
editoriala
Badirudi, pixkanaka-pixkanaka, COVID-19ak dena okupatzeari utzi diola. 
Burua jaso eta aurrera begira jarri gara. Pandemia osteko egoera honetan, 
agenda makroekonomikoan elementu berri batzuk iragartzen ari dira gaitz 
guztien sendabidea izango direlakoan: “Next Generation” funtsak.

Europar Kontseiluaren akordioa da hori, 750.000 milioi euro bideratzeko 
—zor komunitarioa jaulkiz finantzatuta— “trantsizio ekologikoa” eta 
“digitalizazioa” izenekoetara. Espainiar Estatuari aurrekaririk gabeko 
zenbatekoa dagokio: 140.000 milioi euro. Horietatik 72.000 milioi itzuli 
beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira, eta, gainerakoa, kredituak.

“Zor-jaulkipen bidez finantzatzeak” esan nahi du babes-balore bila 
dabiltzan merkatuek jarriko dutela dirua. Zorpetzen direnak Europako 
herrialdeak izango dira, eta erraz erabaki dezakete herrialdeok, epe 
laburrean, gehiegizko zorpetze hori ordaintzeko beste austeritate-bolada 
bat. Hainbat neurriren artean, gastu publikoa doitzea edo lan-merkatua 
eta pentsioak erreformatzea erabaki dezakete.

Oraingoz, dirudienez, baliabide publikoak korporazio handietara 
bideratu dira gehienbat, ekoizle txikiak alde batera utziz. “Trantsizio 
ekonomiko handia” deiturikoa diru publikoa sektore pribatura 
transferitzea da eta, hala, lan-, gizarte- eta ingurumen-eskubideak 
urratzen dituzten enpresa erraldoien onurak handitzea. Ez da inondik 
inora trantsizioa, putzu bera zulatzen duen desberdinkeria-sistema 
hau betikotzea baizik.

Berriro osatu da, hortaz, diru publikoa sektore pribatura 
transferitzeko zikloa. Alde batetik, merkatuek 750.000 milioi euro jarri 
dituzte balio seguruetan, eta, bestetik, korporazio handiek  sekulako diru-
laguntzak jasoko dituzte beren inbertsioetarako. Batzuek finantzatu, 
beste batzuek finantziazio hori jaso, eta, bien bitartean, zorra sektore 
publikoarentzat.

Beste behin ere, hitzek esanahia galdu dute. “Trantsizio ekologikoa” 
eta “digitalizazioa” darabilte ahoan, baina hazkunde ekonomiko 
amaigabearen dogma betikotu baino ez da egingo, “kapitalismo 
berdearen” izenean. Eta ez da jasangarria izango, planeta mugatu baten 
energia-kontsumoa eta kontsumo materiala handitzea badakar.

Halaber, digitalizazioak ez du esan nahi lehengaiak gutxiago erabiliko 
direnik, alderantziz, elektronika guztia fabrikatzeko beharrezkoa baita 
kobaltoa, nikela edota litioa erauzteko industria. Praktika bortitz eta 
kolonialak erabiltzen dira lehengai horiek erauzteko, eta lan-
prekarietatea, desplazamendu behartuak eta indarkeria eragiten 
dute Hegoaldeko herrialdeetan. Gainera, etengabe konektatuta 
egoteko azpiegitura teknologiko handia behar dugu. Eta ez da jendartean 
kontsumo-gizarteari eta lehengaien erabilerari buruzko eztabaidarik 
sustatu.

Pandemiak agerian utzi du zer den funtsezkoa bizitza sostengatzeko. 
Ekonomia eraldatzailean aspalditik ari gara irudikatzen zer eredu 
eraiki nahi dugun, nola uztar daitezkeen ekonomia demokratiko eta 
eraldatzailea eta sektore publiko indartsu bat; nola sustatu trantsizio 
energetikoa  kontsumoaren kontzientziazioaren bidez; nola egin inklusioa 
eta kontziliazioa sustatuko dituen digitalizazioa bermatzeko, sarbide 
unibertsala duen bidezko komertzializazio batetik.

Bizitza jasangarria nahi badugu eta sozialki bidezkoa den sistema 
ekonomikoa eraiki nahi badugu, begirada feminista eta antiarrazista 
barne hartuta, aldatu egin behar dira aberastasuna sortzeko eta 
banatzeko oinarriak. 

Kooperatibismoak badu gaitasuna lan-esplotazioaren eta prekarietatearen 
aurka borrokatzen duten ekimenak sortzeko, eta kontsumo kolektiboan 
eta zerbitzuen eremuan erantzuna emateko. Halaber, sustatzen ditu 
zerbitzu komunitarioa eskaintzeko proiektuak, kalteberatasun-egoeran 
dauden pertsonak eta kolektiboak gizarteratzeko eta laneratzeko. 
Indartzen ditu energia-eredua demokratizatuko duten ekimenak, formula 
kolektibo eta eraginkorren bidez. Etxebizitza eskuratzeko eredua zabaltzen 
du, haren erabilera-balioan oinarritua, eta ez merkatuaren espekulazioan. 
Ekimen agroekologiko eraldatzaileak eta landa-munduari bizitasuna 
itzultzen diotenak batzen ditu. Hainbat eta hainbaten artean. Eta, noski, 
finantza etikoak erabiltzen ditu, ekonomia sozial eta eraldatzailearen 
behar aldakorrei behar bezala erantzuteko.

Pandemiak irakatsi digu Lurrak, arnasa hartzen uzten diogunean, 
birsortzeko gaitasun aparta eta emankorra duela. Izan gaitezen 
planetaren parte, planeta gure parte dela pentsatu beharrean.

(bir)
sortzea

informazio buletina 402021eko lehen seihilekoafinantza zerbitzu
etiko eta solidarioak



informazio buletina 40 2
2021eko lehen seihilekoa

Ekonomia sozial eraldatzailearen 
(ESEren) printzipioei jarraituz, 
apustu berezia egin du Coop57k: 
lehen sektoreari laguntzea, irtenbide 
praktikoak ematea, eta elikaduraren, 
nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta bidezko 
merkataritzaren arloak sustatzea.

Coop57rentzat oso garrantzitsua da 
lehen sektorea, ezinbestekoa delako 
bizitza sostengatzeko eta lurralde bizia, 
antolatua eta babestua lortzeko. Lurraldeak 
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
harreman justuak bultzatu behar ditu, 
eta harreman hori modu iraunkorrean, 
errespetuz, lurraldean sustraituta eta 
etorkizunera begira egin behar da, 
guztia merkantilizatzen duen sistema 
depredatzaile honi alternatibak eraikitzeko.

Hori guztia kontuan hartuta, eta 
ESEk defendatzen duen bezala, lehen 
sektorean oinarri demokratikoak eta 
tokikoak dituen ekonomia eraikitzeko 
lanean ari da Coop57. Oinarriok 
pertsonak erdigunean jartzea eta 
sortutako ondasun eta zerbitzuek 
oinarrizko beharrak asetzea izan behar 
dute helburu.

Mugimendu 
agroekologikoa eta ESE
Azkenaldian, mugimendu agroekologikoak 
bete ditu mugimendu sozialaren eta 
ESEren agendak. COVID-19aren pandemiak 
agerian utzi du paradoxikoki ahaztu 
zaigun zerbait: elikadura funtsezkoa dela 
bizitzeko, nahiz eta sistema kapitalista 
hau bizitza merkantilizatzen tematu, eta 
kalteberatasun handieneko pertsona eta 
lurraldeei bizitza duina izatea eragotzi.

Osasun- eta gizarte-krisiaren ondorioz, 
hainbat elkartasun-proiektu jarri dira abian 
pertsonen bizitzak hobetzeko. Berez eta 
definizioz, ESEk eta haren praktikek kapita-
lismoari aurre egin eta alternatibak sortzen 
dituzte. Ez da harritzekoa, beraz, agroekolo-
gismoa eta ESE elkarrekin lanean aritzea.

Hori guztia, “ESE burbuila” delakoa puztuta 
dagoela pentsa litekeen unean bertan 

gertatzen ari da. Erne egon behar dugu, 
mugimendu eta borroka agroekologikoak 
ez xurgatzeko: bakoitzaren autonomia 
eta ekintza-eremuak zaindu behar dira. 
Zentzu zabalean, bi mugimendu horiek 
beren buruaren biktima izan daitezke, 
sozialki kokatzeko nahiak bultzatuta: gaur 
egun, agroekologikoa eta ESEkoa izateak 
balioa, estatus soziala eta baliabideak 
mobilizatzeko aukera ematen du, eta badu 
bere merkataritza-balioa ere.

Agroekologiaren alde egiteko arrazoi 
anitzen artean, baliteke batzuk 
norbanakoak edo gremioak bultzatuta 
aukeratzea, eta ez halabeharrez 
lurraldekotasunak bultzatuta. Horren 
adibide da elikadura agroekologikoaren 
ikuspegi hedonista: norberaren gorputza 
eta norberaren osasuna har ditzake oinarri, 
benetako konpromiso eta elkartasunetik 
harago.

Hala, berriz ageri da betiko tranpa 
kapitalistan erortzeko arriskua: 
merkantilizatu daitezkeen balio berriak 
eta eskaera sortzea. Horren adibide dira 
elikagai osasungarriak, “eko” eta “kilometro 
zero” produktuak eskaintzen dituzten 
proiektuek atzean ezkutatzen dituzten 
hainbat gentrifikazio-prozesu.

