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butlletí informatiu
Arribar junts i a temps
Quan el maig passat travessàvem el llindar del primer 
semestre de 2010, Coop57 complia els seus primers 15 
anys. 15 anys de trajectòria, des que la idea precursora va 

esbossar-se, passant per les primeres pas-
ses i motllos i fins arribar als 500 projec-
tes d’economia social finançats durant els 
darrers cinc anys. 15 anys que ens han fet 
néixer i créixer. Caminant col·lectivament 
amb tossuda voluntat transformadora i en 
base a una intuïció cooperativa que ha for-
jat cada passa donada: exploració i inno-

vació per construir bastiments comunitaris, útils, eficaços; 
cooperació social per construir alternatives solidàries.

D’aquest intent que encara dura, el present butlletí només 
n’és una prova més, que condensa com hem treballat els 
darrers sis mesos d’aquests 15 anys llargs. Un semestre 
marcat encara per la crisi, la restricció creditícia i unes, 
injustes i injustificades, desigualtats socials creixents. Però 
un semestre que xiuxiueja també que hem tornat a ser fi-

dels a nosaltres mateixes per poder seguir 
bastint autèntiques respostes col·lectives. 
Alguns detalls i plecs del butlletí en donen 
compte. D’una banda, la implicació –per 
tercer any consecutiu– en el Balanç So-
cial de la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES): símptoma i esperança que l’econo-
mia social catalana ja no és cap miratge, 
sinó una realitat concreta, petita però 
creixent, que llaura el futur d’una altra 
economia justa i sostenible fonamentant-
la en la democràcia social i econòmica. 
Democràcia que, en l’àmbit financer, ens 

impulsa a seguir avançant cap a un sistema integral de fi-
nances ètiques i solidàries, entre d’altres, amb la nostra par-
ticipació com a soci transversal en el projecte Fiare i amb 
la campanya de recollida de capital social que promovem 
per construir una banca ètica ciutadana.

En el mateix sentit social, però en direcció contrària, cal 
valorar també la col·lecta col·lectiva, gestionada des de 
Coop57, per finançar l’acusació popular exercida per la 
FAVB en l’inacabat cas de corrupció i impunitat de l’afer 
Palau/Millet. Del fet que l’oficina del frau sistèmic de Millet 
i la seu social de Coop57 estiguin tan a la vora, al mateix 
barri de Sant Pere, en podríem fer tota una metàfora. Me-
tàfora d’un mateix temps i espai i alhora, tan a prop i tan 
lluny, d’un model de país absolutament divergent i d’unes 
pràctiques econòmiques radicalment antagòniques. Metà-
fora que palesa que Coop57 no és només un estri financer 

alternatiu: és també xarxa social, 
autodefensa col·lectiva, autoges-
tió econòmica. Per tot plegat, 
com a síntesi del dit i fet, desta-
quem l’entrevista retrospectiva 
amb en Jordi Pujol, president 
de Coop57 els darrers 6 anys, 
que centra les seves paraules en 
com hem estat capaces de cons-
truir Coop57 entre totes. Com 
a experiència cooperativa, 
com a escola d’aprenen-
tatge permanent, com 
a fèrtil laboratori 
social. 

Copsem, doncs, 
que el camí 
caminat ens ha 
dut, a dia d’avui, 
fins aquest aquí 
i aquest ara 
mateix. I quan 
repensem què fem i 
repassem els esculls 
més habituals –o 
els més extraordina-
ris– amb els que ens 
trobem; quan in-
tentem esbudellar 
i definir l’actual 
fallida social; a Coop57 sovint 
acabem consensuant que la qüestió 
cabdal rau avui en el desbordant procés 
d’individualisme radicalitzat que s’ha imposat 
en la nostra societat. Amb la pèrdua del sentit de solidaritat, 
la degradació dels vincles comunitaris o la implosió d’una 
reactivitat primària que fa bandejar el suport mutu i mina 
tots els fonaments de qualsevol cohesió social. 

Contra aquesta deriva individualista, percebuda ja a com 
quelcom més que amenaça, és contra la que treballem. Cop 
a cop i passa a passa, però havent après d’aquests 15 anys 
llargs que la coherència és llaura cada dia; que el com-
promís es demostra a cada minut; i que la justícia social 
es defensa en cada gest. Aixoplugats en la memòria d’un 
futur anterior, vàrem néixer, arran de terra, en la tangent 
de la solidaritat; arran de terra hem crescut en les arrels 
del cooperativisme; i arran de terra seguirem treballant. Per 
arribar,  encara, totes juntes i a temps. 

Després de 15 anys,
Coop57 és més que un estri 

financer alternatiu: és també 
xarxa, autodefensa i autogestió
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Com va començar tot?
Vejam. La primera vinculació amb 
Coop57 va ser a les beceroles del pro-
jecte. 1996. Pel despatx circulava la in-
vitació a fer-se soci col·laborador i m’hi 
vaig apuntar. Però a mesura que vaig 
començar a participar de les assemblees 
em va entrar força curiositat. 

I com era abans?
Molt diferent. Al principi era més un 
projecte que una realitat, una idea sense 
concreció. Coop57 com el coneixem 
ara fa forjar-se sortint de la crisi que va 
viure l’any 2000. El canvi ha estat total. 
Abans hi havia voluntat i valors. Avui 
també hi ha estructura, vitalitat i una or-
ganicitat que fa que tot vagi molt rodat i 
tot estigui molt engreixat. 

Quantes coses han canviat des que et 
vas associar el 1996?
Buf. Moltes. Per no dir totes. D’un 
Coop57 en crisi –els números no aca-
baven de sortir, el projecte no acaba de 
quallar i concretar-se–, a l’arribada d’un 
nou coordinador, a agafar les rengles i a 
ubicar-nos en posició de respondre soci-
alment. Era una coseta, més aviat una 
associació de persones amb un interès 
compartit, que ha esdevingut tota una 
cooperativa de serveis financers aferma-
da sobre una travadíssima xarxa d’enti-
tats i cooperatives. 

