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editoriala
Krisi bat bestearen atzetik etortzea, eta desberdintasunak, pobrezia eta
bazterketa soziala areagotzea dira egungo testuinguru ekonomikoaren
ezaugarriak. 2008ko finantzen eta higiezinen kolapsoaren ondotik,
pandemia globalaren krisiak jarraitu zion 2020an eta energiasektorearenak hartu dio lekukoa egun, baliabideen gehiegizko
erauzketan oinarritutako sistema ekonomikoak bultzatuta, eta sistema
kolapso egoeratik gertuago kokatuta.
Krisi hori beste gerra zital ―eta, segur aski, saihesgarri― batek okertu du
eta, bide batez, mendebaldeko herrialdeen etika falta eta kontraesanak
azaleratu ditu. Ukrainako inbasioaren kontrako aldarriak zabaltzen
diren bitartean, ehunka milioi euro transferitzen dira gas eta petrolio
errusiarra erosteko. Arrazoi humanitarioak eskatzen dira kaltetutako
herritarrei laguntzeko, baina egun aktibo dauden beste hogeita
hamar gatazka armatu baino gehiagoren ondoriozko krisien aurrean
ezikusiarena egiten jarraitzen dute.
Panorama nahasgarria da. Euriborra, finantza-entitateek merkatuari
dirua uzteko duen interes tipoa zehazten duen Europako indizea,
negatiboa da aspalditik. Gainera, inflazioak goia jo du; 2021 urtearen
amaieran prezioek batez beste % 6,5 egin zuten gora. Datu horiek
ortodoxia ekonomikoa kolokan jarri eta argi uzten dute egungo
ezegonkortasuna. Zehazki, etxebizitzaren, uraren, elektrizitatearen,
gasaren eta beste erregai batzuen KPIa % 23,3 hazi da, eta gero
eta zailagoa da zerbitzu eta ondasun horien eskuragarritasun
unibertsala bermatzea.
Duela urtebete baino gehiagotik hona, energiaren prezioa zurrunbilo
kaotiko batean murgildu da. Benetako amesgaiztoa familia zaurgarrienentzat eta, oro har, ekonomiarentzat. Argiaren, gasaren edota
erregaien fakturek maximo historikoak jotzen dituzten bitartean, IBEX
35eko sei enpresa handienen etekinak laukoiztu egin dira; 2021. urtean
10.000 milioi eurotik gorako etekin lotsagarriak lortu dituzte. Erregai
fosilak agortzen ari diren honetan, ezinbestekoa zaigu bestelako
energia-eredu baterantz egitea. Trantsizio energetikoa, dagoeneko,
ez da aukera bat. Trantsizio hori nola egingo dugun, aldiz, bai.
Eta guk egiten ez badugu, gure kontura egingo dute besteek. Izan
ere, horretan ari dira: oligopolio energetikoek kontrolatzen dute
egun energia berriztagarrien ekoizpenaren zati handiena eta
hurrengo urteetan milaka milioi euro inbertituko dituztela aurreikusten
dute. Edozer egiteko gai dira, haien posizio pribilegiatuari eta
errentagarritasun handiei eusteko. Adierazgarria da Forbes aldizkariak
argitaratutako espainiar estatuko 100 pertsona aberatsenen zerrenda.
Aberats berri asko berriztagarrien sektoretik datoz eta hori ez da
kasualitatea.
Trantsizio energetikoa deitzen diote baina, “kapitalismo
berde”aren aitzakiapean, hazkunde ekonomiko mugagabearen
dogma betikotu baino ez dute nahi. Baliabide finituak dituen
planeta honetan energiaren eta materialen kontsumoa haztea ez
da jasangarria. Dagokigun eztabaida da, beraz, nola egingo dugun
trantsizio energetiko hori, aberastasunaren pilaketa eta produzkiosistema zentralizatua ez elikatzeko. Orain arteko sistema hau ez da
jasangarria, eta ekoizpenak, eskaerari erantzun beharrean, merkatuaren
logikari eta estrategia geopolitikoei erantzuten die.
Ez al da zentzuzkoagoa kontsumitzen dugun hori bertan ekoiztea?
“Demokrazia energetikoa” kontzeptua indartzea, deszentralizatutako
trantsizio energetiko eta teknologikoa eta demokrazian eta herritarren
parte-hartzean sakontzea uztartzea.
Ekonomia sozial eraldatzailea herritarren energia-komunitateak
sustatzeko lanean ari da. Proiektu hauek autoprodukzioaz eta kontsumo
partekatuaz haratago, energia erabiltzeko kultura berri bat sustatzea
dute helburu. Kontsumo kooperatibo eta demokratikoa eta ekoizpen
deszentralizatua sustatu ez ezik, kontsumoaren efizientzia eta
murriztea, eraikinak energetikoki birgaitzea, mugikortasun
jasangarria, prestakuntza eta pobrezia energetikoaren aurkako
borroka ere aintzat hartu behar dira.
Apustua argia da: erabakitzeko egitura horizontal eta kolektiboak sortu
eta zaintzea. Hau da, benetako demokrazia ekonomikoa sustatzeko
eskolak eraikitzea, energia-burujabetzarantz aurrera egiteko. Funtsean,
egungo logiketatik urrundu eta bizitza eta planeta erdigunera ekartzeko.

2021 urteko balantzea

Inoiz baino bazkide
eta mailegu gehiago
2021 urtean 23 milioi euro baino gehiago eman dira mailegu berritan, eta 5.000 bazkide kolaboratzaile inguru gara orain. Era berean, 1.000 zerbitzu-bazkide baino gehiago ditu Coop57k. Zalantzarik
gabe, eraldaketa sozial eta ekonomikoaren alde lanean jarraitzera bultzatzen gaituzte zifra hauek.
Inbertsio- eta
kapitalizazio-maileguak

Energia-maileguak
% 9 2.201.900€

803.386€ % 3
Emandako
maileguak
tipologiaren
arabera

Lokalak
eskuratzeko maileguak
% 12 2.682.000€

Diru-laguntzak
eta fakturak aurreratzea

5.284.146€ % 23

Kreditu-polizak
eta altxortegi-maileguak

Etxebizitza-maileguak
% 14 3.351.630€

8.940.065€ % 38

23.263.127 €

2021ean ere, pandemiaren eraginak
nabariak izan dira, eta gure
bizitzak baldintzatu ditu. Proiektu
sozioekonomikoak abian jartzeko,
sendotzeko eta hazteko testuingurua
kontuan eduki behar da eta egoera ez
da erraza izan. Hala eta guztiz ere, 2021
urtea Coop57ren historian finantziazio
gehien eman den urtea izan da:
23.263.126,85 euro eman dira mailegu
berrietan, 319 eragiketen bidez.
Coop57ko zerbitzu-bazkideen epe
laburreko zein luzeko finantziaziobeharrei erantzun zaie. Likidezia-beharrei
dagokienez, 8 milioi euro baino
gehiago eman dira kreditu-polizetan,
eta 5 milioi baino gehiago dirulaguntzen, hitzarmenen eta fakturen
ordainketak aurreratzeko.
Inbertsio-maileguei dagokienez, ia
9 milioi euro eman dira entitateen,
energia-proiektuen eta etxebizitza
kooperatiboko proiektuen jarduera
produktiboa hobetzeko eta entitate
bazkideek lokalak erosi eta hobetzeko.
Bestalde, Coop57ren oinarri sozialak
hazten jarraitu du: ia 400 pertsona
batu dira kooperatibara, eta 2021ean
kopuru biribilera heltzear gaude:
abenduaren 31n, bazkide berriak
kontuan hartuta, guztira 4.966
bazkide kolaboratzaile gara. Zerbitzu2
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2021eko maileguak, sektorearen arabera

2021ean emandako maileguetan
3.840.899 €

% 17

Etxebizitza, eraikuntza, arkitektura
eta hirigintza

1.486.081 €

%6

Elikadura, nekazaritza, abeltzaintza
eta bidezko merkataritza

978.220 €

%4

Kultura eta arteak

1.766.500 €

%8

Hezkuntza eta formazioa

773.760 €

%3

Komunikazioa, ikus-entzunezkoak, diseinua,
argitalpenak eta teknologia berriak

% 35

Pertsona eta kolektibo
espezifikoei arreta

904.980 €

%4

Aholkularitza

1.508.657 €

%6

Gizarte eta
ordezkaritza espazioak

2.948.639 €

% 13

Ingurumena, jasangarritasuna eta
trantsizio energetikoa

%4

Beste batzuk

8.086.391 €

969.000 €

bazkide berriei dagokienez, ekonomia
sozial eraldatzaileko 71 erakundek eman
dute alta. Coop57k ESEko sektore
guztietako 1.042 zerbitzu-bazkide ditu
2021 urte amaieran.
Finantzazio-jardueraren eta oinarri
sozialaren zifra horiek urte osoan
egindako lan handiaren emaitza dira,
saiatu baikara kooperatibako bazkideen
beharrei ahalik eta ondoen erantzuten.

