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Context socioeconòmic i reptes i línies d’actuació de Coop57 
 
El context socioeconòmic que es preveu per al 2016 es caracteritza per una realitat complexa. 
D'una banda, la persistència d'una evolució econòmica complicada, amb múltiples facetes: 
reactivació selectiva de l'activitat econòmica, amb sectors i entitats més dinàmics i altres 
sumits en la depressió, continuació de la política de retallades i de desmantellament de l'estat 
del benestar, insolvència de les administracions públiques que comporta retards en els 
pagaments de factures, convenis i subvencions, etc. Tot això combinat amb l'absència 
d'inflació (o amb deflació, com ha vingut ocorrent en 2015) i amb una baixíssima retribució de 
l'estalvi per part de les entitats financeres. 
 
D'altra banda, el context financer vindrà marcat per una “guerra de l'actiu” selectiva. Les 
entitats financeres convencionals seran molt agressives amb les empreses i entitats que 
consideren solvents, oferint crèdits amb tipus d'interès molt baixos; en canvi, seguiran aplicant 
restriccions creditícies per a la majoria d'entitats o, en el millor dels casos, concedint-los 
crèdits amb condicions molt oneroses. 
 
En l'àmbit polític, especialment en el local i municipal, comptarem amb administracions més 
disposades a promoure projectes de desenvolupament local en clau comunitària i d'economia 
social i solidària, d'habitatge cooperatiu i/o social, de municipalització de serveis amb models 
de gestió participativa, etc. Així, podem preveure que les peticions de col·laboració de les 
administracions, els projectes d'habitatge cooperatiu i d'habitatge social, les iniciatives de 
sobirania energètica i alimentària i de desenvolupament local en clau agroecològica, etc. es 
poden multiplicar, tant quantitativament com qualitativa.  
 
Davant aquest context, el 2016 Coop57 treballarà per consolidar el que en 2015 vam 
identificar com els “salts qualitatius” que havíem d'impulsar per poder assumir els reptes que 
teníem plantejats: 
 

 Reforçar l'actitud proactiva per desenvolupar l'economia social i solidària a nivell local 
(reptes externs) 

 Millorar i ampliar els serveis financers per atendre les necessitats de les nostres 
entitats sòcies (reptes interns) 

 Adequar el model organitzatiu i reforçar els òrgans socials per afrontar en millors 
condicions els reptes externs (reptes interns) 

 Implantar innovacions tecnològiques i d'organització del treball per automatitzar 
processos, reduir els errors, millorar els serveis prestats, facilitar la comunicació i 
millorar els sistemes d'informació (reptes tecnològics i metodològics). 

 
Tot això sense oblidar que hem de donar continuïtat l'activitat quotidiana desenvolupada 
durant els últims anys (tractant que sigui en totes les seccions territorials, corregint els 
desequilibris entre elles), promoure l'extensió de Coop57 a nous territoris, especialment amb 
la consolidació de la nova secció territorial de Koop57 Euskal Herria i dels grups promotors, i 
treballar per a la posada en marxa de l'activitat de la Fundació Coop57. 
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Objectius del pla de treball 2016 
 
A partir dels reptes identificats, ens hem marcat uns objectius pel 2016. A continuació 
expliquem aquests objectius i després els enumerem (en forma de guió) i els associem 
actuacions concretes per tractar d'aconseguir-los. 
 
La concreció dels objectius i les actuacions s'ha treballat tant en l'àmbit del consell rector i els 
consells de les seccions territorials, com dels projectes estables creats en el marc de la 
implantació del nou model organitzatiu sorgit del procés de reflexió organitzativa 
desenvolupat durant l'any 2014. 
 