Elikadura-kontsumo kontziente eta kritikoa 
ekintza politikoa ere bada. Baina eraldaketa 
agroekologikoa kontsumo kontzientera 
mugatzen badugu, oinarrizko eskubide eta 
baldintza biologiko gisa babestearen aurka 
egin dezake. Nekazarien kapitalizazioak eta 
erregai fosilen erabilera handitzeak zatiketa 
historikoa eragin dute bi errealitateren 
artean: errealitate «landatarraren» eta 
«hiritarraren» artean.

Beraz, inozoa dirudi pentsatzea, eta 
ausartegia ere bai, merkatuak sortzen 
duen arazoari merkatuak berak emango 
diola irtenbidea. Gure eskuek behar 
dute izan ekonomia eraldatzailearen 
«kapitala».

Agroekologiak eta ESEk tokiko, 
eskualdeko eta mundko 
jasangarritasunaren alde egingo dute, 
baldin eta antikapitalistak izateko 
gai badira, eta lurraldeen arteko 
kontratu soziala berreraikitzeko gai 
badira, konpromisoa, elkartasuna, eta 
plangintza eta ekintza bateratua oinarri 
hartuta. Agroekologiaren eta ekonomia 
eraldatzailearen batasuna gizartea eraldatu 
eta jabetzeko benetako espazioa izan 
dadin, errotik babestu behar dira behetik 
gorako norabidea eta periferiatik —landa 
eremua—  erdigunerakoa —hiria—.

Landa-Mundua

Coop57 eta landa-mundua: 
harreman emankorra

Coop57ren lan egiteko modua da alderdi ekonomikoa eta soziala uztartzea, emaitza praktiko eta 
errealak sortzeko. Lehen sektoreari dagokionean, beharrezko ikusten du eremu ekonomiko hori 
garatzea, funtsezkoa baita gizarte orekatua eta bidezkoa bultzatzeko. Elikadura-burujabetzari merezi 
duen zentralitatea eta protagonismoa eman behar zaio. 

 Escola de Pastors de Catalunya



Zehaztasuna, 
Coop57ren eguneroko 
praktikan 
Coop57ren baitako mugimendu 
agroekologikoarekin batera, beharrizan 
zehatzetarako irtenbide egokienak 
proposatu dira. Eta horrek hainbat 
arlotatik ekitea esan nahi du. Lehen 
sektoreko entitateekin elkarlanean, 
ezaugarri bereizgarri eta partekatuak 
antzeman ziren, eta horietara 
egokitu dira Coop57k aplikatutako 
ebaluazio sozial eta ekonomikoko 
irizpideak. Kooperatibak mugimendu 
agroekologikoari lagundu nahi badio, 
beharrezkoa da haren beharrizanei 
erreparatzea, erantzunak beharrizan 
horietara egokitzeko.

Hala, ikuspuntu sozialetik, bi ekintza 
garrantzitsu sustatu dira erantzuna 
emateko. Lehenik, eta nekazaritzako 
eta abeltzaintzako proiektuen eskakizun 
batzuen harira, Coop57k onartu egin du 
autonomoen erregimeneko proiektuak 
finantzatzea –ordura arte baztertu direnak. 
Ezinbesteko ezaugarrien artean dago 
jarduera ekonomia sozial eraldatzailean 
esparruan garatzea; ezin dutela beren 
jarduera ESEk babestutako beste forma 
juridikoetan egin; proiektuaren dimentsio 
kolektiboa eta lurralde-lotura frogatu 
behar dute; eta Coop57ko kide diren beste 
entitateen berme sozialak aurkeztu behar 
dituzte.

Bigarrenik, Coop57ko Batzorde Sozialak 
galdera espezifikoak txertatu ditu 
galdetegi sozialean, zehaztasun eta 
sakontasun handiagoz ebaluatzeko 
zerbitzu-bazkide berrien sarrera, landa-
munduko proiektuetara eta nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jardueretara begira. Finantza-
ikuspegitik ere egokitu egin dira irizpideak, 
nekazaritza ekologikoko ekimenak 
sortzeko eta sendotzeko proiektuen 
bideragarritasuna eta inbertsio-gaitasuna 
bultzatzeko.

Coop57k onartutako lehen oinarrizko 
kontzeptua da proiektu horietako batzuk 
sustatzeak arrisku handiagoa dakarrela, 
proiektuen berezitasunak direla eta berme 
mankomunatuak emateko gaitasuna 
txikiagoa dutelako. Arrisku handiago hori 
beste neurri batzuekin konpentsatzen saiatu 
behar da, eta neurri horiek kooperatibaren 
finantza praktikara gehitu dira.

Esperientziatik eta etengabeko 
elkarrizketatik abiatuta, ikasi dugu 

maileguek ere lurraren erritmoak 
errespetatu behar dituztela, eta haien 
jardunak, beste inbertsioen aldean, 
errendimendu ezberdina dutela. Hala, 
gabealdi luzeak edo salbuespenezkoak 
eskaini dira, eta mailegua itzultzeko ohiko 
epeak baino luzeagoak adostu. Maileguetan 
kontuan hartu dira klimak eta aparteko 
ingurumen-baldintzek eragin ditzaketen 
aldaketak ere. Horrek guztiak helburu du 
finantzatutako proiektuen arrakasta eta 
sendotzeko aukerak areagotzea.
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Elikaduraren, nekazaritzaren, 
abeltzaintzaren eta bidezko merkataritzaren 
sektorean emandako maileguak, motaren 
arabera
2016-2020 aldia. Iturria: Coop57

Coop57 zerbitzu-bazkideak 
elikadura, nekazaritza, 

abeltzaintza eta bidezko 
merkataritzaren sektorean, 
forma juridikoaren arabera

Elkarteak  19%
Autonomoak   14%

Beste batzuk  6%
Kooperatibak  61%
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Landa-Mundua

Coop57 Fundazioa eta  
Món Pagès proiektua
Coop57 Fundazioak, L’Arada eta l’Escola de Pastors 
de Catalunya-rekin batera, “Món Pagès - Terra 
Cooperativa” proiektua sustatu du, eta helburu du ESE 
eta agroekologiaren gizarte-esparrua sustatzeko aukera 
ematen duten tresnak eta hausnarketak eskaintzea. 
Interkooperazio-ekimen honetan, Tres Cadires, l’Aresta, 
Raiels eta Idària proiektuen tokiko esperientziekin lan-
talde bat osatu da.

Bost “tokiko ekosistema agroekologiko” aztertu dira, 
eta horietatik identifikatu dira zenbait erronka nagusi 
eta hainbat proposamen, analisi eta hausnarketarako 
tresnak eskaintzen dituztenak: 

 ● Agroekologiaren eta ESE praktiken arteko ezagutza 
sakonagoa sustatzea, eta lurralde, landa eta 
nekazaritza hobeto ulertzea.

 ● Agroekologismoko eragileek informazioa eta 
baliabideak eskuratzeko duten desoreka zuzentzea.

 ● Lan-kooperatibismoa bultzatu eta lan-harremanak 
demokratizatzea ahalbidetzen duten formulak 
sustatzea.

 ● Laguntza-sareetan eta interkooperazio 
agroekologikoko eta ESEren interkooperazioko 
sareetan parte hartzea bermatzea, lurraldeko 
ekosistema agroekologikoak bultzatzeko.

 ● Diru-laguntzak eskuratzeko aukera eta horiek 
kudeatzeko gaitasuna hobetzea eta, aldi berean, 
deialdi publikoak ekimenen beharrizanetara 
egokitzeko eragitea.

 ● Kudeaketa administratiboko eta finantzarioko 
egiturak indartzea proiektu agroekologikoetan.

 ● Finantza etikoak eskuratzeko aukera hobetzea eta, 
horretarako, elkar hobeto ezagutzea eta finantza-
beharrizan zehatzetara egokitzea.

 ● Ekosistema agroekologikoa sozialki eta politikoki 
ikusaraztea.

Beharrezkoa da nekazaritza ekologikoak eta ESEk  
ikuspegi bateratua izatea, malgua eta eskuzabala, 
landa-munduko errealitate guztiak barne hartzeko  
–egun mugimendu horrek interpelatzen ez 
dituenak–. Haatik, posible da errealitate horiek 
printzipioekin bat egitea, eta nekazaritzari zein 
ESEri lotutako egitura sozialen aberastasuna 
aldarrikatzea. Bide hori luzea bada ere, badugu kapital 
soziala, askotarikoa da, eta sozialki gero eta onarpen 
zabalagoa du.

Idària

Tres Cadires

Aspalditik dator Coop57ren eta 
lehen sektoreko proiektuen arteko 
harremana, hasieratik batu ziren 
Coop57ra nekazaritza ekologikoko 
eta bidezko merkataritza 
sustatzeko hainbat proiektu, hala 
nola: Red de Consumo Solidario, 
Alternativa3 edo Espanica.

Halaber, hasieratik, jornalarien 
borrokaren alde egin du Coop57k, 
bereziki Andaluzian, lurra 
baldintza duinetan lantzeko 
aldarrikapenean. Horren adibide 
ezagunak dira Sindicat d’Obrers 
del Camp, Marinaleda eta, berriki, 
La Zarza proiektua.

