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A FUNDACIÓN COOP57 
  

A Fundación Coop57 nace como unha ferramenta paralela, complementaria e adicional á tarefa 

de Coop57. É un espazo de autoxestión e empoderamento colectivo, que quere tecer novas 

complicidades para a transformación social e económica, ao servizo dos movementos sociais 

e da ESS.   

 

Os nosos obxectivos 
 

• O fomento do cooperativismo para a incorporación de novos protagonismos á 
economía social e solidaria (ESS). 

• Detectar baleiros non cubertos e innovar no horizonte da plena democracia política, 
social e económica. 

• Dar respostas ás urxencias e emerxencias. 

• Acontecer un espazo activo de reflexión, debate e anticipación sobre os retos de 
Coop57 en particular e da ESS en xeral.  

•  

 

Catro ámbitos estratéxicos 
 

• Loita contra as desigualdades e a exclusión social: Ante a necesidade de desenvolver 

novos dispositivos comunitarios, emancipadores e transformadores, que superen os 

marcos asistenciais e paliativos, de baixo cara arriba coa participación directa das 

persoas afectadas 

• Loitar contra a precariedade laboral: Ante a necesidade de apoiar nas loitas obreiras 

autónomas precarizadas e activar as complicidades con movementos sociais pola 

defensa dos dereitos laborais e sindicais básicos en moitos sectores produtivos. 

• Promover a revitalización do mundo rural: Ante a crise evidente que vive o mundo 

rural, considérase un eixo central traballar por unha agricultura sustentable, a 

soberanía alimentaria, a xustiza ambiental e a defensa da biodiversidade. 

• Impulsar a transición enerxética: Nun contexto de extralimitación ecolóxica e de 

colapso enerxético hai que apoiar a procesos que impulsen a transición enerxética e 

que acheguen solucións para a construción dun mundo habitable e sustentable.
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A nosa forma de facer 

  

Escoitando os movementos sociais e conectadas coas iniciativas que en todo o territorio 

constrúen alternativas cotiás, a Fundación traballa en rede, desde a mesma base social de 

Coop57. Pondo a vida digna no centro de todo para a construción de alternativas sólidas e 

solidarias, desde a mesma intersección –cooperativismo, finanzas éticas e economía social - e 

cos seguintes principios reitores transversais:  

 

 

ANTIRRACISMO  

 

FEMINISMOS

 

 
 

 

ECOLOXISMO
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ACTIVIDADES DO ANO 2021  
  

Por mor da nova etapa iniciada en 2020, a Fundación Coop57 continúa marcándose os 

obxectivos de proxectar e pór en marcha acciones nos catro ámbitos de actuación, pondo 

en práctica a nosa forma de facer, sempre en alianza cos movementos sociais. 

Aínda que durante o 2021 as consecuencias da pandemia da Covid-19 continuaron sendo 

protagonistas, tamén se puxeron esforzos en ampliar o marco de actuación da fundación. 

Así, a pesar de que as liñas de traballo contra a exclusión social e a loita contra a 

precariedade laboral foron protagonistas do traballo do ano, tamén se deron pasos adiante 

no ámbito de revitalización do mundo rural. 

No ámbito da intercooperación con axentes do cooperativismo e de colectivos de base, 

durante o ano tecéronse alianzas con entidades e redes da ESS catalá e aragonesa. 

Ademais das alianzas históricas con Òmnium Cultural, ECAS e Som Energia, construímos 

novos vínculos para camiñar xuntas no futuro. 

 

 

O traballo en rede, horizontal 
e desde a base segue  
sendo o eixo que guía  

a maneira de facer 
da Fundación Coop57

 
Todo o que fixemos durante o ano 2021 non sería posible sen un traballo en rede cos 

movementos sociais e as entidades da Economía Social e Solidaria: 
 
Asociación socioeducativa Gusantina | Asociación GureHaizeak | Escoleta Popular de la 

Bordeta i Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) | Aula d’Idiomes SCCL | Assemblea de 
col·lectives i persones de Catalunya per la coordinació de la Gira Zapatista Per la Vida 
2021 |  L’Arada  |  Escola de Pastors |  Raiels  | L’Aresta | Tres Cadires | Idària | Som 

Energia | Òmnium Cultural | ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) 
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LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Campaña Casal Popular d’estiu La Bordeta 
  

A raíz do estalido da pandemia, durante o verán do 2020, un dos momentos máis duros, a 

aula d’Idiomes, en colaboración coa Escoleta Popular da Bordeta e o Grup d’Habitatge de 

Sants (GHAS) puxeron en marcha un casal popular de verán dirixido a nenos e nenas das 

familias veciñas de Sants, que se atopan nun contexto de exclusión social. A resposta 

popular permitiu a varios fogares ter acceso a unha opción de lecer para as súas fillas e 

fillos no mes de xullo.  

