

 391.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: NUMAX, S. COOP. GALEGA | ABELURIA, S. COOP. GA-
LEGA | CIDADANIA REDE DE APLICACIONS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA | SOS 
RACISMO GALICIA | 7H S. COOP. GALEGA | O CABLE INGLÉS, S. COOP. GALEGA | 
AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA | UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

A TALANGREIRA DO BEQUE, S. COOP. GALEGA
Proxecto cooperativo de autoemprego colectivo que dinamiza un 
complexo deportivo e de ocio de titularidade municipal, no que se desenvol-
verán actividades de hostalaría, albergue turístico, aluguer de pistas deporti-
vas, e organización de eventos, tanto sociais e deportivos, como culturais.

NOSA ENERXÍA, S. COOP. GALEGA
Cooperativa de consumo que aposta por un novo modelo de xestión 
enerxética baseado nas enerxías renovábeis, na eficiencia enerxética, a 
promoción da economía local e a transparencia e xestión democrática.

MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA
Cooperativa sen ánimo de lucro que ofrece servizos e produtos 
nos ámbitos da infancia, natureza, patrimonio cultural, campo musical 
e editorial, promovendo estilos de vida sustentábeis, respectuosos e 
saudábeis na sociedade.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.
Cooperativa de traballo sen ánimo de lucro  situada en Vigo e 
creada en 2016.  Entidade do sector editorial con especial énfase na ecoe-
dición e coherente cos principios éticos da economía social e da ecoloxía.

ASOCIACION ARRAIANAS

  6.604 € Anticipo de subvención

Asociación que traballa para a xustiza social e os dereitos humanos, 
con especial atención a colectivos migrantes e mulleres. O préstamo 
avanza o importe dunha subvención da Xunta de Galicia.

STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA

  9.500 € Préstamo de capitalización

Desenvolve solucións de electrónica profesional en campos como 
as telecomunicacións, a oceanografía, as ciencias da Terra, o control 
industrial ou a eficiencia enerxética. O préstamo financia a achega de 
capital á cooperativa para reforzar a súa solvencia financeira.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GALEGA

  29.000 € Préstamo de investimento

Cooperativa dedicada á produción de fariña de paínzo ecolóxica, 
transformación artesanal e investigación en temas relacionados coa 
agricultura ecolóxica e o medio ambiente. O préstamo financia os 
investimentos necesarios para levar a cabo a actividade produtiva.

MULLERES COLLEITEIRAS, S. COOP. GALEGA

  25.000 € Préstamo de inversión

Cooperativa que traballa na recollida, almacenamento e reutilización 
de aceite doméstico usado, en cociñas e particulares. O préstamo finan-
cia a compra dunha furgoneta pola actividade habitual da cooperativa.

MADRID
 4 NOVAS SOCIAS DE SERVIZOS

 265.000 € TOTAL DE NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 85.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVESTIMENTO

 165.000 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN

 180.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE 
GUADALAJARA | FUNDACIÓN ENTRETANTOS

ASOCIACIÓN ESPACIO  
AFROCONCIENCIA (ESPACIO AFRO)

  85.000 € Préstamo de investimento

Asociación que presenta una proposta artística, cultural e política 
centrada en reivindicar as realidades Afro situando no centro a 
diversidade étnica e racial da sociedade e a loita para facelas máis 
inclusivas. O préstamo financia as obras para a posta en marcha do 
Centro Cultural Conciencia Afro, en Madrid.

ECONOMÍAS BIOREGIONALES
Asociación que traballa pola innovación alimentaria, social e 
económica, impulsando a economía circular e os ciclos virtuosos dos 
residuos, así como o fomento dos procesos de transición agroecolóxica 
e enerxética.

CLUB DEPORTIVO LA FABRIKA VALLEKAS
Espazo para a práctica de deportes de contacto fóra da 
interpretación habitual que se dá a estes deportes. Ensínanse e 
practícanse desde os valores do compañeirismo, o ben común e a 
contribuír positivamente a mellorar o barrio e o contorno onde se 
localiza.

LA CABRA TIRA AL JERTE
Cooperativa situada no Valle del Jerte, en Cáceres, que busca 
recuperar a relevancia da produción láctea e da gandaría cabrúa a 
partir da produción ecolóxica de queixos e derivados lácteos artesanais 
de calidade.

HELICONIA, S. COOP. MAD.

  110.000 € en 11 préstamos de capitalización

Consultaría social e ambiental creada en 2004 cun equipo de traballo 
multidisciplinario, xestionada de maneira democrática baseada nos 
valores da economía social e solidaria. O préstamo reforza os fondos 
propios da entidade a través de once préstamos de capitalización a 
diferentes socios e socias da cooperativa.