Horiek guztiek erakusten digute 
lurraldetik beretik eraldatzen 
dituztela tokiko ekimenek 
ingurunea eta pertsona askoren 
bizi-baldintzak. Coop57k lanean 
dihardu, landa-mundura begirako 
zerbitzu finantzarioak, etikoak eta 

solidarioak hobetzen jarraitzeko.

Horrek guztiak errealitate berriak 
aztertzeko aukera ematen digu. 
Coop57 Fundazioak egindako 
proiektuan antzemandako 
etorkizuneko erronka guztiez 
harago, Katalunian amaitu berri 
da nekazaritza-kooperatibak 
sozialki nola baloratu behar diren 
zehazteko hausnarketa-prozesua. 
Batez ere, aurkitzeko zeintzuk 
diren landa-errealitate historiko 
horren eta ESEren eta finantza 
etikoen printzipioen arteko 
loturak.

Bestalde, Galizako “Montes 
Veciñais” komunitateak aztertzen 
hasi gara. Ekimen horiek ingurunea 
kudeatzeko tresna komunitarioa 
dira, eta gaitasun handia dute 
landa-eremu agroekologikoa 
eraikitzeko.

Atzerako ispilutik begiratzea, aurrera 
egiteko 
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Zapatisten parte-hartze  
politikoa eta lurra, bereizienak 

Lur-bira egingo zutela iragarri zuten zapatistek 2020ko urrian, eta 
Europa izango zela lehenengo geltokia. Escuadrón Zapatista 
421 taldea izan zen bidaia hasten lehenengoa, 2021eko ekainean, 
Galiziatik abiatuta. La Extemporánea talde zapatista, tramite eta 
oztopo ugariren ondoren,  Mexiko Hiritik aterako da Europara 
bidean 2021eko irailean, Bizitzaren aldeko birari ekiteko. Elkarrekin 
solastu eta elkarrengandik ikasteko espazioak ahalbidetuko ditu 
birak, bereziki, borroken egunerokotasunean bizitza erdigunean 
jartzen dutenen artean.

Batzorde Feministan uste dugu beharrezkoa dela begirada 
zabaltzeko beste praktika feminista batzuez elikatzea, 
norberaren borroketan sakontzen jarraitzeko. Horren harira, 
emakume zapatisten autonomia-praktikei buruz hitz egin dugu 
Mariana Morarekin.

Mexiko Hiriko Gizarte Antropologiako Ikerketa eta Goi Ikasketetarako 
Zentroko (CIESAS) irakaslea eta ikertzailea da Mora, feminista 
dekolonialen sareko kidea, eta «Política Kuxlejal» liburuaren 
egilea. Urte askotan zehar lagundu ditu komunitate zapatistetako 
prozesuak. 

Zapatisten autonomia  
eta antolaketa komunitarioa
“Hasteko, Autonomia hitzari zentzua ematen dioten 
eguneroko elementuak aipatu nahiko nituzke”. Duela 
hamarkada batzuetatik hona, kide zapatistak borondatez eta 
taldeka antolatzen dira ekoizpen-taldeetan (baratzea, ganadua 
edota artisautza lantzeko). Astean bizpahiru aldiz joaten dira 
espazio hauetara, bertan beren jarduerak egin, euren artean hitz 
egin eta politikoki prestatzeko. Salmenten bidez funts kolektibo 
txikiak sortzen dituzte, haien eta haien familien beharrak asetzeko 
(adibidez, gastu medikoak), baita ekarpen ekonomikoak egiteko 
ere komunitateetako mobilizazio politikoetan, jaietan edo 
oroitzapenezko ekitaldietan. Ezin dira bereizi tzeltal, tzotzil, 
tojolabal eta chol emakumeen parte-hartze politikoa eta 
ekoizpen-taldeak: ezin dira bereizi uzta biltzea, lurra ereitea, 
animaliak zaintzea eta funts errebolbenteak.

Kolektibo horietan garatzen dituzten esperientziatik eta 
gaitasunetatik abiatuta, emakume zapatistak borondatezko 
kargu edo erantzukizun politikoak hartzen hasi ohi dira beren 
komunitateetan, udalerri autonomoetan edo caracol deritzonetan. 
Adibidez, Gobernu Onaren Batzordeko kide gisa parte hartzen dute. 
Denboraren poderioz, esparru “maskulinoetako” gaiak bere gain 
hartzen joan dira: lurraren jabetza aldarrikatzen dute eta horrek, 
era berean, autonomiaren zentzua eraldatzen du.

Autonomia da lurralde bati lotutako bizitza soziala erreproduzitzeko 
baldintzak bermatzen dituena. Emakumeek kolektiboetan egiten 
dutena –ekoitzi eta diru-sarrerak lortu– oinarri kolektibo bihurtzen 
da, familia-egituratik harago, eta gizarte-erreprodukzioko eta 
biziraupen duineko baldintza horiek bermatzen dituen komunitate-
sarean txertatzen da. Bizitza kolektiboa sostengatzen duen horren 
parte da.

1994az geroztik, autonomiak aukera ematen du mayen, 
tzeltalen, tojolabalen, tzotzilen eta cholen lurraldea 
berreskuratu eta berriz eratzeko. Lehen urteetako lana 
izan zuten lurraren emankortasuna berreskuratzea 
(agroekologiaren bidez, lurralde osoan ezarrita duten bezala), 
antzinako memoria berreskuratzea eta beste erakunde 
indigena eta nekazariekin jakintzak partekatzea.

Berreskuratutako lurretan emakumeek egiten duten lanak 
laguntzen du kolektiboaren erreprodukzio sozialeko baldintza 
horiek bermatzen. Nekazaritza, hezkuntza, osasuna, justizia 
eta abarreko batzordeetan parte hartzeaz gain, beren lana 
autonomiaren muinaren parte da. Praxi politikoak autonomiari 
egiten dio ekarpena, eta komunalaren erreprodukzioa 
bermatzen du.

Pandemian, funtsezkoak izan dira emakumeen, mediku 
tradizionalen, emaginen eta sendatzaileen zereginak. Beren 
rolek are garrantzia handiagoa hartu dute. Agian, komunitateak 
pandemiari eman dioten erantzuna ikusita, aukera dago 
jarduera mota horiek indartzen jarraitzeko.

Duela ia hiru hamarkadatik hona, komunitate zapatistek autonomia-bideak eraiki dituzte eta arrastoa 
utzi dute gu antolatzeko moduan. Etengabe gogorarazten digute badagoela mundu desberdin ugari 
barne hartzen dituen mundu bat eta posible dela, zailtasunak gorabehera eta oraindik ere, mundu 
hori sortzea, elkarrekin borrokatzen badugu.

Somos Todas Batzorde Feminista
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Batzarrek onartu egin dute Coop57k 
Covid-19ari emandako erantzuna

Batzarretan, 2020ko ekitaldiko kontuak 
eta emaitzak banatzeko proposamena 
aurkeztu ziren, eta zehatz azaldu zen nola 
egokitu zen kooperatiba pandemiara eta 
haren ondorio sozioekonomikoetara.

Urteko kontuetatik atera dezakegun 
ondoriorik garrantzitsuena hau da: 
2020 salbuespenezko urtea izan arren, 
diru-sarrerak eta gastuak 2020 hasieran 
aurreikusitakoen antzeko tamainari eutsi 
diote, eta aurreikusitako soberakinak ere 
bere horretan mantendu dira. Balantzeari 
dagokionez, azken urteetakoei jarraitu 
zaie, eta balantze orekatu eta sendoa 
dugu etorkizuneko erronkei aurre egiteko.

Horrek esan nahi du Coop57k, ohiko 
finantza-jarduerarekin jarraitzeaz 
gain, pertsona eta entitate bazkideei 
erantzuna emateko gai izan dela, 
testuinguru aldakor eta zalantzagarri 
honetan.

Bozketarako puntu guztiak onetsi ziren 
eta kooperatibaren oinarri sozialak 
2020an egindako lana onartu zuen, 
baita haren emaitzak, soberakinen 
banaketa eta finantza-egoera ere.

Batzarretan, gainera, Batzorde 
Feministak eta Coop57 Fundazioak 
egindako lana aurkeztu ziren. Batzorde 

Feminista sarean antolatzen da hainbat 
sailetako kideekin, eta lan egiten du 
genero-ikuspegian prestatzeko eta lan 
produktibo-erreproduktiboko espazioei 
arreta eskaintzeko.

Fundazioari dagokionez, etapa berri bati 
ekin zitzaion 2020 urte hasierarekin batera. 
Baliabideak lortzeko estrategia, barne-
gobernantzarako eredua eta Fundazioa 
Kooperatibaren egituran txertatzeko 
lana indartu dira eta, zehazki, lehentasuna 
eman zaie gizarte-bazterketa eta lan-
prekarietatearen aurkako borroka-
ildoei.

Batzarrak hainbat formatutan egin 
ziren. Asturies eta Aragón lurralde-sailek, 
adibidez, aurrez aurre eta aire zabalean 
egin zituzten. Asturieseko Bosque-Fungi 
espazioan, esaterako. Beste batzuek online 
egin zituzten batzarrak, ‘Participa Coop57’ 
edota Big Blue Button tresnen bidez 
(biak software librekoak). Beste batzuek, 
aldiz, bi formatuak erabiliz egin zituzten 
batzarrak: hainbat topaketatan osasun-
prebentziorako neurriak beteta aurrez 
aurre egin zituzten, zuzeneko emisioarekin 
batera, online zeudenek ere parte har 
zezaten.