O 2021, o tres entidades impulsoras do proxecto expuñan repetir a experiencia. Por iso, 

conxuntamente coa Fundación Coop57 ponse en marcha a campaña #ElLleureÉsUnDret 

co obxectivo de recoller 3.500 euros que cubran os gastos dunha nova edición destes 

casais rebeldes e populares no Barrio de Sants, mellorando as condicións tanto para os 

menores como para as adultas que se fixeron cargo. O micromecenazgo foi exitoso e coa 

solidariedade dun centenar de persoas conseguiuse sumar máis de 3.658 euros. 

 

 

Estes recursos fixeron posible un casal de verán rebelde e popular. Durante o catro semanas de 

xullo pasaron por este espazo un total de 35 nenos e nenas de entre 6 e 12 anos. O resultado da 

experiencia foi moi enriquecedor para os menores e as súas familias, así como para as entidades 

impulsoras.  

 

  

https://fundacio.coop57.coop/2021/12/09/casals-populars-de-la-bordeta/
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LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Campaña #GiraZapatistaCAT 
  

 

A Fundación Coop57 sumouse ao esforzo colectivo de organización da visita zapatista ao 

continente europeo. Este fito histórico foi posible grazas a unha gran rede de 

organizacións e persoas que, desde abaixo, acolleron a Xira Zapatista no seu paso por 

varios territorios e países.  

En colaboración coa Assemblea de col·lectives i persones de Catalunya per la coordinació 

de la Gira Per la Vida 2021, la Fundación Coop57 impulsamos a campaña 

#GiraZapatistaCAT. O obxectivo era tan simple como ambicioso: recoller unha caixa de 

resistencia para cubrir parte dos gastos de loxística e a acollida das zapatistas. 

A resposta foi boa e recolléronse 22.403,98 euros, repartidos en 320 doazóns individuais 

e colectivas. Para a Fundación Coop57 foi unha honra poder participar na Xira Zapatista 

europea Pola Vida na súa visita a terras catalás.  
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Durante a xira, as, os e oas zapatistas tiveron a oportunidade de atoparse politicamente 

con loitas sociais de todo tipo, de compartir experiencias e de coñecer as realidades locais 

de cada territorio europeo visitado. Esta viaxe á inversa –posto que, desde hai trinta anos 

as zapatistas foron anfitrioas de miles de persoas atraídas pola revolución comunal 

mexicana– é un exercicio de memoria, reparación e de construción de vínculos.  
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LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN SOCIAL 

 Projecte Lliures 
 

Proxecto impulsado conxuntamente entre a Fundación Coop57, Òmnium Cultural e 

ECAS (Entitats Cataláns d'Acció Social) desde o ano 2016.  

Grazas á implicación de máis de 3.000 persoas doantes, Projecte Lliures comprometeu 

120.000 euros para sete proxectos seleccionados na convocatoria deste ano, aos cales 

abonou 68.724,75 para a primeira fase. Os 51.000 restantes abonaranse en maio de 

2022. Todos son proxectos que, desde abaixo, dan resposta ás desigualdades sociais e 

constrúen alternativas de redes comunitarias. 

Á convocatoria aberta a inicios deste 2021 presentáronse 100 proxectos de todo o 

territorio catalán, dos cales 88 cumprían os criterios establecidos. Despois de ler con 

coidado as propostas, os comités de Avaliación Social e Económica (GAS e GAE) e o 

comité de dirección, seleccionaron sete proxectos de Lleida, Maresme, Barcelona (Raval 

e Ciutat Vella), L'Hospitalet de Llobregat e Vic. 
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O 2021, Lliures apoiou aos seguintes proxectos:  
 

"Recuperem el rebost i l’armari", d'Associació Casal Claret: Unha iniciativa en Vic que 

promove a creación de postos de traballo para mulleres con condicións laborais dignas e 

equitativas, incorporando a perspectiva comunitaria e de diálogo. Comprometido: 15.101 

euros  (Desembolsado 2021: 9.000 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrint portes per l’Habitatge Social: Mediante a masoveria urbana, o proxecto Obrint Portes 

quere rehabilitar vivendas baleiras en Lleida que serán destinadas a ofrecer un alugueiro 

alcanzable a persoas con dificultades de acceso a un fogar. Comprometido 15.816 euros 