Que destacaries d’aquest procés?
De Coop57 sempre m’ha cridat l’aten-
ció dos aspectes: el tipus de democràcia 
cooperativa que promou i el procés de 
creixement en xarxa que ha experimen-
tat. Crec que són els dos trets caracterís-
tics fonamentals. Des de la vessant de de-
mocràcia econòmica, el mode de gestió 
cooperativa coincideix plenament amb la 
meva concepció del moviment cooperati-
vista: participatiu, arrelat, autogestionari 
i molt transparent. I en aquests anys hem 
intentat, precisament, mantenir, consoli-
dar i aprofundir aquesta model i aquesta 
via social.

Per què?
Doncs perquè una de les coses que sovint 
no em fan el pes ni em convencen del 
cooperativisme és la tendència d’inèrcia, 
com a temptació, d’emmirallar-se en els 

grans èxits del món empresarial conven-
cional. Sobretot perquè des del propi coo-
perativisme hi ha altres solucions: es pot 
discrepar i discutir si són millors o no, 
però com a mínim, aquest és el diferen-
cial de valor afegit, 
són sortides coope-
ratives. Perquè hi ha 
aquesta tendència, 
tòpica i típica, de 
provar de fer només 
negoci un cop s’ha 
consolidat la posi-
ció cooperativa. Una 
cosa és que sigui una 
estratègia pont, de trànsit, per crear nous 
nuclis cooperatius. Però l’experiència diu 
que moltes es queden al camí, bandejant 
els principis cooperatius. Coop57 ha 
tingut aquesta visió estratègica, tan en-
certada, de cercar sempre l’alternativa 
cooperativa. No per una mera qüestió 
de principis formals, sinó per voluntat 
d’anar al fons de la qüestió, al moll de 
l’ós, a l’arrel. 

I el procés de creixement en xarxa?
M’ha apassionat: plenament respec-
tuós amb cadascuna de les seccions, 
amb tota la pluralitat i diversitat que 
ens defineix. I cal dir que l’aposta pel 
creixement horitzontal s’arrelava en la 
convicció que era el més idoni, fèrtil 
i transformador. No fugíem de la je-
rarquia perquè si, ni aixoplugats sota 
una gran teoria prèvia: la fórmula de 
Coop57 és que el camí es fa cami-
nant. I mentrestant, la pròpia realitat 
ens deia que anàvem ben orientats. 

Precursors i exploradors a Catalunya 
de les finances ètiques quasi sense 
saber-ho?
La vessant ètica de Coop57 s’ha anat 
adquirint. No és que no la tingués pas 

per principis, sinó 
que no la tenia pro-
gramàticament es-
tructurada. Planava 
pels nostres caps 
i era el rovell de 
l’ou però s’ha anat 
bastint. I, aleshores, 
quan varem conèi-
xer a fons el món de 

les finances ètiques –FETS, Fiare– es va 
crear una autèntica simbiosi. 

Què diries què és Coop57?
Més que una cooperativa, una xarxa so-
cial. Més que una alternativa, un esbós 
d’alternativa financera. Més que una te-
oria, una pràctica real d’economia soli-
dària. Una experiència de transformació 
social que xiula que podem canviar i, de 
passada, canviar-nos. I alhora un pro-
jecte ètic que, dia rere dia, ens diu com 
podem assolir noves fites, fins on podem 
avançar a cada moment i quina és la mi-
llor fórmula per anar obrint pas.

Com ha estat possible?
Com hi hem arribat?
Sobretot, perquè ho hem buscat. Ho hem 
trobat, si, però perquè ho hem cercat de-
liberadament. I aquesta és una reflexió 
transferible a qualsevol àmbit del teixit 
social. Quan s’ajunten dos o tres factors 
aquestes coses poden passar, afortunada-

Entrevista Jordi Pujol, advocat i expresident de Coop57

“Si no existís Coop57, s’hauria d’inventar”
Jordi Pujol (Barcelona, 1944) ha estat president de Coop57 entre 2004 i 2010. Abans, el 1996, havia 
esdevingut un dels primers socis col·laboradors de la cooperativa i des de 1998 va formar part del Consell 
Rector, inicialment en representació del Grup Aqueni i després en nom del Col·lectiu Ronda. El passat 
gener es va jubilar i va passar el testimoni i el relleu de la presidència a Fernando Cid, de Mol-Matric 
SCCL, després de sis anys de compromís caracteritzats per la consolidació cooperativa i el creixement en 
xarxa de Coop57. De tot plegat, n’hem volgut parlar obertament i directa amb ell.

“Més que una 
cooperativa, 

Coop57 és una 
xarxa social. 
Més que una 

alternativa, 
un esbós 

d’alternativa 
financera. Més 
que una teoria, 

una pràctica 
real d’economia 

solidària. Una 
experiència de 
transformació 

social que xiula 
que podem 

canviar i, 
de passada, 
canviar-nos”

De Coop57 sempre 
m’ha cridat l’atenció dos 
aspectes: el tipus de 
democràcia cooperativa 
que promou i el procés 
de creixement en xarxa 
que ha experimentat
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ment: un grup de gent que s’implica en un 
projecte, que el veu i viu com a seu, que 
amb totes les discrepàncies i divergències 
que vulguem –que n’hi ha hagut, enca-
ra que poques- crea una visió conjunta i 
global que és el que anomenem unitat. I 
aleshores tens molta força. Unitat i força 
cooperativa. I això és difícilment aturable. 
De fet, és imparable. Això és el que val la 
pensa saber i seguir exercitant.

