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 Serveis Financers:

■  Cal treballar més sobre nous productes i nous
serveis de finançament.

■ S’han de desenvolupar idees d’informació i
comunicació.

■ COOP57 podria fer d’avalador en casos extrems.
■ Cal desenvolupar fórmules flexibles d’aportació

de recursos.
■ Dedicar el 75% dels recursos a finançar

cooperatives i el 25% a entitats no cooperatives
amb un marge del 5% i sempre que no hi hagi
recursos ociosos.

 Participació i informació:

■ Cal oferir marge per a la participació de les
sòcies i dels adherits/des.

■ Crear comissions de treball per temes concrets.
■ Organització d’una altra Jornada de Treball, amb

dimensió lúdica i de treball.
■ Cal fer un seguiment dels préstecs i donar més

informació a les sòcies i adherits/des.
■ Intentar que els adherits/des es trobin i coneguin.

 Criteris socials:

■ Cal omplir el Qüestionari social a l’hora de
sol·licitar la condició de sòcia de COOP57.

■ Adequar el formulari a entitats no cooperatives.

 Sòcies:

■ Establir quotes de sòcies: un 75% cooperatives
i un 25% entitats de l’economia social.

 Difusió:

■ Elaborar un Pla Comercial.
■ Crear una Comissió de promoció i difusió de

COOP57.

El document va ser aprovat després de ser debatut
i se li va encarregar al Consell Rector la tasca de
dur-lo a terme amb la col·laboració  de la Comissió
Tècnica.

Assemblea Ordinària. 26 de juny del 2002
El dia 26 de juny va tenir lloc a la seu de  la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya, l’Assemblea Ordinària de COOP57, SCCL.
Es van aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2001, així com
l’aplicació dels resultats. Aprofitem l’avinentesa per recordar a totes
aquelles entitats sòcies i persones adherides que no van poder assistir
a l’Assemblea i que vulguin disposar de la documentació presentada
que la poden passar a recollir pel local de COOP57.

Un altre tema destacable de l’Assemblea fou la presentació d’un
document fruit de la Jornada de Treball. Aquesta jornada va tenir
lloc a Can Fulló (masia a El Maresme) el dia 11 de maig i hi van ser convocats totes les sòcies i adheritsi
adherides de COOP57, SCCL. Van assistir-hi més de trenta persones.

La jornada es va dividir en dues parts. A la primera  es van fer dos grups: Ideari de COOP57 i Posicionament
de COOP57 en relació al finançament dels projectes –paper de les cooperatives i critèris ètics–. Posteriorment
es va celebrar un plenari, les conclusions del qual queden resumides en els següents punts:
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La participació de les persones adherides
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El dia 11 de maig es va celebrar a Can
Fulló una reunió de treball oberta a totes
les entitats sòces i persones adherides
a COOP57.

Un dels acords va ser convocar, per després de
l’estiu tot el conjunt de persones adherides (a
partir del juliol socis col·laboradors segons la nova
Llei de cooperatives) amb l’objectiu de potenciar
i cercar noves fórmules participatives.

S’han fet dues reunions amb una assistència
d’una dotzena persones a cadascuna.

S’ha constatat l’interès en participar i col·laborar, però no es va concretar res . Van sorgir temes interessants
per aprofundir de cara al futur i es va arribar a les següents conclusions:

 1  La importància per a COOP57 de la figura del soci col·laborador per la consistència ideològica que
dóna al projecte tant des del punt de vista ètic com moral.

 2  La necessitat de continuar fent, en el futur, reunions d’aquest tipus.

 3  La importància d’estar representats en el Consell Rector de COOP57, tal com preveuen els seus estatuts
i, per tant , iniciar un procés per escollir la persona més adient (actualment la plaça està vacant).

 4  Millorar la informació existent de cara a fer nous socis col·laboradors.
Compromís de difondre i donar a conèixer el projecte.

 5  Buscar nous canals de participació i comunicació. En aquest context, una pàgina web interactiva de
la cooperativa seria un vehicle molt adequat.

Paco Hernández,
membre del Consell Rector de COOP57
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COOP57, sccl
Una experiència d’intercooperació
i autogestió financera.

Després de set anys de funcionament, COOP57 ha esdevingut una experiència
sòlida d’intercooperació i d’autogestió financera. Va néixer a partir de la voluntat
d’un grup d’antics treballadors de l’Editorial Bruguera, que van decidir crear amb
diners provinents de les indemnitzacions del seu acomiadament un fons de
solidaritat per finançar projectes cooperatius amb un alt interès social.