2021eko lehen seihilekoan, Coop57ko batzarrak hainbat formatutan egin dira: aurrez aurre, sarean edo 
bi formatuak batera. Pasa den uztailaren 7an egin zen Ohiko Batzar Nagusia, eta amaiera eman zitzaion 
bileren epeari, uda hasieran. Guztira zortzi batzar egin ziren: zazpi lurralde-sailetan eta azkena lurralde 
bakoitzeko ordezkariekin.

Ohiko Batzar Nagusia
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Bazkideak, lurralde-sailaren arabera

43
 6

2
2

22
4
7
0
0
0

1.036
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

88
64
21

658
41
55
93
5
11

2021eko lehen 
seihilekoan

ALTA BERRIAK GUZTIRA

Zerbitzu-
bazkideak 

218
14
6
1

135
21
15
13
2
11

4.686
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

324
463
71

3.027
179
179
461
34
109

2021eko lehen 
seihilekoan

ALTA BERRIAK GUZTIRA

Bazkide
kolaboratzaileak 

2021eko ekainaren 30eko datuak

+22+135

+6 +14

+2 +6

 0 +11

+4 +21+7 +15 +2 +1

 0 +13

 0 +2
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2021eko lehen seihilekoan azpimarratzekoak dira, oraindik 
ere, pandemiaren ondorioak eta horrek eragindako krisi 
sozial eta ekonomikoa. Oztopoak oztopo, Coop57k lanean 
jarraitu du, lurralde guztietan kooperatibako bazkideei 
erantzuna emateko. 186 mailegu eman dira, guztira ia 10 
milioi euro. Era berean, 200 pertsona eta 40 entitate baino 
gehiago batu dira kooperatibara.

 Andalucía

 Aragón

 Asturies

Lehen seihileko honetan, sei zerbitzu-
bazkide eta hamalau bazkide kolaboratzaile 
batu dira. Finantziazioa 430.000 eurokoa 
izan da, bederatzi mailegutan banatuta. Era 
berean, Covid-19 pandemiaren ondorioz 
osasun- eta ekonomia-krisiaren eragina 
jasan duten entitateei gabealdiak eman edo 
luzatu zaizkie.

Zerbitzu-bazkide berrien artean, 
nabarmentzekoa da Sevillako Marinaleda 
herriko lau nekazaritza-kooperatiba 
gehitu direla eta, aldi berean, Marinaleda 

kooperatibakoak direla; azken hau 
Coop57ko bazkide da 2015 urteaz geroztik. 
Hala, udalerriko kooperatiben bi heren 
Coop57ren parte dira.

Lehenengo seihilekoan, Coop57ren 
zerbitzu- eta informazio-puntu berri 
bat ireki zen Kordoban, Mercao Social 
La Tejedora-n, hiriaren erdigunean 
bertan. La Tejedorak bere gain hartu ditu 
Coop57ren jardueraren ohiko zereginak, 
batez ere oinarri soziala biziberritzeari eta 
handitzeari dagokionean.

Lehen seihilekoan, bi zerbitzu-bazkide 
batu dira, sei bazkide kolaboratzaile 
berri eta bederatzi mailegu eman dira; 
guztira, 601.000 euro. Aragoiko Coop57k 
urtea Zaragozako talde eta entitateei 
laguntzen hasi du, Zaragozako Udalak 
ESEri aplikatutako murrizketa ekonomikoak 
salatzen. Ecored ekimenaren Topaketan eta 
Aragoiko Merkatu Sozialaren “El consumo 
no es ocio” kanpainan parte hartu zuen.

Barne-jarduerari dagokionean, formazio-
saioa egin zuten batzorde sozial eta 

teknikoarekin, kapitalizazio-mailegu berri 
baten harira. Horrez gain, hitzaldi birtual 
bat antolatu zuten hobeto ezagutzeko 
nola lan egiten duen Coop57k erabilera-
lagapeneko etxebizitza kooperatiboetarako 
maileguekin.

Ohiko Batzar Nagusirako, mahai-inguru bat 
egin zen hainbat jarduera ekonomikotako 
entitateekin, pandemiaren esperientzia 
pertsonal, sozial eta ekonomikoak 
partekatzeko.

Urteko lehen seihilekoan, lau bazkide 
kolaboratzaile eta bi zerbitzu-bazkide batu 
dira. Bazkide berrien artean, Kantabriako 
energia berriztagarrien lehen kooperatibak 
egin du bat Asturieseko Coop57 
proiektuarekin, eta, beste behin, erakutsi 
du gizarte-mugimenduak oinarritik 
artikulatzen direla, gizarte-eraldaketaren 
bidean eragina zabaltzeko. 

Kreditu-jarduerari dagokionez, 8.000 
euroko mailegu bat eman da.

Ekonomia Sozial Eraldatzailean 
gizarte-bazterketaren aurkako tresnak 
partekatzeko guneak antolatu ditu 
Coop57 Asturiesek. Gainera, lan-ildo 
historiko bati jarraituz, lurralde-saila 
antimilitarismoan ere aritu da. Azkenik, 
Asturiaseko ekonomia eraldatzaileko 
sare sozialekin elkarlanean aritu da, 
Coop57ren finantza etikoen proiektua 
ezagutzera emateko.

Lurralde-sailak
2021eko lehen seihilekoa 

 324 BAZKIDE KOLABORATZAILE 

 463 BAZKIDE KOLABORATZAILE  

 71 BAZKIDE KOLABORATZAILE  

 88 ZERBITZU-BAZKIDE

 64 ZERBITZU-BAZKIDE

 21 ZERBITZU-BAZKIDE
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 Catalunya

 Galiza

 Madrid

  Euskal Herria

Urteko lehen seihilekoan, hogeita bi 
zerbitzu-bazkide eta ehun eta berrogeita 
zortzi bazkide kolaboratzaile batu 
dira Kataluniako sailera. Onartutako 
finantziazioari dagokionez, 149 mailegu 
eman dira, guztira 7.943.746,25 euro.

Seihileko honetan, erabilera-lagapeneko 
etxebizitza kooperatiboen inguruko hainbat 
jardueratan parte hartu dugu: “#COOFIN 
Etxebizitza kooperatiboaren finantziazioa” 
jardunaldia, REAS Red eta Sostre Cívic-ek 

antolatuta; COV El Prat-ek antolatutako 
“Alternativas por la financiación de la vivienda 
social” mahai-inguruan, ‘Conversaciones 
Cooperativas’ ekimenaren baitan; eta 
Aragoiko Coop57  gonbidatuta, “Garantir el 
dret a l’habitatge recuperant el seu valor 
d’ús i la comunitat” hitzaldian.

“Món Pagès, Terra Cooperativa” saioa ere 
antolatu da, Coop57 Fundazioarekin eta 
Kataluniako landa-munduko zerbitzu-
bazkideekin batera.

2021eko lehen seihilekoan, sei zerbitzu-
bazkide eta hamasei bazkide kolaboratzaile 
batu dira. Lurralde horrek, oinarri sozialari 
dagokionez, azken urteotako hazkunde 
handienetakoa izan du, bai entitateen 
aldetik, bai bazkide kolaboratzaileen aldetik 
ere. Coop57 proiektua gero eta gehiago ari 
da zabaltzen Galizan.

Era berean, jarduera ekonomikoak ere 
erritmo onari eutsi dio: zazpi mailegu eman 
dira, guztira 326.500 euro. 

Jasotako aurrezkiak, halaber, 2020an 
emandakoa ia osorik berdindu du. 

Epe horretan, Coop57ko bi batzarretan –
ohikoan eta ezohikoan– parte hartu dute, 
bai lurralde-sailean, baita ordezkariak bidali 
diren nagusietan ere.

Bi topaketatan ere parte hartu dute: 
lehenengoa, Espazocoop-ek antolatuta, eta 
bigarrena REAS Galizak antolatuta.

Urtarriletik ekainaren amaierara arte, 
hamahiru bazkide kolaboratzaile batu 
dira sailera. Sei mailegu eman dira, guztira 
462.180 euro.

Bilera erdipresentzialei ekin zaie berriro, La 
Osa Supermerkatu Kooperatiboan egindako 
ohiko batzar nagusian, esaterako.

Bestalde, beste behin Coop57 Madridek 
Madrilgo Udalaren formazio saio batean 
parte hartu du: Bidezko Merkataritza 

eta Kontsumo Jasangarriari buruzko 
Ikastaroaren 7. edizioan.

CEPAIMek antolatutako “Practica la 
igualdad, marca la diferencia” gosariaren V. 
edizioan parte hartu du.

Azkenik, Madrilgo Mercado Social-ekin eta 
ESFrekin batera, “Abriendo melones en la 
ESS” bigarren topaketa antolatu da eta, 
bertan, finantziazio etikoa lortzeko beldur 
eta oztopoen inguruan jardun dute.

Lau zerbitzu-bazkide eta hogeita bat 
bazkide kolaboratzaile batu dira Koop57 
Euskal Herrira 2021eko lehen seihilekoan. 
Finantza arloan, hiru mailegu eman dira, 
guztira 155.000 euro.