Més encara quan Coop57 té la doble 
virtut que forma part de l’economia so-
cial i solidària i alhora està al seu servei. 
Aleshores tot es retroalimenta. Una estruc-
tura professional d’elevada qualitat, més 
els grups de voluntaris, més els consells 
de secció, més les assemblees obertes ge-
nera una massa crítica i activa que agafa 
embranzida i fa que sigui, insisteixo, difí-
cilment deturable aquesta ‘aventura’. Més 
encara si afegim que no s’han fet les coses 
malament, que s’ha capacitat l’equip tèc-
nic i que hem impulsat un relleu generaci-

onal que li ha dóna molt vigor i més força, 
més idees i molta complicitat amb la gent 
que ja estem una mica més granadeta.

Com veus el futur de Coop57?
Doncs, molt bé i molt bo... si seguim tre-
ballant igual. Amb tantíssim futur per 
endavant. És obvi que la situació econò-
mica actual no ajuda, però Coop57 s’hi 
ha adaptat abans preventivament, durant 
la crisi solidàriament i després activa-
ment. La fulla de ruta és resistir la crisi 
i posicionar millor l’economia solidària 
catalana, única alternativa justa de futur, 
i poder atendre i cobrir  totes les seves 
creixents demandes de finançament.

Posa’ns deures, va.
No m’agrada posar-ne. Més que deures, 
desitjos. M’agradaria que el Coop57 
seguís com ara: sent ell mateix. Desen-

volupant el projecte, creixent sostenible-
ment, vinculats a Fiare i molt arrelats 
a la realitat social i al teixit cooperatiu. 
Senzillament perquè en formem part i 
és inútil renunciar a nosaltres mateixos. 
Potser si diria que s’aprofundís més en la 
participació i que els equips de treballa-
dors voluntaris –encara que ‘voluntaris’ 
a seques no em convenç– tinguessin al-
guna mena de contraprestació. Però ens 
auguro –perquè hi seguiré estant– que 
si seguim fidels a la idea, a l’esperit, al 
nostre model cooperatiu, ens seguirem 
trobarem amb les línies encara no desxi-
frades d’un futur just, ètic, solidari.

Quin futur per les finances ètiques?
Crec que és un espai que té una enorme 
possibilitat de creixement i consolidació, 
però diria que falta treballar la percepció 
social: donar-la a conèixer tal i com és. Amb 
tota la seva potencialitat: una alternativa 
real, seriosa, viable i plausible. No és que no 
sigui pas seriós, però la imatge encara està 

esbiaixada i té aquest punt de ‘caritat finan-
cera’ feta per ‘bona gent’. I el viatge va més 
enllà: arraconar un sistema financer injust, 
desigual i pervers. Per això penso que s’ha 
d’avançar en les tasques de visibilitització 
social i cal trobar la línia d’encaix, compli-
citat i propulsió amb tota la ciutadania, no 
únicament amb els que formem part del 
món cooperatiu i associatiu.

I si no hi hagués Coop57?
Si no existís Coop57, s’hauria d’inven-
tar, perquè és un estri de transformació 
social ineludible. Més encara, en plena 
crisi. Hem estat precursors d’allò comú 
sense saber-ho, mullant-nos amb totes les 
contradiccions. Potser és caràcter mediter-
rani, però és normal que els bolets crei-
xin dispersos i després vagin ajuntant-se. 
Coop57, avui, pot desplegar nous instru-
ments financers al servei del cooperati-

visme enllaçant, no em vull oblidar pas, 
amb una altra característica fonamental: 
la innovació i la reflexió permanent sobre 
el que estàs fent. Anàlisi constant i arrela-
ment a la realitat. Que és el que ha provo-
cat que Coop57 hagi innovat molt: no 
pas de forma espectacular, sinó amb pluja 
fina i sense estridències. D’una experièn-
cia petitona, positiva, Coop57 ha sabut 
extreure’n conclusions per generalitzar-la 
i universalitzar-la. Provem i si funciona, 
doncs endavant. Perquè no hem tingut 
por de provar, de verificar, d’equivocar-
nos. Per això Coop57 és avui, sobretot, 
útil i solvent. Sinònim de confiança: la 
confiança que neix de dir allò que fem. I 
de demostrar que allò que fem és el que 
ja havíem dit. Principi de coherència, se-
gurament.

I en l’àmbit personal?
En l’àmbit personal, molt bé gràcies (riu). 
Però el més simptomàtic del que m’ha 
aportat Coop57 és que no sé diferenciar 
i em costa delimitar una línia clara entre 
allò col·lectiu i allò personal. Això és el 
que em va implicar, el que em va engres-
car i m’engresca encara. Les ganes d’im-
plicar-se, de posar-s’hi, d’abocar hores. O 
sigui: que ho fem perquè s’ha de fer, si. 
Però, a sobre, perquè ens apassiona i ens 
motiva. Al que cal afegir, en la meva fase 
de presidència, la pila de gent generosa i 
maquíssima que he conegut i que m’han 
fet créixer i cercar respostes. Quants ma-
tins m’he llevat amb una idea de bon matí 
i he pensat ‘deixa’m trucar a la oficina que 
aquesta idea l’haig de comentar’? Perquè 
Coop57 és un procés social i un projecte 
comú en construcció permanent.

Jubilat no és pas inactiu, com diu la 
ideologia dominant, oi?
En fi, em jubilo per mandat estatutari, que 
consti en acta. Però el compromís mai no 
es jubila. Seguiré col·laborant amb el Col-
lectiu Ronda i amb Coop57 i ara que 
tinc més temps, aprofitaré per esprémer-
lo. Exploro el món de la mediació comuni-
tària en el món del cooperativisme, m’in-
teressa: del conflicte i de les seves resolu-
cions se n’aprèn un munt. En tot cas, no 
serà per feina! Però si voldria afegir una 
reflexió final condensadora: és ben curiós, 
però em dic recurrentment que Coop57 
és l’intangible que es transforma en tan-
gible. Els somnis que es concreten i es fan 
realitat. I a veure qui diu que això és poc. 