(Desembolsado 2021: 10.000 euros) 

 

L’Osada de Metzineres: Un espazo para acompañar de maneira integral na incorporación 

laboral a mulleres en múltiples situacións de vulnerabilidade pola complexidade das súas 

realidades (violencia, sen hogarismo, uso de drogas, traballo sexual, saúde mental, etc.) A 

abordaxe faise desde o feminismo interseccional, a redución de danos e os dereitos 

humanos, centrados na persoa, fundamentados na liberdade de (re)definición, autonomía, 

empoderamento e mellora de benestar físico, emocional e psicolóxico. Comprometido: 

16.816 euros. (Desembolsado 2021: 10.000 euros) 
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"Drets energètics en mans de la infància", d'Associació Catalana d'Enginyeria Sense 

Fronteres: Con este proxecto, quérese acompañar á infancia en situación de pobreza 

enerxética para que poida contribuír a mellorar as súas condicións de vida mediante a súa 

visibilización despois de que suxeitos políticos de pleno dereito. Para conseguilo xeraranse 

espazos de participación real onde menores poidan elaborar as súas experiencias vividas 

en quenda á pobreza enerxética. Quérese así iniciar un proceso de empoderamento para 

facer propostas de políticas públicas para abordar os impactos da pobreza enerxética na 

infancia en Catalunya. Comprometido: 17.816 euros (Desembolsado 2021: 10.000 euros) 

 

"Consolidem les estructures populars del Baix Maresme", de Xarxa d’estructures populars 

del Baix Maresme: O obxectivo é consolidar as estruturas populares existentes, que 

responden a necesidades para conseguir maior sustentabilidade a futuro e poidan ter un 

máis amplo impacto: Red de Alimentos e Comedor Social Vatua l’Olla; Escuela popular; 

Grupo de mozos migrados; Grupo de extranxeiría; Espazos de lecer formativo; Grupo de 

mulleres. Tamén se quere impulsar a creación da Escola de Oficios. Comprometido: 16.816 

euros. (Desembolsado 2021: 10.000 euros) 
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"Comunitats Alimentàries. De la vulnerabilitat a la sobirania", de Xarxa d'Economia Solidària 

de L'Hospitalet: O proxecto propón transformar o actual modelo de banco de alimentos cara 

a unha proposta que rompa as habituais dinámicas asistenciais e estigmatizantes cara ás 

comunidades máis vulnerabilizadas e que garanta o dereito universal a unha alimentación 

saudable. Quere que a compra pública de alimentos priorice a colaboración co pequeno 

campesiñado agroecolóxico e de proximidade. Tamén pretende consolidar vínculos e 

formas de reciprocidade entre veciñanza e entidades máis aló da repartición de alimentos, 

e facer fronte ás diversas violencias que atravesan os territorios onde levará a termo o 

proxecto. Finalmente, quere restituír saberes e formas de facer dos colectivos en situación 

de vulnerabilidade para transformar dinámicas que perpetúan desigualdades.. 

Comprometido: 16.816 euros. (Desembolsado 2021: 8.408,25 euros) 

 

Micaela: Ante a situación de exclusión social, pobreza e invisibilidade agudizada pola 

pandemia, o colectivo Micaela de mulleres migradas traballadoras do fogar e dos coidados 

decide autoorganizarse e emprender co proxecto de creación da cooperativa de iniciativa 

social. Con esta iniciativa quérese pór en valor e cooperativizar o seu traballo, así como 

ofrecer unha alternativa social á contratación e xestión dos coidados. Comprometido: 20.816 

euros. (Desembolsado 2021: 10.816,5 euros) 
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LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Campaña Somos Mimbres 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por primeira vez, levouse a cabo un proxecto con Coop57 Aragón: a campaña #SomosMimbres 

apoiou á asociación socioeducativa Gusantina.  

O centro socioeducativo é unha entidade referente do barrio da Madalena en Zaragoza. Sostén 

e concilia a vida de familias diversas, nun contexto de exclusión socioeconómica, que necesitan 

unha solución para o coidado das súas fillas e fillos mentres buscan unha alternativa formativa 

e laboral.  

