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‘Luz de Todos’: kooperatibagin
tza eta nazioarteko elkartasuna

Pandemian zehar: 140 mailegu, 
7,7 milioi euro guztira

Batzorde Feminista: telelanari 
buruzko hausnarketa

‘Participa Coop57’: tresna
berri bat kideen zerbitzura

Joan den martxoan, zetorkiguna inork behar bezala kalibratze-
ko aukerarik izan gabe, den-dena hankaz gora jarri zen. Kaleak 
hutsik, dendak itxita, eskola hutsak, parkeak prezintatuta, ko-
txerik gabeko errepideak, hegazkinik gabeko aireportuak, trenik 
gabeko bideak, mamu-herri itxurako hotel turistikoak, ospita-
leak goraino, baita erosketa-gurdiak ere, bideo deiak etengabe, 
prentsaurreko surrealistak, txalo eta bizitzaz betetako balkoiak, 
etxeak bulego bihurtuta, etxeak eskola, arte-tailer eta jatetxe 
bilakatuta, telelanak eta besarkadarik gabe urrunetik bizitako 
giza harremanek irakatsi digutena. Eta datuak, datu asko. 
Askotan loturarik gabe emanak, kontraesankorrak edo 
nahasgarriak.

Sekulako kolpea, osasun, gizarte eta ekono-
miari dagokienean. Baita kolpe emozional 
eta psikologikoa ere, bere horretan irau-
ten digunak, eta oraindik ere ezin ikusi 
edo ulertu gabiltza horrek ekarriko di-
tuen ondorioak.

COVID-19ak eragindako pandemiak 
ohartarazi digu bizi garen mundua 
hauskorra dela. Eta merkatu-ekonomiak 
eskatzen duen erritmo zorabiagarria zaur-
garria dela erabat, gurpilak bira emateari uz-
ten badio. Ikasteko asko uzten digu, eta ikusteko 
dugu ea aukeraz baliatzeko gai garen edo, beti bezala, 
ahaztutako gauzen kutxan gordeko dugun irakaspena.

Egungo krisia oso zabala eta sakona da, eta bizitzeko eta harre-
mantzeko modua aldatu digu. Une batzuetan, badirudi guri toka-
tu zaigula filmetan baino ikusten ez genuen etorkizun distopiko 
hori bizitzea. Gizarte osoa barne hartzen duen sistema ekono-
mikoa pandemiaren ondorioz indartu da, eta horrek gogoraraz-
ten digu kapitalismoak etengabeko krisia esan nahi duela pertso-
na askorentzat. Birus honek sistemaren hauskortasuna agerian 
jarri eta bere akatsak areagotu ditu. “Berriz ere, betiko kontua”, 
esaten ziguten Lliures Proiektutik. Hospital del Marreko ikerlan 
batek adierazi zuen Bartzelona hiriko errenta baxueneko au-
zoan kutsatutako pertsonen kopurua, errenta altueneko auzoan 
kutsatutako pertsona kopurua baino 2,5 handiagoa dela. Hiri, 
eskualde eta herrialde guztietan salbuespenik gabe errepikatzen 
da joera hori. PovcalNet ikerketa-institutuaren arabera, korona-
birusaren krisiak pobrezia larria ekarriko du mundu osoko 50 
milioi pertsonarentzat, gehienak errenta baxuko herrialdeetan, 
bereziki Saharaz hegoaldeko Afrikan.

Adibide hauek klase-, genero- eta arraza-diskriminazio anitzeko 
sistema baten erakusle txikiak baino ez dira, eta osasun krisi hau 
guztiok modu berean ez bizitzearen arrazoia. Hori gutxi balitz, gi-

zarteko sektore askok horixe erabiltzen dute komunikabideetan 
jazarpen klasista eta arrazistari ekiteko. Horrek pobreak, migra-
tuak eta arrazalizatuak kontrolatu eta neurtu beharreko bizitza 
arriskutsu gisa irudikatzen ditu.

Baina txanponek bi alde dituzte eta, birusak gogor jo gaituen 
honetan, konfinamenduan kutsadura-tasa izugarri jaitsi zen, 
itsasoak eta ibaiak purifikatu eta bizitzaz bete ziren. Basoko ani-

maliak hiri handietako muinetara ere iritsi ziren 
eta aire garbiagoa arnas zitekeen. Udaberri 

pribilegiatua izan zen natura eta pla-
netarentzat eta, une batez, galdutako 

espazioaren zati bat berreskuratu 
eta beren indarra eta birsortzeko 
gaitasuna erakutsi zuten.

Ez al da sakon hausnartzekoa giza espeziearentzako 
hain txarra den hori planetarentzat hain ona izatea? Ea 

gertatutakotik ikasi eta aukera baliatzen dugun krisi klima-
tikoaren aurkako borrokan irmotasunez aurrera egiteko. Azken 
batean, krisietan azkena izan daiteke hau, Lur planetaren bera-
ren bizigarritasuna kolokan jartzen jarraitzen badugu.

Ekonomia sozial eraldatzailetik, egoerari erantzuna emateko, 
berezkoak ditugun formulak erabili ditugu: elkartasuna, lanki-
detza, ahalegin kolektiboa eta komunitatea. Bizitzaren aldeko 
ekonomia. Inoiz baino gehiago, bizitza erdigunean jarri eta adie-
razi digu, beste behin ere, elkar zaintzak duen benetako balioa. 
Osasunaren, hezkuntzaren eta kulturaren balioa nabarmentzeko 
aukera ere eman digu. Sektore hauek erasotu egiten dira kapi-
talak hala agintzen duenean, baina bizitza zaurgarri bilakatu 
eta ahul sentitzen garenean, eremu horietara lotzen gara estuki. 
Benetan funtsezkoa eta garrantzitsua dena gogorarazten digu 
horrek.

Hemendik aurrera, pandemiak berarekin eraman duena berre-
raikitzea dagokigu, maila emozional, sozial eta ekonomikoan. 
Eta ondo legoke hori iraganeko bizioak errepikatu gabe egitea, 
pandemian zehar hormek ziotenari jarraiki: “ezin gara normal-
tasunera itzuli, normaltasuna zelako arazoa”. Zerbait berria, 
desberdina eraiki behar dugu, bizitza erdigunean jarri eta inor 
atzean ez uzteko.

Editoriala

aldeko ekonomia 
Bizitzaren 
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Dena hankaz gora jarri duen pandemia
“Eta zer egingo dugu batzarrekin?” Galderak, martxoaren 
amaieran, konfinamenduaren hasieran ozenki galdetuta, de-
nak izoztu zituen. Egun gutxi ziren pandemiak gure bizitzak 
eten zituela eta, pixkanaka, birpentsatu, birformulatu edo be-
rrasmatu beharreko alderdien zorigaiztoko zerrenda osatzen 
ari ginen.

Uste baino epe laburragoan, prozesu sozial, politiko, ekono-
miko, tekniko eta parte hartze prozesuak egokitu behar izan 
genituen. Eta batzarrak erronka handi bilakatu ziren. Batza-
rrak dira entitatearen ekimen sozialak, bertan elkar topatu, 
agurtu, besarkatzen dugu elkar, proiektua, irribarreak eta 
konplizitatea partekatzen ditugu. Baina ezin genuen hori 
guztia egin. Batzarrak birtualki egitea ahalbidetuko zuen 
alternatiba behar genuen, Coop57ko oinarri sozialaren parte 
hartzea ahalik eta gehien bermatzeko.

Tresna egokia bilatzea
Gure konplexutasun eta dimentsio osoari erantzuteko tresna 
behar genuen. Gaur egun, Coop57 ia 1.000 zerbitzu-bazkidek 
osatzen dute, 4.500 pertsona baino gehiago gara eta dozena 
bat bazkide langile. Hiru kide mota hauek zazpi lurralde-sai-
letan daude banatuta, eta lau hizkuntza desberdin hitz egiten 
ditugu. Lurralde atal bakoitzak bere batzarra egiten du, batzar 
nagusian bildu aurretik. Beharrezkoa zen eztabaidarako eta 
parte hartzeko mekanismoak ezartzea, eta boto segurua eta 
gardena bermatzea.

Erronka ez zen batere erraza eta, beraz, bilatzen ari ginen 
tresna telematikoak malgua eta Coop57ren berezitasunetara 
moldagarria izan behar zuen. Prozesuak azkarra behar zuen 
izan, bi hilabete besterik ez baikenituen dena prest izateko. 
Gainera, gure idealekin eta lan egiteko moduekin bat etorri 
behar zuen. Hala, ekonomia sozial eraldatzaileko hornitzaile 
eta tresnen bila hasi ginen.

Hartu genuen 
erabakia!

Hainbat aukera eta alter-
natiba aztertu ondoren, 
Decidim izeneko plata-
formaren aldeko apustua 
egitea erabaki genuen.

Herritarren parte-hartzerako plataforma honek (doakoa da 
eta kode irekiko softwarea du) prozesu parte-hartzaileetarako 
eta demokrazia zuzenerako tresna digitalak eskaintzen ditu. 
Kataluniako hainbat administrazio publikok sustatu zuten, eta 
modu kolektibo, parte hartzaile eta demokratikoan garatu eta 
kudeatu da, komunitate zabala oinarri hartuta, gizarte osoan.

Hori erabakita, Colectic kooperatibarekin harremanetan ja-
rri ginen (Coop57ko zerbitzu-bazkideak dira eta Decidim 

‘Participa Coop57’
Tresna berria, partaidetzaren
eta demokraziaren zerbitzura

COOP57REN BATZARRAK PANDEMIA GARAIAN

“Pixkanaka, birpentsatu,
birformulatu edo berrasmatu

beharreko alderdien zorigaiztoko zerrenda
osatzen ari ginen”

“Plataforma honek 
(doakoa da eta kode irekiko 
softwarea du) prozesu 
partehartzaileetarako
eta demokrazia zuzenerako
tresna digitalak 
eskaintzen ditu”
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plataforma-komunitateko entitate aktiboenetakoa), tresna 
hori Coop57ren behar eta berezitasunetara ahalik eta modu 
pertsonalizatuenean egokitzeko.

‘Participa Coop57’ jaio zen
Tresna egokitzen hasteko, izena molda-
tu zen: ‘Participa Coop57’. Coop57ren 
oinarri sozialak organo sozialetan eta, 
jakina, batzarretan parte hartzea gure 
kooperatibaren oinarri-oinarrizko ba-
lioa da. Izenak sustraitutako berezita-
sun hori islatzen du.

Begirada luzea eta zabala izan nahi genuen, pandemiatik ha-
rago irtenbidea eraiki eta beharrizanak iparrorratz bihurtze-
ko. Egoera berriak, alderdi teknologikoari dagokionez, jauzia 
ematera behartu gintuen. Nahiz eta lehentasunezko helbu-
rua 2019ko ekitaldiaren amaierari dagozkion batzar orokor 
arruntetarako tresna garatzea izan, etorkizunerako bi indar-
gune hauteman ditugu:

• Oinarri sozialak parte hartzeko espazio iraunkorra: 
une bakoitzeko eztabaidetarako partaidetza egonkor eta 
iraunkorreko tresna bihur daiteke.

• Egoitza bikoitzeko batzarrak: aurrez aurreko batzarrak 
egitea posible denean, parte hartze birtuala ere gaitzen bada, 
partaidetza erraztu dezake. Aldi berean, batzarra deszentra-
lizatuagoa izan eta lurraldeetan mugarik gabe zabaltzea 
ahalbidetuko luke.

Batzarra ospatzea
Plataformaren baitan, batzarrak bi fasetan egitea proposatu zen:

- Aurretiazko fasea: ‘Participa Coop57’ batzarra baino egun 
batzuk lehenago ireki zen, partaidetza, eztabaida eta hausnar-

ketarako espazio gisa. Helburua zen zalantzak ebazteko denbo-
ra eta tartea hartzea, aurrez aurre bertaratzea derrigorrezkoa ez 
zenez, edukia ulergarri eta atsegin bihurtzeko nahia areagotu 

baitzuen. Lehen aldiz, bideo-dokumenta-
zio bat osatu zen, ohiko dokumentazioa 
lagundu eta osagarritzeko.