Entrevista Jordi Pujol, advocat i expresident de Coop57

“Si no existís Coop57, s’hauria d’inventar”

“És ben curiós, 
però em dic 
recurrentment 
que Coop57 és 
l’intangible que 
es transforma
en tangible.
Els somnis que 
es concreten i es 
fan realitat.
I a veure qui diu 
que això és poc”
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Augment del préstec inversor i nova 
emissió de títols de 90.000 euros
Els primers mesos de 2010, a les portes d’arribar als 500 pro-
jectes finançats per Coop57 en els darrers cinc anys, s’han 
caracteritzat per un augment de la demanda de préstecs, 
en particular del crèdit inversor a llarg termini, que des de 
Coop57 interpretem com expressió de la voluntat i solvèn-
cia de l’economia social per sortir de la crisi enfortint-se i des 
de l’impuls cooperatiu.

El primer semestre deixa també un nou rècord en allò referent 
a l’emissió de títols participatius. En menys de 7 dies, el teixit 
social va cobrir l’emissió dels 60 títols de 1.000 euros cadascun 
emesos per la Xarxa de Consum Solidari. Els títols s’han emès 
per a un període de 24 mesos i estan remunerats amb un interès 
anual fix del 2,75%. Ampliat finalment amb 30 títols addicio-
nals, els 90.000 euros recollits en una setmana finançaran ara la 
xarxa de distribució social de ‘panela’ de sucre i altres productes 
de comerç just de l’Equador, produïts en condicions socialment 
justes i laboralment dignes, en cooperatives locals agrupades al 
Grup Social Fons Ecuatorià Populorum Progressio. 

Finançament social de
l’Acusació Popular Cas Millet
El mes de maig deixa, a més, un iniciativa pionera que combi-
na aprofundiment democràtic i finances ètiques i alternatives. 

A iniciativa de la Federació 
d’Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona 
(FAVB), Coop57 ha ges-
tionat i cobert l’emissió de 
240 bons solidaris per a 
finançar l’acció de l’Acusa-
ció Popular que exerceix el 
moviment veïnal de Barce-
lona en el cas de corrupció 
generalitzada Fèlix Millet/
Palau de la Música Cata-
lana, que ja frega un frau 

de 35 milions d’euros. En menys de dos mesos, s’han exhaurit 
els 240 bons de 50 euros (120 bons retornables quan finalitzi 
el procés judicial i 120 bons solidaris) que finançaran, d’una 
banda, la fiança de caució de 6.000 euros decretada pels jutjats 
per poder exercir l’acusació i, per l’altra, el sufragi de les des-
peses ordinàries que genera aquesta acció col·lectiva contra la 
impunitat i la corrupció. La campanya compta també amb el 
suport del CTD, l’Observatori DESC, l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Casc Antic i CCOO. Cal destacar que la reeixida 
col·lecta popular ha servit, finalment i també, per finançar la 
segona querella interposada pel moviment veïnal en el cas de 
corrupció especulativa de l’Hotel Palau, on la fiança requerida 
per exercir l’acusació popular era de 1.000 euros.

Balanç Social 
Un cop més, i per tercer any consecutiu, Coop57-Catalunya 
ha pres part en la campanya de Balanç Social que impulsa la 
Xarxa d’Economia Solidària. Amb 60 entitats de l’economia 
social que ja hi prenen part, es tracta d’un estri social per ava-
luar l’impacte social d’una entitat i el grau de compliment de 
mesures de qualitat laboral, mediambiental i de responsabilitat 
social. La campanya de la XES incorpora enguany la novetat 
d’obtenir un segell acreditatiu de qualitat social.

Entre els indicadors més destacats cal assenyalar, sobre l’exercici 
2009, que Coop57-Catalunya està integrat avui per 181 en-
titats i cooperatives sòcies i 517 persones col·laboradores. Hi tre-
ballen cinc persones, i en les assemblees i la presa de decisions 
hi participen directament el 29% de les entitats sòcies i el 10% de 
les persones col·laboradores. En l’àmbit de la igualtat, el Consell 
Rector està integrat per un 26% de dones i la banda salarial es 
situa en la ràtio 1/2. A més, el 85% dels proveïdors de Coop57 
provenen de la mateixa economia social i solidària catalana. A 
l’existència d’una política ambiental integral, s’afegeix que en 
la vessant comunitària, Coop57 ha abocat un 7% de temps 
voluntari al treball en xarxes socials i moviments cooperatius.

Finalment, l’enquesta de satisfacció laboral deixa una mitjana 
d’un 6,91 i l’enquesta de qualitat professional resposta confi-
dencialment pels clients, una mitjana elevada del 7,8. Entre els 
objectius de millora per a l’exercici 2010 Coop57 ha inclòs el 
foment i increment de la participació interna d’entitats i perso-
nes sòcies; la cooperativització i conversió en socis de tots els 
treballadors/es; un aprofundiment en la política ambiental en 
relació a l’edició de materials; la formació continua; la inter-
cooperació o el desenvolupament comunitari de la capil·laritat 
social a barris i comarques.

Durant el semestre, Coop57-Catalunya ha realitzat dues as-
semblees generals: el 3 de febrer  al Centre Cívic Pati Llimona 
de Ciutat Vella i el 15 de juny a la Sala Francesc d’Assís de la 
seu d’Acció Solidària contra l’Atur per aprobar el tancament 
de l’exercici 2009 i els pressupostos i pla de treball per al pre-
sent curs.

[Catalunya]

Finançant èticament la Xarxa
de Consum Solidari i l’acusació
popular del cas Palau-Fèlix Millet

Bons solidaris per finançar l’acció de l’acusació popular en l’afer Millet.

Assemblea general de Coop57 Catalunya

Assemblea general de Coop57 Catalunya

Assemblea general de Coop57 Catalunya
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[Madrid]

Coop57-Madrid: 
sumar, seguir i 
avançar
La secció madrilenya aprova quatre 
préstecs per valor de 201.000 euros

El passat 28 de gener Coop57-Madrid va re-
alitzar l’Assemblea General de Secció on es va 
presentar la memòria de l’exercici 2009, es va 
aprovar el Pla de Treball 2010 i es va informar 
dels actes del III aniversari de la seva constitució.