Aquesta idea inicial va donar
lloc l’any 1995 a la constitució
de COOP57 com a cooperativa
de serveis de primer grau, que
va permetre ampliar aquest
fons amb estalvis provinents
de cooperatives i altres tipus
d’entitats interessades en la
promoció de l’autogestió i
l’economia social i popular
(les sòcies), i amb estalvis
de persones individuals
(els adherits i adherides).
D ’aques ta  manera ,
COOP57 va formar-se
com una entitat integrada
per sòcies, fonamental-
ment persones jurídi-
ques (i entre elles so-
bretot cooperatives) que
composen el capital
social i participen dels
resultats; i persones
adherides que parti-
cipen dels objectius i
finalitats del projecte,
però no de la seva gestió ni dels seus
resultats. A més, es va fixar que les sòcies serien
les receptores dels serveis financers prestats per
COOP57. És a dir, per poder rebre finançament,
caldria ser sòcia de COOP57. Aquesta fórmula,
que alhora permetia superar els esculls jurídics
que fixaven que un organisme financer de crèdit
havia de ser societat anònima, va establir la base
de COOP57: l’autogestió dels recursos econòmics
aportats per les entitats sòcies i la corresponsa-

bilització econòmica i de
gestió de les pròpies
entitats receptores de
finançament. I evident-
ment, la gestió del pro-
jecte es va dissenyar
sobre les bases del coo-
perativisme, que en ga-
ranteixen la democràcia, la
participació de sòcies i
adherits i adherides, i la
transparència.

COOP57 ha anat consolidant-
se des d’aleshores com un
instrument que ha satisfet les
necessitats de finançament
d’experiències d’autogestió i de
cooperativisme que sovint tenen
dificultats per accedir a les fór-
mules habituals de finançament:
iniciatives de nova creació, pro-
jectes de gent jove, experiències
amb garanties que les caixes
d’estalvi i bancs considerarien
insuficients... En la valoració de la
idoneïtat del projecte a finançar

sempre s’ha posat en primer pla la valoració del
seu interès social, però alhora s’ha tingut en compte
la seva viabilitat econòmica i tècnica. Així, s’han
finançat la creació de llocs de treball, projectes
d’inserció social i laboral o de gestió mediambiental,
l’activitat d’entitats cooperatives i d’economia social
o d’entitats amb compromís social, etc., amb un
grau de morositat zero. La inexistència de morositat
cal relacionar-la amb la vinculació de les entitats
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finançades a COOP57, amb la cura en l’anàlisi dels
projectes a finançar i, en alguns casos, amb la
possibilitat de refinançar els venciments dels retorns
dels préstecs a petició de les entitats finançades
en cas que la realitat de projecte no s’hagi desen-
volupat de la manera prevista. Però, alhora, COOP57

també ha permès satisfer la necessitat, a
nivell col·lectiu i individual, de controlar els
propis estalvis i de saber que se’n fa un ús
ètic i solidari. Així, cooperatives, entitats
d’economia social, col·lectius populars i
persones individuals han pogut destinar els
seus estalvis al finançament de projectes
econòmics amb un alt contingut social i evitar
l’ús, sovint allunyat de criteris ètics i socials,
que en fan les entitats bancàries tradicionals.

COOP57 en aquests anys ha tingut una
trajectòria de creixement sostingut i sostenible,
que sempre ha tingut en compte l’exigència
de respectar el seu ideari originari. Les dades
de desembre del 2001 ens informen que està
integrat per 63 sòcies (47 cooperatives i 16

entitats) i 81 adherits i adherides, que disposa de
641.210,77 euros de recursos propis i que té destinat
un total de 521.495,95 euros en crèdits.

Darrerament, aquest creixement ha estat definit per
l’aprovació, l’any 2001, d’un pla estratègic per a
quatre anys, el qual, a banda de planificar l’evolució
i el desenvolupament de COOP57 també ha establert
algunes fites importants: obrir el projecte a altres
realitats d’economia social que, tot i no tenir
l’estructura jurídica de cooperativa, funcionin en
base a valors i pràctiques cooperatives i autoges-
tionàries; buscar la captació d’estalvis més enllà
del propi sector cooperativista; treballar en la línia
d’una professionalització progressiva de la gestió,
i crear una mínima estructura per dur-la a terme.