 
Reptes externs 
 
Els reptes externs van enfocats a desenvolupar una actitud proactiva per promoure l'economia 
social i solidària a nivell local. Per a això, hem de col·laborar tant amb les entitats i xarxes 
d'economia social i solidària, com amb les organitzacions i moviments socials que estan 
contribuint a transformar la societat sobre la base dels principis i les pràctiques de l'economia 
solidària. També hem de buscar aliances amb les administracions locals i municipals sensibles 
al desenvolupament i promoció de nous models econòmics, especialment amb aquelles que 
vegin en el model cooperatiu i/o la gestió comunitària una bona forma de municipalitzar i 
gestionar serveis i equipaments públics i espais recuperats. I això sense oblidar la possibilitat 
de promoure noves experiències d'habitatge social i d'habitatge cooperatiu en règim de cessió 
d'ús. I tota aquesta estratègia de desenvolupament local de l'economia social i solidària ha 
d'estar imbricada amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials i, tal com va plantejar 
la Trobada 2015, ha d'incorporar de forma explícita i transversal els criteris de l'economia 
feminista. 
 
Atès que la relació amb les administracions locals és un tema complex, una de les prioritats 
durant el 2016 serà debatre en el si de Coop57 amb quins criteris i paràmetres hem d'establir 
llaços de cooperació, amb l'objectiu de poder fixar una posició comuna i compartida per totes 
les seccions territorials que ens permeti establir aliances amb les administracions locals amb 
les quals compartim objectius i plantejaments, però defugint posicions de subordinació. 
 
En aquest àmbit, i tal com vam identificar i debatre en la Trobada 2015, hem d'analitzar si, per 
promoure un desenvolupament local amb una oferta àmplia de béns i serveis (i davant la 
debilitat en molts casos de l'economia social i solidària), convé teixir aliances, per exemple, 
amb comerços, autònoms o empreses arrelades i amb models de negoci sostenibles locals que, 
sense ser estrictament d'economia solidària, sostenen un model de desenvolupament 
econòmic i de comerç de proximitat. Pot ser una opció que atregui cap a l'economia solidària 
aquest tipus de pràctiques econòmiques o, al contrari, pot desnaturalitzar l'economia 
solidària? En funció de la resposta a aquesta pregunta, també hem de debatre si ens obrim a 
admetre com a socis (i finançar) nous models empresarials, més enllà dels que admetem 
actualment. Aquest serà el segon gran debat que impulsarem aquest any en totes les seccions 
territorials. 
 
El 2016 també anirem consensuant els criteris dels projectes a finançar en l'àmbit rural, 
especialment en aquelles seccions territorials que comptin amb una base d'entitats sòcies que 
treballin en aquest sector. També seguirem contribuint a l'articulació d'un sistema de finances 
ètiques i cooperatives que doni respostes diversificades a les necessitats de l'economia social i 
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solidària i de la ciutadania compromesa amb propostes de transformació social, i treballarem 
per articular aliances amb entitats i projectes de finances ètiques i solidàries d'altres països. 
 
 
Reptes interns 
 
En l'àmbit dels reptes interns, un dels principals objectius és millorar i ampliar els nostres 
serveis financers per donar resposta a les necessitats de les nostres entitats sòcies. D'una 
banda, es planteja la creació i promoció de noves tipologies de préstecs per finançar projectes 
d'habitatge social i habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, la gestió comunitària i/o 
cooperativa de serveis i equipaments públics, la capitalització de cooperatives i societats 
laborals o els projectes d'eficiència energètica i de producció d'energies renovables. 
 
D'altra banda, se seguiran potenciant (i millorant) les tipologies de préstecs desenvolupades en 
els últims anys. I, per reduir el cost financer de les nostres entitats sòcies, es rebaixarà d’un 
punt el preu de tots els tipus de préstecs. En conseqüència, es proposa rebaixar la retribució 
de les aportacions voluntàries al capital social de Coop57, una mesura que també es basa en la 
inexistència d'inflació i en els baixos tipus d'interès aplicats per les entitats financeres 
convencionals. I atès que és difícil preveure quina serà a curt termini l'evolució econòmica, 
especialment de la inflació i els tipus d'interès, també es contempla la possibilitat de revisar 
aquesta remuneració en l'assemblea general de juny del 2016. 
 
També es treballarà perquè les administracions reconeguin Coop57 com a entitat financera 
que pot ser receptora d'ajudes de bonificació d'interessos, aportació de garanties, etc. 
 