García Lorca de Jardinería i Ga-
rúa, noves cooperatives sòcies
Durant els primers sis mesos de 2010, 22 per-
sones més han esdevingut sòcies col·laboradores 
i dues cooperatives s’han in-
corporat al projecte. Es tracta, 
d’una banda, de la Garcia 
Lorca de Jardinería, una 
cooperativa de treball associ-
at, nascuda el 1983 i que està 
formada per 84 persones, 36 
persones sòcies i 48 treballa-
dors. Orienta la seva activitat 
al manteniment de parcs i jardins, al disseny i 
execució dels mateixos i a la venda de maquinà-
ria i complements.

Al seu torn, Garua S. Coop. Mad. és una coope-
rativa de treball associat i iniciativa social orien-
tada a l’educació, la investigació i la intervenció 
social i ambiental que desenvolupa projectes 
pedagògics en àmbits 
com l’educació per 
a la sostenibilitat, el 
desenvolupament co-
munitari, el consum responsable, el feminisme i 
l’equitat de gènere o la promoció de l’economia 
solidària. Amb les dues cooperatives, ja són 33 
les entitats que conformen Coop57-Madrid 
així com 135 persones sòcies col·laboradores.

Quatre nous préstecs
per 201.000 euros
Durant el primer semestre s’han aprovat quatre 
operacions financeres per un valor de 201.000 
euros. A la cooperativa Abierto hasta el Ama-
necer, per valor de 15.000 euros i a 6 mesos, per 
gestionar la demora en el cobrament de factures. 
A Altekio Iniciativas 
a la Sostenibilidad, 
per valor de 16.000 
euros i a 3 mesos, per 
al foment del coope-
rativisme (Conselle-
ria de Treball de la 
CAM). A la cooperativa Dinamia, per valor 
de 70.000 euros a 4 mesos, com a endós de 
factures en el marc del Centre d’Atenció In-
tegral a dones víctimes de l’explotació sexu-
al que gestionen. I, finalment, García Lorca 
de Jardineria rep 100.000 euros a 3 anys 
per reduir la dependència financera de la 
banca convencional.

Coop57-Aragó va realitzar dues assemblees generals ordinàries el 
11 de febrer i el 24 de juny, on es van aprovar les partides pressupos-
tàries i el pla de treball, així com una d’extraordinària, celebrada el 8 
de maig, per abordar la possibilitat de renúncia voluntària de la re-
muneració que reben els socis col·laboradors, entre d’altres qüestions 
com ara l’ampliació dels criteris d’admissió a noves figures jurídiques. 

110.000 euros per a CODEF
Del procés de consolidació de la secció, cal destacar aquest semestre 
l’exitosa cobertura, en menys de 28 dies, dels 110 títols de 1.000 euros 
emesos pel Centre Obrer de Formació de Saragossa (CODEF). La 
subscripció de títols –la primera de la secció- s’ha emès a un termini 
de 24 mesos i estan retribuïts amb un interès anual fix del 2,75%. Els 
110.000 euros recollits finançaran ara les obres de condicionament de 
la nova seu social, que ha d’acollir les aules d’educació de persones 
adultes. Nascut en 1975, el CODEF és una associació de dilatada tra-
jectòria que impulsa projectes pedagògics i de desenvolupament co-
munitari al barri de les Delicias de Saragossa (Aragó) i que promou 
l’educació dels sectors socialment més vulnerabilitzats.

Jóvenes del Parke i O’Di-
apleron, nous socis
Durant els darreres sis mesos, 26 perso-
nes i dues noves entitats socials s’han 
adherit a Coop57. Es tracta de l’asso-
ciació Kolectivos Jóvenes del Parke, 
un projecte comunitari ubicat a Alfafar 
(País Valencià) que lluita contra l’atur, 
l’empobriment i l’exclusió social, des 
de la gestió i desenvolupament de ser-
veis públics. Al seu torn, O’Diapleron 
S. Coop (A Flama) és una cooperativa 
de nova creació impulsada per 4 joves 

aragonesos al barri saragossà de La Madalena. Gestionen un centre 
cultural i bar-restaurant vegetarià, que es proveeix a través de xarxes 
agroecològiques i de comerç just i que fomenta alhora la llengua i 
cultura aragoneses.

6 operacions per 297.454,33 euros
En l’apartat de préstecs concedits, cal destacar que durant el pri-
mer semestre s’han aprovat sis operacions financeres per un valor 
de 297.454,33 euros, tres dels quals per a inversions a llarg termini: 
120.000 euros a 37 mesos a la cooperativa Kairós, per al condicio-
nament del nou local; 24.000 euros a 6 mesos a la Koordinadora 
de Kolectivos del Parke per al funcionament ordinari de l’entitat; i 
30.000 euros a 24 mesos per Servicios Parque Delicias per finançar 
un centre especial de treball.

Les tres operacions restants financen avançaments de subvencions: 
50.000 euros per Idema SL per un contracte d’assessoria ambiental 
(Diputació de Saragossa); 64.454,33 euros pel Kolectivo de Jóvenes 
del Parke per a tasques d’inserció sociolaboral (Conselleria de Be-
nestar Social); i 9.000 euros a REAS (Red de Economía Alternativa y 
Solidaria) per fomentar el treball en xarxa (Presidència del Govern de 
l’Aragó). La secció aragonesa està formada avui per 37 entitats i 217 
persones.