La posada en marxa del Pla estratègic ha permès
un salt qualitatiu en el creixement de COOP57,
però també ha fet emergir noves realitats que han
obligat a actualitzar el projecte i definir millor el
seu camp i la seva forma d’actuació. Aquest tasca,
que ha durat prop d’un any i no ha estat exempta
de les dificultats i tensions pròpies d’aquestes
situacions, ha estat oberta a la participació de
totes les sòcies i adherits i adherides, i ha servit
per posar les bases que han de permetre que el

creixement sigui sòlid i, alhora, harmònic i coherent
amb allò que vol ser COOP57: un instrument de
finançament d’experiències d’autogestió i coope-
rativisme fonamentat en la participació, la trans-
parència i la gestió democràtica. Aquestes bases
es podrien resumir els els punts següents:

■  Definició de COOP57 com una experiència de
banca ètica orientada al cooperativisme i amb
àmbit d’actuació a Catalunya, tot i que està dis-
posada i interessada a col·laborar amb experiències
similars d’altres àmbits sectorials o territorials.

■ Necessitat d’explorar la viabilitat d’oferir nous
productes i nous serveis financers per satisfer
millor les necessitats financeres de les sòcies
(com per exemple el descompte de diner).

■ Necessitat de millorar els mecanismes de
valoració social de les noves incorporacions dels
projectes a finançar i de seguiment dels projectes
finançats.

■ Necessitat de potenciar les formes de participació
de sòcies i adherits i adherides en el funcionament
quotidià.

■ Necessitat de millorar la circulació interna de
la informació.

■ Necessitat de potenciar la promoció i difusió
de COOP57 per tal de continuar creixent.

Tot això, sense oblidar que cal continuar fent un
esforç de professionalització de la gestió per tal de
donar un bon servei a un volum creixent de sòcies,
cada cop més diversificades i, per tant, amb neces-
sitats financeres diverses per a projectes que també
poden diferir substancialment entre ells.

Aquests punts han de permetre continuar demos-
trant amb fets concrets que una altra forma de
finançament, autogestinària i autogestionada, és
possible, a més de necessària.

Raimon Gassiot Ballbè
Membre del Consell Rector de COOP57
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Grup d’Acció Glocal
Aportació: Obligatòria (901.518 Euros / 150.000 ptes)

Aquesta associació constituïda a finals del 2001,
té per objectiu ser una plataforma “jurídica” i una
eina, de cobertura per l’autoorganització de
moviments socials fora de les institucions. Un
moviment que recolzen activament és el de la
Consulta Social Europea, que consisteix a posar
en contacte o “enxarxar” diferents moviments
socials de base, mitjançant trobades internacionals
i a través d’internet, per debatre i portar a terme
alternatives al sistema polític i econòmic actual.

REDS
Red Europea de Diálogo Social
Aportació: Obligatòria (901.518 Euros / 150.000 ptes)

REDS es una associació que neix amb la voluntat
de crear una xarxa entre diferents entitats tant de
l’Estat Espanyol com de la Unió Europea. El seu
objectiu és promoure el treball en xarxa i posar en
contacte entitats que treballen contra la pobresa,
l’exclusió social, les desigualtats i la injustícia.
S’adrecen a grups discriminats i en risc d’exclusió
social com dones,  immigrants, joves i adolescents,
treballadors en atur....

A més d’un fòrum de reflexió i debat, REDS vol
assumir la representació d’aquestes entitats
davant les administracions publiques i fins i tot

portar a terme projectes concrets en aquest àmbit.
Així estan realitzant feines d’assessorament i
gestió a entitats, administracions i societat civil
en general en matèria d’associacionisme,
voluntariat i Cooperació Internacional.

Critèria SCCL
Aportació: Obligatòria (901.518 Euros / 150.000 ptes)

Critèria és una coopera-
tiva de recent constitució
(juliol del 2000)  formada
per gent jove, que  va
aportar la capitalització de
l’atur, i que neix sota la
influència de la cooperativa
Gramagraf.

La seva activitat és
l’edició en català i està
tenint un ràpid procés
de creixement. Han
tret al mercat, con-
juntament amb En-
ciclopèdia Catalana,
la revista Sàpiens
que està tenint una
gran acollida.

Formen grup em-
presarial amb Gramagraf i Ara
Llibres i participen activament en la Fundació Via
Fora que té per objectiu la construcció, a llarg
termini, d’una indústria cultural catalana moderna
i de referència... objectius estratègics que coinci-
deixen plenament amb els de Critèria.