Tívose un amplo apoio de toda a forza territorial de Coop57 Aragón e en tempo marca 

recolleuse 21.064,99 euros de 257 doazóns. O límite da campaña eran as festas do Pilar, de 

mediados de outubro. Con todo, uns días antes, a solidariedade desbordouse e chegouse ao 

obxectivo de 15.000 euros con moito de marxe de tempo. Ademais, a maior parte das achegas 

viñeron de Aragón. 
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Coa campaña garantiuse o posto de traballo por uns meses a sete novos do barrio, por un total 

de 1.350 horas de traballos de coidados durante catro meses de contratación para as 

coidadoras. 

As «mimbreras» son mozas do barrio que sosteñen estes coidados mentres adquiren 

ferramentas necesarias para a súa autonomía, tendo unha primeira experiencia laboral e 

crecendo en Gusantina, un centro socioeducativo da Madalena, latexado asociativo e diverso 

do Centro histórico de Zaragoza. Gusantina leva máis de dez anos construíndo un relato 

diferente sobre a conciliación no barrio da Madalena. 
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LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Apoio a GureHaizeak  
 

 
 

A Asociación GureHaizeak é unha entidade de nova creación, que ten por obxecto social a 

promoción da loita antirracista, así como os vínculos con outros movementos sociais activos na 

cidade de Donosti, o acompañamento a persoas migrantes en situación irregular administrativa no 

seu proceso vital e de inserción laboral, e de ser posible, no seu proceso de regularización 

administrativa. 

O proxecto articúlase a través dunha barbaría comunitaria no barrio de Gros (Donosti), desde onde 

se busca impactar no tecido social e cultural do barrio e a cidade, a través de actividades 

socioculturais vinculadas á loita antirracista e feminista. 

O ano 2021, decidiuse dirixir parte dos remanentes de Bizihotsa (campaña de apoio feita en 2020), 

para apoiar a GureHaizeak. Esta achega serviu para afrontar os gastos de asesoramento xurídico e 

administrativo, así como sufragar os custos de contratación dun dos perruqueiros que actualmente 

traballa na asociación. 
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IMPULSAR A TRANSICIÓN ENERXÉTICA 
 
Germinador Social 

 

 
 

Som Energia e a Fundación Coop57 estamos comprometidas en cooperar polo cambio 

de modelo enerxético e social. Por iso, desde a intercooperación impulsamos o Germinador 

Social, un concurso para estimular a creación de modelos sociais innovadores e promover 

novos axentes locais para a transición enerxética.  

O ano 2021, chegouse á quinta edición deste certame, que este ano só contou coa votación 

popular como ferramenta de valoración e que contaba con dúas categorías: 

● Comunidades Enerxéticas Locais: proxectos que teñen como obxectivo impulsar a 

aparición dunha comunidade de persoas que, a través dunha participación aberta e 

colaborativa, poida emprender as accións necesarias para conseguir xestionar os 

recursos enerxéticos a nivel local dunha maneira xusta, eficiente e sustentable. 

● Pobreza Enerxética: proxectos que teñen como obxectivo mitigar as causas e 

consecuencias, estruturais e contextuais, da pobreza enerxética (dificultade para 

acceder a unha cantidade de enerxía suficiente para cubrir as necesidades básicas). 

En total, presentáronse 16 proxectos, a maioría na categoría de impulso de Comunidades 

Enerxéticas Locais. Votaron 4.348 persoas, unha cifra que pon en valor o apoio social, a 

rede e o arraigamento territorial dos proxectos participantes. 
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Proxectos premiados  
 
❖  Categoría de Comunidades Enerxéticas Locais 

➢ La Fresneda. Proxecto de instalación de planta solar e minihidráulica nunha 

zona de Teruel onde non hai rede de distribución eléctrica e a veciñanza ten que 

utilizar grupos electróxenos (6.000 euros) 

➢ Solidarizando el Sol. Autoprodución nun centro educativo de Valencia para que 

sexa autosuficiente enerxeticamente. A enerxía excedentaria destinarase a 

familias do barrio da Malvarrosa en situación de pobreza enerxética (5.000 

euros) 

➢ Cooperativa La Raval Sostenim la vida. Construción dunha vivenda xeracional 

compartida no centro urbano de Manresa que consta de 18 habitacións e 

espazos comunitarios onde se priorizará o uso de enerxías renovables (4.000 

euros) 