   Cooperativa A Flama

1r semestre 2010
Noves entitats sòcies de Coop57 Aragó:
 
 ❚ Asociación Kolectivo Jóvenes del Parke
 ❚ Cooperativa O’Diapleron SCCL    
http://aflamatabierna.blogspot.com

1r semestre 2010
Noves entitats sòcies
de Coop57 Madrid:
 
 ❚ García Lorca de Jardinería  
S. Coop. Mad.
 ❚ Garúa S. Coop. Mad. 
www.lamadeja.net/garua

[Aragó]

Coop57-Aragó:
primera emissió de
títols participatius
La secció aragonesa clou amb èxit l’emissió de 
títols del Centre Obrer de Formació de Saragossa 
(CODEF), destinada a l’educació d’adults
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[Galícia]

Coop57-Galícia: un any 
caminant amb bon peu
 
Amarante Setem, Amigos da Terra, la 
CGONGD i Inclusión, noves entitats sòcies

El passat mes de juny Coop57-Galícia va complir el seu 
primer any de vida, integrada ja per 19 entitats i 52 socis i 
sòcies col·laboradores que han aportat 49.181,22 euros. Des 
de juny de 2009, s’han realitzat les tres primers operacions 
de préstecs, de la que només queda vigent el préstec a la 
cooperativa de treball Milhulloa.

Entre gener i juny de 2010, quatre noves entitats s’han as-
sociat a Coop57-Galiza, així com 11 persones més. Es 
tracta de Amarante Setem, l’Associació Inclusión, Amigos 
da Terra i la Coordinadora Galega de ONG para o Desen-
volvemento. 

Amarante Setem és una ONG de la solidaritat gallega que 
treballa per un model de cooperació internacional fona-
mentada en l’ecodesenvolupament i la justícia global. Pri-
oritza la seva tasca en el consum responsable, la denúncia 
sociopolítica dels efectes del capitalisme global i l’educació 
i la sensibilització i el comerç just. L’associació Inclusión és 
una organització sense ànim de lucre, nascuda el maig de 
2003, que treballa en el suport a col·lectius socialment ex-
closos i realitza tasques de formació i divulgació, d’estudis i 
investigacions i de cooperació internacional.

Amigos da Terra és una ONG ecologista gallega, nascuda 
el 1997, que treballen en l’àmbit de l’educació ambiental, 
l’activisme ecologista i la reivindicació social promovent  
una defensa constructiva i global, col·lectiva i personal del 
medi ambient. Finalment, la Coordinadora Galega de 
ONG para o Desenvolvemento (CGONGD) és la federa-
ció de referència que aplega 48 organitzacions gallegues en 
l’àmbit de la cooperació i l’educació per al desenvolupa-
ment.

Els forests veïnals,
nova fórmula jurídica
Coop57-Galicia ha realitzat en el decurs del 
semestre dues assembles generals a Santiago de 
Compostel·la. La realitzada el 30 de gener per 
aprovar el Pla de Treball 2010, fer balanç del 2009 
i donar el vist-i-plau a les reformes estatutàries i 
la realitzada el 12 de juny per aprovar els comptes 
econòmics, el pressupost i la proposta de remune-
ració de les aportacions, entre d’altres. En aquesta 
darrera assemblea es va aprovar la inclusió dels 
forests veïnals comunals com a nova categoria ju-
rídica de socis de serveis.

[Andalusia]

Quatre noves entitats 
sòcies i tres préstecs més
 
Les cooperatives Coade, Ideas i 
Transformando i l’associació Avanti ja formen 
part de Coop57-Andalusia

La secció andalusa va realitzar l’Assemblea General el pas-
sat 19 de juny en el Centre Cívic Tejar del Mellizo de Sevilla, 
on es varen aprovar els comptes anuals i el Pla de Treball 
2010. A més, el 20 de febrer es va realitzar una jornada de 
formació interna per a les comissions de treball, dinamitza-
da per Nuria del Rio de Coop57-Madrid.

Durant aquest primer semestre, quatre noves entitats sòcies 
s’han sumat a Coop57-Andalusia: Coade, Transfor-
mando SCA, Avanti Andalucia Siglo XXI i Ideas Comercio 
Justo. Coade (Cooperativa d’Assistència a la Dependència 
SCA d’Interès Social) és una cooperativa de treball asso-
ciat i, alhora, Centre Especial de Treball, que treballa per 
la integració social i la inserció laboral de persones amb 
discapacitat. Desenvolupen l’activitat principalment en el 
sector sociosanitari, però també en serveis de neteja, serveis 
domèstics i transport de persones amb minusvalidesa. 

Amb cinc anys de trajectòria, Transformando SCA és una 
cooperativa inserida en l’economia solidària andalusa i ac-
tiva en el comerç just que distribueix begudes realitzades 
a base de rom cubà. Avanti Andalucia Siglo XXI és una 
associació d’educadors, treballadors socials i pedagogs que 
desenvolupa diversos programes de formació així com pro-
jectes d’intervenció sociolaboral, tant a Sevilla com en l’àm-
bit internacional. Ideas (Iniciatives d’Economia Alternativa 
i Solidària) és també una cooperativa de comerç just, que 
fomenta l’economia solidària, la transformació social i el 
consum responsable. Nascuda ara fa 20 anys és pionera en 
el treball directe amb organitzacions del Sud.

Tres noves operacions:
Proaños i Coade
Durant els darrers sis mesos s’han aprovat tres nous prés-
tecs. El primer, per 8.500 euros i a favor de Proaños, Soci-
etat Cooperativa Andalusa d’Interès Social, per finançar les 
inversions necessàries per a un nou habitatge social tutelat 
per a gent gran. El segon i el tercer han anat destinats a la 
cooperativa Coade: 24.000 euros a 8 mesos com a avança-
ment d’una subvenció per a la creació de llocs de treball 
estables (Conselleria 
d’Ocupació/Junta d’An-
dalusia) i 16.000 euros 
a 3 anys per finançar 
l’activitat d’inserció la-
boral de persones treba-
lladores discapacitades. 
Coop57-Andalusia 
està integrada avui per 
20 entitats i 80 socis col-
laboradors.