La Cereria SCCL
Aportació: Obligatòria (901.518 Euros / 150.000 ptes)

La Cereria és una cooperativa de treball constituida
a finals de la dècada dels 90. Exploten una cafeteria-
teteria de 65 metres quadrats ubicada a la Baixada

Noves entitats sòcies
Any 2002:
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Nous adherits i adherides

• Rosa Jané • Cristina Costa

• Juana Mesonero • José Ángel Hernández

• Montserrat Biosca • Imma Llort

• Josep Cugueró Escofet • Pere Bayona i Escat

• Meritxell Domingo • José Ramon Olarieta

• Concepció Rovira • Marta Carrera Plans

• Pau Moragas • Xavier Fernández-Díaz

• Mª Luz Castro • Albert Gasch

• Diana Pujol • Mª Elena Ochandorena

• Mª Teresa Sánchez • Vicenç Bou

• Maria Tenorio • Montserrat Cantalejo

• Ramon Barnusell • Marta Godall

• Francesc Molinas • Oriol Molinas
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de St. Miquel, en ple casc antic de Barcelona. També
preparen plats de cuina vegetariana. Actualment
estan en un procés d’expansió i tenen previst obrir,
a principis de l‘any 2003, un segon local en la zona
del Born de 200 metres quadrats on volen preparar
menjars per emportar (pasta fresca, salses, diferents
menjars elaborats amb productes biològics...).Una
conseqüència de la posta en marxa d’aquest projecte
és l’ampliació dels 5 membres inicials a 16 en
aquests moments. Aplega gent jove de diferents
nacionalitats: argentins, catalans, italians...

Cuscus, SCCL
Aportació: Obligatòria (901.518 Euros / 150.000 ptes)

És una cooperativa formada per gent jove implicada
en moviments socials (esquàters, moviment veïnal
conta l’especulació...) que donen molta importància
a l’autogestió com a forma d’organitzar-se.

No volen treballar
més per a ningú ni
que ningú treballi per
a ells. El socis
aporten molts es-
forços i ganes però
poc capital encara
que tenen ajudes
d’amics i, sobretot,
de familiars.

L’activitat de la cooperativa serà obrir una botiga.
L’objectiu és vendre menjars preparats per
emportar i per degustar, tots ells elaborats amb
productes procedents de l’agricultura ecològica.
Tota la seva filosofia respecte la cuina està
dedicada a la salut i utilitzen un forn de vapor,
evitant així els fregits.  A part de menjars hi haurà
begudes, sucs, infusions, cafè de Chiapas....
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Préstecs concedits des de gener del 2002

PR 49 Futur Sostenible Quantia: 18.030,36 Euros Termini: 1 any

Futur Sostenible és una associació constituïda a principis de 1999 i formada per un conjunt d’entitats
sense afany de lucre (Serveis Energètics Bàsics Autònoms; Ecoserveis; Ecoinstitut d’ecologia aplicada;
Trama Tecnoambiental; Científics i Tècnics per un futur no nuclear; Associació per a l’Estudi i la Promoció
del Desenvolupament Comunitari) que té per objectiu ”crear un centre destinat al desenvolupament
d’activitats relacionades amb el medi ambient i convertir-lo en un model d’edifici sostenible per la ciutat
de Barcelona”.

L’Ajuntament de Barcelona va adjudicar a l’Associació la concessió
per un termini de 20 anys de l’ús de la finca denominada “Antiga
Fàbrica del Gas” de la Barceloneta. L’Associació s’ha compromès
a l’adequació i rehabilitació de la fàbrica amb la col·laboració
de l’escola taller de Barcelona Activa. La concessió del préstec
fa referència a cobrir el retard d’una subvenció ja atorgada per
la Junta de Residus de la Generalitat.

PR 50  DELTA sccl  Quantia: 18.030,36 Euros Termini: 3 anys

Delta és una cooperativa de treball constituïda el novembre del 1998. Té com objectiu social gestionar
el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç) que dóna cobertura a la població infantil
(0 a 4/5 anys) que presenti algun trastorn en el seu desenvolupament. Aquesta tasca assistencial incideix,
simultàniament, en els àmbits sanitari, educatiu i social i va adreçada als infants i al seu entorn familiar
i social, actuant en els municipis de Begués, Gavà i Viladecans.La cooperativa forma part dels centres
d’atenció precoç de l’ICASS (Departament de Benestar Social de la Generalitat) i té, actualment, un concert
per sis anys, prorrogables per mutu acord.

El préstec sol·licitat és per finançar el dèficit de tresoreria causat pel retard en el cobrament dels serveis
desenvolupats pel centre.