Un altre repte intern és controlar i equilibrar el nostre excedent de tresoreria, és a dir, els 
diners que tenim disponibles, no prestats, i que el 2015 ha tornat a créixer. Per això, la primera 
mesura serà incrementar la nostra activitat creditícia (tal com s'explica en l'objectiu 
precedent); la segona, serà limitar les noves aportacions voluntàries al capital social a 10.000 € 
per persona o entitat sòcia (excepte en les seccions territorials de nova creació). I, com en anys 
anteriors, per enfortir la nostra solvència i, alhora, poder incrementar els préstecs concedits, 
seguirem reforçant la política de provisions per atendre possibles impagaments. 
 
A nivell organitzatiu, el 2016 centrarem els nostres esforços a consolidar el nou model 
organitzatiu sorgit del procés de reflexió desenvolupat el 2014, a reforçar els òrgans socials 
(tant els generals com a nivell de cada secció territorial), a recolzar els plans de treball i el 
desenvolupament de totes les seccions territorials (donant suport, especialment, a les més 
febles) i els grups promotors, i a promoure un procés d'elaboració del pressupost anual més 
participatiu. També es facilitarà el contacte i interrelació dels membres de les comissions 
socials, tècniques i feministes dels diferents territoris, i es promourà l'elaboració d'un 
diagnòstic sobre l'aplicació de criteris feministes en els processos interns.  
 
A més, i arran de la valoració de la Trobada 2015 celebrada a l'abril a Saragossa, es proposa 
impulsar una dinàmica de Trobades bianuals, enteses com a espais amplis allunyats de la 
gestió i el maneig diari de Coop57 que ens permetin abordar aquelles qüestions que l'activitat 
del dia a dia no ens permet encarar, diferenciant clarament entre Trobades Coop57 i Debats 
Coop57. Les Trobades Coop57 consistirien en el format de Trobada tal com l’hem entès fins ara 
però amb menys càrrega de continguts. El seu objectiu essencial és buscar la cohesió social 
entre la base de la cooperativa: conèixer-nos, intercanviar experiències i coneixements, 
reforçar els llaços comuns, fomentar la intercooperació. En canvi, els Debats Coop57 
consisteixen en un espai de debats monogràfics/estratègics d'aspectes de fons de Coop57. 
Durant el 2016 es treballarà la preparació del primer Debat Coop57, que se celebrarà el 2017. 
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Un altre objectiu és continuar reforçant l'equip tècnic de Coop57, especialment amb un 
augment de dedicació de les persones que desenvolupen tasques de secretaries tècniques de 
seccions territorials.  
 
El 2016 també proposarem modificar els estatuts socials: d'una banda, inscriurem algunes de 
la modificacions estatutàries aprovades en 2014 i que no vam poder registrar per impediments 
legals que, amb l'aprovació de la nova Llei de cooperatives de Catalunya, han desaparegut; per 
un altre, es proposaran esmenes per reglamentar millor la participació de les diferents 
tipologies de sòcies (de servei, col·laboradores i de treball) en els òrgans socials i per establir 
una quota d'incorporació per les persones sòcies de treball; i, finalment, s'adequaran alguns 
aspectes menors a la nova Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
L'últim objectiu és la posada en marxa de l'activitat de la Fundació Coop57, una eina 
complementària a Coop57 per promoure l'economia social i solidària. 
 
 
Reptes tecnològics i metodològics 
 
Els reptes tecnològics i metodològics consisteixen a aprofundir en la implantació d'innovacions 
tecnològiques i d'organització del treball que ens permetin automatitzar processos, reduir els 
errors, millorar els serveis prestats, facilitar la comunicació i millorar els sistemes d'informació i 
comunicació. 
 
