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2020. ERRONKAK ETA
EZ OHIKO EGOERA
Coop57 bere bazkideen zerbitzura dagoen tresna izatea du helburu. Eraldaketa
sozialerako eta pertsonentzako, komunitateentzako eta lurraldeei begirako
ekonomia eraikitzeko tresna izatea, alegia.
Hainbat ziren kooperatibak 2020 urterako zituen erronkak. Aurreikusita genuen
Coop57ren hogeita bosgarren urteurrena ospatzea eta bazkideen hirugarren Batzar
Nagusia egitea, 2015ean Zaragozan egindako azkeneko bideari jarraiki.
Covid-19 pandemiaren ondorioz, krisi sanitario eta sozioekonomikoaren eztandak
aurreikuspenak aldatu zituen, bai Coop57ren baitan eta bai kooperatibatik kanpo.
Inoiz baino garrantzitsuagoa zen gogoratzea nor garen eta zertarako gauden
hemen.

EGOERA BERRIRA
EGOKITZEA
Coop57k lurraldean bertan lan egiten du, lotura estuak eraikitzen ditu, eta elkarren arteko
konfiantza du harremanetarako gakoa. Pandemiak, aldiz, aurrez aurreko lotura horiek
eten zituen.
Egoera berrira egokitzeko unea zen, eta lanerako mekanismo berriak jarri genituen
martxan, kooperatibako talde teknikoak, Coop57 osatzen duten batzordeek eta
organo politikoek. Telelana ahalbidetzea izan da, eragozpen teknikoak eta antolatzeko
oztopoak izan arren, pandemiara egokitzeko zeregin nagusietako bat.
Txosten honetan laburbildu dugu urteko
nabarmenenak azaldu nahi dizkizuegu.
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DONAR RESPOSTA
ERANTZUNA
EMATEA
Urte osoan zehar, Coop57k lan handia egin du bazkide kolaboratzaileen eta zerbitzubazkideen beharrizanei erantzuna emateko, baita laguntza behar zuten ekonomia
sozial eraldatzaileko beste entitateei erantzuna emateko ere.
Oso epe laburrean, errealitate berrira egokitu dira prozesu politikoak, sozialak,
ekonomikoak eta teknikoak, eta ez dira txikiagotu gure estandar demokratiko eta
etikoak, ezta gure finantza-sendotasuna ere.
Elkartasun eta autogestio kooperatiboko mekanismo guztiak ipini ditugu martxan.
Interkooperazioa, elkar-laguntza eta horizontaltasuna oinarri, betiere. Aliantzak indartu
egin dira eta lan komunitarioko espazio berriak sortu. Hitzarmen berriak jorratu dira
hainbat entitaterekin, arriskua mankomunatu eta finantza-tresna berriak abian
jartzeko.
Bi hilabetetan 4,5 milioi eurotik gorako 100 kreditu inguru berriz finantzatu dira, eta
kuotak itzultzea atzeratu da, egungo egoera leheneratu arte.

Era berean, ohiko zereginetan jarraitu dugu: bazkide kolaboratzaile berriak batu
dira eta kapitalari ekarpena egin diote, zerbitzu-bazkide berriak onartu eta mailegu
berriak eman ditugu.
Unekoa kontuan hartuta eta erantzukizuna gain hartuta, erantzuna emateko
ahal dugun guztia egin dugu.

Bi hilabetetan 4,5 milioi
eurotik gorako 100
kreditu inguru berriz
finantzatu dira
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BAZKIDEAK
2020 honetan, Coop57k nabarmen handitu du bazkide kopurua. Norbanakoak zein
Ekonomia sozial eraldatzaileko entitateak izan dira bazkide berriak, askok erabaki baitute
praktikan jartzea finantza etikoekiko konpromisoa.
404 bazkide kolaboratzaile eta 79 zerbitzu-bazkide berri gehitu dira proiektura. Ez dugu
inoiz halako kopururik lortu urtebeteko epean. Bazkide berri horiei esker, zifra errekorra
gainditu dugu: 1.000 zerbitzu-bazkide ditugu Coop57n!
2020 urte amaieran, kooperatibak 5.689 bazkide ditu: 4.688 bazkide kolaboratzaile
dira, eta 1.001 zerbitzu-bazkide.