- Batzarra: lurralde-sail bakoitzaren 
batzarren egunean, zuzeneko emisio-
rako espazioak gaitu ziren, parte-har-
tzaileek elkarreragiteko, aurkeztutako 

gaiei buruzko galderak egin zitzaten. Aldi berean, batzarrean 
zehar botoa emateko hirugarren espazio bat ere zabaldu zen.

Guztira, lurralde-saileko zazpi batzar egin ziren zazpi 
lanegunetan, eta aurrez aurreko batzarren antzeko 
partaidetzara iritsi ginen. Coop57ren lehen esperientzia 
birtuala oso positiboa izan zen eta kooperatibaren prozesu 
demokratikoak Coop57ko bazkideen eskubide guztiak 
bermatuta egin ziren. Aldi berean, normalean batzarretara 
etorri ezin diren pertsonak bertaratu ziren eta hainbat 
kontinentetako bazkideak konektatu ziren.

Batzar birtualek ikasteko eta hobetzeko gauza asko azalera-
tu dizkigute. Saihestezinak diren arazo teknikoak izan geni-
tuen eta, batzuetan, pantailaren beste aldean inor ez dagoela 
pentsatzeagatik, bakarrizketa sentsazio bitxia sorrarazi zigun. 
Batzar batzuetan interakzioa urria izan zen, beharbada, gure 
antolatzeko kultura ez dagoelako komunikazio bide horietara 
ohituta.

Aurrez aurreko batzarretara itzuliko gara eta berriro elkar-
tuko gara, elkar agurtuko eta besarkatuko dugu, eta parte-
katuko ditugu proiektua, irribarreak eta konplizitatea, baina 
motxilan ikasgai ona eta bikaina ere sartu dugu, Coop57ren 
oinarri sozialaren partaidetza hobetzeko.

“Kooperatibaren 
prozesu demokratikoak 
Coop57ko bazkideen 
eskubide guztiak 
bermatuta egin ziren”

oraingoan
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Programa hori Europar Batasunaren baitako finantza-tresna 
da, eta enplegua sustatzea du helburu, hiru ardatzen ingu-
ruan egituratuta; horietako batek gizarte-ekintzailetza du ar-
datz. Ardatz horretan kokatutako eta ekonomia sozial eraldat-
zaileko entitateetara bideratutako akordioak, finantzatutako 
proiektuetan Coop57k bere gain hartutako arriskua babesten 
lagunduko duen berme-funtsa lortzeko aukera ematen du.

Hitzarmen honek bost urteko iraupena du eta programan sar-
tzea eskatzeko urtebeteko lanaren emaitza da. Ahaleginak me-
rezi izan du, EaSI Programaren bermea oso garrantzitsua baita 
Coop57rentzat. Entitatearen kaudimena indartu eta bere finantza 
sendotasunari elementu gehiago gehitzen laguntzen dio.

Coop57k lanean jarraitzen du, gero eta arlo gehiagotan, 
ekonomikoki kooperatiba sendoa izan dadin. Sendotasun 
horrek lagunduko digu kideen beharrizanei erantzuten eta 
pertsonentzat diseinatuta eta eraldaketa sozialaren zerbitzura 
egongo den ekonomiaren alde lan egiten duten ekimenak 
sustatzen.

EBko Enplegu eta Gizarte  
Berrikuntzarako Programari buruz

EaSIk azaldu duen moduan, EaSI Enplegurako eta Gizarte 
Berrikuntzarako Europar Programaren arabera, Europako 
Batzordeak mikrofinantzarako eta gizarte-ekintzailetzaren 
finantzaziorako 193.000.000 euro onartu ditu, 2014-20 
aldirako. Helburua da mikrofinantziazioa eskuratzeko aukera 
zabaltzea, adibidez, 25.000 eurora bitarteko maileguak, 
bereziki erakunde txikientzat. Era berean, eta lehen aldiz, 
Europako Batzordeak erakunde sozialei lagunduko die 
500.000 eurorainoko inbertsioak eginez. Mikrofinantzaketari 
eta gizarte-ekintzailetzari laguntzeko babesa, hasiera batean, 
EaSI Bermearen bidez gauzatuko da, eta horrek aukera 
emango die  mikrokreditu-hornitzaileei eta entitate sozialeko 
inbertitzaileei arrisku kontuak direla eta finantzatu ezin 
dituzten ekintzaileengana iristeko.

Europako Batzordeak EaSI Bermea ezartzeko Europako 
Inbertsio Funtsa aukeratu du”.

Informazio gehiagorako:
http://ec.europa.eu/social/EASI
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
https://www.eif.org/easi/

Coop57k akordioa sinatu du 
EaSI Enplegurako eta Gizarte 
Berrikuntzarako Europar Programarekin
2020ko ekainean, Coop57k hitzarmena sinatu zuen Enplegurako eta Gizarte 
Berrikuntzarako Europar Programarekin (EaSI). Kooperatibarentzako 
lankidetza- eta ekintza-esparru berria ireki da.

“EaSI Programaren bermea jasotzea
oso garrantzitsua da Coop57rentzat.

Entitatearen kaudimena indartuko du”

EUROPAKO LANKIDETZA

oraingoan
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Pandemia bat-batean etorri zen. Eta 
horrekin batera, urruneko lana. Se-
ktore askotan presente egon arren, 
Coop57ren izaerarekin talka egiten 
zuen. Gertutasuna dugu lan egiteko 
modua, bereziki gure bazkideekin 
harremanetan jartzen garenean.

Hala ere, beharrezkoa da azpima-
rratzea lehen seihilekoan ez genue-
la telelanik egin. Konfinamenduak 
dakarren zama familiar, emozional, 
fisiko, ekonomiko eta soziala bizi 
izan dugu eta, aldi berean, lanean 
jarraitu dugu. Eta bitartean, talde 
espiritua mantentzen saiatzen ginen, 
langileekin, organo politikoekin eta 
batzordeekin harremanetan. Kon-
fiantza eta hurbiltasunari eutsi diegu 
zerbitzu-bazkide eta kolaboratzailee-
kin harremanetan. Ahalik eta azka-
rren berrantolatu gara, segunduro 
indarra hartzen ari zen osasun eta 
krisi sozioekonomikoaren eraginari 
aurre egiteko.

Konfinamendua desberdintasunen 
ardatz desberdinetatik aztertuta, 
frogatu dugu ez dela berdin bizi 
etxe guztietan. Telelana egiteko 
beharrezkoak dira etxea, lanerako 
norberaren espazioa eta zaintza-
lanetarako laguntza edukitzea, eta 
menpeko pertsonarik ez edukitzea. 
Etxetik, kontzentratu eta lanaldia 
antolatzea ez da erraza. Are gehia-
go puzzle horrek lantalde handiak 
koordinatzeko neurrigabeko mal-
gutasuna eskatzen duenean, berezi-
tasun eta beharrizan anitzak bat 
etortzeko.

Era guztietako arazo logistikoak 
ere izan genituen: tresna parteka-
tuak falta zitzaizkigun hodeian; au-
rrez aurre edo inprimatutako pape-
ra behar duten prozesuak genituen; 
telefono zentrala koordinatzea 
erronka izan zen. Lan-karga area-
gotuta eta bat-bateko eragozpenak 
gora behera, telelanari ekin ge-
nion. Estreinaldi bikaina, entsegu 
orokorrik egin gabe.Konfinamen-
duari dagokionez, ez ginen guztiok 
irteera-puntu beretik hasi. Ezin 

dira inoiz albo batera utzi genero, 
jatorri, adin, klase edota lurraldea-
ren araberako intersekzioak. Eta 
horiei alderdi fisiko edo emoziona-
lak gehitzen badizkiegu,telelanak, 
pandemia baten erdian, osasuntsu 
mantentzea eskatzen du, baita osa-
sun mentalari eustea ere. Itsasoan 
flotagailurik gabe igeri egiten ikas-
tea bezala da. Erronkarik handiena 
bizitza pertsonala eta lana batera-
garri egitea izan da.

Bestalde, talde teknikoko lankideek 
telelana egina zuten pandemiaren 
aurretik. Konfinamenduak ohiko 
bihurtu ditu orduan jasandako ga-
beziak, bilera fisikorako espazio 
faltak eragindakoak, adibidez. Tes-
tuinguru horretan, kooperatibako 
gainerako langileak zaindu eta 
artatzeko zailtasunak azalerazi di-
zkigu.

Hala ere, Coop57ren izaera, organo 
eta batzorde politikoetan entita-
tearen zaintza partekatzen duten 
pertsonen zirkuluetan oinarritu-
takoa, erresilienteagoa da horrelako 
egoeretan. Testuingurua gogorra 
izanik ere, antolakunde gisa ikasten 
jarraitzera bultzatu gaitu.

Telelana bideragarria dela iku-
si dugu, eta zuzendu beharreko 
akatsak antzeman ditugu. Hala ere, 
telelana desiragarria den aztertzeko 
dugu. Nola birformulatu lan pro-
duktiboak etxean ixtea? Nola balia-
tuko ditugu horren indarguneak? 
Denbora kudeatzeko askatasuna 
handiagotzen edo joan-etorriak au-
rrezten, adibidez. Zalantzarik gabe, 
telelanak, bere horretan, zaintza-la-
nak kolektiboki gain hartuko dituen 
gizarte-berregituraketarik gabe, 
gizartea are gehiago atomizatzen 
du, eta lan-egoera okertu. Urtebete 
baino gutxiagoan hainbeste aldatu 
den mundu honetan bizitzeko modu 
jasangarria aurkitzea dugu erronka.

BATZORDE FEMINISTA

Telelana:
zer zen ez genekien, eta 
derrigorrezko bihurtu zen

“Telelana bideragarria
dela ikusi dugu,
eta zuzendu beharreko
akatsak antzeman ditugu.
Hala ere, telelana desiragarria
den aztertzeko dugu”
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Udaberritik, Coop57k lotura berezia du Ozeano Barearekin. 
“Luz de Todos” elkar-laguntza eta autogestio komunitarioko 
proiektuaren bidez, kooperatibak San Pablo de Tacaná herriak 
kudeaketa pribatua zuen sare elektrikoa berreskuratzeko lan-
dutako proiektuan lagundu ahal izan du. Coop57 Catalunyak 
Guatemalan hasi eta Mexikon itsasoratzen den Coatán ibaian 
zentral hidroelektriko txiki baten eraikuntza finantzatu du. 
250.000 euroko mailegua L’Olivera Fundazioari egin zaio 
komunitateak kudeatzen duen San Pablo Hidroelektrikaren 
proiektura bideratu dezan.

Ekimena San Pablo de Tacaná-ko herritarrek bultzatu dute 
Centro Autogestionario Solidaridad Área Latina (CASAL), 
L’Olivera, Aiguasol, Tàndem Social eta FETS elkarteekin elkar-
lanean. Beren lurraldean energia-ekoizpena berenganatu 
duten botere ekonomiko eta transnazionalen gehiegikerien 
aurrean, herritar guztien hornidura elektrikoa bermatu nahi 
dute elkarrekin. Hala, komunitateak argindar-zerbitzuaren 
kudeaketa esku pribatuetatik berreskuratu eta argindarra es-
kuratzeko oztopoak kenduko dituzte. Proiektuaren egunerokoa 
ikustera gonbidatu nahi zaituztegu euren webgunean (https://
luzdetodos.com/diariodel-proyecto/).

Ondasun komunen kudeaketa  
komunala berreskuratzea
Proiektuaren helburua komunitateak energia garbia ekoiztea 
eta inguruko lurraldeekin batera energia-burujabetza lortzea 
da. Guztira 393.650 euroko kostua du. Finantzatu ahal izate-
ko, Tacaná udalerriak 50.000 euro jarriko ditu eta San Pablo 
komunitateak 93.650 euro esku-lan eta eraikuntzan. Bestalde, 
Coop57k emandako mailegua 10 urtetan itzuliko da, bi urteko 
gabetasunarekin eta zortzi urteko kapital-itzulerarekin.