1r semestre 2010
Noves entitats sòcies
de Coop57 Galícia:
 
 ❚ Amarante Setem  
www.amarantesetem.org
 ❚ Asociación Inclusión 
www.inclusionweb.org
 ❚ Amigos da Terra  
www.amigosdaterra.net
 ❚ CGONGD  
www.galiciasolidaria.org

1r semestre 2010
Noves entitats sòcies
de Coop57 Andalusia:
 
 ❚ Coade | www.coade.com.es
 ❚ Transformando SCA  
www.transformando.coop
 ❚ Avanti Andalucia Siglo XXI
 ❚ Ideas | www.ideas.coop

Juny 2010 Trobada de l’economia solidària gallega

Febrer 2010 Jornada de formació interna Coop57-Andalusia
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[Galícia] (10)

 ❚ Ma Teresa Rivas Grande
 ❚ Ma Carmen Rodríguez Ro-
dríguez

 ❚ María Ortega Iñarrea
 ❚ Maria Josefa Iñarrea López
 ❚ Ana Isabel Pérez López
 ❚ Manuel Conde Arosa
 ❚ Inmaculada Salgado Pérez
 ❚ Xavier Rodríguez Rodríguez
 ❚ María Márquez Lamelas
 ❚ Maria Jesús Rial Román

[Madrid] (22)

 ❚ Teresa Pardos Guillén
 ❚ Marc Pastor Sanz
 ❚ Vicente José Romo Zabaleta
 ❚ María Fernández Sanz
 ❚ Isabel Verde Espinosa
 ❚ Fernando Esteban Barea
 ❚ Bernardo Fernández / María 
Monsalve

 ❚ Laura Moratill Monzó
 ❚ Javier Pastor Ruiz
 ❚ Luis Miguel García Ruiz
 ❚ Javier Gallego Rodrigo
 ❚ Vidal Fernández Sánchez
 ❚ Santiago Herrero Domínguez
 ❚ Maria Elsina Sierra García
 ❚ Jesús Díaz Muñoz
 ❚ Ma Cristina Sanz Caballero
 ❚ Miguel A. Ordinas/Ma Con-
cepción Merino

 ❚ Luis Rico García-Amado
 ❚ Laura Valiela Pastor
 ❚ Alvaro Fernández Heredia

[Aragó] (26)

 ❚ Maria Sonia Méndez Lafuente
 ❚ Ma Pilar Monzón Miguel
 ❚ Estrella Pardo Pérez
 ❚ Ana Edita García / Luis 
Miguel Clarimon

 ❚ Ma Jesús Jordán Mateo
 ❚ Jesús Liarte Durán
 ❚ Fernando Marcos Estabén
 ❚ Francisco J. Pérez Barbero
 ❚ Ma Luisa Martínez Boat
 ❚ José Antonio Domínguez 
Lloveria

 ❚ Antolina Martín Pablo
 ❚ María Consolación Sanz 
García

 ❚ Irene Clarimon
 ❚ Ricardo Sáez Martínez
 ❚ Eduardo Delgado Camon
 ❚ Blanca Portero Urdaneta
 ❚ Ibana Lasala Conte
 ❚ Mario Pascual Burillo
 ❚ Reyna Marina Solorzano 
Ortega

 ❚ Ángeles Pevidal Ortigas
 ❚ Gonzalo Ruiz Lorente
 ❚ Rosa María Lasierra Martínez
 ❚ José Antonio Domínguez 
Lloveria

 ❚ Ana Puzo Mur

 ❚ Ariadna de Casacuberta 
Ripoll

 ❚ Marianne Brull
 ❚ Sebastià Gordi / Esperança 
Batlles

 ❚ Nuria Beunza Massana
 ❚ Gorka Pinillos Lanz
 ❚ Xavier Tomás Celebrovsky
 ❚ Alba Barbé i Serra
 ❚ Josep Maria Griñon Gómez
 ❚ Fran Salmerón Cañas
 ❚ Susana Cubells Olivar
 ❚ Noemí Valero Caja/Joan Pere 
Bardella

 ❚ Enric Planas Figueras
 ❚ Alexis Demko
 ❚ EcoConcern
 ❚ Anna Bordas Salicrú
 ❚ Joan Pere Bardella Hernán-
dez

 ❚ Miguel Angel Loro i Farrera
 ❚ Lluis Basteiro i Elisenda 
Realp

 ❚ Lèlia Becana Velasco
 ❚ Núria Dotras Carbó
 ❚ Isaac Plana Schilt
 ❚ Marc Agramunt Mayà
 ❚ Joan Meseguer Milà
 ❚ Daniel Escribano Riera
 ❚ Marc Martí Costa
 ❚ Lluís Mas de Xaxàs i Sebastià
 ❚ Xavier Llana Baró/Sandra 
Canoniga

 ❚ Jordi Caballero i Arquer
 ❚ Luis Miguel Martín / Gemma 
Roca

 ❚ Giulio Lacarda Gomis
 ❚ Isaac Oteros Daranas
 ❚ Mariona Bracons Aspachs
 ❚ Albert Cos Boada
 ❚ Cristina Tacón López
 ❚ Anna Jiménez i Pinatella

 ❚ Amaia Bilbao Garitagoitia
 ❚ Sandra Naval Grau
 ❚ Glòria Llenas Regordosa
 ❚ Raquel Alquèzar Crusellas
 ❚ Francisco González Navarro
 ❚ Francisca García / Fernando 
Ferrer

 ❚ Juana Lobo Morán
 ❚ Josep Jorba Vidal
 ❚ Pepe Beunza Vázquez
 ❚ Martí Magriñá i Poblet
 ❚ Maria Carme Pagès
 ❚ Montserrat Pagès
 ❚ Rosa Pagès
 ❚ Maria T. Fernández Pujol
 ❚ Alexandra Roldán Bejerano
 ❚ Joaquim Vinyeta Martí
 ❚ Miquel Àngel Loro Farrera
 ❚ Elvira Martí Llorca
 ❚ Mario Llorca Grau
 ❚ Ignacio de Llorens García
 ❚ Pau Francés de Blas
 ❚ Mercè Boncompain Muñoz
 ❚ David Nieto i Solé
 ❚ Gustavo Monza Tempone
 ❚ Valentín López García
 ❚ Carmen García / Jaume 
Montserrat