5.689

bazkide
4.688

bazkide
kolaboratzaile

1.001
zerbitzu-bazkide
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ZERBITZU-BAZKIDE MOTAK
Beste batzuk
5.5%

Elkarteak
37.9%

Kooperatibak
46.2%

*Proiektu autonomoak
0,8%

*

Gizarteratze-enpresak
2.3%

Fundazioak
6.3%

ALTA BERRIAK ETA BAZKIDEEN BANAKETA LURRALDEAREN ARABERA

35 |
119 |

Etxebizitza, eirankuntza, arkitektura eta hirigintza

Elikadura, nekarazitza, albeintzantza eta bidezko merkataritza
102 |
75 |

74 |

Kultura eta arteak

Hezkuntza eta formazioa

Komunikazioa, diseinua, argitalpenak eta teknologia berriak,
44 |

Enpresa eta partikularrentzako zerbitzuak

252 |

Persona eta kolektibo espezifikoei arreta
45 |

Ostalaritza, aisialdia eta turismoa
7|

Aseguruak eta finantziazioa
43 |

11 |
106 |
66 |

Aholkularitza

Logistika eta mugikortasuna

Gizarte eta ordezkaritza espazioak

1.000
sòcies
de serveis

Ingurumena, jasangarritasuna eta transitzio energetikoa
22 |

Industria, ehungintza eta manukafturak
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INTERKOOPERAZIOAKORDIOAK

Arriskua partekatzea, erantzun handiagoa emateko
Coop57k hainbat hitzarmen eta akordio sinatu edo luzatu ditu 2020an entitate eta
erakundeekin,
kreditu-jardueran
gain
hartutako
arriskuak
partekatu
eta
mankomunatzeko.
Udal finantziazioko funtsak
Coop57k azken urteotan jorratutako ildoa da. Helburua da tokiko administrazioek bermefunts mankomunatuak partekatzea. Duela urte batzuetatik hona, bi lankidetza-hitzarmen
sinatu dira horretarako: Bartzelonako Udalarekin eta Mataroko Udalarekin.
Elkarren Bermerako Sozietateak
Elkarren Bermerako Sozietateen (EBS) helburua da abalak eskaintzea, entitateek
finantziazioa lortzea errazteko. Gure kasuan, Ekonomia sozial eraldatzaileko entitateen
finantziazioa sustatzea da helburua. Gaur egun, Coop57k eragiketa hauek ditu sinatuta
Avalis, AvalMadrid eta Elkargirekin.
FEBEA eta EaSI Berme Tresna
Aurten, Europa mailako aliantzak ere aktibatu dira. FEBEA Europako finantza etiko eta
alternatiboen Federaziora batu da Coop57, hamabost herrialdetako beste hainbat
entitaterekin batera. Halaber, EaSI berme-programan parte hartzeari ekin diogu.
Programa hori Europako Inbertsioetarako Funtsak sustatzen du, eta Coop57ren
maileguen zati bat bermatuko du.
Beste akordio eta berme batzuk
Alde batetik, Coop57k eta Seira Fundazioak hainbat hitzarmen adostu dituzte
Kataluniako kooperatibak finantzatzen laguntzeko; kooperatibak mailegu-lerro
espezifikoak eskainiko ditu, eta fundazioak berme-funtsa hartuko du bere gain. Bestalde,
Olatukoop euskal sarearekin akordio baterako proposamena onartu da berme
kolektiboko mekanismoak dituzten finantziazio-ildoak sustatzeko.
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MAILEGUAK