“San Pablo de Tacaná,
ia 3.000 metroko altitudean eta
Tacaná sumenditik gertu,
maya mam komunitateko
170 familia biltzen ditu”

‘Luz de Todos’, 
kooperatibagintza eta nazioarteko 
elkartasuna oinarri dituen proiektua

‘Luz de Todos’ kooperatibagintza eta nazioarteko elkartasuna 
oinarri dituen proiektua da eta bere helburua Guatemalako 
San Pablo de Tacaná herrian mini-hidroelektrika bat 
eraikitzea da. Energia-trantsizioa, energia berriztagarrien 
erabilera eta jabetza komunitarioa uztartzen dituen 
Erdialdeko Amerikako lehen proiektua da. Proiektua aurrera 
atera ahal izateko, 164 pertsonak eta zenbait entitatek abal 
mankomunatuak eta berme-funtsari ekarpenak egin dizkiote 
268.800 euro bilduz

NAZIOARTEKO ELKARTASUNA

ekonomia 
eraldatzailea
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Guatemalako San Pablo de Tacaná 
herria, ia 3.000 metrotako altitu-
dera eta Tacaná sumenditik gertu, 
terraza eta basoz osaturiko magal 
aldapatsuetan banatuta dauden 
maya mam komunitateko 170 fa-
miliaz osatua dago. Guatemala 
Latinoamerikako jatorrizko herri gehien dituen herrialdea da, 
15,5 milioi biztanletik % 65 inguru, eta komunitate hau horie-
tako bat da. Zoritxarrez, Guatemala herri indigenen kontrako 
indarkeria eta erailketa gehien duen herrialdea ere bada.

Gaur egun, San Pablo de Tacaná herriak ez du argindar-ener-
gia eskaintzen duen zerbitzurik. Enpresa banatzaileak kobratze 
bidegabeak egin, herritar gehienentzat ia ordainezinak diren 
kuotak jarri eta urtetako gatazken ostean, banatzaileak hor-
nidura etetea erabaki zuen. Zentral hidroelektriko txikia San 
Pablo komunitatearen jabetza izango da akzioen bidez eta 
energia elektrikoa sortu, garraiatu eta komertzializatzeko sor-
tu duten sozietate anonimoaren bidez kudeatuko da. Sozietatea 
Guatemalako ogasun-erakundean dago izen emanda, herrial-
deko legeek ezartzen duten moduan.

1998an, Unión Fenosak irabazi zuen Guatemalako argindar-
zerbitzua pribatizatzeko lehiaketa. Gatazka handiko garaia 
izan zen. 2004an, herrialdeko Konstituzionaltasun Gorteak 
kobraketa bidegabeak egiten ari zirela eta enpresak erabiltzai-
leei 200 milioi euro inguru itzuli behar ziela adierazi zuen. He-
rritarrak, transnazionalaren gehiegikerien aurrean (kobratze 

ilegalak eta etengabeko ete-
nak horniduran), argiaren 
ordainagiriak ez ordaintze-
ko antolatu ziren. Gatazka 
horretan hamaika nekazal-
lider baino gehiago erail 
zituzten. Fenosak Guatema-
la 2012an utzi zuen, baina 
gatazkek aurrera egin zuten 
ENERGUATErekin, banaketa 
egitura berarekin jaso zue-
na. 2018ko maiatzean, San 
Pablo komunitateari argin-
dar-zerbitzua eten zioten 
eta honek, behin-behinean, 
sorgailu diesel bat jarri zuen 
herritarrei argia eskaintzeko 
egunean ordu batzuz.

“Proiektuaren helburua energia
garbia sortzea da komunitateak 

eta inguruko herriek energia
burujabetza izan dezaten”

ekonomia 
eraldatzailea
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Lehen seihilekoan 29 zerbitzu-bazkide 
berri eta 145 bazkide kolaboratzaile sar-
tu dira. Hilabete hauetan emandako fi-
nantzaketaren zenbatekoa 5.879.344,33 
eurokoa da 97 mailegutan.

Pandemiak eragindako krisiari eran-
tzuteko, hainbat erakunderekin akor-
dioak sinatu dira bermeak emateko eta 
kreditua eskuratzeko, hala nola Avalis 
Garantia-Elkartea edo Seira Fundazioa. 
Coop57k eta Seirak antzeko formulak 
landu dituzte iraganean; orain, Covid-
19aren ondorioz diruzaintzako kontin-
gentziak dituzten kooperatiba katalanei 
laguntzeko mekanismo bat jarri dute 
martxan. Avalisekin lortutako akor-

dioari esker, hainbat berme-lerro erabil 
daitezke, krisiak kaltetutako erakun-
deei likidezia emateko eragiketak bar-

ne, lanpostuei eusteko konpromisoa 
hartzen baldin badute. 

Lehen seihilekoan, hiru zerbitzu-bazkide berri eta hogeita bat baz-
kide kolaboratzaile sartu dira. Kreditu-jarduerak sei mailegu batu 
ditu, 347.000 euro guztira. Aldi berean, gabealdiak egin zaizkie 
Covid-19ko krisi soziosanitarioaren eta ekonomikoaren eragina ge-
hien sufritu eta maileguak indarrean zituzten erakundeei.

ESEren jardunaldietan parte hartu da Sevillan, Kordoban, Huelvan 
eta Jérez de la Fronteran, aurrez aurre, eta dagoeneko telematikoki 
Almocita, Algarve eta Sevillako Unibertsitatetik antolatutako espa-
zioetan.

Ekainean abian jarri zen, Coop57 Fundazioarekin batera kanpaina 
hau: “Gazpacho Ijitano: cocinando venceremos a la exclusión so-
cial”. Helburua zera zen: Sevillako Hegoaldeko Poligonoan sukalde 
komunitario baten instalazioa finantzatzea. Arrakastatsua izan zen, 
ia 38.000 euro batu dituzte 400 ekarpen baino gehiago lortuta. La-
nak hasiak dira eta udazkenean sukaldea amaituta egotea espero 
da, makinen erosketa eta ekipazio guztiaren instalatzea barne.

 ANDALUCÍA 83 83 entitate 
bazkide 301301 bazkide 

kolaboratzaile

 CATALUNYA 638638 entitate 
bazkide 28912891bazkide 

kolaboratzaile

Lehen seihilekoan zortzi bazkide kola-
boratzaile berri egin dira.

Seihilekoaren jarduera Coop57 Astu-
ries lurraldeko ESErako tresna era-
bilgarri gisa ikusaraztea izan da. Are 
nabarmenagoa egungo krisi soziosani-
tarioaren eta ekonomikoaren testuin-
guruan.

Hala, aurtengo lan-plana betetzeko 

lan egin da, eragozpenak eragozpen. 
Besteak beste, lurralde-saila zabaltzea, 
barne-prestakuntza, gaurkotasuneko 
gaietan parte hartzea eta inplikatzea 
–pandemiaren kudeaketan militari-
zazioa salatzea, adibidez–. Gainera, 
lankidetzan aritu gara ESSasturies 
esparruan, Asturiasko ekonomia eral-
datzaileko ekimenen sarea.

 ASTURIES 1919 entitate 
bazkide 6363 bazkide 

kolaboratzaile

Lehenengo seihilekoan bost bazkide 
kolaboratzaile sartu dira. Sei maile-
gu berri eman dira, 405.000 euroko 
balioarekin. Gainera, pandemiaren 
ondorio ekonomikoak arintzeko ga-
beziak eta mailegu berriak eman dira.

Lurralde-sailak Zaragozan egin du 
Coop57ko Batzar Orokorra, otsaila-
ren 22an antolatua, lehen seihilekoan 
kooperatiba gisa aurrez aurre egin 

ahal izan den azken jarduera.

Coop57 Aragonen hamabosgarren 
urtebetetzea ezin izan da ospatu; 
aitzitik,ospakizun birtual bat egin da, 
sare sozialen bidez zorion-mezuekin. 
Azkenik, Aragoiko Ekonomia *Solida-
rioa Jardunaldien hogeita bosgarren 
edizioan parte hartu da.

 ARAGÓN 6363 entitate 
bazkide 459459 bazkide 

kolaboratzaile

sailak
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Bost zerbitzu-bazkide eta hogeita bat bazkide kolaboratzaile 
sartu dira 2020ko lehen seihilekoan, eta hiru mailegu eman 
dira, guztira 110.000 euroko balioa dutenak. Covid-19aren 
ondorioz, hainbat gabealdi eskaera egon dira.

Otsailean, Aholku kooperatibak bere gain hartu du Koop57ko 
idazkaritza teknikoa eta atala berrantolatzea adostu da. Aldi 
berean, Coop57ko Batzar Nagusian Kontseilu Errektore berria 
onartu da, eta Jone Etxeberria Agirre aukeratu dute presiden-
teorde. Coop57 Fundazioan Naroa Elortza Gorrotxategi sartu 
da Patronatuko kide gisa.

Olatukoopekin hitzarmen bat egitea onartu da, mutualitate-
funts bat eta abal emaileen sare bat sustatzeko, Coop57ren 
finantzaketa-lerro bat babestu dezaten euskal kooperatiben 
sare horretako bazkide diren erakundeentzat. Coop57 Fun-
dazioarekin, Bizihotsa izeneko erresistentzia- eta elkartasun-
kutxan parte hartu dugu, pandemiak sortutako gizarte-la-
rrialdiaren gorakadari erantzuteko sortua.

     EUSKAL HERRIA 3333 entitate 
bazkide 150150 bazkide 

kolaboratzaile

Lau zerbitzu-bazkide berri eta sei ba-
zkide kolaboratzaile berri sartu dira. 
Hamar mailegu egin dira, guztira 
637.500,000 euro.

Urte hasieran, aurrezkia erakartzeko 
kanpaina bat egin da, eta horren frui-
tuak agertzen hasiak dira. 2020ko le-
hen seihilekoan, bazkide kolaboratzai-
leen ekarpenak 2019ko ekitaldi osoan 
jasotakoen bikoitza izan dira.

ApS ikasleei laguntzeko proiektuaren 
bigarren edizioan parte hartu dugu, 
Espazocoop eta Santiago de Compos-
telako Unibertsitatearekin (USC) lanki-
detzan. Aurrez aurreko hitzaldiak egin 
dira ikastetxeetan: CIPF a Granxa de 
Ponteareas, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 
de Ferrol eta CIFP Ferrolterra. Europa-
rako Banku etikoari buruzko II. Txos-

tenaren aurkezpenean ere parte hartu 
da, USCko Ekonomia Zientzien Fakulta-
tean. Barrura begira, ataleko bi batzar 

egin dira – otsailaren 15ean eta uztaila-
ren 3an –, azken hau telematikoa.

 GALIZA 4444 entitate 
bazkide 153153 bazkide 

kolaboratzaile

 MADRID
Lehen seihilekoan, sei zerbitzu-baz-
kide berri eta lau bazkide kolaborat-
zaile berri sartu dira. Emandako ha-
mazortzi maileguen guztizko balioa 
201.163,84 euro da.

Lehen seihilekoaren egoera kon-
plexuak minimoetara murriztu du 
jarduera presentziala. Zerbitzu-ba-
zkide asko kaltetu ditu Covid-19ak 
eta finantzaketaren gabealdiak edo 
handitzeak eskatu behar izan dituzte. 
Ildo horretan, hitzarmen bat sinatu 
da Avalmadrid garantia-elkartearekin. 
Akordioari esker, proiektu zehatzeta-
rako abalak lor daitezke; aurrerago, 
Madrilgo ESEren proiektuetarako es-
parru-hitzarmena garatzea espero da.

Maiatza amaieran, La Osa super-
merkatu kooperatiboaren finan-
tzaketa onartu du lurralde-saileko 

Kontseiluak, udazkenean ateak irekiko 
dituen ekimena; kontsumitzeko modu 
berri bat da, eta aukerak zabaltzen 
ditu Espainiako Estatuan.