PR 51 ENTORN sccl Quantia: 20.000,00 Euros Termini: 3 anys

Entorn és una cooperativa mixta de treballadors i consumidors constituïda l’any 1992.
Es crea en l’àmbit d’ESPLAC (Esplais catalans-Associació catalana d’educació en el temps
lliure per infants i joves) i posteriorment es fusiona amb AREC, una cooperativa semblant
creada pels esplais de Badalona. Els membres

d’ESPLAC són els socis consumidors (458 socis).

El projecte a finançar és el de reformes del Mas Pujolar (adequació
de dormitoris, piscina, pintura, desaigües), una casa de colònies
que la cooperativa té llogada fins l’any  2015.

xifresnotíciesaccionspréstecssocisreflexió
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PR 52 ALBERA sccl  Quantia: 30.000,00  Euros Termini: 8 mesos

Albera és una cooperativa de treball creada l’any 1990 fruit de la fusió
de dues fusteries (L’Encenall de Badalona i El Taller Fusteria de Gràcia
de Barcelona) que feien integració laboral de disminuïts, tasca que ha
continuat la cooperativa. Tenen relació amb el moviment veïnal de la
seva zona i un contacte molt proper amb el món dels infants, la pedagogia
social i la integració de disminuïts (Fundació Pere Mitjans).

El motiu de sol·licitar el préstec és poder finançar l’equipament complert de 12 escoles bressol municipals
de diferents Ajuntaments (tractant-se d’una adjudicació per concurs públic les administracions triguen
en pagar) no només amb mobiliari d’Albera sinó també amb mobiliari d’oficina, matalassos, jocs didàctics...

PR 53 ALBERA sccl  Quantia: 30.000,00  Euros Termini: 8 mesos

Ampliació de l’anterior com a conseqüència d’haver guanyat un altre concurs
d’equipament d’escoles bressol.

PR 54  SODEPAU  Quantia:  12.000,00 Euros Termini: 5 anys

Sodepau és una associació creada l’any 1993 sota el nom de Sodepaz, a nivell de
l’Estat, i que des del 2001 té personalitat pròpia a Catalunya. Actua bàsicament en el
camp de la cooperació internacional, la solidaritat i el comerç just. Participen activament
i tenen relacions amb la federació d’ONGs, la Coordinadora de Comerç Just, la Xarxa

de Consum Solidari... i funcionen amb una petita estructura i un gran nombre de voluntaris. El motiu del
préstec és poder finançar la importació i el transport de sucre que compren a cooperatives de comerç just
de l’Equador, doncs estan obligats a avançar diners molt abans de començar a cobrar.

PR 55  CUS CUS sccl Quantia:  12.000,00 Euros  Termini: 2 anys

Cus Cus és una cooperativa de recent constitució. Té per activitat l’elaboració de menjars cuinats amb
productes procedents de l’agricultura ecològica. Van començar la seva activitat
en un local propietat de familiars i ara volen obrir una botiga de 85 metres
quadrats, amb 10 metres de vidriera i 3 entrades a la mateixa Rambla del Poble
Nou. L’establiment disposarà d’una àrea de degustació-cafeteria on es podrà
esmorzar, dinar o sopar. L’antic local romandrà com a magatzem i cuina. El
motiu del préstec és poder fer front a l’adequació i remodelació del nou local.
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serveis financers ètics i solidaris

Condicions per a rebre un préstec
Recordeu que totes les entitats sòcies poden rebre un préstec. Per a sol·licitar-lo cal omplir  el full de 
sol·licitud, aportar la documentació que requereix la Comissió Tècnica i fer-ho arribar a COOP57 
Serveis Financers Ètics i Solidaris : 

1. SOL·LICITUD DE SERVEIS FINANCERS A COOP57 

Nom del sol·licitant:				

Càrrec:				
Nom de l’entitat que representa:

NIF:	 Data de constitució de l’entitat:			
Localitat:		
Número de socis:	 Data d’ingrés a COOP57:	     
Tipus d’operació:
Quantia sol·licitada:	 Termini de devolució:		

Condicions de devolució i forma de finançament:

Breu descripció del projecte a finançar (carta annexada).

2. DOCUMENTACIÓ PER A LA COMISSIÓ TÈCNICA

q 	Pressupost de la inversió.
q 	Memòria detallada de la proposta concreta a finançar.
q	Impost de Societats i comptes anuals dels darrers 3 anys. Estats provisionals de l’exercici.
q	Declaracions de IVA, 347 i IRPF d’un any endarrera.
q	TC dels darrers tres mesos.
q	Situació d’endeutament i estat actual.
q	Relació de fiadors indicant l’adreça i NIF (avals) o garanties  que s’aporten.
q	Altres.					