Arrakasta kolektiboa da; ekonomia
sozial eraldatzailearen dinamismoa
erakutsi eta berresten du gizarteeraldaketaren zerbitzura egoteko
Coop57 bezalako finantza-tresna bat
beharrezkoa dela.

Etxebizitza

Etxebizitza-eskubidea bermatzea,
finantza etikoen bidez
Etxebizitza-eskubidea erdigunean jartzen duten alternatibak eraikitzen laguntzeko apustua egin du
Coop57k, higiezinen espekulaziotik kanpo eta erabilera-lagapena oinarri hartuta. Etxebizitza partekatzeaz harago, eredu kapitalistatik ateratzen dena sustatzea da helburua, merkatuaren logiketatik ihes egingo duten eredu desberdinak sortzeko.

316.000 €
CAL MET SCCL
Aguilar de Segarra

Bost milioi euro
baino gehiago
bideratu dira
etxebizitza
kooperatibora

280.000 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
PRINCESA 49 - Barcelona

500.000 €
HABITATGES LA BORDA SCCL
Barcelona

53.000 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL
ESTEL - Reus

Etxebizitza kooperatiboa inspiratu
zuen lehen ekimenetako bat Cal Cases
proiektua izan zen, Coop57ren etxebizitza
sektoreko lehen zerbitzu-bazkidea.
Proiektu horren ardatza zen etxebizitza
erabilera-lagapenaren bidez eskuratzea eta
bizikidetza-komunitateak sortzea. Bazkide
horren etorrerarekin piztu zen Coop57ren
finantza-zerbitzu etiko eta solidarioetan
etxebizitza kooperatiboen proiektuak
sustatzeko eta errealitate bihurtzeko
moduak irudikatzeko borondatea.
Etxebizitzaren sektoreari emandako
lehenengo mailegua 2017an eman zuen
Coop57k, Cal Met, SCCL sozietateari,
hain zuen. Ondoren, Bartzelonako
erdigune historikoan eraikin bat
birgaittzeko etxebizitza kooperatiboko
proiektua finantzatu zuen: Sostre Cívic
kooperatibaren Princesa 49, 2018an.
Eta urte hartan bertan, La Borda, SCCL
sozietateari mailegua eman zitzaion,
Bartzelonako Sants auzoan zurezko
eraikina, egun arkitektura jasangarriaren
intsignia, eraikitzeko.
2017az geroztik, hamabost etxebizitza
kooperatiboko proiektu finantzatu ditu
Coop57k eta, denetara, 5 milioi eurotik
gora bideratu dira. Askotarikoak dira
maileguak jaso dituzten kooperatibak:
batzuk hirikoak dira eta biztanle-dentsitate
handiko erdiguneetan daude kokatuta
―Bartzelonan, esaterako, duela gutxi
eratutako La Chalmeta-Llar Jove, La

56.053 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL
LA PALOMA - Reus

40.658 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL

195.000 €
POC A COOP SCCL
Bages

189.000 €
CALAFOU SCCL
Cabrera d’Anoia

180.000 €
LLAR JOVE - MARINA
DEL PRAT VERMELL SCCL
Barcelona

345.480 €
VIURE JUNTES SCCL
Llacuna

520.700 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
EL TURRÓS - Argegaler

1.200.000 €
COOP. OBRERA DE VIVIENDAS SCCL

GUADALUPE - Reus

El Prat de Llobregat

80.000 €

570.000 €

ENVALL SCCL
Lleida

530.000 €
COOPGABARRA SCCL
Dosrius

Marina del Prat Vermell auzoan―, eta
beste batzuk despopulatutako eremuetan
ezarritako landa-proiektuak dira.

Landa-mundua biziberritzea
eta ondare historikoa
berreskuratzea
Envall, SCCL proiektua izen bereko herrian
dago kokatuta, Vall Foscan (Kataluniako
Pirinioak). Kooperatiba horrek herria
demografiaren, arkitekturaren eta
sozioekonomiaren ikuspegitik biziberritzea
du helburu, hogeita hamar urtez
abandonatuta egon ondoren.

LA TITARANYA
Valls

360.000 €
CAN PARERA DE CANYES SCCL
Sant Pere de Vilamajor

Envall proiektua bezala, badira
Kataluniako ondare arkitektonikoa
berreskuratzeko etxebizitza
kooperatiboko beste ekimen batzuk
landa-eremuan. Horren adibide dira Viure
Juntes, SCCL proiektua, Rofesen (Llacuna
udalerrian) Masia Cal Valls-en kokatuta,
edo Sostre Cívic-ek bultzatutako El Turrós
proiektua, Argegalerren (La Garrotxa) mas
bat berreskuratu duena. Bi proiektuok
etxebizitzaz haragoko ekimenak garatzeko
lursailak eta espazioa dauzkate, eta
energia-autohornikuntza eta agroekologia
izango dute jomuga. Zerrenda horren
beste adibide bat da Poc a Coop,
informazio buletina 41
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Zerbitzu-bazkideak

etxebizitza sektorea
CAN CASES SCCL
Santa Maria d’Oló

ASOCIACIÓN

LEVANTANDO QUERENCIA
Querencia

CAN PARERA DE CANYES SCCL
Sant Pere de Vilamajor
eraikuntza berria

SCCL sozietatearen Masia Can Servitge,
Vallfornosan, Bages eskualdean.

“

Ildo horretatik, CoopGabarra, SCCL
kontsumo-kooperatiba finantzatu
da, bizitza kolektiboko proiektu bat
eta programa kultural, artistiko eta

VIURE JUNTES SCCL
Llacuna

LLARS FAMILIARS. HSJ SCCL

CALAFOU SCCL

Reus

Vallbona d’Anoia

landakoa

hirikoa

seniorra

eskuratzeko. Masia oso ondo kontserbatuta
dago eta ate dobelatuko fatxada eta
eguzki-erlojua ditu. Gaur egungo eraikina
XVI. mendean eraiki zen, baina 950.
urtekoak dira mas delakoaren hastapenak.
Etxebizitza-proiektua ez ezik, proiektu
ekonomikoa ere garatu nahi da.

Coop57n etxebizitza-sektoreko hogei bat zerbitzu-bazkide ditugu. guztiek
daukate oinarrizko eskubide hori espekulaziotik berreskuratzeko borondatea
komunitarioa zabaltzeko Can Gabarran.
Proiektua XVI. mendeko masia batek eta
1926ko etxe modernista batek osatzen
dute, eta bi eraikinak Bartzelonako
Diputazioak landa-ondare izendatu ditu.
Gainera, Can Parera de Canyes,
SCCL sozietateari mailegua eman zaio
2021ean, izen bera duen masia historikoa

Envall

4

Manresa

Dosrius

Envall

birgaitzea

POC A COOP SCCL

Sant Boi de Lluçanès

COOPGABARRA SCCL

ENVALL COOPERATIVA SCCL

Irudiak

CAL MET SCCL
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Proiektuen beharretara
egokitutako erantzuna
Oso kasu bereziak daude, Vallbona
d’Anoiako fabrika-esparru zahar bat
berreskuratzea kasu. Calafou 2011n
eratu zen kooperatiba-proiektu gisa, eta
kolonia ekoindustrial postkapitalista
da, webgunean adierazten dutenaren

Entre Patios, Madrid

feminista

jasangarritasun-irizpideak

arabera. Berrikuntza sozial, teknologiko
eta politikoaren aldeko gune bihurtu da,
autoerantzukizunean eta lankidetzan
oinarrituta.
Proiektu batzuek gizarte-bazterkeriako
egoeran dauden pertsonentzako etxebizitza
duina bermatzea dute helburu, Llars
Familiars HSJ, SCCL proiektuak kasu.
Coop57k etxebizitza sozialeko hiru ekimen
finantzatu ditu Reusen, bereziki guraso
bakarreko familientzat.
Azkenik, Coop57 bereganatzen joan den esperientziaren bidez, Sòl Comunitari ekimena jarri zen abian. Jarduera-ildo hori 2019an
abiatu zen, aurrez lan handia egin ondoren,
gizarte- edota ingurumen-eduki handiko
ondarea desmerkantilizatzeko eta sozializatzeko, hala komunitatearen eta ekonomia sozial eraldatzailearen alde lurzoruak eskuratu
eta horiek kudeatzeko. Hona hemen adibide

La Morada Coop Feminista d’Habitatge

SOSTRE CÍVIC SCCL
PRINCESA 49

LA MORADA

SOSTRE CÍVIC SCCL

COOP FEMINISTA D’HABITATGE SCCL

EL TURRÓS

Barcelona

Argelaguer

Barcelona

COOPERATIVA

ENTREPATIOS S.COOP.MAD.