Sosteniblemente 2020 azokan parte 
hartu dugu La Casa Encendidan, eta 

Ecogestiona irratsaioan. Gainera, koo-
peratibarteko lankidetzan aritu gara 
Madrilgo ESErekin   “Finanzas públicas 
para el futuro que queremos” liburua 
idazteko.

9292 entitate 
bazkide 443443 bazkide 

kolaboratzaile

sailak
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2019ko udaberrian, entitate eta jendarteko mugimendu 
ezberdinetako pertsona talde batek topaketa ireki batetara 
deitu zuen Palman, ekonomia eraldatzaileak bultzatzen la-
gunduko zuen finantza-zerbitzuen tresna baten beharrari 
buruz elkarrekin gogoeta egiteko.

40 bat pertsona eta erakunde elkartu zituen topaketa harta-
tik gaur egun Coop57 Mallorca-ren talde sustatzailea eratu 
zen —ofizialki, 2020ko otsaileko batzar nagusian eratua—, 
eta proiektua gizarte-ekonomiako erakundeen artean za-
baltzeko lanari ekin zion. Elkartu zituen topaketa hartatik 
proiektua ekonomia sozial eraldatzaileko entitateen artean 
zabaltzeko lana hasi zen, eta, aldi berean, azterketa, ezta-
baida estrategikoa eta prestakuntza barne-mailan lantzen 
aritu zen.

Pandemiaren eraginak geldialditxo bat suposatu du baina 
berriro ere bultzada hartzen ari da. Orain arte, herrietako 
aurkezpen publikoak (Porreres, Manacro, Esporles), Coo-
p57ko zerbitzuetan interesa duten erakunde eta proiektu 
hasiberriak bisitatzea eta Balear Uhartetako Merkatu Sozia-
laren inguruko harremanak izan dira egindako ekintzak.

Une honetan, Mallorcan, Coop57ko zerbitzu-bazkide diren 
lau entitate daude eta handitzen doa bazkide kolaborat-
zaileen kopurua. Ez dugu eperik ezarrita lurralde-sail bat 
sortzeko, lan-erritmo berak errespetatuz egiten dugu aurre-
ra eta, hala ere, Kataluniako lurralde-sailarekin batera lan 
eginda, bazkideen finantza-beharrei erantzuten diegu.

Lan hori sendotuz, Coop57 Mallorcako lurralde-sail bat sort-
zea, egitura guztiekin, modu naturalean iritsiko den ondo-
rioa izango da. Bien bitartean, ekonomia sozial eraldatzai-
learekin eskuz esku lan egiten jarraitzen dugu.

Coop57 Mallorca
mallorca@coop57.coop

Mallorcan ekonomia 
eraldatzailea artikulatuz 
eta haziz

“Coop57 Mallorcaren sorrera modu 
naturalean iritsiko den ondorioa izango da. 
Bitartean, ekonomia sozial eraldatzailearen 

alde jarraituko dugu lanean”

sailak
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Andalucía [19]

 ❚ Ana Becerra R.  
eta Fernando Cobos B.

 ❚ Gala Dominguez Rodriguez
 ❚ Francisca Quirós Lopez
 ❚ Mª Elena Matos Carmet
 ❚ Alicia Rodriguez Rico
 ❚ Joel Marti Melero
 ❚ Laura Armesto Luque
 ❚ Hector Bautista Sala
 ❚ Raquel Sólis C.  
eta Clara Álvarez Muñiz

 ❚ Eva Guerrero Quintero
 ❚ Silvia Bellón Sánchez
 ❚ Juan S. Fernández P.  
eta Antonia Lozano D.

 ❚ Luisa Osuna Saraza
 ❚ Luis Ocaña Escolar  
eta Elsa Ocaña Millán

 ❚ Cristina Guisado Cañestro
 ❚ José Manuel Betanzos M.  
eta Layla Betanzos E.

 ❚ Mª Dolores López Moreno
 ❚ Julio Moratalla Gallardo
 ❚ FonRedess

Catalunya [142]

 ❚ Farnanda Salvador Gómez-
Grandoli

 ❚ Josep M. Tur Mejide  
eta Joan Tarrida Bellver

 ❚ Fernando Ripoll Lafuente
 ❚ Miquel Arasa Aguirre
 ❚ Adrià Soler Gil
 ❚ Marc Pascual Ullod
 ❚ Nuria Farriols Hernando
 ❚ Manuel Garcia Vara
 ❚ David Picó Amador
 ❚ Núria Casellas Alvarez
 ❚ Mª Antonia Bogoñez A.  
eta Maria Rivero G.

 ❚ Victoria Porthe Porthe
 ❚ Laura Llargués Batllo
 ❚ Josep Ma Corbera Clavería
 ❚ Maria Dolors Serra Serra
 ❚ Josep Ma Alabern Roig-Serra
 ❚ Aina Pi Sánchez
 ❚ Jordi Solé V.  
eta Montserrat Vilarmau Z.

 ❚ Montserrat Vilarmau Zanuy
 ❚ Maria Mas M.  
eta Bernat Castellvi M.

 ❚ Agustí Crominas i C.  
eta Rosa Mª Murtra

 ❚ Carles Gala Muñoz  
eta Lucas Gala Muñoz

 ❚ Gil Erra i Gil
 ❚ Agnes Escurriola Aragonés
 ❚ Pau Espin Pedrol
 ❚ Francesc A. Martínez M.  
eta Luz Mª Muñoz

 ❚ Sergi Salavert Fernández
 ❚ Marta Terrassa Vivern
 ❚ Nico Duran Gurnsey
 ❚ Mireia Salazar G.  
eta Carlos Ruiz Ramos

 ❚ Enric Cordoba Mula
 ❚ Rosana Lubelza Roca
 ❚ Elia Torrescasana Martínez
 ❚ Marta eta Raquel Rubí Curco
 ❚ Rogelio Hoyos G.  
eta Elvira Rovia R.

 ❚ Laura Lascorz Fernández
 ❚ Ramon Pallarols Vidales
 ❚ María Antonia Fuster Roca
 ❚ Mª Jesus Montesinos Sánchez-Elvira
 ❚ Carlos López Alvarez
 ❚ Aline Gael Ortiz
 ❚ Maritza Buitrago Rave
 ❚ Jordi Armengol Florensa
 ❚ Antoni Pallicer Mateu
 ❚ Núria Caba Calbet
 ❚ Eva Santaularia S.  

eta Carles Miralles T.
 ❚ Federación Comarcal  CGT del 
Baix Llobregat

 ❚ Mª Pilar Ingrid Cobo Palacios
 ❚ Daniel Cayuelas Navarro
 ❚ Elisabet Julià Verdaguer
 ❚ Anna Redorta Aguilà
 ❚ Oscàr D. Delgado Hernàndez
 ❚ Magdalena Jaume A.  
eta Enrique López de H.

 ❚ Mia Galeote Perramon
 ❚ Israel Falco Martínez
 ❚ Lidia Guim Garriga
 ❚ Eduardo Moreno Gabriel
 ❚ Miguel Serra Sanso
 ❚ Albert Fontanals Lopez
 ❚ Laura Santos Riocerezo
 ❚ Eduard Casanovas Sirvent
 ❚ Sonia Camallonga G.  
eta Sergio Yanes T.

 ❚ Estel·la Marcos Faura
 ❚ Elna Sans i Narbona
 ❚ Mª Lluïsa Berdun Ortiz
 ❚ Daniel Capella Marzo
 ❚ Marc Barbens San Martin
 ❚ Joan Sans Narbona
 ❚ Pere Tres Escorihuela
 ❚ Marti Monfort Morillo
 ❚ Anna Bourgeois Guerau de 
Arellano

 ❚ Arnau Omedes Hervas
 ❚ Eulàlia Reguant Cura
 ❚ Albert Turon Vilaseca
 ❚ Laura Santa Cruz Parilla
 ❚ Mª del Angels Alasa F.  
eta Mar Barrilero A.

 ❚ Elvira Martinez Duro
 ❚ David Amigó Madinaveitia
 ❚ Felisa Gamón Palomera
 ❚ Elia Domenech Marsal
 ❚ Cristófol Pagès Puig
 ❚ Guifré Bombilà Murillo
 ❚ Julia Granell Barberá
 ❚ Magdalena Mirabet Cucala
 ❚ Carlos Cornejo R.  
eta Mª Cristina Moix S.

 ❚ Claudia Díaz Aubalat
 ❚ Berta Capella Marzo
 ❚ Ricardo Collado Garuz
 ❚ Pau Domenech Cardona
 ❚ Imanol Becera V.  
eta Thais Mancho H.

 ❚ Silvia Rodriguez Rodriguez
 ❚ Ylenia Morros Devant
 ❚ Silvia Espurz Peiret
 ❚ Maria Valls Gomez
 ❚ Aranzazu Cana Moya
 ❚ Alexandre Ginesta Bartomeu

 ❚ Aina Tella Arbos
 ❚ Jaume Alcaniz Solanas
 ❚ Berta Masramon Carreras
 ❚ Anna Llovera Lloveras
 ❚ Larissa Brena de Carvalho 
Santos

 ❚ Sabina Cid Xutgla
 ❚ Mercedes Ros D.  
eta Mª Ester Conde Melùs

 ❚ Jaume Grau Lopez
 ❚ Gerard Mari Roig
 ❚ Jaume Safont Queralt
 ❚ Diego Perez San Martin
 ❚ Joan Gol Orfila  
eta Eva Alberich Bertran

 ❚ Gema Matas Heredia  
eta Felipe A. López C.

 ❚ Tomas Padrosa Cervera
 ❚ Anna Sererols Viñas
 ❚ Ferran Romea Rosas
 ❚ Maria Dolors Marti Solà
 ❚ Núria Alcodori Peris
 ❚ Bet Bàrbara Sirera
 ❚ Ana Rodet Iraola
 ❚ Ariadna Montcusí M.  
eta J. M. Montcusí P.

 ❚ Jordi Vilamajó Garcia
 ❚ Marc Cortiella Sebatià  
eta Mercedes Rodriguez M.

 ❚ Eduard Torres Serrano  
eta Cristina Pereiro Mariño

 ❚ Arnau Gil Mora
 ❚ Mirella Cortès Gès
 ❚ Laura Ibañez Esquius
 ❚ CASAL- La Rioja
 ❚ Asociación El Colletero
 ❚ Mònica Garcia Llorens
 ❚ Carlos Guardingo Salvadó
 ❚ Oriol Badia Solé
 ❚ Carlos Moliner Abós
 ❚ Oriol Bel Sambola  
eta Laura Ganzer Justic

 ❚ Antonio Vilches P.  
eta Virtudes Valeiras V.

 ❚ Laura Garcia Gallofré
 ❚ Conxita Olivé i Ramon
 ❚ Mª Rosa Llorens E.  
eta Antoni Garcia F.

 ❚ Inmaculada Roura Palay
 ❚ Elia Mill Rius
 ❚ Jordi Ginestet S.  
eta Anna Vilalta Arango

 ❚ Albert Carames Boada
 ❚ Roberto Dominguez del Pino
 ❚ Aitor Auz Gómez  
eta Nuria Hernández Benit

 ❚ Barbara Schmitt
 ❚ Maria Carmen Murias Bustelo

Euskal Herria [21]

 ❚ Benat Garaio Mendizabal
 ❚ Marcos A. Ruiz Arellano  
eta Ruth Gonzalez S.