Es tracta d'un àmbit clau per poder assumir amb garanties els reptes externs i interns 
plantejats. 
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Objectius i reptes del pla de treball 2016 
 
Reptes externs 
 

Objectius Accions previstes 

Tenir un paper proactiu en la promoció de l’economia social i solidària 
a nivell local 

o Col·laborar amb l’articulació de mercats socials a nivell local 

o Col·laborar amb les xarxes d’economia social i solidària i els 

moviments socials a nivell local 

o Col·laborar amb les administracions locals per promoure el 

desenvolupament de l’economia social i solidària 

o Promoure la municipalització de serveis i equipaments 

públics amb gestió cooperativa i/o comunitària  

o Promoure la gestió comunitària d’espais recuperats i la seva 

vinculació amb l’economia solidària 

o Donar suport a la promoció de cooperatives d’habitatge en 

règim de cessió d’ús, de gestió d’habitatge social i de 

rehabilitació d’habitatges des de l’economia social i solidària 

o Debatre si hem d’obrir-nos a nous models d’empresarialitat 

que promoguin un desenvolupament local centrat en les 

persones 

o Contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats 

socials 

o Incorporar els criteris de l’economia feminista en la 

promoció de l’economia social i solidària a nivell local 

o Consensuar criteris dels projectes a finançar en l’àmbit rural 

i afavorir l’accés a la terra 

o Fomentar les xarxes en l’àmbit rural i entre l’àmbit rural i 

Debatre en les assemblees entorn a: 
 o La possibilitat de finançar noves fórmules jurídiques que 

desenvolupin l’economia local 

 o La col·laboració amb les administracions locals per 

promoure l’economia social i solidària la municipalització de 

serveis i equipaments amb gestió cooperativa i/o 

comunitària 

 o Les necessitats de l’àmbit rural 

 
Explorar noves aliances (municipalismes, xarxes, moviments socials...) 
 
Estudiar la promoció i desenvolupament de fons socials locals per al 
foment de noves iniciatives d’economia solidària 
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l’urbà 

Enfortir el sistema de finances ètiques 
o Consolidar sinergies i col·laboracions amb les diferents 

entitats de finances ètiques i cooperatives 

Participar en les xarxes del sistema de finances ètiques i cooperatives 
 
Compartir riscos i operacions amb altres entitats de finances ètiques i 
cooperatives 

 

Establir aliances internacionals 
o Definir l’estratègia a mig i llarg termini en l’àmbit 

internacional 

Explorar noves aliances a nivell internacional (entitats internacionals 
de finances ètiques) 
 

 

 
Reptes interns – Serveis financers  
 

Objectius Accions previstes 

Millorar i ampliar els serveis financers 

 

Crear nous productes financers d’actiu i millorar els existents 

 o Millorar i reforçar els serveis actuals (pòlisses, préstecs 

participatius...) 

 o Definir nous tipus de préstecs d’acord amb les noves 

demandes de l’economia social i solidària: 

  Habitatge social i cooperatives d’habitatge en règim 

de cessió d’ús 

  Gestió comunitària i/o cooperativa de serveis i 

equipaments públics 

  Préstecs de capitalització de cooperatives i societats 

laborals 

  Projectes d’eficiència energètica i de producció 

d’energies renovables 

 o Estudiar la possibilitat d’ampliar en determinats casos els 
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terminis d’amortització dels préstecs 

 o Augmentar el % dels avançaments de subvencions, convenis 

i factures al 90% 

 o Treballar perquè les administracions reconeguin Coop57 

com a entitat financera que pot ser receptora d’ajudes de 

bonificació d’interessos, d’aportació de garanties, etc. 

Rebaixa del cost dels préstecs 

o Préstecs d’inversió: 5,25% anual. 
o Avançaments de subvencions, convenis i factures amb cessió de 

crèdit (o, en el seu defecte, amb reconeixement de deute): 
5,25% anual. 

o Avançaments de subvencions, convenis i factures sense cessió 
de crèdit: 5,75% anual. 

o Préstecs per a tresoreria: 5,75 % anual. 
o Préstecs d’intercooperació: rebaixa d’1 punt percentual sobre el 

cost que s’apliqui a la seva tipologia de préstec. 
o Préstecs avalats per Oinarri SGR o una altra entitat que actuï 

com a fiadora: rebaixa d’1 punt percentual sobre el cost que 
s’apliqui a la seva tipologia de préstec. 

o Préstecs participatius: 2,65% anual. 
o Préstecs per a habitatge social i/o cooperatiu: 3,00% anual. 

