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Que é?
COOP57 é unha cooperativa de servizos financeiros que
destina os seus recursos a dar préstamos a
proxectos de economía social que promovan a
ocupación, fomenten o cooperativismo, o
asociacionismo e a solidariedade en xeral.

Cómo xurde?
Das indemnizacións de 57 traballadores da editorial
Bruguera, tralo peche da empresa.

Nacemento e evolución
1996 crease a cooperativa, en Barcelona
2005 Coop57 Aragón
2006 Coop57 Madrid
2008 Coop57 Andalucía
2009 Coop57 Galicia
2015 Coop57 Euskalerría
Comparten estrutura técnica e xurídica
Modelo de autoxestión territorial
Complementariedade na utilización dos fondos

Quen pode ser socio/a de Coop57?
a) Socias de servizos
as entidades da economía social (cooperativas,
asociacións, sociedades laborais, empresas de inserción,
ONG, montes veciñais en man común, movementos
sociais e entidades da economía social en xeral).

Requisitos:
-

Superar unha avaliación ética e social (Comisión social)
Realizar unha achega de 1.000 euros:
- 901,52 €, achega obrigatoria de capital social.
- 98,48 €, cota de ingreso

b) Persoas socias colaboradoras
Persoas físicas ou xurídicas que queren que o seu diñeiro
sirva para financiar proxectos de economía social.
As socias colaboradoras non poden ser destinatarias de
préstamos.
Participan nos órganos sociais da cooperativa e reciben
información sobre o destino dos seus recursos.

Requisitos
- realizar unha achega ao capital mínima de 300,00 euros.

Quen decide que préstamos se conceden?
As solicitudes de préstamos son analizadas pola
Comisión Técnica que elabora un informe para o
Consello de Sección, que é o órgano de cada sección
territorial que ten responsabilidade para decidir a
concesión dos préstamos.

Condicións xerais
A asemblea xeral revisa e acorda, anualmente, o xuro dos
distintos servizos financeiros.
As garantías que se solicitan son avais persoais, non
patrimoniais e mancomunados.
As persoas que integran os proxectos teñen a obriga de
avalar o financiamento.

Servizos financeiros


Créditos a medio e longo prazo para financiar
proxectos e/ou investimentos en inmobilizado



Créditos ponte para avanzar o importe de
subvencións ou convenios de entidades e
organismos públicos.



Produtos de financiamento de circulante orientados
a facilitar operacións a curto prazo.



Créditos intercooperativos, orientados a facilitar
operacións entre entidades socias de COOP57.

Proxectos financiados
Ribeira do Navia, s. coop. galega - 2011- Negueira de Muñiz (Lugo).
͆ produción ecolóxica de froitas e verduras para a elaboración artesanal de
zumes e conservas vexetais.
͆ conservación e coidado do contorno: traballos agrícolas e forestais
͆ rehabilitación das construccións abandoadas nas
7 aldeas que conforman o proxecto comunitario

Venda en mercados e feiras, en grupos de consumo,
e tendas e asociacións de comercio
xusto e produto ecolóxico.

Milhulloa, s. coop. galega - 2000 – Palas de Rei (Lugo)
O proceso de deshidratado como alternativa a outras foras de consumo e
mantemento dos produtos.
͆ cultivo ecolóxico e comercialización de
plantas aromáticas e vexetais
͆ venda de grelo, especias, infusións e
oleatos

͆ Servizo de deshidratación a empresas
produtoras de algas, cogumelos e hortalizas
No ano 2014, crean con Granxa Maruxa unha nova
empresa, Aires da Ulloa, para á elaboración de produtos de cosmética.

Xanela, s. coop. galega - 2013 – Amoeiro (Ourense)
formación, aprendizaxe e ocio de persoas cativas e adultas nas súas instalación
e en colaboración con distintos concellos da bisbarra
͆ guardería, talleres e saídas para nenos/as
͆ ximnasia, estimulación cognitiva, alfabetización informática e
entrenamento da memoria, para adultos ENVELLECEMENTO ACTIVO
͆ técnicas de estudo, habilidades de lectura
e comprensión
Ensinanza persoanalizada, grupos
reducidos e clases impartidas en inglés

Melandrainas creativas, s. coop.

Aspromor
Trespés, s. coop.

Máis información
Páxinas web:

www.coop57.coop
Correo-e:
galicia@coop57.coop

ı
Tfno: 986 896 526
Persoa de contacto: Ramón C. Rodríguez Padín