 ❚ Haritz Pérez Martínez
 ❚ Inge Irazustabarrena Murgiondo
 ❚ Xabier Landabidea Urresti
 ❚ Naiara Retegi Lekuona
 ❚ Jon Las Heras Cuenca
 ❚ Pablo Mauleon Giraldo
 ❚ Iñaki Zarandona Elorrieta
 ❚ Argibel Euba Ugarte
 ❚ Arianne Kareaga Irazabalbeitia
 ❚ Andoni Mikelarena Urdangarin
 ❚ Alejandro Martinez Gonzalez
 ❚ Gorka Salces Alcalde
 ❚ Amaia Muñoa Capron-Manieux
 ❚ Aiora Mujika San Sebastian
 ❚ Nora García Zaldua
 ❚ Joaquín Aguirrezabalaga Es-
pinosa

 ❚ Francisco José Díaz Moreno
 ❚ Ricardo Usategui Uriarte
 ❚ Maialen Aranburu Zinkunegi

Galiza [6]

 ❚ Eliana Bouzas Collazo
 ❚ Margarita Maria Ledo Andion
 ❚ Noa Insua Amigo
 ❚ Susana Peña Liaño
 ❚ Cristina Rodriguez Arroyo
 ❚ Francisco Alonso Touceda

Aragón [5]

 ❚ Jose Luis Padilla Vilanova
 ❚ Mª Lluisa Moles Castán
 ❚ José González Bonillo
 ❚ Mª Isabel Ruiz C.  
eta Raul Lombarte C.

 ❚ Roberto Martínez Catalán

Asturies [8]

 ❚ Carlos Garcia Alvarez
 ❚ Mª Isabel Rodríguez Sobrino
 ❚ Antonio García M.  
eta Mar Llenderozos P.

 ❚ Margarita Llorente Herrero
 ❚ Teodoro Guantes Delgado
 ❚ Hector Manuel Ovide Garcia
 ❚ Celia Serrano Laguna
 ❚ Francisco Rodriguez Martinez

BAZKIDE
KOLABORATZAILE BERRIAK

Madrid [15]

 ❚ Mateo Pozo Velazquez
 ❚ Marta Solorzano Garcia
 ❚ Antonio Fco Rodríguez Matas
 ❚ Inmaculada Rairez Gata
 ❚ Eduardo Garcia-Valdecasas 
Tenreiro

 ❚ Monica Somacarrera M.  
eta Javier Terrón R

 ❚ Javier Terrón R.  
eta Monica Somacarrera M.

 ❚ Rosa Bautista Garcia

 ❚ Marcos Velar Rios
 ❚ Lidia López de la Oliva Sanz
 ❚ Fco. Javier Rubio A.  
eta Laura Muñoz Ibañe

 ❚ Marta Cazorla Rodriguez
 ❚ Mª del Carmen Bengoechea 
Bernal

 ❚ José Roncero Siles
 ❚ Gema Ramiro Pumar

País Valencià [3]

 ❚ Mar Rodriguez Molina
 ❚ Juan José Rovira Escutia
 ❚ Maria Valenzuela Aparicio
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[Andalucía] 
3 entitate bazkide berri

DERECHOS DEL SUR

Sevillan kokatutako abokatuen 
kooperatiba andaluziarra, 

hainbat bulego kolektibotan pilatutako 
esperientziatik sortua. Proiektua modu 
demokratikoan eta profesionalean ku-
deatzen da, humanismoa eta hurbiltasu-
na lehenetsiz beti, abokatu-enpresa han-
dietan ez bezala.
https://derechosalsur.coop

ACCIÓN POLITEIA

Lankidetza politikorako eta he-
rritarren arteko lankidetzarako 

erakunde soziala. Gizartea eraldatzen 
lagundu nahi du, ekonomiaren gizarte-
balioak proiektatuz eta demokrazia 
eraikuntza zibikoko prozesu gisa be-
rretsiz. 
https://accionpoliteia.blogspot.com

CLUB NATACIÓN  
LOS BARRIOS

Los Barrios udalerrian (Cadiz) 
eta Campo de Gibraltar 

eskualdean kirola sustatu nahi duen 
elkartea, igeriketa bereziki. Adin 
guztietako erabiltzaileei zuzenduta 
dago, haurtxoetatik hasi eta adineko 
jendearengana arte.
https://www.cnlb.es/

[Catalunya]
29 entitate bazkide berri

ESPAI AMBIENTAL 
COOPERATIVA, SCCL  

Hamabost urtetik gorako 
esperientzia duten iraba-

zi-asmorik gabeko langileen kooperati-
ba. Hiri-trantsizio ekologikorako lan 
egiten du, alderdi soziala duten proiek-
tu komunitarioak garatuz.
https://espaiambiental.coop

LA PERA  
COMUNICACIÓ, SCCL

Irabazi-asmorik gabeko koope-
ratiba da, ikuspegi feministadu-

na, eta ikus-entzunezko, komunika-
zioko, kultura-kudeaketako eta kazeta-
ritzako hiru bazkide profesionalek 
osatzen dute. Edukiak eta kanpainak 
sortzeko zerbitzuak, web-garapena, ar-
gazkilaritza, ikus-entzunezkoak... es-
kaintzen ditu.
https://lapera.coop

COOPERASEC

Bartzelonako Poble-Sec au-
zoan kooperatiba-proposa-

men bat sortu nahi duten pertsonent-
zako informazio-gunea. 2011n sortu 
zen, auzo asanbladako batzorde gisa, 
ekonomia eraldatzailetik egungo siste-
ma ekonomikoaren alternatibak erai-
kitzeko.
http://cooperasec.barripoblesec.org

L’ENGRANATATGE, 
ATENEU POPULAR

Bartzelonako Ateneu Popular 
de la Marina-Zona franca elkar-

tea auzoko elkarte-sarea garatzen eta 
koordinatzen laguntzeko topagunea da. 
Proiektu autogestionatu gisa lan egiten 
du, auzotarren ekarpenekin.
https://ateneuengranatge.com

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDEA

Erakundeak gizarte-baz-
terketako egoeran dauden 

edo bazterkeria jasateko arriskuan dau-
den haur eta gazteen eta haien familien 
gizarteratzea sustatu nahi du, Katalu-
niako eskubide osoko herritar gisa har-
tuz. Eragindako gizabanakoen eta kole-
ktiboen erresilientzia eta sustapen pert-
sonaletik abiatuta lan egiten du.
https://www.fundacioidea.net

NOUSOL, ONG

Irabazi-asmorik gabeko 
elkartea, 2008an Gironan 

eratua. Nazioarteko elkartasun indepen-
dente eta parte-hartzailean jarduten du. 
Boluntariotza aldaketa sozialaren eragi-
le gisa sustatu nahi du.
https://www.nousol.org

LA SOLL

Tàrregan kokatutako elkartea, 
sinergiak sortzeko, espiritu kri-

tikoa sustatzeko eta eztabaida eraikit-
zaile eta proaktiboa sortzeko topagune 
bat eskaini nahi duena, proiektu auto-
gestionatu eta kooperatibo baten bidez. 
Taberna bat dauka terrazarekin, eta, 
Covid-19aren garaian, tabernaren ku-
deaketa lehiaketa publikoan eskaini du, 
toki-mailan elkarri laguntzeko.
https://lasoll.wordpress.com/ 

REBOST MOLSA

Katalunia osoan zehar 
zabaldutako auzo-denden 

kooperatiba da. Sareak elikagai 
agroekologikoak, elikagai-osagarriak, 
garbiketa-produktuak eta kosmetika 
jasangarriak eskaintzen ditu. Terapia 
naturalen zerbitzua ere badu zenbait 
establezimendutan.
https://molsa.bio/ 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ARED

Gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonen gizarteratzea 

eta laneratzea lortzeko lan egiten du, 
batik bat espetxeetatik eta gizarte-zer-
bitzuetatik etorritako emakumeena. 
Hogeita bost urte dira Katalunian gizar-
te-bazterketaren aurka borrokatzen ari 
dela.
https://www.fundacioared.org/ 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128

Bartzelonako Maresme 128 Jabeen Er-
kidegoak bultzatu du erakundea, eta to-
kiko energia-komunitate gisa jardutea 
du helburu. Ingurumen-, gizarte- eta 
ekonomia-onurak bermatu nahi ditu, 
trantsizio energetikoaren ikuspegitik, 
finkako 46 bizikidetza-unitateetatik hi-
ruren bidez.

L’ENLLAÇ DE L’EBRE

Kooperatiba agroekologikoa da, 
eta zubi lana egiten du Katalu-

niako Ebre lurraldeko ekoizle agroeko-
logikoen eta kontsumitzaileen artean. 
Nekazariak duindu nahi ditu eta kon-
tsumo arduratsurako sarbidea erraztu, 
elikadura-subiranotasuna bermatzeko.
https://somebre.org/ 

ENTITATE
BAZKIDE BERRIAK  
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TORRE DE LA SAGRERA

Kudeaketa komunitarioko 
partaidetza-espazioa. Bartze-

lonako La Sagrera auzoko garapen eta 
aberastasun sozial eta kulturala sustatu 
nahi du. Auzotarren ekipamendu-beha-
rrei erantzuten die eta herritarren par-
te-hartzea sustatzen du.
https://torrelasagrera.org

VOLTES, SCCL

Arkitekturako eta hirigin-
tzako kooperatiba, gizartea 

eraldatzeko tresna gisa. Bioeraikuntza 
eta jasangarritasuna, birgaitzea, egiten 
ditu, gizarte-habitat eraikiaren kon-
tziente izanik. Hirigintza inklusiboa 
sustatu nahi du, eraldaketa kolektiboari 
irekia, eta material naturalen bidezko 
instalazio jasangarri berritzaileak.
https://voltes.coop

COORDINADORA 
D’ENTITATS LLEIALTAT 
SANTSENCA

Auzo-erabilera kooperati-
boetarako eta herri-kultura-

rako espazioa, Bartzelonako Sants au-
zoan kokatua. Irabazi-asmorik gabeko 
entitatea, auzotarrek eta kolektiboek 
osatua eraikinari bizia emateko, auzo 
horretako lehen kooperatibetako bat 
izan zena XIX. mendearen amaieran.
https://www.lleialtat.cat

ASOCIACIÓN POPULAR 
DE VENDEDORES 
AMBULANTES DE BCN

Bartzelonako manteroen 
sindikatua, borroka migrat-

zailean, arrazismoaren kontrakoan eta 
bizitza duin baten alde elkartuak. Onli-
ne dendan eta aurrez aurreko “top 
manta”n taldeak diseinatzen eta egiten 
duen arropa saltzen du. Covid-19ak sor-
tutako pandemiak eragindako konfina-
mendu-garaian, osasun-babeserako 
materiala eskaini du Kataluniako ospi-
taleetarako.
https://manteros.org

PATI BLAU LLIBRES

Cornella de Llobregateko libu-
ru-denda kooperatiboa, hiria-

ren gune historikoan kokatua. Adin 
guztietarako literatura-aukera zabala 
eskaintzen du. Kultur jarduerak eta 
irakurketa sustatzeko jarduerak egiten 
ditu.
https://www.instagram.com/patiblaullibres

ASSOCIACIÓ  
ENLLAÇ MUSICAL

gueresen sortu eta musika 
klasikoa sustatu nahi 

duen ganbera-orkestra, bai Empordan 
eta Kataluniako lurraldean, bai 
nazioartean.
https://orthemisorchestra.com

INCOD ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, SCCL

Hogei urte baino gehiagoko esperientzia 
du Mataróko kooperatiba honek, eta 
hainbat sektoretako produktuak iden-
tifikatzeko, monitorizatzeko eta euren 
trazabilitatea egiteko software-soluzioak 
eskaintzen ditu: elikadura, osasuna, far-
mazia, logistika, automobilgintza, etab.
https://www.incod.es/ca/qui-som

INSTITUCIÓ ESCOLAR 
SANT JORDI

Vilassar de Dalteko eskola 
kooperatiboa, 1996an 

sortua, eskolaurretik hasi eta DBH 
amaitu arte eskolak ematen dituena.
https://www.iesantjordi.org/ 

ASSOCIACIÓ SELVANS

Irabazi-asmorik gabeko 
erakundea da, eta baso-

ondare bereziena eta natura-balio han-
dienekoa, basoen “gune zaharra”, 
kontserbatzeko lan egiten du. Katalu-
nian gutxienez baso-azaleraren % 5 
okupatzea nahi du, gizartearen erant-
zukidetasun- eta inplikazio-mekanis-
moen bidez, batez ere lurraldearen 
zaintzan.
https://selvans.ong