3. CALENDARI

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de cada mes. El tercer dijous de cada mes es 
reuneix la Comissió Tècnica i el darrer dijous de cada mes el Consell Rector aprova o desaprova les 
sol·licituds presentades en base a l’Informe de la Comissió Tècnica.

COOP57: Méndez Núñez, 1, pral. 2a - 08003 Barcelona - tel. 93 268 29 49 - a/e: coop57@comalter.net

butlletí informatiu 03 
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Xerrades i presentacions de COOP57

• Reunió amb CCOO [5 de juny de 2002]

Lloc: Local de CCOO a Via Laietana, 16, de Barcelona.
Convoca: Grup Pau i Solidaritat, COMFIA-CCOO Catalunya.
Participants: FETS, COOP57.
Objecte: parlar del finançament ètic i solidari.

• Taula rodona a Sabadell [12 de juny de 2002]

Lloc: Casal Pere Quart de Sabadell.
Convocants: FETS,  ECO CONCERN Sabadell, i altres.
Participants: FETS, Oikocrèdit de Catalunya, Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, COOP57.
Objecte: Explicar com són utilitzats els nostres diners. Les propostes de FETS i les seves organitzacions
membres, per un finançament ètic i solidari. I presentar  els intruments de finançament que hi ha a
Catalunya.

• Xerrada a Torelló [6 de juliol de 2002]

En la xerrada, el membre del Consell rector de COOP57 Raimon Gassiot va explicar què és la banca ètica
i quines són les diverses experiències que hi ha —tant a nivell internacional com a casa nostra—, i ens
vam centrar a presentar què és COOP57 i quin és el nostre projecte específic.

En general, la idea de COOP57 va ser molt ben rebuda, i sobretot es va valorar molt positivament la seva
aposta per ajudar a bastir un teixit econòmic basat en els principis del cooperativisme i l’autogestió.

Un grup dels assistents està impulsant la creació d’una cooperativa de cultiu i comercialització de productes
conreats amb mètodes naturals, el qual va manifestar el seu interès per associar-se a COOP57.

• Seminari a la Universitat de Mataró [28 de novembre de 2002]

En el marc d’un curs sobre Banca Ètica organitzat per la Universitat de Mataró, el president de COOP57,
Valentí València, va explicar, davant uns 70 estudiants, els objectius, la filosofia i la realitat de la nostra
cooperativa.

butlletí informatiu 03 desembre 2002
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MANIFEST
Diverses organitzacions de consum, producció,
intercanvi, comercialització i finançament,
de Catalunya ens coordinem per constituir la
Xarxa d’economia solidària.

L’economia solidària, en les seves formes més
diverses, és una manera de viure que abasta
la integritat de l’ésser humà.

Adoptem el terme economia solidària perquè
designa la subordinació de l’economia a la seva
finalitat, que és la de proveir, de manera
sostenible, les bases materials per al
desenvolupament personal, social i ambiental
de l’ésser humà.

El valor central de l’economia solidària és el
treball humà. La referència de l’economia
solidària és cada subjecte i, alhora, tota la
societat concebuda també com a subjecte. Per
tant, l’eficiència econòmica no es delimita pels
beneficis materials d’una iniciativa sinó que es defineix en funció de la qualitat de vida i de la felicitat
dels seus membres i, alhora, de tota la societat com a sistema global.

Plantejada en aquests termes, l’economia solidària es desenvolupa:

■ Construint-se a partir d’allò local i allò micro, a través d’un procés que vingui des de baix i de
dins, fins a l’àmbit global i macro. Tot, com a expressió de l’autogestió i l’autodeterminació en
l’àmbit econòmic.

■ Desenvolupant tècniques, mètodes i pràctiques de gestió, a més de llenguatges i maneres de
relació interpersonal que siguin coherents amb els seus objectius.

■ Elaborant la seva pròpia pràctica i la seva pròpia definició de mercat, el mercat social, incloent-
hi en aquestes els valors de la solidaritat, de la reciprocitat i de la corresponsabilitat.

■ Alimentant-se per mitjà de processos educatius que desenvolupen en les persones implicades
i a la societat en general la consciència que són productores i consumidores i, a més d’això,
generadores de les seves pròpies necessitats.

xifresnotíciesaccionspréstecssocisreflexió
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L’economia solidària, com una nova forma de produir, de consumir i de distribuir, es proposa com a
alternativa viable i sostenible per a la satisfacció de les necessitats de la població i de la humanitat.