Talde teknikoan aldaketak egon dira: 
apiriletik aurrera, Jone Etxeberria Agirre 
izango da Koop57ko presidentea eta 
maiatzetik aurrera idazkari teknikoa Jone 
Otxoa Saenz de Valluerca izango da, Maider 
Lucas ordezkatzeko. Azpimarratzekoa da 
gero eta emakume gehiagok parte hartzen 

dutela Koop57 Euskal Herrian. Eskerrik 
asko, Maider, hilabete hauetan egindako 
lanagatik.

Palestinako kooperatibismoa sustatzen 
jardun du: Nafarroako Bakerako Lankidetza 
Batzarreko kideek Coop57ren lan egiteko 
modua errepikatzen saiatuko dira 
Palestinan. Gainera, Alboan Fundazioak 
Hego Amerikako eta Mesoamerikako 
hainbat ekimenekin batera antolatutako 
hitzaldi batean parte hartu du, baita beste 
topaketa interesgarri batzuetan ere.

 3.170 BAZKIDE KOLABORATZAILE 

 179 BAZKIDE KOLABORATZAILE 

 461 BAZKIDE KOLABORATZAILE 

 179 BAZKIDE KOLABORATZAILE  

 674 ZERBITZU-BAZKIDE

 55 ZERBITZU-BAZKIDE

 93 ZERBITZU-BAZKIDE

 41 ZERBITZU-BAZKIDE
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ANDALUCÍA
 6 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 430.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

 58.000 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO

 125.000 € ALTXORTEGI-MAILEGUETARAKO

 70.000 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

 52.000 € LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUETARAKO

 125.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Asociación Traperos de Huelva | 
Almenara Equipamientos, SLL | Las Marianas, S. Coop. And. | Leitmotiv, 
S. Coop. And.

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL LIFE

  52.000 € lokala eskuratzeko mailegurako

Granadako elkarte hau hezkuntza formal eta ez-formalean aritzen da, 
egoera zaugarrian egon eta ikasteko zailtasunak dituzten gazteekin. 
Mailegua lokal bat eskuratzeko eman da, entitateak bertan egin ditzan 
jarduerak eta komunitatea elkartzeko lekua izan dadin.

CAMILO CIENFUEGOS, SCA
Marinaleda herriko nekazaritza-kooperatiba hau Marinaleda 
bigarren mailako kooperatibako kide da. Lurraren lanaren bidez 
lanpostuak sortzea du helburu.

LOS COMPAÑEROS, SCA
Marinaleda herriko nekazaritza-kooperatiba hau Marinaleda 
bigarren mailako kooperatibako kide da. Lurraren lanaren bidez 
lanpostuak sortzea du helburu.

TIERRA, TRABAJO Y LIBERTAD, SCA
Marinaleda herriko nekazaritza-kooperatiba hau Marinaleda 
bigarren mailako kooperatibako kide da. Lurraren lanaren bidez 
lanpostuak sortzea du helburu.

DOMINGOS ROJOS, SCA
Marinaleda herriko nekazaritza-kooperatiba hau Marinaleda 
bigarren mailako kooperatibako kide da. Lurraren lanaren bidez 
lanpostuak sortzea du helburu.

ASOCIACIÓN PRODIVERSA
Malagako elkarte honek eraldaketa sozialaren aldeko apustua 
egiten du eta helburu du berdintasuna eta justizia soziala bermatzea, 
eta eskubide ekonomiko, sozial eta politikoak sustatzea.

COOPERACTIVA, SCA

  125.0000 € altxortegi-mailegurako

Enpresa hau greba baten ostean kaleratutako langile talde batek 
kooperatiba formatuan berreskuratu da. Puerto Realeko udal igerilekua 
kudeatzen du, Cádizen. Maileguak Covid-19 krisiak sortutako altxortegi-
tentsioak finantzatuko ditu.

CHUITOS ESCUELA INFANTIL

  40.000 € inbertsio-mailegurako

Kordobako Haur Hezkuntzako ikastetxe kooperatiboa. Helburu du 
ikasleei haur hezkuntzan ahalik eta hezkuntza osoena eskaintzea. 
Maileguak ikastetxeko instalazioak egokitzea finantzatuko du.

ATRAPASUEÑOS, SCA

  18.000 € inbertsio-mailegurako

Sevillako espazio editorial independentea da, eta gizarte-
mugimenduen eta herri-kulturaren alde lan egiten du, gizartearen 
eta herritarren etorkizunean aurrera egiteko. Maileguak pelikula bat 
ekoiztea finantzatuko du.

ACOMPANYA SERVICIOS PARA LA INSERCIÓN

  70.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

Malagako proiektu sozial honek kalitatezko lanpostuen alde lan egiten du, 
bazterketa-egoeran edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonen autonomia 
bultzatzeko. Ostalaritza-, garbiketa- eta mantentze-zerbitzuak eskaintzen ditu. 
Maileguak gizarteratzeko proiektuetarako diru-laguntza aurreratuko du.

ARAGÓN
 2 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 601.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 

 601.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Recreando Estudio Creativo, S. Coop. | 
2AVIA Acompañamiento Terapéutico, S. Coop. | Gusantina Asociación So-
cioeducativa | Punto de Apoyo, S. Coop. | ASDECOBA | Asociación de Pro-
moción Gitana Zaragoza | Consejo de la Juventud de Zaragoza | ADECASAL 
| Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

ARAINFO (13 PAROLAS ROYAS S. COOP.)
Aragoiko egunkari kooperatiboa da, 2010ean sortu zen eta aspaldi 
da Coop57rekin lotura duela. Komunikazioaren burujabetzaren alde lan 
egiten dute, ekonomia feminista eta eraldatzailea oinarri hartuta.

SOMOS CUIDADOS COMUNES
Zaragozako erabilera-lagapeneko etxebizitza kooperatiboa 
da, eta helburu du duintasunez eta bizi-kalitatez bizi eta zahartzeko 
proiektu komun bat egitea.

ASTURIES
 2 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 8.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

 8.000 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

SOLABRIA, S. COOP
Kantabriako energia berriztagarrien lehen kooperatiba da, 
2013an sortua. Energia-eredu demokratiko, sozial eta jasangarriaren 
alde lan egitea du helburu.

NUEVA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

2021eko lehen seihilekoa 
Zerbitzu-bazkide berriak 

eta mailegu berriak 

 9 MAILEGU BERRI

 9 MAILEGU BERRI

 1 MAILEGU BERRI

43 
ENTITATE 

BERRI 

186 
MAILEGU 

BERRI 
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ASOCIACIÓN LUAR
Oviedon du egoitza soziala elkarte honek. 2015ean sortu zen 
bazterketa-egoeran dauden 18 eta 35 urte bitarteko gazteekin lan 
egiteko. Gizarteratze-prozesuetan laguntzen dute.

ASOCIACION DE DINAMIZACIÓN  
COMUNITARIA “EL TELAR”

  8.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

Gijongo entitate honek komunitate sentimendua sustatzeko eta 
indartzeko egiten du lan. Prestakuntzarako eta hausnarketarako guneak 
sortzen ditu, eta kultur animaziorako, aisialdirako eta bizikidetzarako 
jarduerak antolatu. Maileguak diru-laguntza bat aurreratuko du, 
ikaskuntza-espazio komunitario bat sortzeko.

CATALUNYA
 22 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 7.853.746 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

 227.246 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO 

 608.557 € ALTXORTEGI-MAILEGUTARAKO 

 1.775.747 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

 36.000 € FAKTURAK ORDAINTZEKO

 700.930 € ETXEBIZITZA-MAILEGUETARAKO

 1.317.000 € LOKALETAKO MAILEGUETARAKO 

 198.705 € KAPITALIZAZIO-MAILEGUETARAKO 

 44.000 € ENERGIA-MAILEGUETARAKO 

 2.945.560 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Acadèmia Catalana de la Música | 
Associació de Cardiopaties Congènites | Associació Juvenil Esquitx de 
Sabadell | Associació Socioeducativa Nousol | Bicihub | Bosquerols, SCCL | 
Candela, Acció Comunitària i Feminista, SCCL | Col·Lectiu Punt6, SCCL | Consell 
D’associacions de Barcelona | Consell de la Joventut de Barcelona | Diomcoop, 
SCCL | Foresterra, SCCL | El Timbal, SCCL | Energia per la Igualtat, SCCL | 
Equilatera Cooperativa, SCCL | Espai Ambiental, SCCL | Factoria F5 | FCCUC | 
Federació Transforma Porta | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Contorno 
Urbano | Fundació Pere Mitjans | Fundació Privada Tres Turons | Fundació Tot 
Raval | Fundació Xarxa | Gats | Grup D’esplai la Fàbrica de Can Tusell | Grup 
Ecos, SCCL | Iacta Sociojuridica, SCCLP | Idària, SCCL | Insercoop, SCCL | L’altre 
Festival | La Sargantana Dalt De La Vila, SCCL | La Selva. Ecosistema Creatiu, 
SCCL | La Tremenda, SCCL | Lleure Qualia, SCCL | Macuscoop, SCCL | Nou Set, 
SCCL | Obrint Cultura | Plàudite Teatre | Prohabitatge | Quepo, SCCL | Raons 
Públiques, SCCL | Remahlik, SCCL | Societat Orgànica +10, SCCL | Som Confort 
Solar, SCCL | Sos Racisme | Sprintcoop, SCCL | Stop Sida | Suno. Enginyeria de 
Serveis Energètics, SCCLP | Surtdecasa, SCCL | Tres65, SCCL

CONSTRUÏM LA LLANÇADORA, SCCL
Erabilera-lagapeneko etxebizitza kooperatibo honek etxebizitza-proiek-
tu eskuragarri, berdinzale, malgu eta ekologikoki jasangarri bat eraikit-
zea du helburu.