CA LA GÜELLA

Bartzelonako Poblenou auzoko 
gune gastronomiko kooperati-

boa. Ca La Güella sukaldaritzako 
proiek tu kooperatiboa da, bizilagunei 
irekia, auzoan egoitza duten, lan egiten 
duten edo egunero bertan bizi diren 
pertsonentzako etxea.
https://www.facebook.com/CooperativaCa-
LaGuella

LA CANÍBAL, SCCL

Irabazi-asmorik gabeko lan 
elkartuko kooperatiba gisa an-

tolatutako liburu-denda, eraldaketa 
erradikalari lagundu nahi diona: jomu-
ga antikapitalista, (trans)feminista eta 
deskolonizatua.
https://lacanibal.net

LA FEIXA

Mataroko supermerkatu koope-
ratiboa, 2020an ateak irekiko 

dituena eta tokiko produktuak eta pro-
duktu agroekologikoak eskainiko di-
tuena. Hiru bazkide mota izango ditu: 
kontsumitzaile aktiboak, kontsumitzai-
leak eta kolaboratzaileak, proiektuan 
hainbat motatako inplikazio-maila 
izango dutenak.
https://lafeixa.cat

ASSOCIACIÓ SEBA

Associació Serveis Energètics 
Bàsics Autònoms elkarte iraba-

zi-asmorik gabeak sistema fotovol-
taikoak instalatzen, mantentzen eta 
kudeatzen ditu. Eguzki-energia fotovol-
taiko autonomoa duten landa-eremuko 
lehen elektrifikazio-programen erabilt-
zaileei aholkuak emateko beharrari 
erantzuteko sortu zen.
https://seba.es/ca

EL LOKAL

Associació Cultural el Raval 
1987ko urrian sortu zen. Ate-

neu Llibertari del Poble-Sec-eko kideek 
eta Chinoko auzokideek espazio bat ire-
ki zuten Bartzelonako erdigunean, 
proiektu berriak sortzeko eta esperi-
mentatzeko, borroken eta erresisten-
tzien topagune gisa, eta material alter-
natiboak eta kultura libertariokoak 
saltzeko eta banatzeko bitarteko gisa.
https://ellokal.org

L’ECONOMAT SOCIAL

Kultura autogestionatua eta 
kontsumo arduratsua sustatzen 

duen lan-kooperatiba. Sants auzoan 
dago, La Borda etxebizitza-kooperatiba-
ren lokaletan. Elikagai, garbiketa edo 
kosmetikako produktu ekologikoak es-
kaintzen ditu.
https://leconomat.queviure.cat

CERVESA  
ESTRELLA NEGRA

Estrella Negra garagardo-kooperatiba 
izaera libertarioko hainbat kolektibo-
tako kideek osatzen dute. Bere artisau-
garagardoa modu tradizionalean egiten 
da. Ez dago pasteurizatuta, eta olo mal-
teatu (malta-alea), lupulu, legamia eta 
ur mota desberdinekin egiten da.

ENTITATE BAZKIDE BERRIAK 
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FUNDACIÓ VIDABONA

El Camí ibilbidea 
ezartzen laguntzeko eta 

Vidabonako El Camíren adarretik 
(Ripollès) eta El Negre aterpetxe eta 
jarduera-zentrotik ibilaldi kulturalak 
kudeatzeko bultzatua. Gida-zerbitzuak, 
ikus-entzunezko materialen edizioa, 
prestakuntza-tailerrak... egiten ditu. 
Kultura katalana errotzearen balioak 
sustatu nahi ditu.
https://www.elcami.cat 

TERRITORI DE MASIES 
COOP, SCCL

Irabazi-asmorik gabeko koo-
peratiba mistoa, nekazari-

tzakoa, zerbitzuetakoa eta kontsu-
mokoa. Solsonés hegoaldeko lurral-
dearen nortasuna balioetsi eta 
kontserbatu nahi du, eta dauden 
hainbat ekimen (kulturalak, enpresa-
koak, elkartekoak) elkartu, koordina-
tu eta sustatzeko gune izan nahi du, 
jarduera errazteko eta berriak sustat-
zeko.
https://territoridemasies.cat/coop-de-terri-
tori/

[Euskal Herria]
5 entitate bazkide berri

OLATUKOOP

Ekonomia sozial eraldatzaileko 
enpresek, elkarteek, erakun-

deek eta kooperatibek osatutako sarea. 
Partaideen arteko elkartasuna, gizar-
tearen ongizatea eta haien jarduera 
ekonomikoak guztion onerako egiten 
duen ekarpena dira helburu parteka-
tuak.
https://olatukoop.eus

ETXEKIDE S.COOP

Erakundeak adinekoentzako, 
50 urtetik 70 urtera arteko jen-

dearentzako, elkarlaneko etxebizitzen 
proiektu kooperatiboa garatu nahi du. 
Bizitzaren etapa honetan independen-
teak izateko modurik onena dela uste 
dute, baina lankidetza, konpainia eta, 
hala badagokio, proiektua partekatzen 
duten pertsonen lagunarteko laguntza 
kontuan hartuta.
http://www.etxekide.org

BIRA PRODUZKIOAK 
KOOP.ELK.TXIKIA 

Hernanin kokatutako koopera-
tiba honek diseinuko eta ikus-

entzunezko zerbitzuak eskaintzen 
ditu, hala nola gertaeren jarraipena, 
erreportajeak, spotak eta bideoak, do-
kumentalak, fikzioa, animazioa, drone 
bidezko grabazioak, irudi korporati-
boaren diseinua, ilustrazio editoriala 
eta teknikoa.
https://biraprodukzioak.eus

DEUSTUKO 
HERRITARREN TXOKOA

Deustuko Herriko Taberna 1987an sor-
tutako proiektua da, Deustuko ezker 
abertzalearen elkargunea. Gaur egun, 
hainbat kolektiboren bilgune bihurtu 
da, kultura-, gizarte- eta politika-es-
kaintzari protagonismoa emanez.

373 ABOKATUAK,  
KOOP.ELK.TXIKIA.P.

Hernaniko kooperatiba 
da, gizarte-erakundeei 

zerbitzu juridikoak eskaintzen dizkie 
eta preso politikoekin zein gizarte-
mugimenduekin lan egiten du. Halaber, 
aholkularitza juridikoa ematen du 
ekonomia sozial eraldatzaileko 
proiektuetan.

[Galiza]
4 entitate bazkide berri

TRES FUCIÑOS, 
SOC. COOP. GAL.

Galiziako bertako zerri 
zelta ekoizle txikien koo-

peratiba. 2016an sortu zen, eta gaur 
egun hamaika ekoiztetxe ditu Galizia 
osoan. Landa-ingurunean aire zabale-
ko hazkuntza-ustiapen tradizionalak 
egiten ditu.
https://tresfucinos.gal

AS LILANDEIRAS,  
SOC. COOP. GAL.

Pontevedra eta Bueuko emakumeek 
sortutako matxismoaren aurkako koo-
peratiba. Prestakuntza eta berdintasun-
planak egiten ditu, eta indarkeria ma-
txistak prebenitzeko lan egiten du.

ASSOCIAÇOM  
SEMENTE COMPOSTELA

Galegoz irakasteko 
eskola, irabazi-asmorik 

gabeko gizarte-ekimena. Pedagogia 
sortzailea egiten du Santiagon, eta 
bertan hiru ikastetxe ditu.
https://sementecompostela.com 

LENTO,  
SOC. COOP. GAL.

Ogia eta artisau-gozogintza ekologikoa 
ekoizten dituen lan-kooperatiba, pro-
duktuak Galizia eta Asturiasen eskain-
tzen dituenak.

[Madrid]
2 entitate bazkide berri

SILVESTRINA

Bizitzaren zaintzan oi-
narritutako hiri- eta lu-

rralde-ereduei lotutako berrikuntza te-
knozientifikora bideratutako kooperati-
ba. Hirigintza, arkitektura eta lurral-
dearen eta ondarearen defentsa lantzen 
ditu (bideak, paisaiak...).
https://silvestrina.es

OBSERVATORIO  
PARA UNA CULTURA  
DEL TERRITORIO

Landa-eremuan, agroeko-
logian eta elikadura-subi-

ranotasunean erreferente gisa lan egi-
ten duen erakundea. Ekintza-hausnar-
keta-ekintza metodologia erabiltzen 
dute, Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea-
ren (IAP) barruan, funtsezkoa baita to-
kiko testuinguru zehatzetara egokitu-
tako alternatiba errealak eraikitzeko.
https://observatorioculturayterritorio.org/
wordpress

ENTITATE BAZKIDE BERRIAK 
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ANDALUCÍA > 67.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

50.000  € 
84 hilabetetan ordaintzeko

AND141 2008 urtean eratu zen Sevillako Polígono Sur 
auzoan, Espainiako Estatuan desberdintasun handiena bizi 
duten gunean, adin txikikoen, gazteen eta helduen gizarte-
ratzea sustatzeko. Arrazakeriaren, ijitoen aurkako diskrimina-
zioaren, bazterkeriaren, familia-desegituraketaren eta langa-
beziaren gurpil zoroarekin amaitzea dute helburu. Maileguari 
esker, sukalde industrial komunitariorako makineria eta eki-
pamendua erosiko dira, eta lokala araudira egokitzeko lanak 
ere, zati batean, ordainduko ditu.

CASA FÁRFARA, MATÍAS  
P. RUIZ ANTEQUERA

17.000  € 
66 hilabetetan ordaintzeko

AND142 Permakultura-proiektu honek tokiko haziak be-
rreskuratu eta elikadura-burujabetza sustatu nahi ditu. Mai-
leguari esker, “Casa Fárfara” birgaitu eta egokituko da, Anda-
luziako Alpujarran, eta bertan eskainiko dira agroekologia eta 
permakulturari buruzko prestakuntza. 

CATALUNYA > 1.688.159,22 €
GRAMAGRAF, 
SCCL

220.000 € 
48 hilabetetan ordaintzeko

CAT1777 Arte grafikoen inprenta hau kooperatiba modura 
eratu zen 1985ean. Offset inprimatze-makinekin lan egiten du, 
baita makina digitalekin ere, formatu handikoetarako, mozketa 
eta akaberatarako zerbitzua eskaintzeko. Mailegua zirkulatzaile- 
eta altxortegi-beharrizanetarako erabiliko da.

DIVA REPARACIONES, 
SCCL

35.273,58 € 
79 hilabetetan ordaintzeko

CAT1781 Etxebizitzetan konponketak, eraberritzeak eta 
mantentze-lanak egiten dituen kooperatiba da. Maileguari esker 
jarduera bera eraldatuko da; autonomo-taldea izatetik jarduera 
kooperatibizatzera pasako dira.

INSERCOOP, 
SCCL

70.743,59 € 
24 hilabetetan ordaintzeko

CAT1782 Gizarte-ekimeneko sozietate kooperatibo hau 
1997an eratu zen Bartzelonan, eremua anitzeko profesionalek 
sustatuta. Lan-munduratzeko beharrizana duten pertsonei ahol-
kularitza eskaintzen diete. Mailegua zirkulatzaile- eta altxortegi-
beharrizanetarako erabiliko da.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
84 hilabetetan ordaintzeko

CAT1784 Telekomunikazioetarako operadore honek Internet 
zerbitzua irisgarri egiten du landa-eremura edo konexio prekarioa 
duten guneetara. Maileguari esker, Vallseko lokal berria egokitzeko 
lanak ordainduko dira.

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 30.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

CAT1786 Giza eskubideen defentsarako zentroa, elkarte ho-
nek eskubide zibil eta politikoak defendatzen ditu, baita indarkeria 
instituzionala salatu ere, politika publikoetan aldaketak bultzatze-
ko. Maileguari esker, Bartzelonako Sants auzoan kooperatibak La 
Comunalen duen lokala egokitzeko lanak finantzatuko dira.