OBRERA DE VIVENDAS COV

LA BORDA SCCL

Madrid

El Prat de Llobregat

Barcelona

OMPLIM ELS BUITS SCCL

LA RAVAL SCCL

Barcelona

Manresa

LA TITARANYA SCCL
Valls

LLAR JOVE
MARINA DEL PRAT VERMELL SCCL

ETXEKIDE S. COOP

Barcelona

Iruñea

batzuk: Can Bofill, Bartzelonako Collserola
mendilerroan dagoen lursail zabala, eta La
Titaranya, Vallsen.
Bigarren kasu horretan, zenbait finka
eskuratu dira Vallseko gune historikoan
―Vallseko alde zaharra, gizartearen eta
hirigintzaren ikuspegitik, Kataluniako
gune degradatuenetakoa da―. Eraikinak
birgaitzen ari dira, eta erabilera-lagapeneko
etxebizitzak eta hogei bat elkarteren eta
ekonomia sozial eraldatzaileko erakundeen
egoitza soziala eraikitzen. Proiektu hau
La Dinamorekin elkarlanean egin da,
eta lankidetza horri esker, jabetzaren
titularkidetasuna gauzatu ahal izan da.
Amaitzeko, ez dugu ahaztu behar
finantziazioa jaso duten etxebizitzakooperatibez gain, Coop57n sektore
horretako hogei zerbitzu-bazkide daudela,
Katalunia, Aragoi, Madril eta Euskal

Llar Jove Marina del Prat Vermell, Barcelona

Herriko lurralde-sailetan. Proiektuak fase
desberdinetan daude, ibilbide luzeagoa
edo txikiagoa dute, baina guztiek daukate
oinarrizko eskubide hori espekulaziotik
berreskuratzeko borondatea.

Etxebizitzaren arazoari
egindako ekarpen kualitatiboa
Coop57ren azken bost urteetako lan handiak
erakutsi du badagoela etxebizitza eskuratzeko
beste modu bat, proiektu askorekin batera
lan eginda eta 5.000.000 eurotik gora
bideratuta. Hala, beste proiektu askoren
eredu eta ispilu izan daitezkeen proiektu
eraldatzaileak susta daitezke. Hala ere,
finantza-zerbitzuen kooperatibak badaki ezin
duela konpondu, ikuspegi kuantitatibotik,
etxebizitza eskuratzeko dagoen arazoa.
Coop57k egin dezakeen ekarpenik
handiena kualitatiboa da, eztabaida

La Tiraranya, Valls

SOMOS
CUIDADOS COMUNES S. COOP
Zaragoza

berriak mahaigaineratu eta sektorea
jabetza kolektiboko bizitegi-eredua
sustatzera bidera dezake. Aurrez aurre
jartzen ditu ustiapenean oinarritutako eta
ahalik eta denbora laburrenean ahalik eta
etekinik handiena izango duen sistema

“

Coop57k egin dezakeen
ekarpenik handiena kualitatiboa
da, eztabaida berriak
mahaigaineratu eta sektorea
jabetza kolektiboko bizitegi-eredua
sustatzera bidera dezake

bat eta gizartean itzulkin soziala sortuko
duen produkzio kooperatiboko bat.
Azken eredu horrek ez du espekulatzen,
bideragarria da eta, gainera, funtzionatzen
du.

La Borda, Barcelona
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Somos Todas Batzorde Feminista

Jazarpenaren aurkako
Coop57ren estrategia
kolektiboki osatzeko bide luzea
Kataluniako Batzorde Feministak 2019an
mahaigaineratu zuen beharrezkoa zela
sexuan oinarritutako jazarpeneko edo
diskriminaziozko egoerak prebenitzeko
protokolo bat egitea Coop57n. Batzorde
Sozialak positiboki baloratzen zuen
zerbitzu-bazkide izatea eskatzen zuten
erakundeek halako protokoloak edukitzea,
adierazten baitzuen erakundeek
konpromiso handiagoa zutela indarkeria
matxistei aurre egiteko orduan.
Aldi berean, Somos Todas Batzorde
Feminista eratzen hasi zen, Coop57ko
hainbat sailetako emakume bazkide
eta langileekin. 2020aren amaieran,
batzorde zabal horrek bere gain hartu zuen
protokoloa egitea, eta haren lan-planaren
zati garrantzitsu bihurtu zen.
Batzordeak erdigunean jarri du protokoloa
osatzeko metodologia; izan ere, ezin zen
bete beharreko izapide hutsa izan, prozesu
partekatua baizik. Batetik, edukia adosteko
eta, bestetik, dokumentazio hori erakunde
osoaren konpromisoa handitzeko tresna
bihurtzeko.

batzorde feministak

“

6

Zirriborro bat lantzen hasi ondoren,
jazarpenaren aurkako Fede.cat-en
protokoloan oinarrituta, ondorioztatu zen
lan-prozesua egiteko kanpoko laguntza
beharrezkoa zela. Hala, Creación Positiva
Coop57 Catalunyako bazkideari, indarkeria
matxistei aurre egiteko erreferentea denari,
aurrekontua eskatu zitzaion, laguntzaren
ezaugarriak eta kostua kalkulatzeko.

horren emaitza da “Protokoloa, lanean
eta kooperatibaren esparruan sexujazarpena eta sexuan, sexu-orientazioan

Protokoloa sortzeko, eztabaidatzeko eta adosteko prozesua egin da, eta
horren emaitza da “Protokoloa, lanean eta kooperatibaren esparruan sexujazarpena eta sexuan, sexu-orientazioan edota genero-identitate/adierazpenean
oinarritutako jazarpeneko eta diskriminaziozko egoerak prebenitzekoa eta
egoera horietan jardutekoa” dokumentua.
Era berean, protokoloaren etorkizuneko
inplementazioan beharrezkoak izango
diren prestakuntza-saioen aurreikuspena
ere jaso zen.
Urtebete eta bi hilabetez, Somos Todas
batzorde feministak koordinazio-bilerak eta
lan-saioak egin ditu Creación Positivarekin.
Gainera, batzorde feminista osoa hilean
behin bildu da protokoloa sortzeko,
eztabaidatzeko eta adosteko. Prozesu
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edota genero-identitate/adierazpenean
oinarritutako jazarpeneko eta
diskriminaziozko egoerak prebenitzekoa
eta egoera horietan jardutekoa”
dokumentua. Protokoloa 2022ko otsaileko
batzarretan aurkeztuko da.
Prozesu horrek balio izan du dokumentu
hau sortzeko, eta, gainera —eta hau
oso garrantzitsua da—, Somos Todas
batzorde feministako kideek elkar hobeto
ezagutzeko, proiektu kolektibo bat

sortzean begiradak eta egiteko moduak
partekatzeko aukera eman baitu.
Egindako ahalegina handia izan da,
kontuan hartuta, gainera, COVID-19aren
pandemiak aurrez aurre biltzea eragotzi
duela. Hala ere, Somos Todas batzorde
feministak uste du ahalegin horrek guztiak
merezi izan duela. Gainera, Creación
Positivaren laguntza eskertu da; izan
ere, bidean ikusi da, laguntza hori gabe,
ziurrenik prozesuan hutsuneak edo
ahuleziak egongo zirela.
Somos Todas batzorde feminista lanean
aritu da protokolo hori erreferentziazko
dokumentu gisa onar dadin 2022an,
lurralde-sailetako eta Coop57ko Ezohiko
Batzar Nagusietan. Orain, bigarren fasea
dator, fase garrantzitsuena: protokoloan
adierazitako prebentzio-neurrietan
prestakuntza jasotzea eta neurriak
aplikatzea, tresna bizia eta baliagarria izan
dadin.