LA MORADA COOPERATIVA 
FEMINISTA D’HABITATGE, SCCL

La Morada Bartzelonako mugimendu feminista eta transfeministako 
lesbianek, trans eta hainbat adinetako emakumeek osatutako 
etxebizitza kooperatiboa da.

CREARSA, SCCL
Creación de Responsabilidad Social Audiovisual ikus-entzunezko 
sektoreko kooperatiba da, oinarri humanistakoa, eta Kataluniako Zinema 
eta Ikus-entzunezko Goi Mailako eskolako (ESCAC) ikasgeletan sortu zen.

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA
Kultur kudeaketarako Manresako ekimen honek herri-musikaren 
prestakuntza, sorkuntza, erakusketa eta hedapena bultzatzea du 
helburu. Hiriko eta inguruko musika errealitatea eraldatu nahi du.

FUSTERIA CAN BATLLÓ
Bartzelonako Can Batlló gunean kokatzen da kooperatiba hau, eta 
egurrarekin eta eratorriekin lan mota oro egiten dituzte, ekonomia 
eraldatzailea eta tokikotasuna oinarri hartuta.

ARTIGA COOP
La Garrotxa eskualdeko supermerkatu kooperatiboa da. Elikadura 
agroekologikoaren bidez gizarte eraldaketa sustatzeko elkargune 
kooperatibo bihurtzea du helburu.

EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL
Gizarte zientzietako, osasun zientzietako eta zuzenbideko profesi-
onalek osatzen dute kooperatiba, eta erakundeetan aukera-berdintasu-
naren eta genero-berdintasunaren printzipioa ezartzeko lan egiten dute.

COOPERATIVA PERIFERIA CIMARRONAS

  40.000 € inbertsio-mailegurako

Bartzelonako espazioa honetan, kultura-ekitaldi ugari egiten 
dira ikuspegi afrofeminista eta antiarrazista oinarri hartuta, eta 
kultura gizarte-eraldaketarako tresna gisa ulertzen dute. Maileguak 
kooperatibaren lokala egokitzeko obrak finantzatuko ditu.

LA BODEGUETA DE SALT, SCCL
Salt udalerriko espazio gastronomiko eta kulturala da eta, 
jasangarritasun, kontsumo arduratsu eta ekonomia eraldatzailearen 
balioak abiapuntu, kultura gastronomikoa, kultura artistikoa eta kultua 
ekonomikoa uztartzen ditu.

LA CIRCULAR GARRIGUENCA

  35.000 € altxortegi-mailegurako

La Garriga udalerriko kooperatiba honek gertuko produktu agroekolo-
gikoak saltzen ditu, eta kontsumo arduratsua bultzatu. Maileguak likidezia 
eskainiko dio entitateari, beharrezko produktu eta materialak erosteko.

BICIHUB
Bizikleta munduan erreferentzia-gunea da Bartzelonan. 
Mugikortasun inklusiboa, jasangarria, feminista eta ESE sustatzen ditu 
eredu kooperatiboaren eta ehun sozialaren bitartez.

ASSOCIACIÓ ALMAS VEGANAS

  212.000 € lokala eskuratzeko mailegurako

La Selva eskualdeko animalien santutegia da, eta helburu du animaliak 
erreskatatzea eta zaintzea, baita beganismoa, antiespezismoa eta 
transfeminismoa sustatzea ere. Maileguak jarduera egiteko lursaila 
eskuratzea finantzatuko du.
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NUEVA

9.971.426 €
EMANDAKO MAILEGU BERRIAK

 147 MAILEGU BERRI
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LA SÀRRIA ECODISTRIBUCIÓ, SCCL

  30.000 € inbertsio-mailegurako

Sabadellen dago kokatuta kooperatiba hau. Salgaiak bizikleta bidez banatzen 
dituzte, eta jasangarritasuna, gizarteratzea eta laneratzea sustatu. Maileguak 
bizikletetako inbertsioak eta proiektua abiaraztea finantzatuko ditu. 

FUNDACIÓ CALALA  
FONDO DE MUJERES

Bartzelonako fundazio honek Latinoamerikako, Karibeko eta 
Espainiako estatuko emakumeen eskubideak eta lidergoa sustatzen 
ditu, haien erakundeak, sareak eta mugimenduak indartuta.

VELVET BCN, SCCL
Bartzelonako moda-denda hau etikoa eta jasangarria da. Arropa 
ekologiko eta bidezko merkataritzako arropa merkaturatzen du, lan-bal-
dintza duinak eta ingurumena errespetatuz bermatzen duten ziurtagiriekin.

COOPERATIVA LA RAÍZ, SCCL

  21.000 € inbertsio-mailegurako

Bartzelonako Poble Sec auzoan dago ekonomia sozial eta 
eraldatzailearen balioetan oinarritutako taberna kooperatibo bidezko 
eta solidarioa. Maileguak kooperatiba-jarduera garatzeko ostalaritza-
lizentzia eskuratzea finantzatuko du.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO
L’Hospitalet de Llobregateko fundazio honek artea espazio 
publikoan, hezkuntza eta hiri-sormena jorratzen ditu. Entitateak 
pertsonen bizi-kalitatea hobetu nahi du eta, horretarako, parte-hartze 
soziala sustatzen du, espazio publikoan esku hartzeko.

FUNDACIÓ PERE MITJANS
1988an sortu zen Bartzelonan, ezintasunen bat duten 
pertsonei laguntzeko, nork bere bizitza-proiektua ahalik eta modu 
independenteenean garatzeko.

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ
2004. urtean Prat de Llobregaten sortu zen gizarte-egoera 
ahulean dauden haur, gazte eta familiei laguntzeko.

YOGACOOP, SCCL
Kooperatiba honek barne hartzen ditu yoga espazio bat –Yogaia–, 
prestakuntza-eskola bat –Yogaiaescuela– eta artikulu espezializatuen 
denda, fisikoa eta birtuala –Yogaiastore–.

CASTELLERS DE SANT CUGAT
1996an sortu zen talde hau eta erabat errotuta dago Sant 
Cugat udalerriko ehun asoziatiboan. Berrehun bat lagun batzen ditu, 
‘castells’ak egitea udalerrian errotutako tradizioa izan dadin.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL
Erabilera-lagapeneko etxebizitza kooperatibo hau Can Parera Masian 
kokatzen da, Sant Pere de Vilamajor udalerrian, Vallès Oriental 
eskualdean. Bizitza komunitarioa, jasangarria eta ingurumenarekin 
integratua garatu nahi du.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

  30.000 € inbertsio-mailegurako

Alt Urgell eskualdean errotutako entitatea da eta basoa kudeatzeko 
proiektuen bidez gizarteratzea eta laneratzea sustatzen ditu. Maileguak 
entitatearen jarduera garatzeko traktore bat eta makina birrintzaile bat 
eskuratzea finantzatuko du.

ASSOCIACIÓ ADIFOLK

  13.200 € altxortegi-mailegurako

Kataluniako folkloreari eta herri kulturari lotutako pertsonek osatzen 
dute elkarte hau. Maileguak Covid-19 pandemiak kaltetutako 
erakundearen finantza-berregituraketa finantzatuko du.

FEDERACIÓ D’ENTITATS CALÀBRIA 66

  20.357 € altxortegi-mailegurako

Sant Antoni auzoko espazio komunitario honek jarduera sozialak, 
kulturalak eta hezitzaileak sustatzen ditu. Maileguak likidezia eskainiko 
dio erakundeari bere jarduera garatzeko.

FOLGADO PISCINES, SCCL

  30.000 € altxortegi-mailegurako

Igerilekuen mantentze-lanetan, instalazioen birmoldaketetan eta 
makineriaren konponketetan aritzen den kooperatiba da. Maileguak 
likidezia eskainiko dio entitateari, beharrezko materialak erosteko.

EDUVIC, SCCL

  500.000 € altxortegi-mailegurako

  198.705 € 50 kapitalizazio-mailegutan

Irabazi asmorik gabeko gizarte-kooperatiba da, 20 urte baino gehiagoko 
esperientzia du eta haur, nerabe, gazte eta familiekin egiten du lan. 
Maileguak Covid-19 pandemiak kaltetutako erakundearen finantza-
berregituraketa finantzatuko du.

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL

  10.000 € altxortegi-mailegurako

Elkarte asanbleario eta independente hau gizarte-, kultura- eta 
hezkuntza-eraldaketarako proiektuen plataforma da. Maileguak 
likidezia eskainiko dio erakundeari bere jarduera garatzeko.

MISSATGERS TRÈVOL, SCCL

  5.000 € altxortegi-mailegurako

Kooperatiba honek mezularitza eta garbiketa lanak egiten ditu, 
jasangarritasuna eta gizarteratzea oinarri hartuta. Bizikletak erostea 
finantzatuko du maileguak.