COLLA CASTELLERA 
XIQUETS DE REUS

87.433,18 € 
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1787 Castellers talde hau pasa den mendeko 80ko hamarka-
dan eratu zen. Castellers kategorien artean, gama altuko taldea da, eta 
bederatzi pisuko dorreak egitea lortu dute. Mailegua zirkulatzaile- eta 
altxortegi-beharrizanetarako erabiliko da.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
48 hilabetetan ordaintzeko

CAT1788 Telekomunikazioetarako operadore honek Internet 
zerbitzua irisgarri egiten du landa-eremura edo konexio prekarioa 
duten guneetara. Maileguaren bidez, zuntz optiko zerbitzuan alta 
ematen duen erabiltzaile berrien kanpainarekin lotutako gastuak fi-
nantzatuko dira.

FORMACIÓ 
I TREBALL

100.000 € 
96 hilabetetan ordaintzeko

CAT1793 1986an eratutako fundazio honek gizarte-bazterketa 
egoeran egon edo arriskuan dauden kolektiboak lan-munduan 
txertatzeko zerbitzuak eskaintzen ditu. Maileguaren bidez, “D’ins” 
ostalaritzako eskolako sukaldea berritu eta handiagotuko da, 
lokalean bertan kokatuta.

L’OLIVERA, 
SCCL

80.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

CAT1795 Gizarteratze-proiektuetarako kooperatiba honek 
mahastiak eta olibondoak landatzen ditu, eta ardo eta olioak osa-
tu, Vallbona de les Monges udalerrian. Gizarte- eta lan-mundura-
tze proiektua eta agroekologia uztartzen ditu, baita landa-eremua 
suspertu eta sareko lana sustatu ere. Maileguaren bidez, Covid-
19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-tentsioak 
finantzatuko dira.

Epe labur eta luzeko 
inbertsiomailegua 

1.856.159,22 €

2020ko 1. SEIHILEKOA

140 MAILEGU EMAN DIRA

GUZTIRA:  7.700.008,17 €
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FILIGRANA 
PRODUCCIONS 360, SCCL

20.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

CAT1796 Ikus-entzunezko ekoiztetxe kooperatiba honek ar-
gazkilaritza, diseinu grafiko, bideo eta komunikazio-zerbitzuak 
eskaintzen ditu. Maileguaren bidez, Covid-19aren krisi sozioeko-
nomikoak eragindako altxortegi-tentsioak finantzatuko dira.

APINDEP RONÇANA, 
SCCL

27.186 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

CAT1798 Gizarte-izaerako kontsumo- eta erabiltzaile-koo-
peratiba hau irabazi asmorik gabekoa da. Menpekotasunaren 
arretarako zerbitzuak eskaintzen ditu. Aniztasun funtzional eta 
familiarreko pertsonek osatzen dute. Maileguaren bidez, Covid-
19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-tentsioak 
finantzatuko dira.

SOM CONFORT SOLAR, 
SCCL 

30.000 € 
42 hilabetetan ordaintzeko

CAT1799 Energia berriztagarrien kooperatiba honen helburua 
da trantsizio energetikoaren eta ingurumen-jasangarritasunaren 
alde lan egitea. Maileguaren bidez, Covid-19aren krisi sozioekono-
mikoak eragindako altxortegi-tentsioak finantzatuko dira.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE

20.000 € 
30 hilabetetan ordaintzeko

CAT1801 Terres de l’Ebreko musika tradizionala eta musika 
garaikideak zabaldu, ikertu eta osatzeko lan egiten duen entitatea 
da. Maileguaren bidez, Maria Arnal eta Marcel Bagés musikarien 
lan berria finantzatuko da. Coop57k finantzatu zituen bikote ho-
nen aurreko bi lanak.

HANDYTEC, 
SCCL

30.000 € 
42 hilabetetan ordaintzeko

CAT1802 Energia aurreztu, deszentralizatu eta sortzeko tek-
nologia berriak instalatzen dituen kooperatiba da. Partikularren-
tzat, administrazioarentzat, enpresa eta ostalaritzarentzat egiten 
du lan. Maileguaren bidez, Covid-19aren krisi sozioekonomikoak 
eragindako altxortegi-tentsioak finantzatuko dira.

LA FUNDACIÓ 
PRIVADA L’OLIVERA

250.000 € 
108 hilabetetan ordaintzeko

CAT1803 L’Olivera kooperatibaren fundazioa da, Vallbona 
de les Monges udalerrian kokatuta. Maileguaren bidez, zentral 
hidrauliko txiki bat eraikiko da San Pablo Komunitatean, Taca-
ná udalerrian. Ekipamenduak energia berriztagarria sortuko du 
Guatemalako komunitate maia honentzat.

LA CERERIA,
SCCL

12.522,87 € 
42 hilabetetan ordaintzeko

CAT1805 Jatetxe begetariano honek etxeko pizzak eskaintzen 
ditu, kolorez beteriko horma eta eskuz egindako apaingarrien 
artean. Maileguaren bidez, Covid-19aren krisi sozioekonomikoak 
eragindako altxortegi-tentsioak finantzatuko dira.

L’OLIVERA, 
SCCL

200.000 € 
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1806 Gizarteratze-proiektuetarako kooperatiba honek 
mahastiak eta olibondoak landatzen ditu, eta ardo eta olioak osa-
tu, Vallbona de les Monges udalerrian. Gizarte- eta lan-mundura-
tze proiektua eta agroekologia uztartzen ditu, baita landa-eremua 
suspertu eta sareko lana sustatu ere. Maileguaren bidez, Covid-
19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-tentsioak 
finantzatuko dira.

GRAMAGRAF, 
SCCL

100.000 € 
42 hilabetetan ordaintzeko

CAT1807 Arte grafikoen inprenta hau kooperatiba modura 
eratu zen 1985ean. Offset inprimatze-makinekin lan egiten du, 
baita makina digitalekin ere, formatu handikoetarako, mozke-
ta eta akaberatarako zerbitzua eskaintzeko. Maileguaren bidez, 
Covid-19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-ten-
tsioak finantzatuko dira.

XARXA DE 
CONSUM SOLIDARI

30.000 € 
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1808 Bartzelonako entitate honek ekosistema ustiatzen 
duen egungo sistema kapitalista eta patriarkalari aurre egiteko 
herri-mobilizazioa eta -ahalduntzea sustatu nahi ditu. Bidezko 
merkataritzako eta ekoizpen jasangarriko produktuak eskaintzen 
ditu. Maileguaren bidez, Covid-19aren krisi sozioekonomikoak 
eragindako altxortegi-tentsioak finantzatuko dira.

L’ARIET, 
SCCL

15.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

CAT1809 Lan-kooperatiba honek Mataró udalerriko Cafè 
de Mar Sukaldaritza Espazioa kudeatzen du. Maileguaren bidez, 
Covid-19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-ten-
tsioak finantzatuko dira.

FUNDACIÓ 
SURT

275.000 € 
60 hilabetetan ordaintzeko

CAT1810 Gizarte-ekimeneko entitate honek emakumeen 
eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak gauzatzeko eta se-
xuagatiko diskriminazioak errotik kentzeko lan egiten du. Xede 
du benetako genero-ekitatea lortzea. Maileguaren bidez, Covid-
19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-tentsioak 
finantzatuko dira.

TRES65, 
SCCL

15.000 € 
42 hilabetetan ordaintzeko

CAT1814 Baix Llobregat eskualdeko kooperatiba honek kirol-
ekitaldiak kudeatzeko softwarea garatu du. Maileguaren bidez, 
Covid-19aren krisi sozioekonomikoak eragindako altxortegi-ten-
tsioak finantzatuko dira.

EUSKAL HERRIA > 20.000 €
ANER MIMENZA
BILBATUA

20.000 € 
60 hilabetetan ordaintzeko

EH21 Ogi eta gozogintzaren txikizkako salmenta egiten duen 
denda da. Maileguaren bidez, zama eta banaketarako furgoneta 
bat erosiko da, Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz es-
karia areagotu baita.

GALIZA > 42.500 €
MULLERES COLLEITEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

GZ63 Etxean erabilitako olioa jaso, biltegiratu eta berrerabil-
tzen duen proiektua da, hala olioa sukaldeetan botatzearen ara-
zoari erantzun eraginkorra eman eta baliabideak berrerabiltzeko. 
Maileguaren bidez, hondakinak kudeatzeko zerga administratiboa 
ordainduko da.

FLORES VIVAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

GZ64 Lan-kooperatiba honek moztutako loreak handizka sal-
tzen ditu. Maileguaren bidez, nabearen lanak eta hozkailu-gela 
bat instalatzea ordainduko da, baita kooperatibaren furgonetan 
konpontzeko gastuak ere.

AS LILANDEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

22.500 € 
36 hilabetetan ordaintzeko

GZ65 Genero-ikuspegiko prestakuntza, berdintasun-planak, 
berdintasuna sustatzeko eta indarkeria matxista prebenitzeko 
proiektuak egiten ditu. Maileguaren bidez, lau bazkide langileek 
kapital sozialerako jarri beharreko derrigorrezko ekarpenak zati 
batean finantzatuko ditu.

maileguak
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ANDALUCÍA > 180.000 €
ESPIRAL EDUCATIVA, 
S.COOP.AND 

180.000 € 
180 hilabetetan ordaintzeko

ANDH03 Kooperatiba honek, besteak beste, taldeei prestakun-
tza eta laguntza, aholkularitza pedagogikoa, eskola-bitartekaritza, 
batzar eta kolektiboen dinamizazioa eskaintzen du. Maileguaren 
bidez bi finak erosiko dira Kordoban, eta egokitu egingo dira beren 
prestakuntza-jarduerak eskaintzeko.

CATALUNYA > 160.000 €
CAPIVO 70.000 € 

120 hilabetetan ordaintzeko

CATH20 Vallès Oriental eskualdeko Centre d’atenció a la pri-
mera infància gizarte-ekimeneko lan-kooperatiba da, irabazi asmorik 
gabekoa. Garatzeko arazoak edo arazoak pairatzeko arriskua duten 
haurrei eskaintzen die arreta, baita haien familiei lagundu ere. Maile-
guaren bidez, Granollers udalerriko bi lokalak araudira egokitzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko lanak finantzatuko dira.

LA UNIÓ VILANOVINA 
DE L’ACORD I EL COR

90.000 € 
90 hilabetetan ordaintzeko

CATH20 Vilanova i la Geltrú udalerriko elkarte honek 150 urte 
baino gehiagoko historia du. Herriko kultura-eskaintza osatzeko 
jarduerak egiten ditu, asoziazionismoa oinarri hartuta. Bere hel-
burua da bazkideentzako eta herritar guztientzako erreferentzia-
espazio bihurtzea. Maileguaren bidez, egoitza soziala lekualdatu 
eta espazio berriko hobetze- eta egokitze-lanak finantzatuko dira.

EUSKAL HERRIA > 50.000 €
DEUSTUKO 
HERRITARREN TXOKOA

50.000 € 
120 hilabetetan ordaintzeko

EHH03 Herriko Taberna proiektu hau 1987an eratu zen Bilbon, 
Deustu auzoko ezker abertzalearentzako topaleku bihurtzeko. Egun, 
hainbat kolektiboren topaleku da, eta kultura-, gizarte- eta politika-
eskaintza dira nagusi. Maileguaren bidez, etxebizitza bat eta taberna 
baimena izango duen lokal bat eskuratuko dira Bilbon.

GALIZA > 285.000 €
ASOCIACIÓN 
SEMENTE COMPOSTELA

285.000 € 
180 hilabetetan ordaintzeko

GZH02 Galizieraz irakasten duten eskolak dira, Galizako 
hainbat udalerritan irabazi asmorik gabe sortutako gizarte-ekimen 
hau. Maileguaren bidez, hezkuntza-proiektu honek haur- eta lehen-
hezkuntzako zikloetako hezkuntza-jarduerak egiteko eraikina erosi 
eta egokituko da.