Datuak 2021eko abenduaren 31n

Alta berriak eta bazkideen
banaketa lurraldearen arabera
Zerbitzu-bazkideak
GUZTIRA

ALTA BERRIAK

Andalucía
83
Aragón
67
Asturies
22
Catalunya 660
Euskal Herria 42
Galiza
60
Madrid
90
País Valencià 11
Mallorca
7

6
4
3
36
5
13
0
1
2

GUZTIRA

ALTA BERRIAK

Andalucía 332
Aragón
467
Asturies
73
Catalunya 3.097
Euskal Herria 190
Galiza
194
Madrid
462
País Valencià 115
Mallorca
35

25
13
4
229
33
31
18
17
1

1.042 70
+ 500
100 - 500
50 - 100
25 - 50
10 - 25
5 - 10
<5

2021

Bazkide kolaboratzaileak

4.965 371
500 - 2.000
250 - 500
100 - 250
50 - 100
25 - 50
10 - 25
< 10

sailak

+ 2.000

2021
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Lurralde-sailak

2021ko bigarren seihilekoa
Coop57ren antolatzeko eredua horizontala eta deszentralizatua
da, eta sarean funtzionatzen dugu. Lurralde-sailek osatzen dute
sare hori, eta dagozkion organoak eta parte hartzeko egiturak
ditu bakoitzak.

Andalucía
Bigarren seihilekoan, hamabi bazkide
kolaboratzaile batu dira. Kreditu-jarduera
ere hazi egin da. Seihileko honetan,
854.800 euro eman dira mailegutan,
Coop57 Andaluziak inoiz eman duen
kopururik handiena. Zazpi mailegu eman
dira lokalak eskuratzeko, zirkulatzailea
finantzatzeko, inbertsiotarako eta dirulaguntzak aurreratzeko.
Ekonomia sozialari buruzko azoketan
parte hartu du sailak eta aurkezpenak

Aragón
Zortzi bazkide kolaboratzaile eta bi
zerbitzu-bazkide batu dira. 339.950 euro
eman dira mailegutan.
Seihileko honetan, azpimarratzekoa
izan da Coop57 Fundazioarekin
batera prestatu eta aurkeztu dugun
#SomosMimbres crowdfundingkanpaina, Asociación Gusantinaren
alde. Zaragozako ehun asoziatiboak eta
Gusantina eta Coop57ren oinarri sozialak
paregabeki erantzun dute, eta 20.000 euro
bildu dira denbora errekorrean.

Asturies

sailak

Bigarren seihilekoan, hiru bazkide
kolaboratzaile eta zerbitzu-bazkide bat
batu dira.

8

Hiru ekimen dira nabarmentzekoak.
Lehenengoa, “Amazonen aurpegi
ezkutua” mahai-ingurua antolatzea
eta egitea, multinazionala Asturiasen
irekitzeak komunitatean izango dituen
ondorioei eta ekonomia solidariotik
eskain daitezkeen alternatibei buruz
hausnartzeko.
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332 BAZKIDE KOLABORATZAILE

83 ZERBITZU-BAZKIDE

egin dira Osunan, Sevillan, Kordoban,
Jerezen eta Algarven. Kordoban,
Coop57ren esperientzia ezagutarazi
diete Boliviako ekonomia eraldatzaileko
ikasle eta lankideei. Cádizen, finantza
etikoen aldeko gure konpromisoa
aurkeztu zitzaien Hondurasko Chorotega
kooperatibako lankideei, eta haiekin
EQUA, La Clandestina liburu-denda eta
Cooperactiva proiektuak bisitatu zituzten,
Andaluziako sailak finantzatutako zenbait
proiekturen berri izan zezaten.

467 BAZKIDE KOLABORATZAILE

67 ZERBITZU-BAZKIDE

Barne-antolaketari dagokionez,
batzorde sozial eta teknikoak eta saileko
batzordeak urtea ebaluatzeko lana eta
2022ko plagintza egin dituzte. Horrez
gain, hainbat proposamen eta ekitalditan
parte hartu dute. Horien artean, Aragoiko
Ekonomia Solidarioari buruzko XXVI.
Jardunaldietan eta Aragoiko Gizarte
Ekonomiaren Sustapen Planaren
prozesuan parte hartu dute.

73 BAZKIDE KOLABORATZAILE
Bigarrena, Axuntase, Soc. Coop. Asturiana
proiektua batu denez, lurralde-saila
sustatzea izan da, eta bi kreditu-poliza
berritu dira. Azkenik, 2021eko ekintzaplana ebaluatu eta 2022rako plana
prestatu da, eta lan horretan aritu dira
saileko batzordea, batzorde soziala eta
teknikoa. Parte-hartze prozesua oso
interesgarria izan da.

22 ZERBITZU-BAZKIDE

Catalunya

Euskal Herrian, zerbitzu-bazkide bat
eta hamabi bazkide kolaboratzaile
batu dira 2021eko bigarren seihilekoan.
Finantzazioari dagokionez, bi mailegu
eman dira. Bi maileguotako bat Koop57
Euskal Herriak orain arte emandako
handiena da: 400.000 euroko mailegua
eman dio Katakraki, entitateak jarduerak
egiteko duen lokala erosteko.
Hainbat aurkezpen eta formazio-saiotan
parte hartu du, Olatukoopekin, Mundu

Galiza
Urteko bigarren seihilekoa lehenengoa
bezain ona izan da. Hamasei bazkide
kolaboratzaile eta sei zerbitzu-bazkide
batu dira.
Galizak Coop57ri emandako aurrezki
kopuruak ere marka gainditu du: 471.000
euro. Finantziazioari dagokionez,
hamaika mailegu-eskari jaso dira, guztira
371.054,75 euro.

Madrid

Epe horretan, bost bazkide kolaboratzaile
batu dira eta zirkulatzailea finantzatzeko
hiru mailegu eman dira, guztira 85.000
euro.
Bigarren seihilekoa trantsizio- eta
aldaketa-aldia izan da Coop57 Madrid
sailarentzat; Sara Guarín lankidea batu
da, eta orain idazkaritza teknikoko
arduraduna izango da. Aldaketa horren
bidez, eremu guztietan indartu nahi da
saila. Hori dela eta, ikuspegia aldatzeko
eta Madrilgo ESEko eragile nagusiekin
harremantzeko moduak aldatzeko
ahaleginak egin dira.

FETS).

Hamargarren urtez jarraian, Fira
d’Economia Solidaria de Catalunya
(FESC) azokan parte hartu eta lagundu
da. Coop57 Kataluniak bi mahaiingurutan parte hartu du: “Politika
publikoak edo kooperatiba-sektorearen
autonomia enplegua sortzeko” eta
“FESCek 10 urte: Finantza etikoak ESE
artikulatzeko eta indartzeko”. Halaber,
“Finanzas que transforman. Finanzas
ética y cooperativas en Barcelona”
dokumentalean parte hartu da (2021,

Euskal Herria

678 ZERBITZU-BAZKIDE

190 BAZKIDE KOLABORATZAILE

42 ZERBITZU-BAZKIDE

Berri Batekin, Finantzaz Haratagoren
finantza etikoei buruzko mahai-inguruan,
REAS Nafarroaren ikastaroan eta Mugarik
Gabeko Ingeniaritzaren prestakuntzasaioan.
Horrez gain, Nafarroako Gobernuak bilera
batera deitu du energia-komunitateei
buruz hitz egiteko, Koop57ren
esperientzia partekatzeko eta energiasistemak eraldatzeko ekarpena egiteko.

194 BAZKIDE KOLABORATZAILE

60 ZERBITZU-BAZKIDE

Zazpi foro eta dibulgazio-gunetan parte
hartu da, aurrez aurre zein online. Horien
artean nabarmentzekoak dira Coruñako
Ecos do Sur Ekonomia Sozialeko
Azoka, Cangasen Mostra do Posible eta
Carballoko Udalaren Merkatu Sozialaren
Azoka.

463 BAZKIDE KOLABORATZAILE

90 ZERBITZU-BAZKIDE

Ikuspegi feministan eta antiarrazistan
sakondu da, ikuspegi hori duten
entitateen eragina handitzeko. Era
berean, REASekin lankidetza-hitzarmena
berregin da, elkarlana hobetzeko eta
Merkatu Soziala indartzeko ekintzak
planifikatzeko. Azkenik, 2021 urte
amaieran, Coop57ren Kontseilu
Errektorearen bilera egin da Madrilen.

sailak

Bigarren seihilekoan, 98 bazkide
kolaboratzailek eta 15 zerbitzu-bazkidek
eman dute alta. Finantziazioari
dagokionez, inoizko zifrarik altuena
eman da. Alde batetik, bi mailegu eman
zaizkio Som Energiari, eta lurralde-sailak
inoiz eman duen zenbateko handiena:
2.000.000 euro. Bestalde, 2021 honetako
zifra globalak aurreko urteetakoa gainditu
du: 18.988.642 euro guztira.