Ens coordinem per constituir la Xarxa d’economia solidària amb el doble objectiu de:

■ Intercanviar informacions, productes, serveis i valors tot desenvolupant projectes d’intercooperació.
■ Difondre la nostra forma alternativa d’entendre l’economia tot consolidant les nostres iniciatives

i constituint un nucli econòmic alternatiu.

Els criteris bàsics per a formar part de la Xarxa d’economia solidària són:

■ Potenciar el treball emancipador i no practicar cap mena d’explotació laboral.
■ Preservar l’equilibri dels ecosistemes, respectant la transició d’aquelles iniciatives que encara

no siguin ecològicament sostenibles.
■ Compartir una part dels nostres excedents, en temps, espècies o diners, per a l’expansió de

l’economia solidària.
■ Organitzar-se de forma democràtica i participativa.
■ Tenir autonomia de gestió davant les administracions.

La Xarxa d’economia solidària s’adhereix a la Xarxa Global de Socioeconomia Solidària, creada a la
ciutat brasilera de Porto Alegre en el transcurs del primer Fòrum Social Mundial, el 29 de gener de 2001.
Així mateix, manifesta la seva voluntat d’establir contactes amb les altres xarxes d’economia solidària
per intercanviar experiències i treballar conjuntament.

Les organitzacions que signem aquest document fem una crida expressa a les cooperatives (de treball,
de consum, d’habitatges...), les societats laborals, les associacions amb activitat econòmica, les xarxes
d’intercanvi de coneixements i serveis catalanes, i en general a totes les iniciatives econòmiques que se
sentin identificades amb aquesta forma d’entendre l’economia i amb aquests objectius, perquè s’incorporin
a la Xarxa d’economia solidària.

Barcelona, novembre de 2002

Per a una economia al servei de les persones.
Un altre mon és possible!

Xarxa Mercat Social Aqueni
Objectius:

■ Fomentar la intercooperació en un sentit ampli i autogestionari entre
cooeperatives, associacions, col·lectius…

■ Recolzar iniciatives d’economia social i potenciar la solidaritat en les
relacions comercials.

■ Fomentar el consum responsable de productes de qualitat.

xifresnotíciesaccionspréstecssocisreflexió



El Fòrum Social Europeu es va estructurar al voltant
de 4 eixos temàtics: privatització, democràcia,
guerra i racisme. Dins del primer es van organitzar
una conferència i 4 seminaris sobre finances,
xarxes i empreses solidàries, consum ètic i comerç
just. S’estima en 1500 persones, de diferents
nacionalitats, els assistents a aquests actes.

El divendres dia 8 de novembre es va celebrar a
la localitat de Prato, a 40 km de Florència, un
seminari organitzat per la Fondaziones Choros i
la Banca Ètica Italiana titulat “Finances ètiques
Europees i microfinances com instrument per
lluitar contra l’exclusió social”, amb l’assistència
del President de la regió de la Toscana Sr. Martinelli
i de l’alcalde de la ciutat.

La regió de la Toscana, com a institució, es sòcia
de la Banca Ètica Italiana gràcies a una llei de
1998 que permet aquesta possibilitat. Cooperen
i canalitzen, a través de la Banca Ètica, tots els

seus programes de cooperació internacional i
s’estan plantejant donar microcrèdits per enfortir
les entitats del tercer sector ubicades en la regió.

El seminari va ser moderat per Frans de Clerk,
president del Banc Triodos (Països Baixos) i de
Inaise (International Association of Inverstors in
Social Economy). Va explicar com les petites
empreses pagaran cada vegada més pel diner i,
per contra, les  multinacionals l’obtindran més
barat. Va afegir que la noves directives de la CEE
posen, cada cop, més dificultats a la creació de
nous bancs.

Quins són els reptes de futur?
La necessitat d’aconseguir un cert volum de
moviments de diner per fer front a les dificultats
abans esmentades i desenvolupar una estratègia
per lluitar contra els bancs tradicionals que voldran
introduir-se en el mercat social. La nostra millor
arma hauria de ser el desenvolupament d’una

FÒRUM SOCIAL EUROPEU
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La setmana del 6 al 10 de novembre es va celebrar a Florència
el primer Fòrum Social Europeu (FSE). Aquesta iniciativa va
sorgir a Porto Alegre a principis del 2002 amb la intenció
d’ampliar l’espai de reflexió i diàleg davant els greus problemes
que viu Europa i el món arrel de la globalització capitalista,
i sobre com construir un altre mon, més just i solidari.
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banca europea basada en xarxes de bancs (a part
de l’Inaise, hi ha la Federació de Bancs Ètics i
Alternatius, FEBEA) i treballar des de la diversitat
(ecologia social, diferents modalitats financeres...).