➢ Viure de l’Aire de Barcelona. Proxecto eólico de xeración eléctrica na cidade de 

Barcelona e arredores, baseado na sustentabilidade, participación cidadá, 

proximidade e democratización da enerxía (4.000 euros) 

 

❖  Categoría de loita contra a Pobreza Enerxética 

➢ Autoconsumo colectivo para hogares vulnerables. Montaxe de instalacións 

fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en casas de familias vulnerables de 

Sevilla intermediando un financiamento participativo (6.000 euros) 

➢ Cañada Solar. Desenvolvemento de tres soluciones para garantir a 

subministración eléctrica a través de fontes renovables a familias da Cañada 

Real (Madrid) e que poidan ser replicadas noutros lugares do territorio (5.000 

euros) 
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REVITALIZACIÓN DO MUNDO RURAL 

 
“Món Pagès, Terra Cooperativa” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Món Pagès, Terra Cooperativa” é un proxecto levado a cabo conxuntamente 

entre a Fundación Coop57, L’Arada, L’Escola de Pastors, Raiels, L’Aresta, Tres 

Cadires e Idària. Foi financiado polo Programa de fomento do cooperativismo da 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Ao longo do 2021, o proxecto 

desenvolveuse nas seguintes liñas: 

● Facer unha análise comparativo básico do cinco ecosistemas agroecolóxicos 

locais, para detectar que aspectos propios de cada un inciden na viabilidade 

social e económica das iniciativas agroecolóxicas no marco da ESS. 

● Detectar as dificultades para a xeración de empregabilidade en cooperativismo 

de traballo en iniciativas agroecolóxicas. 

● Detectar necesidades formativas e de acompañamento para proxectos 

agroecolóxicos e para proxectos que estean ou queiran organizarse no 

cooperativismo de traballo. 

● Adquirir ferramentas para pensar os produtos financeiros adaptados a proxectos 

agroecolóxicos. 

● Detectar e visibilizar algunhas prácticas significativas e replicables que se están 

levando a cabo da ESS e o cooperativismo de traballo pola transformación do 

mundo rural.  
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Como Fundación Coop57, estamos convencidas que este proxecto nos levará a 

profundar na reflexión necesaria ao redor da promoción da revitalización do 

mundo rural e do papel que teñen as entidades de finanzas éticas e solidarias. 

 

Unha vez finalizada a fase de diagnose colectiva, na que participaron máis de sesenta 

entidades en todo o territorio, compartíronse co tecido da ESS os resultados deste 

proxecto a través do informe de resultados “Món Pagès, Terra Cooperativa. 

Economia Social i Solidària i cooperativisme de treball en els ecosistemes 

agroecològics locals de Catalunya”, dispoñible en liña na web da Fundación Coop57. 

 

No informe pódese atopar información relevante da natureza e o estado da armazón 

social vinculado á agroecoloxía e á ESS. Tamén fixemos unha compilación de propostas 

de mellora que inciden na viabilidade social e económica das iniciativas 

agroecolóxicas no marco da ESS e detectamos algunhas prácticas significativas e 

replicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2021/11/Resultats_Monpages_extens.pdf
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CARA A DENTRO 
  

Fortalecemento da gobernanza 
  

A Fundación Coop57 é democrática e participativa. Gobérnase por un Padroado designado 

á Asemblea Xeral de Coop57 e que conta con integrantes dos órganos de goberno da 

cooperativa en todas as decisións.  

Acollemos os principios de democracia e participación de Coop57. Na Asemblea xeral de 

Coop57 se validan, anualmente, o Plan de traballo, o orzamento, así como a elección dos 

membros do Padroado da Fundación Coop57.  
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I Foro anual de doantes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transparencia é un dos principios reitores da Fundación Coop57, como garante da súa 

democracia. Por iso, en 2021 púxose en marcha un espazo participativo de rendemento de 

contas: o Foro Anual de Doantes. 