3.249 BAZKIDE KOLABORATZAILE
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Zerbitzu-bazkide berriak
eta mailegu berriak
ANDALUCÍA

6

ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

6 MAILEGU BERRI

802.800 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
7.300 € INBERTSIO-MAILEGUTARAKO
7.500 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO
173.000 € LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUTARAKO
615.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Asociación de Técnicos de Actividades
Acuaticas del Aljarafe | Marinaleda, S. Coop. And. | Asociación Ponte | Iniciativas psicosociales

TAVORA TEATRO ABIERTO, S.COOP.AND

173.000 € Lokala eskuratzeko mailegua
Antzerkiaren sektoreko kooperatiba hau mistoa da ―bazkide
langileak, kolaboratzaileak eta kontsumitzaileak ditu―. Guztiek
elkarlanean, teknikariek eta artistek hainbat adierazpen artistiko
egiten dituzte posible. Maileguaren bidez, kooperatibaren lokala
eskuratuko dute.

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO XXI

7.500 € Diru-laguntzak aurreratzea
Irabazi-asmorik gabeko elkarte hau Sevillan dago kokatuta, eta
gizarte-ekintzarekin eta hezkuntza-zerbitzuekin lotutako eskuhartzeak egiten ditu. Maileguak haurrei laguntzeko proiektuetarako
diru-laguntza aurreratuko du.

ECOTONO, S. COOP. AND

18.000 € Inbertsio-mailegua
Irabazi-asmorik gabeko kooperatiba hau 2002 urtean eratu zen.
Diziplinarteko lantaldeak osatuta, jasangarritasunaren inguruko
heziketaren, parte-hartzearen eta komunikazioaren esparruan lan
egiten du. Maileguak kalteberatasun-egoeran dauden emakumeekin
diagnostiko bat egitea finantzatuko du.

ARAGÓN
bazkideak eta maileguak

2 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

5 MAILEGU BERRI

339.950 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

30

137

BERRI

BERRI

ENTITATE

MAILEGU

SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA

BERRIA

11.000 € Inbertsio-mailegua
18.950 € Kapitalizazio-mailegua
Zentro soziala eta liburu-denda kudeatzen ditu kooperatiba honek,
ESEren balioak oinarri. Errealitate sozialaren eraldaketa positiboaren
aldeko tresna izateko, liburuen aldeko apustua egiten du. Hainbat
mailegu eman zaizkie eta, horien bidez, entitatearen finantza-egitura
indartu eta funtzionamendua sendotuko dute.

ASOCIACIÓN TRASTORNOS
DEPRESIVOS DE ARAGÓN (AFDA)

BERRIA

150.000 € Lokala eskuratzeko mailegua
Elkarte honek tratamendu psikoterapeutikoa eskaintzen du antsietate-,
estres- eta depresio-egoeratan eta egokitze-une konplikatuetan.
Horretarako, hainbat balio hartzen ditu kontuan: zerbitzua jasotzeko
aukera, elkar laguntzea, kooperazioa eta erantzukizuna. Maileguak
entitatearen egoitza berria izateko lokala eraberritzeko lanak
finantzatuko ditu.

ASTURIES
1 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

2 MAILEGU BERRI

27.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
615.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Kikiricoop, S. Coop. Ast | Finca El Cabillón

AXUNTASE, SOC. COOP. ASTURIANA

BERRIA

Gizarte-ekimeneko kontsumitzaileen kooperatiba da, Asturiasen
dago eta etxebizitza-proiektua sustatu nahi du: belaunaldiartekoa,
anitza eta elkartasuna, jasangarritasuna eta autogestioa oinarri dituena.

CATALUNYA
15 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

104 MAILEGU BERRI

11.134.756 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
170.000 € INBERTSIO-MAILEGUTARAKO
20.000 € ALTXORTEGI-MAILEGUTARAKO
2.648.348 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO
96.000 € FAKTURAK ORDAINTZEKO

11.000 € INBERTSIO-MAILEGUTARAKO

2.130.000 € ETXEBIZITZA-MAILEGUTARAKO

150.000 € LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUTARAKO

590.000 € LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUTARAKO

18.950 € KAPITALIZAZIO-MAILEGUTARAKO

2.062.900 € ENERGIA-MAILEGUTARAKO

160.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

3.417.508 € KREDITU-POLIZETARAKO

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Fundación El Tranvía
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13.291.560 €

EMANDAKO MAILEGU BERRIAK
LA PRODUCTORA, SCCL

MAGRANES, SCCL

BERRIA

Eraldaketa sozial eta pertsonalaren alde lan egiten duen
kooperatiba da, eta pasioaren eta kreatibitatearen bidez, agertoki
berriak sustatzen dituzte, feminismo intersekzionalen esparruan
afektibitate eta sexualitateak berrikusteko.

ÀÓ COOP, SCCL – CÀMERES I ACCIÓ

BERRIA

20.000 € Diru-laguntzak aurreratzea
Ikus-entzunezkoen sektoreko kooperatiba da. Ezagutza teoriko eta
praktikoak eskaintzen ditu errealitatea ikus-entzunezkoen bidez
aztertzeko, ulertzeko eta irudikatzeko, sorkuntza kolektiboko tresnen
bitartez, gizarte-eraldaketa xede.

ASSOCIACIÓ ENTREMARES.
MATERNITAT, CRIANÇA I SALUT

BERRIA

20.000 € Inbertsio-mailegua
Cornellà de Llobregateko proiektu hau 2006an sortu zen, eta
familientzako zentro integrala kudeatzen du. Amatasunaren,
hazkuntzaren eta familia-osasunaren alorrean laguntza eskaintzen dute.
Maileguak entitatearen lokala egokitzeko obrak finantzatuko ditu.

SOCIAL PROJECT 4.0

BERRIA

18.200 € Diru-laguntzak aurreratzea
Hamar urte baino gehiago daramatza entitateak Gironako eskualdeetan
lanean, formalki 2019an eratu bazen ere. Iritsi berriei harrera egiteko,
herrien arteko errespetua eta elkartasuna sustatzeko eta gizartearen
eraldaketa bultzatzeko lan egiten du.

ASSOCIACIÓ LOLA, NO ESTÀS SOLA

BERRIA

50.000 € Diru-laguntzak aurreratzea
Elkarte hau 2017an sortu zen Bartzelonako Nou Barris auzoan, etxerik
gabeko emakumeen ahalduntze pertsonala, kolektiboa eta komunitarioa sustatzea helburu. Aldi berean, etxerik gabeko emakumeen inguruko
sentsibilizazio, prestakuntza eta sareko jarduerak egiten ditu.

EL REFUGI, LLIBRERIA CRÍTICA, SCCL

BERRIA

20.000 € Altxortegi-mailegua
Liburu-denda kritiko hau la Seu d’Urgellen dago, eta helburu
du Kataluniako Pirinioekin loturiko gaietan kultur, literatura eta
pentsamendu kritikorako zentroa izatea. Maileguak proiektua
abiarazteko altxortegi-beharrak finantzatuko ditu.

LES ABELLES, SCCL

BERRIA

Atzerriko jatorriko hainbat entitatetan lan egin eta Reusen bizi
diren emakume ekintzaileek osatutako kooperatiba da. Helburu dute
zaintza-lanetako kooperatiba bat sustatzea, sektorea diuntzea xede.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

BERRIA

La Seu d’Urgellen kokatutako zentro sozial autogestionatu honek balio
antifaxistak, antiarrazistak eta feministak ditu oinarri. Eraldaketa sozialaren
aldeko entitate eta kolektiboen topaleku da.

SOMRIU PENEDÈS, SCCL

BERRIA

20.000 € Inbertsio-mailegua
Penedès eskualdeko gizarte-ekintzako eta irabazi-asmorik gabeko
koopratiba honek terapiarako eta laguntzarako espazio bat kudeatzen
du. Psikologia-, psikomotrizitate- eta fisioterapia-zerbitzuak eskaintzen
dituzte. Maileguak lokala egokitzea eta hornitzea finantzatuko du.

LA RENEGÀ
COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL

BERRIA

Erabilera-lagapeneko etxebizitza-kooperatiba integral feminista da,
Santa Maria de Palautorderan dago eta emakumeak ditu buru.