LLEURE QUALIA, SCCL

  36.000 € fakturak ordaintzeko

Lan-kooperatiba honek balioetan oinarritutako hezkuntzan lan 
egiten du, aisialdiaren eta hezkuntzaren bidez. Maileguaren bidez, 
Auzolandegiak kudeatzeko, antolatzeko eta gauzatzeko Kataluniako 
Generalitateari igorritako fakturak finantzatuko dira.

BICICLOT, SCCL

  12.700 € inbertsio-mailegurako

Lan-kooperatiba honek bizikleta garraiobide ekologiko, ekonomiko eta 
osasungarri gisa sustatzen du, mugikortausn jasangarriaren alde eginez. 
Maileguak bizikletak kargatzeko hiru egitura erostea finantzatuko du.

CAL ROIO, SCP

  80.000 € inbertsio-mailegurako

Cal Roio abeltzaintzako finka ekologikoa da, eta oilasko eta zekor 
ekologikoak hazten ditu. Abeltzaintza lurraldearen elementu 
egituratzaile gisa aldarrikatzen du. Maileguak hegaztien eta behien 
ekoizpena handitzea eta instalazioak hobetzea finantzatuko du.

SOMESQUEIX SOCIAL

  8.546 € inbertsio-mailegurako

Irabazi asmorik gabeko elkarte honek utzitako lurrak berreskuratzen 
ditu, bertan nekazaritza ekologikoa sustatzeko eta prestakuntza eta 
laneratze-aukerak eskaintzeko. Maileguaren bidez, aurreko mailegua 
handituko da, ustiategiaren jarduerarako lurrak egokitu eta materialak 
erosteko.

CALAFOU, SCCL

  189.000 € inbertsio-mailegurako 

2011. urtean sortutako proiektu kooperatiboa, ekoizpen, teknologia 
eta etxebizitza alternatiba jasangarriak eta ingurumena errespetatzen 
dutenak sortzeko. Maileguaren bidez, aurreko mailegua handituko da, 
jarduerarako lurrak egokitu eta materialak erosteko.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

  180.000 € lokala eskuratzeko mailegurako

Erabilera-lagapeneko etxebizitza kooperatibo hau Bartzelonako Udalak 
lehiaketa publiko bidez lagatako udal orubean kokatzen da. Maileguak 
lokal komunitarioak sustatzeko eta egokitzeko obrak finantzatuko ditu.
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VIURE JUNTES, SCCL

  700.930 € 2 etxebizitza-mailegurako

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatiba honek bere bazkideen 
beharrak asetzea du helburu, arlo guztietan, baita etxebizitza-
beharrizana ere. Anoia eskualdean kokatutako baserri bat birgaitzea 
finantzatuko du maileguak.

GERARD BATALLA

  96.000 € etxebizitza-mailegurako

Proiektu autonomo honen helburua da nekazaritza ekologikoa 
eta, “Cultures trobades” ekimenaren baitan, barietate zaharren 
kontserbazioa sustatzea. Maileguaren bidez, landa-finka batzuk 
eskuratzea eta ontziratzeko tailerra eraikitzeko eraberritze-lanak 
finantzatuko dira.

IES ESCOLA SANT JORDI

  640.000 € lokala eskuratzeko mailegurako

Vilassar de Dalt udalerriko irakaskuntza-kooperatiba honek ez du irabazi 
asmorik eta guztientzako irekia dago. Maileguak eskolaren eraikina 
birgaitzea finantzatuko du.

ASSOCIACIÓ SEBA

  44.000 € lokala eskuratzeko mailegurako

Sistema fotovoltaikoak instalatzen eta kudeatzen dituen erakundea 
da. Erabiltzaileei eguzki-energiarekin landa-elektrifikazio programen 
inguruan aholkuak emateko beharratik sortu zen. Maileguak FEEECko 
mendiko bi aterpetako instalazio fotovoltaikoak berritzea finantzatuko du.

EUSKAL HERRIA
 4 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 155.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 

 155.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Asaken, S. Coop. | Hiritik At Koop. Elk.Txikia 
| Ideien Faktoria

LZB ARKITEKTOAK, KOOPERATIBA
Eraikuntza berrietan eta birgaitze-proiektuetan lan egiten du 
Gipuzkoako arkitektura estudio honek, arkitekturak gizartean eta 
ingurumenean dituen ondorioak aintzat hartuta.

IDEIEN FAKTORIA, KOOPERATIBA
Donostiako kooperatiba hau 2015ean sortu zen, eta komunikazio 
zerbitzuak eta ikus-entzunezko ekoizpen propioak uztartzen ditu. 
Euskarazko komunikazio sektorea apur bat berritzea da haien 
helburuetako bat.

SKURA MOBILE, KOOPERATIBA
Skura mobile Arrasaten kokatutako kooperatiba da, eta 
mugikorrentzako neurrira egindako aplikazioak egiten ditu.

KATAKRAK
Iruñeko espazio sozial honek liburu-denda, jantokia, argitaletxea 
eta ekitaldiak egiteko aretoa ditu. Ikuspegi kooperatiboa garatzea eta 
talde eta gizarte-mugimenduak artikulatzea du helburu.

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

 3 MAILEGU BERRI

ASSOCIACIÓ TAULA EIX PERE IV 20.000,00 € Ajuntament de Barcelona Instalazioen kudeaketa

FORMACIÓ I TREBALL 400.000,00 € Generalitat de Catalunya Gizarteratzea eta laneratzea

ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ 250.000,00 € Generalitat de Catalunya Gizarteratzea eta laneratzea

L’ECONOMAT, SCCL 415.800,00 € Generalitat de Catalunya Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 90.000,00 € Generalitat de Catalunya ESEa garatzea Katalunian

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ 90.394,29 € Generalitat de Catalunya Gizarte-bazterketa arriskuan dauden pertsonei 
laguntzea

CREARSA, SCCL 11.260 € Generalitat de Catalunya Ekonomia soziala sustatzea

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 4.000 € Diputació de Barcelona 2020ko Protesta jaialdia

PRODUCCIONS SAURINES, SCCL 8.500 € Diputació de Tarragona Dokumental soziala

FEDERACIÓ D'ENTITATS CALÀBRIA 66 16.000 € Ajuntament de Barcelona Gizarte-espazioen auzo kudeaketa

L’OLIVERA, SCCL 85.000 € Ajuntament de Barcelona Nekazaritza jasangarria

ASSOCIACIÓ ALBA 15.000 € Generalitat de Catalunya Gizarteratzea

ASSOCIACIÓ ADEFFA 45.000 € Generalitat de Catalunya Ondare naturala kontserbatzea

CENTRE CULTURA DONES 
FRANCESCA BONNEMAISON 20.000 € Inst. Cultura de Barcelona Ikus-entzunezko sortzaile berriak sustatzea

ESPAI BROTES, SCCL 15.000 € Aj. L’Hospitalet de Llobregat Familiei arreta

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 14.000 € Ajuntament de Barcelona Eskubide sozialak

CASAL LAMBDA 14.000 € Ajuntament de Barcelona Eskubide sozialak

AMPA ESCOLA JOAQUIM RUYRA 80.000 € Aj. L’Hospitalet de Llobregat Bizitza Eskola

ASPASIM 73.893 € Generalitat de Catalunya Terapia okupazionala eta egoitza-etxebizitzak

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ 35.000 € CEPES Laneratzea

ASSOCIACIÓ GENERA 48.900 € Ajuntament de Barcelona Sexu-langileen eskubide sozialak eta lan-eskubideak

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 45.000 € Generalitat de Catalunya Ijito Kultura

 1.775.747 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO, KATALUNIAN
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GALIZA
 7 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

 371.500 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

 88.000 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

 9.500 € KAPITALIZAZIO-MAILEGUETARAKO

 274.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: 7H S. Coop. Galega | Cidadanía Rede de 
Aplicacions Sociais, S. Coop. Galega | Espazocoop, Unión de Cooperativas 
| O Cable Inglés S. Coop. Galega | Numax S. Coop. Galega | Aventeira S. 
Coop. Galega

VACALOURAS, S. COOP. GALEGA

  4.750 € 2 kapitalizazio-mailegutarako

Pontedeumeko (Coruña) lan-kooperatiba hau elikaduraren, 
kosmetikaren eta bertako produktuen txikizkako merkataritzan aritzen 
da. Ikus-entzunezko zerbitzu artistikoak, diseinu grafikoa edo ilustrazioa 
ere eskaintzen ditu. Maileguak kapitalizazioa bultzatu eta kooperatiba 
sendotzen lagunduko du.

FUNDACIÓ EOMAIA
Santiago de Compostelako fundazio honek laguntza eskaintzen 
du bizitzako hainbat garaitan. Elkarlaneko sareak eta pertsonen arteko 
komunikazio-guneak sortu nahi ditu.

FUNDACIÓ UXÍO NOVONEYRA
Lugon kokatua, Uxío Novoneyra poetaren ondarea 
kontserbatzeko eta literaturaren –bereziki poesiaren– alorreko 
ikasketa- eta ikerketa-jarduerak sustatzeko fundazioa da.

GEOMATICO, S. COOP. GALEGA
Vigoko kooperatiba honek informazio geografikoa aztertu eta 
argitaratzen du. Lankidetzan, ezagutza librean eta gardentasunean 
oinarritzen da, eta kode irekian ekoizten du.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS  
EN MÁN COMÚN DE TAMEIGA

Monte veciñal jabetza kolektibokoa da, eta mendien eta haien 
baliabideen aprobetxamendua kudeatzen du kideen baldintzak 
hobetzeko.