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

  15.000 € en 3 préstamos de capitalización

Cooperativa de traballo antiespecista, formada na súa maioría por 
identidades queer, que ten como obxectivo acercar o veganismo á 
xente. O préstamo reforza os fondos propios da entidade a través de 
tres préstamos de capitalización a diferentes socias da cooperativa.

VORTEX DIMENSIÓN DIGITAL, SLL

  40.000 € en 4 préstamos de capitalización

Sociedade laboral que conta con máis de dez anos de experiencia 
no tratamento da información e documentación e que quere axudar 
a dixitalizar pequenas empresas e iniciativas. O préstamo reforza 
os fondos propios da entidade a través de catro préstamos de 
capitalización a diferentes socias de la cooperativa.

NOVA
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 21 NOVOS PRÉSTAMOS

 12 NOVOS PRÉSTAMOS
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fondos propios 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 3.075.852 3.131.787

Fondos de garantías de préstamos 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 435.239 443.240

 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 48.564.705 50.088.342

TOTAL  32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796 53.663.369

Aportaciones voluntarias socias 
de servizos e colaboradoras

0

6.000.000

12.000.000

18.000.000

24.000.000

30.000.000

36.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Préstamos de investimento a curto e longo prazo 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 568.547 1.443.620

Préstamos de vivenda e locais de entidades - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 6.033.630 1.911.000
Pólizas de crédito e préstamos de tesouraría  931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 8.940.065 5.962.381

Adiantos de financiamento  4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 5.284.146 2.001.456
Préstamos de capitalización 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 234.839 179.000

Préstamos de enerxía - - - - 1.018.262 2.201.900 0
TOTAL NOVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 23.263.127 11.497.457

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 30.755.585 32.889.636

Datos a 30 de xuño de 2022

*1r semestre

*1r semestre

Saldo das

Préstamos 
concedidos

achegas 



Segundo os últimos datos do informe de FOESSA, a exclusión 
residencial aféctalle ao 29,4% dos fogares de Catalunya e ao 
35,3% da poboación. Ante esta realidade, para moitas persoas 
é imposíbel adquirir unha vivenda ou pagar un aluguer aos 
prezos que o mercado impón. A consecuencia é que cada vez 
hai máis persoas excluídas do parque residencial, abocadas a 
unha situación de insalubridade (humidade, sucidade e olores), 
situacións de vivenda insegura ou inadecuada, á infravivenda 
(pisos alugados ou ocupados) ou á marxinalidade por falta de 
acceso ao empadroamento e aos servizos comunitarios, entre 
outros.

Por este motivo, fan falta solucións estruturais, pero tamén 
iniciativas nacidas en clave de apoio mutuo, de busca de 
prezos xustos e accesíbeis e desde os valores da economía 
social e solidaria. Isto é precisamente o que fan a cooperativa 
Llars Familiars de Reus desde hai máis de sete anos. Abrir 
alternativas para que o dereito á vivenda sexa unha realidade. A 

proposta é, ademais un proxecto innovador: unha cooperativa 
de vivenda de iniciativa social consegue e recupera vivendas 
–cedidas, alugadas por particulares ou ben en propiedade–  
e ofréceas persoas socias en réxime de cesión de uso. A uns 
prezos accesíbeis –entre 235 e 350 euros–, dirixidos a persoas 
con contextos de exclusión social e moi afastadas das lóxicas 
depredadoras da especulación mobiliaria.

O proxecto quere ampliar esta resposta, atendendo a larga lista 
de espera que ten, e impulsaron unha rehabilitación integral e 
enerxética do edificio situado na rúa Estel do barrio do Carmen, 
de Reus. Esta intervención garantirá un teito onde vivir a cinco 
familias en situación de especial vulnerabilidade, especial-
mente mulleres monoparentais, que sofren directamente a 
exclusión residencial.

Rehabilitamos o Estel é, tamén, un proxecto que contribúe á 
dinamización dun barrio degradado, que busca a sustentabili-
dade social, enerxética e económica e, ao mesmo tempo, o em-
poderamento das familias na loita para facer efectivo o dereito 
á vivenda. Un dereito fundamental que se vulnera cada día.

Rehabilitemos o Estel!  
un novo proxecto para crear fogares cooperativos

“Somos natuerza e pensar a vida á marxe da biosfera 
é simplemente unha construción cultural errónea e ilusa” 
[ Yayo Herrero ]

A cooperativa de vivenda LLARS FAMILIARS e a FUNDACIÓN COOP57 puxemos en marcha unha 
campaña de financiamento solidario e comunitario. Un proxecto para sacar vivenda do mercado 
especulativo co obxectivo de garantir o dereito á vivenda a familias en risco de exclusión social.

Fai unha doazón ao proxecto 
e entre todas farémolo posíbel!

https://estel.coop57.coop

Esta intervención garantirá un 
teito onde vivir a cinco familias en 
situacións de especial vulnerabilidade

https://coop57.coop

servizos financeiros
éticos e solidarios