Coop57ren ohiko jarduera egokitu egin da egungo krisi sozial, sanitario eta ekonomikora.
Ildo horretatik, kooperatibaren zerbitzu-bazkideen finantziazio-beharrari erantzuteko,
malgutasuna, azkartasuna eta irudimena aktibatu ditugu.
Finantza- eta likidezia-tentsioek, Covid-19ak eraginda, beharrizan berriak sortu dituzte. Hori
dela eta, mailegu mota berri bat sortu dugu beharrizan berri hauei aurre egiteko: altxortegimailegua. Horri esker, gabealdiak eta dirua itzultzeko nahiko epe luzeak adostu daitezke,
entitateek beren finantza-zorrari aurre egin eta, aldi berean, jarduerarekin jarrai dezaten.
Era berean, Coop57k beti lan egin du tresna sendoa izateko. Zorionez, Coop57k aurrez lan
handia egina zuen proiektuaren finantza-sendotasuna bermatzeko eta arriskuak
partekatzeko estrategia eraikitzeko beste entitate eta erakunde batzuekin, ekonomia sozial
eraldatzailea indartzeko lan egiten dutenekin.
Hori guztia aurrera eramateko, epe motzera pentsatuta baino, etorkizunera begira pentsatu
da, ager daitezkeen erronkei dagokionez, gure zerbitzu-bazkideek jasan ditzaketen eraginak
aurreikusteko.
Hala, 2020an 271 mailegu berri eman dira, guztira 17.568.907 euro.
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MAILEGUAK
MAILEGU MOTAK

SÒCIES
JARDUERA-SEKTOREAK
Energia-maileguak
Energia-maileguak
% 5.8
5.8%

Inbertsio- eta kapitalizazio-maileg
22.3%

a fakturak aurreratzea
21.3%Diru-laguntzak eta

Inbertsio- eta
kapitalizazio-maileguak
%22.3

fakturak aurreratzea
%21.3

Etxebizitza-maileguak eta

Etxebizitza-maileguak eta
1.000
lokalak eskuratzeko maileguak
%8.8
sòcies
de serveis
Altxortegi-maileguak
eta kreditu-polizak
%41.8
Altxortegi-maileguak

eta kreditu-polizak
41.8%
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BATZARRAK

Coop57ren batzarrak dira kooperatiban erabakiak hartzeko espazio garrantzitsuenak.
Batzarretan elkartzen dira bazkide, pertsona eta entitateak, bertan ebaluazioak egiteko,
kontu emateko, lan-plangintzak aurkezteko eta proposamenak bozkatzeko.
2020ko otsailean aurrez aurre egin zitezkeen; aldiz, uda hasierako batzarren kasuan,
batzarrak Internet bidez egiteko estrategia abiarazi genuen, hutsetik hasita. Lan horren
ondorioz 'Participa Coop57' plataforma sortu genuen.
Horri esker, espazio berri bat daukagu, orain, dokumentazioa eta batzarrak prestatzeko
bideoak gordetzeko, batzarrak zuzenean emateko eta, noski, boto-sistema seguru bat
ezartzeko.
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PARTICIPA COOP57
'Participa Coop57' plataforma software libre eta kode ireki bidez sortu da.
Tresna digitalak eskaintzen ditu parte-hartze prozesuetarako eta
demokrazia zuzena bermatzeko.
Epe luzera begira diseinatu da. 2020ko helburua batzar nagusietarako
tresna bat garatzea bazen ere, etorkizunerako bi potentzialitate antzeman
dira:
- Oinarri sozialak parte hartzeko espazio iraunkorra: partaidetza
egonkor eta iraunkorreko tresna bihur daiteke.
- Egoitza bikoitzeko batzarrak: aurrez aurreko batzarrak egitea posible
denean, parte-hartze birtuala ere posible bada, bertaratzea sustatu eta
handitu daiteke. Era berean, batzarrak deszentralizatzeko aukera
eskaintzen du, lurraldeen baitan mugitzeko arazoak daudenean.
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2020KO KONTUAK