SALTA, EMPRESA D’INSERCIÓ

BERRIA

250.000 € Diru-laguntzak aurreratzea
Ared Fundazioak sustatuta, zailtasun bereziak dituzten pertsonak
lan-merkatuan txertatzen laguntzen du eta, horretarako, laguntza
pertsonalizatua eta beharrizanetara egokitua eskaintzen du.

ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE
DECIDIM

BERRIA

“Decidim” komunitatearen gobernantzaz arduratzen den elkarte
demokratikoa da. “Decidim” plataforma herritarrek parte hartzeko
tresna digitala da eta helburu du gizartea demokratizatzea. Horretarako,
teknologia librea, irekia, kolaboratiboa eta hausnarketara bideratutakoa
sustatzen du.

CASAL LA TAFANERA

BERRIA

Dinamizazio komunitario, sozial eta kulturalerako espazio hau
Terrassako kolektibo antikapitalistek elkar laguntzeko eta elkartasunerako harremanak ehuntzeko beharretik sortu zen.

RESILIENCE EARTH, SCCL

BERRIA

Garrotxan kokatutako kooperatiba honek oinarri ditu
komunitatearen erresilientzia, diseinu birsortzailea eta ekonomia sozial
eraldatzailearen balioak. Horiek dira, kooperatibaren ustez, eraldaketa
sozial, ekologiko eta ekonomikorako funtsezko tresnak.

bazkideak eta maileguak

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Associació Obrint Cultura | Energia per la
Igualtat, SCCL | Associació Stop Sida | Fundació Pere Mitjans | Arrels Fundació
| Iridia, Centre per la Defensa dels Drets Humans | Federació d’Entitats
Amigues de Can Carol i Consolat (FEACCC) | Magranes, SCCL | Bosquerols,
SCCL | IDÀRIA, SCCL | Nou Indret, SCCL | Associació Tantàgora Serveis Culturals
| Grup de Periodistes Ramon Barnils | AMISI (Associació per la Mediació
Intercultural i Social amb Immigrants) | Trèvol Missatgers, SCCL | L’Economat,
SCCL | Biciclot, SCCL | Fundació Surt | Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears | Associació In Via | Obertament, Associació Catalana per
la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental | Terra d’Escudella, Produccions
Gastronòmiques i Culturals, SCCL | Filigrana, Produccions 360 | La Productora,
SCCL | Rezero. Fundació Prevenció de Residus i el Consum | La Feixa, SCCL | La
Ciutat Invisible, SCCL | Actuavalles | Castellers de la Vila de Gràcia | LaCol, SCCL
| Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (AMIC) | I-Labso,
SCCL | Eixida del Teler, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet | Labcoop,
SCCL | Cierto Estudio, SCCLP | Dones amb Empenta | L’Arada, SCCL | Federació
Salut Mental de Catalunya | Associació Habitats. Grup per la conservació de
l’entorn natural | Labaula Arquitectes, SCCLP | Fundació Privada Mambré |
Associació de Software Lliure Decidim | Emelcat, SCCL | Barabara Educació,
SCCL | Malarrassa, SCCL

BERRIA

Arteen eta ikus-entzunezko bitartekoen bidez kultura
dinamizatzeko eta zabaltzeko asmoz sortutako kooperatiba da.
Kulturaren sektoreko edozein kolektibori zerbitzuak eskaintzen dizkie.

informazio buletina 41 11
2021eko bigarren seihilekoa

DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEA ETA FAKTURAK ORDAINTZEA

Elikadura burujabetza sustatzea

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Katalunian ijito-herria sustatzea

ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
DE CATALUNYA I BALEARS

59.000,00 €

Generalitat de Catalunya

GIB/HIESaren prebentzioa

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

172.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Katalunian ijito-herria sustatzea

CULTURA 21, SCCL

25.000,00 €

Institut Català de les Empreses
Culturals

Katalanezko eta okzitanierazko liburuak sustatzea

ORATGE ASSOCIACIÓ

40.000,00 €

ASPASIM

Aisialdian heztea

ADEFFA

25.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Ibaiak zaintzea

L'OLIVERA, SCCL

124.200,00 €

Ajuntament de Barcelona

Laneratzea eta nekazaritza ekologikoa

ARTIGA COOP, SCCL

50.000,00 €

Leader

Herritarren parte-hartzea

FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Osasuna sustatzea

GIMNAS SOCIAL SANT PAU, SCCL

20.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Gizarteratzea

ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA A
DONES AGREDIDES SEXUALMENT

30.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Indarkeria matxiastaren aurkako borroka

MARTINET SOLIDARI

30.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarte-politikak

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

130.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzea

17.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Gizarte-dinamizazio

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL

100.300,00 € Generalitat de Catalunya

Asoziazionismoa indartzea

DONES AMB EMPENTA

90.984,84 €

Generalitat de Catalunya

Indarkeria matxistaren prebentzioa
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16.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Herritarren dinamizazioa eta partaidetza

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
DE CATALUNYA

70.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Katalunian ESE sustatzea

UNIVERSITAT PROGRESSISTA
D’ESTIU DE CATALUNYA

11.000,00 €

Diputació de Barcelona

Hezkuntza eta heziketa progresista eta katalanez

ASPASIM

73.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarte-eskubideak sustatzea

EL CARGOL DE MOLINS, SCCL

40.000,00 €

Ajuntament de Molins de Rei

Hezkuntza-zerbitzuak

ASSOCIACIÓ GENERA

21.000,00 €

Ministerio de Igualdad

Emakumeen eskubideak

GPL, SCCL

16.000,00 €

Ajuntament de Ripollet

Tokiko argitalpenak

E.I. SAOPRAT

65.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzea eta laneratzea

FAGIC

149.647,50 €

Generalitat de Catalunya

Gizarte-eskubideak sustatzea

FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

54.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarte-politikak

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL

8.800,00 €

Servei d’Ocupació de Catalunya Gazteen enplegua sustatzea

FEDERACIÓ D’ENTITATS
SOCIOCULTURALS I DE LLEURE DE
SANT ANDREU DE PALOMAR

50.000,00 €

l’Ajuntament de Barcelona

CONFAVC

Ekipamendu komunitarioen kudeaketa zibikoa

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Gazteen buruko osasuna

ASSOCIACIÓ AMIC

216.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Komunikabideei laguntza

BICICLOT, SCCL

50.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Mugikortasun jasangarria sustatzea

CREARSA SCCL

15.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Ateneos Cooperativos

PERIFERIA CIMARRONXS SCCL

20.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Zuzeneko musikaren bideragarritasun-azterketak

E.I. FORESTERRA SCCL

47.500,00 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzea eta laneratzea

ADEFFA

23.000,00 €

Fundació Biodiversidad

Trantsizio ekologikoa

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

62.365,41 €

Generalitat de Catalunya

Gizarteratzea eta laneratzea

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX SOCIAL

9.350,00 €

Servei d’Ocupació de Catalunya Gazteen enplegua sustatzea

OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ

bazkideak eta maileguak

25.000,00 €

Generalitat de Catalunya

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL
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5.000 € Inbertsio-mailegua
Baserri honetan hainbat proiektu agroekologiko dituzte, esaterako
Torna Terra barazkigintza-proiektua, mendiko sagar ekologikoen
plantazioa eta antibiotikorik gabe eta elikadura ekologiko bidez
elikatutako untxi askeen errespetuzko zaintza. Maileguak uzta- eta
inausketa-hondakinak txikitzeko gailu bat eskuratzea finantzatuko du.

FIL A L’AGULLA, SCCL

85.000 € Inbertsio-mailegua
Kooperatiba honek laguntza eskaintzen die pertsona eta taldeei
haien kontzientziazio-prozesuetan. Eragiten den lekuetan eraldatzeko
helburua du. Maileguak kooperatibaren lokala birgaitzeko obrak
finantzatuko ditu.

CAL CAMAT

40.000 € Inbertsio-mailegua
Lekaleen eta zerealeen nekazaritza ekologikoko proiektua da.
Maileguaren bidez, makineria erosi eta instalatu ahal izango dute,
lantegi propioa izateko.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

28.421 € Energia-mailegua
Erabilera-lagapeneko etxebizitza-kooperatiba da, eta Bartzelonako
Marina auzoan dago. Kooperatibismoaren balioetan eta auzoko ehun
sozialaren sustapenean oinarritutako komunitate parte-hartzailea da.
Maileguaren bidez, autokontsumorako instalazio bat finantzatuko da.

PRODUCCIÓ D’ENERGIA MARESME 128, SCCL

34.479 € Energia-mailegua
Bartzelonako Maresme 128 Jabeen Komunitateak sustatutako
kooperatiba da; tokiko energia-komunitate bilakatzea du helburu.
Maileguaren bidez, autokontsumorako instalazio bat finantzatuko da.