Etxebizitza eta  
entitateen lokaletarako maileguak  

675.000 €

CATALUNYA > 468.261,93 €

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128, SCCL

438.261,93 € 
12 hilabetetan ordaintzeko

CATE01 Entitate hau Bartzelonako Comunitat de Propietaris 
Maresme 128 taldeak sustatu du eta horren helburua da tokiko ener-
gia-komunitate bilakatzea. Ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-onu-
rak bermatu nahi die eraikineko 46 elkarbizitza-unitateei, trantsizio 
energetikoa oinarri hartuta. Maileguaren bidez, helburu hori lortzeko 
eraikinak behar duen eraberritze energetikoa finantzatuko da.

GEDI  
GESTIÓ I DISSENY SCCL

30.000 € 
96 hilabetetan ordaintzeko

CATE02 Gedi lan-kooperatiba da, irabazi asmorik gabekoa eta 
gizarte-ekimenekoa. Entitatearen helburua da pertsonen zerbitzu-
rako proiektuak kudeatzen erreferente bihurtzea; sareko lanean 
oinarritutako enpresa-alternatiba izatea, kapitala-lana kapitala-
diruaren balio alternatibo gisa: eta gardentasuna, demokrazia eta 
jasangarritasuna balioak. Maileguaren bidez, Alt Penedès eskual-
deko Font Rubí udalerriko Colònies Illot Gran etxean instalazio 
fotovoltaiko autonomoa ipintzea finantzatuko da.

Energia berriztagarrietarako 
inbertsiomaileguak 

468.261,93 €

MADRID > 38.500 €

GNEIS, 
SOC.COOP.MAD

10.500 € 
14 hilabetetan ordaintzeko

MAD93 Ingurumen-prestakuntza eta -aholkularitza eskaintzen 
duen kooperatiba honek naturguneak ere eraberritzen ditu. Maile-
guaren bidez, entitatearen zirkulatzaile- eta altxortegi-beharriza-
nak finantzatuko dira. 

REAS MADRID Y MER
CADO SOCIAL MADRID

28.000 € 
85 hilabetetan ordaintzeko

MAD92 Bi erakundeok Madrilgo Ekonomia Sozial Eraldatzai-
leko Sarea eta Merkatu Soziala dira. Maileguaren bidez, zirkula-
tzaile- eta altxortegi-beharrizanak finantzatuko dira, eta Madrilgo 
kooperatibetan lanpostuak sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko 
inbertituko da.

maileguak
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Dirulaguntzak eta  1.211.984,72 €
hitzarmenak aurreratzea

 [Andalucía] GUZTIRA: 30.000 €
 ❚ AND140 LAS MARIANAS S. COOP. AND. 30.000 € Política Agrícola Común (PAC) 2020ko kanpaina Consejería de Agricultura, G., P. y D. S. | Junta de Andalucía

 [Catalunya] GUZTIRA:1.016.985 €
 ❚ CAT1769 SÀPIENS SCCL 64.039 € Kazetaritza-argitalpenak katalanez Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1770 A GRANEL S.C.C.L. 40.000 € Proiektu Bereziak Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1771 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. S.L. 56.450 € Gizarte-bazterketan edo arriskuan dauden 

kolektiboak lan-munduratzea Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1772 ORGÀNIC, S.C.C.L 23.000 € Proiektu Bereziak Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1773 Associació Mitjans Informació i Comunicació (AMIC) 162.000 € Kazetaritza katalanez bultzatzea Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1774 INSERCOOP S.C.C.L. 93.384 € Orientazioa eta lan-munduratzea Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1776 ENVALL COOPERATIVA, SCCL 15.000 € Tokiko garapena Direcció General de Desenvolupament Rural | Gencat
 ❚ CAT1778 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 9.000 € Kazetaritza katalanez bultzatzea Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1779 PERVIURE, S.C.C.L 22.050 € Proiektu Bereziak Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1780 LA CIUTAT INVISIBLE S.C.C.L. 129.714 € Xarxa d’Ateneus Cooperatius Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1783 ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA (ABA) 45.000 € Tokiko garapen komunitarioa Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1785 E.I. DIOMCOOP,S.C.C.L. 24.840 € Gizarte-bazterketan edo arriskuan dauden 

kolektiboak lan-munduratzea Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1790 ASSOCIACIÓ ALBA 11.970 € COSPE19 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat

 ❚ CAT1791 A. DEFENSA I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 12.000 € Desagertze-arriskuan edo mehatxupean dauden 
ibaiko espezieak zaintzea Hainbat Varios

 ❚ CAT1792 A. Publicacions Periòdiques en Català d’Abast Nacional (APPEC) 150.000 € Kazetaritza katalanez bultzatzea Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1794 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA (APCC) 80.000 € Kudeaketa zibikoa  “ La Fàbrica de Creació del Circ” Institut de Cultura de Barcelona
 ❚ CAT1800 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 5.600 € Nazioarteko lankidetza Diputació de Girona (DIPSALUT)
 ❚ CAT1804 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 16.000 € Gazte-asoziazionismoa Direcció General de Joventut | Gencat
 ❚ CAT1812 ASSOCIACIÓ ALBA 38.938 € Drogomenpekotasuna duten personei arreta Agència de Salut Pública | Gencat
 ❚ CAT1815 CASAL LAMBDA 18.000 € COSPE2020 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat

 [Galiza] GUZTIRA: 45.000 €
 ❚ GZ66 STRELIA ELECTROTECNIA S. COOP. GALEGA 45.000 € Proxecto de I+D+i INFOR-MAR Axencia Galega de Innovación 

 [ GUZTIRA: 120.000 €
 ❚ PV22 LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 120.000 € Adin txikikoen eguneko zentroa DG de Servicios Sociales y Personas… Generalitat Valenciana
País Valencià]

Fakturen endosua 87.378 €
 [Catalunya] GUZTIRA: 87.378 €
 ❚ CAT1775 ALENCOP SCCL 12.546 € Hondakin-bilketa eta birziklatzea Fundación ECOLEC i Fundació ECOASIMILEC
 ❚ CAT1797 INSERCOOP S.C.C.L. 49.832 € Pertsona migratuen gizarte- eta lan-munduratzea Barcelona Activa
 ❚ CAT1816 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 25.000 € Herriko udalekuak Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Kapitalizaziomaileguak  97.663,84 €
 [Madrid] 97.663,84 €
 ENTITATEA MAILEGU KOP. PERTSONA BAZKIDE KOP. GUZTIRA IRAUPENA
AGRESTA, S. COOP. 1 pertsona bazkide 1 8.663,84 € 3 urte
REDES, S. COOP. MAD. 13 13 pertsona bazkide 89.000,00 € 2-3 urte

Kreditupolizak  3.303.560 €
2020ko EKAINAren 30era bitarte, Coop57k 138 kreditupoliza zituen zerbitzu-bazkideei emanda, eta saldo erabiliaren 
zenbatekoa, guztira, 2.656.067,58 € eta saldo erabilgarria, guztira, 7.819.260 eurokoa da

2020ko ekainaren 30era 
arte erabilitako zenbatekoa

Emandako/eguneratutako poliza berriak 2020ko lehen seihilekoan 64
2020ko ekainaren 30era arteko poliza berrien saldo erabilia 925.866,17 €
Poliza berrien saldo erabilia 2020ko ekainaren 30era arte 3.303.560,00 €

2020ko ekainaren 30era arte indarrean dauden polizak, guztira, 138
2020ko ekainaren 30era arteko poliza berrien saldo erabilia GUZTIRA 2.656.067,58 €
Saldo erabilgarria GUZTIRA 2020ko ekainaren 30era arte 7.819.260,00 €
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Emandako maileguen urteko bolumena

Zerbitzubazkideen eta bazkide  
kolaboratzaileen ekarpenen saldoa

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Funts propioak 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.800.089

Maileguen berme-funtsak 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 400.050

Bazkide kolaboratzaileen ekarpenak  23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 41.782.245

GUZTIRA 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 44.982.385
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Epe labur eta luzeko inbertsio-maileguak 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 1.856.159

Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak - - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 675.000

Kreditu-polizak/zirkulatzailea  402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 3.303.560

Finantza-aurrerakina  4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 1.299.363

Energia berriztagarrietan inbertitzeko maileguak 0 0 0 0 0 0 468.262

Parte-hartze eta kapitalizaziorako maileguak 0 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664

EMANDAKO MAILEGUAK, GUZTIRA 0 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 7.700.008

MAILEGUEN SALDO BIZIA 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 21.455.282

DATUAK
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Coop57 Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 SEVILLA
T 955 027 777  

andalucia@coop57.coop

Coop57 Aragón
Mayoral, 9

50003 ZARAGOZA
T 976 440 530

aragon@coop57.coop

Coop57 Catalunya
Premià, 15, baixos
08014 BARCELONA

T 932 682 949
coop57@coop57.coop

Koop57 Euskal Herria
Pinudi plaza, 1 – 7.1
20001 DONOSTIA
T 943 005 680

euskalherria@coop57.coop

Coop57 Galiza
Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701 santiago
de compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

Coop57 Asturies
Peña Ubiña, 3, bajos

33211 GIJÓN
asturies@coop57.coop

Coop57 Fundazioak, Coop57 Andalucía lura-
sailak eta Asociación Cultural Gitana Vence-
dores elkarteak bultzatuta, #GazpachoGitano 
mikromezenazgoak 35.000 euro bildu nahi 
zituen Sevillako Hegoaldeko Poligonoan.

Hegoaldeko Poligonoan, desberdintasun-ta-
sa handiena duen espainiar estatuko lurral-
dean, bazterketa egoeran dauden familient-
zako catering-zerbitzua izateko premia la-
rria zegoela ikusi zen. Urte osoan elikadura 
osasungarria bermatuko zuen ekipamendua 
jarri nahi zuen martxan “Vencedores”-ek. 
35.000 euro behar ziren Ekonomia Sozial 
Eraldatzaileak elkarri emandako laguntza-
ren balioak praktikan jartzeko.

Hiru erakundeok bat egin genuen Sevillako 
kooperatiba- eta autoenplegu-proiektu hau 
gauzatzeko elkartasun-kanpaina bultzatze-
ko. Ekimena beharrezkoa ere bazen Covid-
19aren krisiaren aurretik, eta krisiak auzo, 
herri eta hiri askotan gertatzen diren egitu-
razko eta sistemazko desberdintasunak are 
gehiago nabarmendu ditu.

Guztira, 425 pertsonak eta erakundek 
egin dute beren ekarpena: ia 38.000 euro 
bildu ditugu, kolektibo solidario asko-
ren laguntzarekin eta zabalkundeare-
kin, gure Fundazioak antolatutako lehen 
crowdfunding-ean.

Elkarlaguntza eta erresistentziaz 
betetako lehen seihilekoa
Eguneroko konpromisotik abiatuta, Coop57 
Fundazioaren bazterketaren aurkako bo-
rroka ildoak horrelako proiektuen alde 
egiten du argi eta garbi. Zuzeneko parte-
hartzea, oinarritik eta sarean; esparru asis-
tentzialistak gainditzen dituzte, ekonomia 
kooperatibotik eta eraldatzailetik epe luzeko 
irtenbideak eraikitzeko. “Vencedores”-ek 
dioenez, “bizitza duina izateko geure buruei 
eutsi eta alternatibak eraikitzen ditugu”.

Zentzu horretan, lehen seihilekoan, pande-
miaren ondorioz sortutako erresistentzia-
kutxekin lan egin da, hala nola Euskal 
Herriko Bizihotsa edo Kataluniako Fons 
Cooperatiu ESS. Halaber, Germinador So-
cial delakoaren laugarren edizioan ere lan 
egin da, energia-trantsiziorako berrikunt-
za-proiektuak sustatzen dituen lehiaketan. 
Urtearen lehen erdian poztasuna ekarri du 
#GazpGitanoren arrakastak, eta Coop57 
Fundazioaren hurrengo erronkei aurre egi-
teko indarra ematen digu.

#GazpachoGitano
mikromezenazgoaren arrakasta!
400 dohaintza baino gehiagori esker, #GazpachoGitanok 
bere helburua gainditu du, eta 37.826 euro bildu dira

“Jende xumeak badaki betidanik 
aurre egitea merezi duela”
Josep Maria Esquirol

Coop57 Madrid
Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012 MADRID
T 914 670 640

madrid@coop57.coop

coop57.coop