Urteko kontuei dagokienez, ondoriorik garrantzitsuena honako hau da: 2020
salbuespenezko urtea izan arren, diru-sarrerak eta gastuak 2020 hasieran
aurreikusitakoen antzera mantendu dira, eta aurreikusitako soberakinak ere
bere horretan mantendu dira.
Horrek esan nahi du Coop57 gai izan dela egoera berrira egokitu eta bere
jarduerari eusteko, eta pertsonen eta entitateen beharrizanei erantzun diela,
testuinguru aldakor eta ezezagun honetan.
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2020KO KONTUAK

Urtearen erdialdean, urteko aurrekontua berrikusi genuen, partidak egoki zitezen
pandemiaren, telelanaren eta bazkideen beharrizan aldakorren ondoriozko
beharrizan berrietara.
Balantzeari dagokionez, azken urteetakoak mantendu dira, eta balantze orekatu
eta sendoa dugu etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
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URTEURRENA OSPATZEKE
Coop57k mende laurdena bete du

“Atzera begira, aurrera egiteko. Coop57k
azken hamarkadetan eraikitakoak,
kolektiboki eraikitako guztiak, are zentzu
eta garrantzi handiagoa du gaur egun”

Coop57k hogeita bost urte betetzen dituen honetan, hona zuentzat denentzat hausnarketa bat,
eta gure eskerrik beroena. Urteurrena espero moduan ospatu ez badugu ere, guk dakigun
moduan ospatu dugu: erantzun irmo, iraunkor eta solidarioak ematen. Atzo ehundutako
sareek, eta geroa baino lehen, sekulako balioa dute orain.
Eta hala izango dute ere etorkizunean. Azken batean, horretarako ehuntzen ditugulako
sareak. Inoiz ez erortzeko. Berriz ere esango dugu: ez gara alternatibak eraikitzeaz ari.
Alternatibak existitzen dira; allternatibak luzatu, zabaldu, indartu eta handitzeaz ari gara. Aspaldi
da hori posible egiten ditugula, haiek eskaintzen diguten ezinezko mundu horri aurre
egiteko.

Azken hogeita bost urteotan, ekonomia sozial eraldatzaileak bidea urratzeko duen ahalmen hori
hazia ereiten joan da, eta errotuz doa, zorionez, babesgabe gera ez gaitezen, egun. Orain premiaz
emandako erantzunak, etorkizunari begira eman dira. Bakarka nahi gintuzten, eta beti
elkarrekin aurkitu gaituzte. Baita krisi honetan ere.
Ez dugu ezer hutsetik hasi. “Normaltasun berri” bat baino, lehengo elkartasuna itzultzea da behar
duguna, antzinako errespetua eta aspaldiko sen on komunitario eta kooperatiboa. Azken batean,
elkarrekin bizitzen lagundu digun hori. Egoera berri honi aurre egitea, noski, ez da erraza izango,
baina are zailagoa litzateke aurre ez egitea.
Jakin badakigu 25. urteurrena ospatzeke dugula. Eta benetan baliozkoa berriz elkartzea izango
da, bizitza ospatzeko. Berriz elkar agurtu eta besarkatzea ospatzeko. Proiektu kolektiboek ate
zailenak irekitzeko giltza direla ospatzeko.
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INPAKTU
DIGITALA

@lacoop57

@coop_57

@lacoop57

2.900
jarraitzaile

20.666
jarraitzaile

2.000
jarraitzaile

@Coop57Catalunya

14.562
jarraitzaile

WEB ESTATISTIKAK
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ERABILTZAILEAK
80.694 erabiltzaile berri
80.281 erabiltzaile
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BISITAK
273.677 orrialde-bistaratze
2,60 orrialde saioko
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