 

Mantenir i reforçar l’equilibri econòmic-financer 

 

Controlar l’excedent de tresoreria: 

 o Potenciar l’activitat creditícia 

 o Limitar les noves aportacions voluntàries a Coop57: 10.000 

€ per persona o entitat sòcia 

 
Reduir la remuneració de les aportacions voluntàries:  
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 o 0,65% anual 

 o Revisió de la remuneració en l’assemblea general de juny. 

 
Mantenir i reforçar la política de provisions per a possibles 

impagaments 

 

 
Reptes interns – Model organitzatiu i reforç dels òrgans socials 
 

Objectius Accions previstes 

Articular una organització participativa i amb capacitat d’adaptació 

o Potenciar el mou model organitzatiu 

o Reforçar els òrgans socials 

o Millorar i facilitar la participació 

o Potenciar els criteris feministes en els processos i en 

l’organització 

Millorar les formes de participació 

 o Preparar l’organització del I Debat Coop57 (per a l’any 2017) 

 o Seguir implementant el nou model d’organització per 

projectes, amb equips mixtes i interterritorials 

 o Valorar la implementació del nou model organitzatiu 

 o Fer una trobada entre comissions socials, tècniques i 

feministes 

 o Elaborar de forma més participativa el pressupost anual 

 o Fixar els criteris per incorporar en el pressupost anual: 

  Un desglossament per seccions territorials 

  Els costos no-monetaris: aportació de treball 

voluntari, cessió de recursos per part d’entitats 

socials, etc. 

 o Promoure la elaboració d’un diagnòstic sobre l’aplicació de 

criteris feministes en els processos interns 

Modificar els estatuts socials 

 o Inscriure les modificacions aprovades el 2014 que no vam 
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poder registrar 

 o Reglamentar millor la participació de les diferents tipologies 

de sòcies en els òrgans 

 o Establir una quota d’incorporació per a les persones sòcies 

de treball 

 o Adequar-los a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya  

 

Garantir un creixement equilibrat 

o Vetllar per l’equilibri territorial i donar suport a les seccions 

territorials 

o Desenvolupar el model de creixement en xarxa cap avall 

 

Detectar les necessitats de les seccions territorials 

 o Donar suport als plans de treball específics de cada secció 

territorial 

 o Definir la forma d’acompanyar el desenvolupament dels 

grups promotors (Astúries, Salamanca, País Valencià) 

 o Acompanyar els grups promotors i seguiment de la nova 

secció d’Euskal Herria 

 o Estudiar el desenvolupament d’articulacions sectorials 

 

Disposar dels recursos tècnics i l’equip humà adequats Reforçar l’equip tècnic de Coop57 

 o Consolidar els serveis comuns 

 o Augmentar la jornada de les persones que desenvolupen 

tasques de secretaries tècniques de les seccions territorials 

d’Andalusia, Galícia i Euskal Herria 

 o Assignar recursos econòmics al grup promotor de Coop57 a 

Astúries 

Dotar d’activitat la Fundació Coop57  Iniciar l’activitat de la Fundació Coop57 

 o Captació de donacions 
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 o Suport als primers projectes seleccionats 

 

 
 
Reptes tecnològics i metodològics 
 

Objectius Accions previstes 

Millorar i automatitzar els processos 

 

Millora del rendiment de les eines actuals i estudi de les necessitats no 

resoltes 

 o Implantar el servei d’Oficina Virtual per a sòcies de serveis, 

incorporant la informació dels préstecs concedits 

 o Ampliar l’accés a la informació des de les secretaries 

tècniques territorials i millora del seu procés de tractament 

 
Accentuar l’automatització de la gestió dels préstecs concedits 

 

Millorar els sistemes d’informació i comunicació 
 

Habilitar eines de comunicació i reunió virtuals 

Continuar desenvolupant el nou web 

 