SOM ENERGIA, SCCL

2.000.000 € Energia-mailegua
Kooperatiba honek energia berdea merkaturatu eta jatorri
berriztagarriko energia ekoizten du. Maileguak entitatearen altxortegitentsioak finantzatuko ditu, energiaren prezioak gora egin duen
honetan, berme handiak eskatzen baitira eta sektoreak ordaintzeko epe
laburrak eskatzen baititu.

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL

1.200.000 € Etxebizitza-mailegua
Kooperatiba honen bidez, El Prat de Llobregateko hainbat familiak
etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera izan zuten; gaur egun,
zerbitzuak eskaintzen jarraitzen dute eta 1.000 bazkide baino gehiagori
laguntzen die. Maileguaren bidez, alokairuko etxebizitza egonkorrak,
jasangarriak eta kooperatiboak eraitzeko proiektua finantzatuko da.

LA TITARANYA, SCCL

570.000 € Préstamo de vivienda
La Titaranya erabilera-lagapeneko etxebizitza- eta lokal-kooperatiba da,
eta Vallseko alde zaharrean dago. Maileguaren bidez, etxebizitzen eta
lokalen eraikinak birgaituko dira.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL

360.000 € Etxebizitza-mailegua
Erabilera-lagapeneko etxebizitza kooperatibo hau Can Parera Masian
dago kokatuta, Sant Pere de Vilamajor udalerrian, Vallès Oriental
eskualdean. Bizitza komunitarioa, jasangarria eta ingurumenarekin
integratua garatu nahi du. Maileguak masia birgaitzea finantzatuko du.

ARTIGA COOP, SCCL

190.000 € Lokala eskuratzeko mailegua
Kontsumitzaileen kooperatiba hau Oloteko alde zaharrean dago, eta
kontsumo agroekologiko eta solidariorako espazio handi bihurtuko da.
Maileguaren bidez, proiektuaren eraikina egokitzeko obrak finantzatuko
dira.

ASSOCIACIÓ ALBA

400.000 € Lokala eskuratzeko mailegua
Elkarte honek desgaitasuna duten, buruko osasuna diagnostikatuta
edo bazterketa-arrisku egoeran dauden pertsonei arreta integrala
eskaintzen die. Maileguaren bidez, Baliabide eta Laguntza
Komunitarioko Zentroa eraikitzeko beharrezko finatziazioaren zati bat
ordainduko dute.

EUSKAL HERRIA
3 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

2 MAILEGU BERRI

430.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
400.000 € LOKALAK ESKURATZEKO MAILEGUTARAKO
30.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Aztiker, Koop. Elk.Txikia

FARAPI, KOOPERATIVA ELKARTEA

BERRIA

Donostian dago kokatuta, eta norbanako zein kolektiboekin
prozesuak garatzen ditu. Horretarako, hainbat diziplina uztartzen
dituzte, hala nola antropologia, feminismoa, partaidetza-prozesuak eta
ekonomia.

TXAPELKOOP ELKARTE TXIKIA

BERRIA

Nekazaritza eta abeltzaintza uztartzen dituen kooperatiba da.
Prestatutako gazte-talde batek osatzen du eta helburu dute
nekazaritzari jarraipena ematea, belaunaldi berrien artean sustatzeko.

BIZIOLA ELKARTEA

BERRIA

Irabazi-asmorik gabeko eta gizarte-ekimeneko kooperatiba
da. Helburu du Goierriko herritarren, ekonomia sozial eraldatzaileko
eragileen eta beste entitateen artean sarea ehuntzea.

1978 KOOPERATIBA ‘KATAKRAK’

400.000 € Lokala eskuratzeko mailegua
Kooperatiba honek espazio autonomo eta antikapitalista kudeatzen du,
erabilera sozial eta kulturalerako. Kooperatibaren jardunak bi ardatz
ditu oinarri: alde batetik, liburuak, eztabaida ideologikoak eta politikoak
sortzeko tresna, eta, bestetik, elikadura-burujabetza. Maileguaren bidez,
lokala eskuratzea finantzatuko da.

GALIZA
6 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

11 MAILEGU BERRI

292.054 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
15.000 € INBERTSIO-MAILEGUTARAKO
132.370 € DIRU-LAGUNTZAK AURRERATZEKO
7.684 € KAPITALIZAZIO-MAILEGUTARAKO
95.000 € ENERGIA-MAILEGUTARAKO
42.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Asociación galega de Profesionais da
Xestión Cultural (AGPXC) | Suseia S. Coop. Galega | Catro Ventos Editora, S.
Coop. Galega

bazkideak eta maileguak

CAL PALÀ - ARNAU VILASECA PUIGPELAT
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SUSEIA, S. COOP. GAL.

BERRIA

Ikus-entzunezkoen lan-kooperatiba honek kooperazioa eta
inplikazio soziala ditu oinarri. Helburu du soluzio komunikatibo berriak
sortzea, enpresa-etika eta ekonomia jasangarria ardatz.

LUGAR DA VEIGA, SLL

BERRIA

Lan-sozietate hau 2005ean sortu zen, gailetak ekoizteko lantegi
baten bidez ekoizpen arduratsuko proiektua abiarazteko.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GAL.

BERRIA
NOVA

BERRIA

Vigoko irabazi-asmorik gabeko lan-kooperatiba hau 2016an sortu
zen, argitaletxea da eta arreta berezia ematen dio ekologia-ikuspegiari.
Proiektuak gizarte-ekonomiaren eta ekologiaren printzipio etikoekin bat
datorren argitaratze-jarduera garatu nahi du.

ALCRIQUE, S. COOP. GAL.

BERRIA

Tomezako (Pontevedrako) kooperatiba honek nekazaritza- eta
abeltzaintza-ekoizpen organikoa egiten du, eta baratzeko produktuak,
marmeladak eta belar aromatikoak ere merkaturatzen ditu.

A FEITO, S. COOP. GAL.

BERRIA

15.000 € Inbertsio-mailegua
Miñongo (A Coruñako) kooperatiba berri honek bertako produktuak
eta produktu ekologikoak soltean saltzeko denda ireki du. Maileguaren
bidez, kooperatibaren jarduerari ekiteko beharrezko inbertsioak
finantzatuko dira.

ASOCIACION SOS RACISMO GALICIA

50.000 € Diru-laguntzak aurreratzea
Giza eskubideak ikuspegi antiarrazistatik errespetatzen direla bermatzea
helburu duen erakundea da. Galiziako Xuntak emandako diru-laguntza
aurreratuko du maileguak.

CONSUMO CONSCIENTE ARBORE
S. COOP. GALEGA

7.684 € Kapitalizazio-maileguak
Ekonomia eraldatzaileko proiektu hau kontsumitzaileen kooperatiba
da, kontsumitzaileek produktu ekologikoak, bertakoak eta bidezko
merkataritzakoak eskura ditzaten. Maileguak entitatearen finantzaegitura indartuko du.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS
EN MAN COMÚN DE TAMEIGA

95.000 € Energia-mailegua
“Monte veciñala” jabetza kolektiboko figura da, eta mendien eta haien
baliabideen aprobetxamendua kudeatzen ditu. Maileguaren bidez,
energia berriztagarria ekoizteko sistema bat instalatuko da, energiaburujabetza lortzeko.

7H, S. COOP. GALEGA

bazkideak eta maileguak

20.070 € Diru-laguntzak aurreratzea
Kultura-sorkuntza eta -ekintzarako kooperatiba honek ekonomia
sozialeko prestakuntza ere eskaintzen du. Maileguaren bidez,
finantzatutako genero-ikuspegiko proiektu baterako Santiago de
Compostelako Conselloak emandako diru-laguntza aurreratuko da.

ASOCIACION ARRAIANAS

62.300 € Diru-laguntzak aurreratzea
Santiago de Compostelako elkarte honek justizia sozialaren eta giza
eskubideen alde lan egiten du, eta arreta berezia eskaintzen die
migratzaile eta emakumeei. Galiziako Xuntak emandako diru-laguntza
aurreratuko du maileguak.
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3 MAILEGU BERRI
85.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
85.000 € KREDITU-POLIZETARAKO

2020an eratu zen kooperatiba hau, Pontevedran. Arto
ekologikoko irina ekoizten du, artisau-lanaren eraldaketa du helburu
eta nekazaritza ekologikoarekin eta ingurumenarekin lotutako gaiak
ikertzen ditu.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.