ASOCIACIÓN GALEGA DE  
PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

Elkartea 2008an sortu zen, topaketarako eta gogoetarako gune izateko, 
baita kultur teknikari eta kudeatzaileen interes profesionalak ordezkatu, 
kudeatu, aholkatu eta defendatzeko plataforma izateko ere.

CAMBAVET, S. COOP. GALEGA
“O meu vet” albaitaritza-klinika kudeatzen du kooperatiba honek, 
Cambadosen, Pontevedran.

ASOCIACIÓN ARRAIANAS

  88.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

Santiago de Compostelako elkarte honek justizia sozialaren eta giza 
eskubideen alde lan egiten du, eta arreta berezia eskaintzen die 
migratzaile eta emakumeei. Maileguak Galiziako Xuntako Gizarte 
Politiketako Sailak entitatearen jarduera garatzeko emandako diru-
laguntza aurreratuko du.

MADRID
 6 MAILEGU BERRI

 462.180 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 

 252.180 € FAKTURAK ORDAINTZEKO

 210.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Red Jurídica Soc. Coop. Mad. | Asocia-
ción Carampa | Fundación Entretantos | Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil de Guadalajara

ASOCIACIÓN TRABE

  200.000 € fakturak ordaintzeko

Elkartea 2005ean sortu zen, eta konpromisoa du genero-ikuspegitik 
kontzientziazio eta esku-hartze sozialaren bidez aldaketa sozialean 
laguntzeko. Madrilgo Udalak entitatearen jarduera garatzeko igorritako 
fakturak aurreratuko ditu maileguak.

DINAMIA, S. COOP. MAD

  52.180 € fakturak ordaintzeko

Kooperatiba honek gizarte-aholkularitza eskaintzen du, ikuspegi 
solidarioa eta eraldatzailea oinarri hartuta. Madrilgo Udalak entitatearen 
jarduera garatzeko igorritako fakturak aurreratuko ditu maileguak.

MALLORCA
 1 MAILEGU BERRI

 50.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

 50.000 € INBERTSIO-MAILEGUETARAKO

PRODUCCIÓ DE DERIVATS DEL 
CACAU, S. MICROCOOP. (MAÜA)

  50.000 € inbertsio-mailegurako 

Mallorca eta Nikaraguako kulturak uztartzen ditu Maüa ekimenak, eta 
artisau-txokolatea eta kakaoaren eratorriak ekoizten ditu. Maileguak 
makineria eta lantegia egokitzea finantzatuko ditu.

PAÍS VALENCIÀ
 1 MAILEGU BERRI

 40.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 

 40.000 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO

ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

  40.000 € diru-laguntzak aurreratzeko

Proiektu komunitario honek, 1985az geroztik, Alfafar udalerriko Parc 
Alcosa auzoko gizarte-erakunde batzuk biltzen ditu, egoera ahulean 
dauden pertsonen eskubideak defendatzeko tresna kolektibo izateko. 
Maileguak Valentziako Generalitateak emandako diru-laguntza 
aurreratuko du.

BERRIA

BERRIA

NOVABERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA

 9 MAILEGU BERRI
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Funts propioak 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 2.926.307

Maileguak bermatzeko funtsak 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 429.733

 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 46.273.832

GUZTIRA  30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 49.629.872

Zerbitzu-bazkideen eta bazkide kolaboratzaileen   
ekarpenak
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Epe labur eta luzeko inbertsio-maileguak 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 335.247

Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 2.069.930
Kreditu-polizak eta altxortegi-maileguak  1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 5.044.117

Finantziazioak aurreratzea  5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 2.269.927
Kapitalizazio-maileguak 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 208.205

Energia-maileguak 0 0 0 0 0 1.018.262 44.000
EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 9.971.426

MAILEGUEN SALDO BIZIA 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 24.557.561

Datuak 2021eko ekainaren 30ean

1. seihilekoa

1. seihilekoa

Emandako 
maileguak 

Ekarpenen 
saldoa



Haurrek aisialdiaz 
gozatzeko eskubidea 
bermatzea 
Fundazioak bi crowdfunding-kanpaina 
abiatu ditu 2021ean. Pandemiak eztanda 
egin ondoren, eta unerik gogorrenetako 
batean, 2020ko udan, Aula d’Idiomes 
kooperatibak, La Bordeta auzoko 
Herri Eskolarekin eta Santseko Grup 
d’Habitatge-rekin (GHAS) lankidetzan, 
udalekuak jarri zituzten martxan, gizarte-
bazterketa egoeran dauden Santseko 
haurrentzat. Herritarren laguntzari esker, 
hainbat familiatako haurrek izan zuten 
uztailean aisialdiaz gozatzeko aukera.

Aurten, hiru talde sustatzaileek 
esperientzia errepikatu nahi zuten. Hori 
dela eta, Coop57 Fundazioarekin batera, 
#ElLleureÉsUnDret (Aisialdia eskubidea 
da) kanpainari ekin zitzaion, eta helburua 
zen 3.500 euro lortzea, Sants auzoko 
udaleku errebelde eta herrikoi hauen 
edizio berriaren gastuak ordaintzeko. 
Hala, haurren baldintzak eta begiraleen 
baldintzak hobetu dira. Crowdfunding-
kanpainak arrakasta handia izan du, 
eta 3.658 euro bildu zituzten. Ehun bat 
pertsonak lagundu zuten kanpaina. 

Zubi bat, Chiapas eta 
Katalunia lotzeko
Zapatistek Europara egindako bisita 
mugarri historikoa izan da. Hala, Coop57 
Fundazioak, Assemblea de col·lectives i 
persones de Catalunya per la coordinació 
de la Gira Per la Vida 2021 ekimenarekin 
batera, #GiraZapatistaCAT kanpaina 
sustatu dute. Helburua sinplea zen, baita 
asmo handikoa ere: kaxa ekonomiko bat 
biltzea logistika-gastuen eta zapatistei 
harrera egiteko gastuen zati bat 
ordaintzeko.

Harrera ona izan du kanpainak, eta 
222.403,98 euro jaso dira; 320 ekarpen 
indibidual eta kolektibo. Coop57 
Fundazioarentzat, ohorea izan da bere 
ekarpentxoa egitea, bizitzaren aldeko 
Europako Bira Zapatista posible egiteko 
Katalunian. 

Biran zehar, zapatistek askotariko borroka 
sozialekin elkartzeko aukera izango dute, 
esperientziak elkarbanatu eta Europako 
lurralde bakoitzeko tokiko errealitateak 
gertutik ezagutzeko. Europara egindako 
bidaia honek memoria, erreparazio eta 
loturak eraikitzeko aukera ematen du, duela 
hogeita hamar urtetik hona haiek izan 
direlako milaka pertsonen anfitrioi, iraultza 
komunal mexikarrak liluratuta bisitatu 
dituzten pertsonena, hain zuzen ere. 

Betiko proiektuak, 
martxan
Berriz aktibatu da Germinador Sozial 
ekimena, trantsizio energetikorako 
berrikuntza-lehiaketa. Bosgarrena du 
aurtengo edizioa. Ekainera arte luzatu 
zen epea, eta hogeita hamar bat proiektu 
aurkeztu ziren. Orain, proposamenak 
baloratuko dituzte lehiaketaren 
sustatzaileek: Som Energiak, Coop57k 
eta Coop57 Fundazioak. Hautaketa 
egin ostean, irailaren erdialdean ekingo 
zaio bozketa-aldiari. Lehenbiziko aldiz, 
herritarrek bozkatuko dituzte lehiaketako 
irabazleak.

Azkenik, 2020an ekindako ekimena 
abiarazi dugu: “Mon Pagès, Terra 
Cooperativa” du izena, eta landa-
mundua suspertzeko lan-ildoaren 
parte da. Diagnosi parte-hartzailea 
eta proposamenak jasotzea izan du 
helburu, analisirako eta gogoetarako 
tresnak eskuratu eta Kataluniako 
ekosistema agroekologikoen azterketa 
konparatiboa egiteko. Proiektu honen 
parte-hartzaile dira Coop57 Fundazioa, 
L’Arada, Raiels, L’Aresta, Idària eta Tres 
Cadires, eta Kataluniako Lan Kooperatiben 
Federazioaren laguntza jaso du. Saio irekia 
antolatuko da datorren uztailean, eta 
bertan aurkeztuko dira emaitzak.

Coop57 Fundazioa
aurrera doa bere bidean
2021eko lehen seihilekoan, Coop57 Fundazioak etapa berriaren bidetik jarraitu du. Zehazki, bi izan dira 
kanpaina entzutetsuenak urte honetan: #ElLleureÉsUnDret eta #GiraZapatistaCAT. Era berean, Kataluniako 
landa-munduko tokiko ekosistema agriekologikoei buruzko interkooperazio-proiektuarekin jarraitu du. 
Horrez gain, Germinador Social ekimenaren bosgarren edizioari dagozkion lehen faseak egin dira. 

“Lurra ez da gure arbasoen herentzia,  
etorkizuneko belaunaldien mailegua baizik.” 
[ Ipar Amerikako esaera ] finantza zerbitzu

etiko eta solidarioak