Celebrado por primeira vez o 14 de outubro, foi un espazo de reflexión colectiva e de 

visibilización dos proxectos aos cales se apoiou e con quen  intercooperou. Así pois, á mesa 

redonda han participado Aziz Faye (Sindicato popular de vendedores ambulantes de 

Barcelona), Tamara Clavería Jiménez (Asociación de Mulleres Xitanas de Euskadi-

AMUGE), Mireia Chavarría (Aula d'Idiomes) e Pedro Manuel Molina (Asociación Cultural 

Xitana Vencedores). Completaban a mesa David Vázquez, educador social, e Sira Vilardell 

(Fundació Surt) que viña en representación do Projecte Lliures. Despois, abriuse un espazo 

de participación para as asistentes á xornada.  
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Fortalecemento da base social 
  

Un dos obxectivos marcados por Fundación  Coop57 é consolidar a súa base de doantes, 

para fortalecer a capacidade de acción da fundación. Ao longo do 2021, 160 persoas e 18 

entidades apostaron pola Fundación facendo doazóns directas (fóra das campañas), cun 

total de 57.756 euros. 

Como novidade, durante o ano 2021 iniciáronse unha serie de encontros con organizacións 

da economía social e solidaria para xerar alianzas que aposten polo o fortalecemento 

económico e a sustentabilidade interna da Fundación. En total recibimos 27.832,95 euros 

en doazóns.  

 

 

Ademais, no último trimestre do ano, 

fixemos unha campaña de captación 

dirixida a aumentar a nosa base 

social. Baixo a lema “Construímos 

Pontes”, púxose en valor as pontes de 

solidariedade, de apoio mutuo que 

tecemos con iniciativas innovadoras, 

autoxestionadas, arraigadas á 

Economía Social e Solidaria, e que se 

enmarcan nos feminismos, a loita 

contra a exclusión social, o 

ecoloxismo ou o antirracismo.  

A campaña “Construímos pontes” 

recolleu 8.573,15 euros durante o seis semanas que estivo en marcha. Houbo 43 doantes. 

 

 

Gracias ás 18 entidades que apostan por nós e fan este camiño conjunto:  
 
Tavora Teatro Abierto, Sociedad Cooperativa Andaluza | Propaganda Pel Fet | Tapuntu 
Kooperatiba Elkarte Txikia | Associació Prohabitatge | Fundacio Intermedia | Surt Fundació 
De Dones | L'Apòstrof, SCCL | Colectic, SCCL | Gedi, Gestió i Disseny, SCCL | Talaios 
Ahalduntzean Oinarritutako Sareak Koop. Elk. Txikia | Totem Mt Koop. Elk | Casal 
(Col·lectius Autogestionats) | Col·lectiu Ronda, SCCL | Ciutat Invisible, SCCL | Fundació 
Roca Galès | Arç Corredoria d'assegurances, SCCL | Calidoscoop, SCCL | Coop57, SCCL 
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA 

 

Cifras económicas de 2021 
  

O total de ingresos do ano 2022 foi de 214.225,07 euros. O 99% procedentes de 

doazóns capilares, autoxestionadas e de ingresos propios.  

  
 

INGRESOS  

Actividade propia da Fundación 2.623,99 € 

Doazóns transferidas a ingresos do exercicio 211.101,08 € 

Subvencións transferidas a ingresos do exercicio 500,00 € 

GASTOS  

Gastos de persoal 32.514,72 € 

Gastos de funcionamento 18.691,61 € 

Gastos Projecte Lliures 24.209,69 € 

Apoio a entidades e proxectos 125.688,51 € 

Amortización de inmobilizado 2.412,78 € 

Resultado do exercicio 10.707,76 € 
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Apoio a entidades e campañas 

 
O 2021 transferíronse un total de 125.688,51 euros a 20 iniciativas en apoio a entidades e 

proxectos.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

7 Iniciativas Projecte Lliures  68.724,75 € 

Campaña Somos Mimbres 20.258,74 € 

9 iniciativas remanente Fons Cooperatiu (2020) 14.700,00 € 

Campaña GiraZapatista 
16.030,00 € 

Campaña Casal Popular d’estiu de La Bordeta 3.475,02 € 

Apoio GureHaizeak  2.500,00 € 
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MIRANDO CARA AO FUTURO 

  

Para o ano 2022, haberá que seguir o traballo de consolidación dunha base 

estable de doazóns periódicas para a Fundación Coop57, que garanta as 

condicións de solidez necesarias para seguir xerando alianzas e abrindo portas 

ao servizo de proxectos colectivos. Para apoiar a iniciativas transformadoras de 

base, que xa están a xerar procesos de transformación social. Por todo isto, 

será necesaria a implicación de todo o mundo para fortalecer a nosa 

fundación: a de todas as persoas e entidades que conformamos Coop57.  

 

 

 

  
"Imposible é só a definición dun feito 
ata o momento antes de que suceda" 

Erri de Luca 