A continuació van intervenir:

■ Jean Paül Vigier director de Finansol (França)
i de la FEBEA. Finansol es una institució que
promou els estalvis ètics per finançar projectes
d’utilitat social i solidaris. Es va explicar que, per
llei, el 10% de l’estalvi salarial ha de ser invertit
en una empresa solidària. Un dels riscos més
importants de la FEBEA i del conjunt de la banca
alternativa és donar préstecs a projectes que la
banca tradicional ha desestimat. Les institucions
europees no preveuen compartir riscos en el terreny
de les finances alternatives i solidàries. Per això
s’han organitzat ells mateixos creant fa 6 mesos
un fons de garantia recíproca (“mutuelle”)
denominat SFEA.

■  Wolgang Sachs de l’institut de Wüppertal
(Alemanya). Autor d’un memoràndum sobre
finances ecològiques per la cimera de
Johannesburg. La seva exposició es va centrar en
la falta total de “remuneració” de l’explotació
actual de la natura i en la necessitat de posar
impostos sobre les activitats que utilitzen els
recursos naturals i humans. “L’economia viu
actualment com un paràsit de la societat.” El diner
privat s’utilitza per fer disminuir el patrimoni social
i natural (petroli, agricultura extensiva...). “Els
nostres béns comuns són utilitzats, sense demanar
permís, per l’ús privat” (espai aeri i marítim,
atmosfera...). Ningú paga per l’ús inadequat de
tots els nostres recursos comuns.

■  Gilda Farrell del Consell Europeu. Va fer una
anàlisi de la visió que tenen de les finances ètiques
els països de l ‘Europa Oriental. El seu discurs es
va centrar en la importància de legislar o regular
mitjançant la intervenció del poder públic amb
l’objectiu d’afavorir certes pràctiques econòmiques
respecte d’altres, prohibint i perseguint certs
comportaments que van contra el bé comú.

■  Fabio Salvato president de la Banca Etica
(Itàlia). Va exposar  la missió de les finances

solidàries com a eina per fomentar les activitats
comunitàries i de desenvolupament local.  La crisi
del petroli del 73 i les seves conseqüències
(tancament de fàbriques, acomiadaments massius,
debats respecte l’ús responsable del diner...) són
l’origen de la necessitat d’una banca ètica. Neixen
les MAG (Mútua Autogestionada) a Verona i
s’extenen per tot el nord d’Itàlia. Aquestes mútues,
conjuntament amb el desenvolupament del comerç
just en la dècada dels 80, inicien un procés de
transformació als anys 90 per convergir en la
constitució d’una banca Ètica.

■  Cecile Lapenu de Cerise (Comité d’Echanges,
de Réflexion et d’Information sur les Systèmes
d’Espargne-crédit) va presentar les conclusions
del taller sobre Finances Solidàries. “Les
microfinances i les finances solidàries són una
eina de desenvolupament i han de fomentar el
capital social i l’empowerment dels seus
beneficiaris”. És important, va subratllar, trobar
els indicadors necessaris i útils per mesurar els
resultats socials de les IMFs.

■  Francesco Bicciato director de Fondazione
Choros. Es pot dir que hi ha Banca ètica a més
de 40 països en el món. Existeix el model americà,
sense intervenció del poder públic, de préstecs
petits, complementaris, sense cap tipus de condició
que amb ell es constitueixi o es desenvolupi una
empresa solidària. El model europeu preveu la
participació i actuació de l’Estat (en educació,
sanitat, prestacions d’atur... per exemple) i els
crèdits s’entenen com a part del procés.

Aquest resum és de Philippe Amoreux
de “l’Aliança per un món responsable”
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Dades interessants
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Evolució de les aportacions de socis i sòcies

Evolució del capital concedit i amortitzat
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En euros 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Préstecs concedits 95.944 72.163 156.606 68.541 309.407 231.090
Capital amortitzat 75.377 86.131 57.440 74.827 122.739 151.603

En euros 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Aport.obligatòries 191.703 197.625 202.132 209.321 233.957 239.604
Aport.voluntàries 16.295 25.866 37.560 90.976 156.846 180.387
Aport.socis col·laboradors 7.997 11.333 17.750 61.233 204.616 345.903

Aportacions obligatòries

Aportacions voluntàries

Aportacions de socis/es col·laboradors
[abans adherits i adherides]

Préstecs concedits

Capital amortitzat
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