MADRID

KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Freepress, Soc. Coop. Mad | Abierto Hasta el Amanecer, Soc. Coop. Mad. | Acais Comunidad y desarrollo, Soc. Coop.
Mad.

MALLORCA
2 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

1 MAILEGU BERRI

30.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
30.000 € INBERTSIO-MAILEGUTARAKO
CORDA I POAL CULTURAL, S. COOP. MALL. BERRIA

30.000 € Inbertsio-maileguak
Kultura-kontsumoko kooperatiba hau Espai Suscultura kudeatzen
duten entitateek eta pertsonek osatzen dute. Palman dago kokatuta
eta kultura eta aisialdiko jarduerak eta ekitaldiak antolatzen ditu, eta
ostalaritza-proiektu bat dauka. Maileguak lokala egokitzea finantzatuko
du.

OBRA CULTURAL BALEAR

BERRIA

1962an eratutako entiate honek presentzia zabala du Balear
Uharteetan. Helburu du bertako hizkuntza eta kultura sistatzea, eta
autogobernurako eskubidea defendatzea. Hiru ardatz nagusi ditu:
hizkuntza, kultura eta herrialdea.

PAÍS VALENCIÀ
1 ZERBITZU-BAZKIDE BERRI

3 MAILEGU BERRI

150.000 € EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA
130.000 € FAKTURAK ORDAINTZEKO
20.000 € KREDITU-POLIZETARAKO
KREDITU-POLIZEN HARTZAILEAK: Transversal, Coop. Val.

TRANSVERSAL, COOP. VAL.

BERRIA

Castelló hiriko kooperatiba honek prestakuntza eta aholkularitza
eskaintzen ditu komunikazio-eremuan, herritarren parte-hartzean,
tokiko garapenean eta politika publikoen diseinuan.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

60.000 € Fakturak ordaintzea
Maileguaren bidez, Burriana eta Benicassimeko Valentziako
Generalitatearen Escuelas del Mar eskolen kudeaketarako igorritako
fakturak finantzatuko ditu.

ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

70.000 € Fakturak ordaintzea
Entitateak kudeatzen dituen adin txikiko zentroetako zerbitzuak
emateko igorritako fakturak finantzatuko ditu maileguak.

Datuak 2021eko abenduaren 31n

Ekarpenen

60.000.000

saldoa

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Funts propioak
Maileguak bermatzeko funtsak
Zerbitzu-bazkideen eta bazkide kolaboratzaileen

ekarpenak
GUZTIRA

2015
2015
1.943.641

2016
2016
2.115.729

2017
2017
2.304.395

2018
2018
2.494.602

2019
2019
2.689.405

2020
2020
2.856.124

2021
2021
3.075.852

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

423.628

435.239

28.230.851

30.641.020

32.942.060

35.434.833

39.039.530

43.677.587

48.564.705

30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796

Emandako

maileguak

36.000.000

30.000.000

24.000.000

3

18.000.000

12.000.000

0
Epe labur eta luzeko inbertsio-maileguak
Etxebizitza eta entitateen lokaletarako maileguak

2015
2015
1.867.400

2016
2016
3.006.230

2017
2017
3.059.053

2018
2018
3.185.062

2019
2019
3.292.066

2020
2020
3.812.126

2021
2021
568.547

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

1.546.000

6.033.630

Kreditu-polizak eta altxortegi-maileguak

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

7.349.915

8.940.065

Finantziazioak aurreratzea

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

3.744.940

5.284.146

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

97.664

234.839

0

0

0

0

0

1.018.262

2.201.900

Kapitalizazio-maileguak
Energia-maileguak
EMANDAKO MAILEGU BERRIAK, GUZTIRA

8.667.110

8.891.267

13.320.846

14.570.010

19.347.387

17.568.907

23.263.127

MAILEGUEN SALDO BIZIA

11.602.568

13.199.144

16.633.159

19.256.271

21.773.691

25.370.095

30.755.585

2

datuak

6.000.000
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Erronka bakoitzari erantzuten
Coop57 Fundazioak erronka berriak gainditu ditu
2021eko bigarren seihilekoan

COOP57 Fundazioaren Emaileen Foroa

Gusantina Elkartearen #SomosMimbres kanpaina

Udazkenean Coop57 Fundazioko lehen Dohaintza-emaileen
Foroa antolatu da. Foro honek urteroko hitzordua izan nahi
du, fundazioaren bueltan lan egiten duten kolektiboen parte
hartzearekin, kontuak eman eta hausnarketak partekatzeko.

familiaren bizitzak eutsi eta kontziliatzen ditu, bazterketa
sozioekonomiko handiko testuinguru batean. Familia hauek
euren alaba-semeak zaintzeko konponbidea behar dute,
alternatiba formatiboa eta lana bilatzen duten bitartean.

2021eko ekitaldian, foro horretan parte hartu dute Aziz Faye-k
(Sindicat popular de venedors ambulants de Barcelona),
Tamara Clavería Jiménez-ek (Asociación Mujeres Gitanas
de Euskadi AMUGE) Mireia Chavarria-k Aula d’Idiomes
kooperatibako kideak (udan egin zuten Casal Popular de La
Bordeta, fundazioaren laguntzarekin), Pedro Manuel Molina-k
(Asociación Cultural Gitana Vencedoras), David Vázquez
gizarte hezitzaileak eta Sira Vilardell-ek (Fundació Surt eta
Projecte Lliures). Foro hau oso arrakastatsua izan da eta
Coop57 Fundazioko etorkizuneko lana proiektatzeko ekarpen
oso baliotsuak jaso dira.

Kanpainarekin, hilabete batzuetarako lanpostua bermatu zaie
bost «zumelari»ri. Hauek auzoko gazteak dira eta zaintzak
egiten dituzte, euren autonomiarako tresnak jasotzen dituzten
bitartean, eta Gusantinarekin izaten dute euren lehen lan
esperientzia. Coop57 Aragoneko laguntza handia izan du
kanpainak eta oso denbora laburrean jaso dira 21.064,99
euro, 257 dohaintzen bidez.

Beste alde batetik, Germinador Social ekimenaren
bosgarren edizioari dagokionez, iragan azaroan iragarri
ziren irabazitako ekimenak: lau Tokiko Energia Komunitateen
kategorian eta bi Energia Pobreziaren kontrako borrokaren
kategorian. Irabazitako proiektuak honako hauek izan dira:
La Fresneda (Teruel), Solidarizando el Sol (Valentzia),
Cooperativa La Raval (Manresa), Viure de l’Aire de Barcelona
(Bartzelona), Autoconsumo colectivo para hogares
vulnerables (Sevilla) eta Cañada Solar (Madril). Orain dela
bost urte jaio zen trantsizio energetikoa sustatzeko lehiaketa
hau, Coop57, Som Energia eta fundazioaren elkarlanez.

Zaintza komunitarioak josten
Bigarren seihilekoan, #SomosMimbres izeneko kanpaina
jarri da martxan, Gusantina elkartearen gizarte eta hezkuntza
zentroa laguntzeko. Elkarte hau Zaragozako La Madalena
auzoko erreferentziazko entitatea da. Elkarteak hainbat

Eraldaketa sozialerako zubiak
eraikitzen ditugu
Fundazioaren dohaintza-emaile egonkorrak hazteari
dagokionez, urte amaierako “Zubiak eraikitzen” kanpaina
oso arrakastatsua izan da eta 11.573 euro jaso dira
dohaintzen bidez. Leloak adierazten duenez, borrokan
dauden kolektiboekin ibili behar dugu, kapitalismoaren
amildegia gainditzeko ekonomia sozial eraldatzailearen
bidez. Asistentzialismorik gabe eta ekologismo,
arrazakeriaren kontrako mugimendu eta feminismoekin
eskutik hartuta.
Horregatik, Coop57 Fundazioak zubiak eraikitzen ditu
desberdintasunen, bazterketaren eta lan prekarietatearen
kontra borrokatzeko. Zubiak, landaguneen biziberritzea
eta trantsizio energetikoa bultzatzeko. Elkartasunezko zubi
hauek eraiki eta sendotu daitezke gure oinarri sozialaren
laguntzari esker. Egunetik egunera gero eta jende eta entitate
gehiagoren babesa dugu eta, horri esker, Coop57 Fundazioak
aliantzak josten ditu bultzatzen dituen proiektuekin.

“Pertsona-talde txiki batek, pentsamenduz
eta konpromisoz, mundua alda dezake, ez egin dudarik.
Izan ere, mundua aldatu dutenak izan dira”
[ Margaret Mead ]

finantza zerbitzu
etiko eta solidarioak