 ❚ María Elena Arnaiz Herrera
 ❚ Lourdes Cots Jutglà
 ❚ Alfons Formariz i Ma Encar-
nación Molina

 ❚ Aisha Pallarés Calvi
 ❚ Juan Manuel Rodríguez Diez
 ❚ Maria Carmen Deiros Do-
mínguez

 ❚ Javier Hervas Vázquez
 ❚ Pere Fornells Miquel
 ❚ Sindicat Oficis Varis CNT 
Cornellà

 ❚ Sergi Abante Palomar
 ❚ Xavi Abante Palomar

Catalunya (79)

[Andalusia] (16)

 ❚ Arturo Gómez Fernández
 ❚ María Victoria Coronado Ruiz
 ❚ Anne Laure Becart
 ❚ Beatriz Moreno Decaillet
 ❚ María Isabel Serrano Pérez
 ❚ Fernando Organvídez Sánchez
 ❚ Banca Ética de Badajoz
 ❚ Antonio Gallardo Urbano
 ❚ Oscar Díaz Aldecoa
 ❚ Carlos Javier Serrano Espinosa
 ❚ Ricardo Barquín Molero
 ❚ Juan Quetglas Santos
 ❚ Javier Martínez Antón
 ❚ Miguel Fernández Aguila
 ❚ Miguel Ángel Martín Muñoz

1r SEMESTRE 2010
Nous socis i sòcies col·laboradors
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Associació Cultural Roig

Associació cultural nascuda el 2008 que impulsa i gestiona 
l’Ateneu Roig, al cor de la Vila de Gràcia. Dinamitzat per 25 
socis fundadors és concebut com un espai de producció, di-
fusió i dinamització sociopolítica i cultural. L’associació vol 
contribuir a recuperar el lligam del món de la cultura i els 
moviments socials amb el moviment obrer i les seves lluites 
per a generar una renovada cultura de classe.
 ❚ http://www.roigcultura.cat

Ca La Dona
Històrica entitat feminista que va néixer el 1987 de 
l’ocupació d’un local municipal al Poble Sec de 
Barcelona. 23 anys després Ca La Dona és un espai 
viu de referència, trobada i relació del moviment 

feminista; centre d’informació i recursos; i lloc per 
al pensament, la reflexió i el debat, així com seu de 

diferents grups (Dones x Dones, Dones Juristes, Dones No-
Standard...) en lluita contra las desigualtats.
 ❚ http://www.caladona.org

Debarris SCCL
SL convertida en cooperativa de treball el 1995. Amb esperit 
crític i polític, es dedica a l’edició, disseny i comercialitza-
ció de publicacions, com ara el diari local ‘L’Independent 
de Gràcia’ o la popular Agenda de la Dona. Ben arrelada i 
connectada al barri de Gràcia, amb seu al carrer Perla, està 
integrada per 16 persones sòcies i 3 treballadors.
 ❚ http://www.debarris.com

Comitè 1r de desembre
Plataforma de caràcter unitari, fundada l’any 1998, que aple-
ga totes les organitzacions no governamentals que treballen 

en la lluita contra la SIDA a Catalunya, 
on entre 1981 i 2007 es van registrar 
15.846 casos de SIDA, un 61% dels quals 
van acabar en mort. Integrada per 20 
entitats, promou la lluita solidària con-
tra la SIDA, la prevenció i la millora de 

la qualitat de vida de les persones seropositives i genera, posi-
tivament, un important impacte social i sanitari.
 ❚ http://comitedesembre.tumblr.com

Démodé SCCL
Cooperativa de treball creada el 2010, provinent de 
la reconversió d’un petit bar obert el 2007 amb 
esperit crític i alternatiu. Ubicada al barri de Grà-
cia i amb els cinc socis vinculats als moviments 

socials, han obert un espai de trobada social que, 
des del carrer Mozart, rutlla també com a producto-

ra musical i sociocultural i prestant serveis audiovisuals i 
editorials.
 ❚ http://www.demode.coop

Recursos Solidaris EI
Empresa d’inserció barcelonina, sense afany de lucre, nas-
cuda el 2007 i impulsada per Iniciatives Solidàries –sòcia 

de Coop57– que promou l’aco-
lliment i reinserció social de 
menors i altres col·lectius en risc 

d’exclusió. Actualment compta amb 14 treballadors i gestio-
na dues línies de treball (serveis mediambientals i serveis a 
la comunitat). Està federada a la FEICAT.
 ❚ http://recursos-sl.webnode.es

Attac Catalunya
Secció catalana, amb seu a Barcelona, de la recone-
guda organització internacional, el moviment ciu-
tadà que denuncia l’especulació 
financera i els grans organismes 
internacionals sota la globalitza-

ció neoliberal i que va néixer a iniciati-
va de ‘Le Monde Diplomatique’ i el seu 
director Ignacio Ramonet. Activa en els 
fòrums i mobilitzacions dels moviments socials, va ser fun-
dada l’any 2000 i compta amb 315 persones sòcies.
 ❚ http://www.attac-catalunya.org

Cinebaix
Associació nascuda el 2005 de la defensa veïnal contra el 
tancament dels antics cinemes Guitart de Sant Feliu de 

Llobregat (Baix Llobregat). 
Aquella mobilització social va 
aconseguir que l’Ajuntament 
comprés el local i cedís la ges-

tió al teixit associatiu, que d’ençà gestiona exitosament la 
sala fomentant la cultura, els espais de reflexió i debat i 
la qualitat cinematogràfica. Està formada per 252 persones 
sòcies, 30 voluntaris de treball i 2 treballadors i pertany a la 
Xarxa Europea de Cinemes, que pretén revertir la primacia 
de les produccions hipercomercials nord-americanes.
 ❚ http://www.cinebaix.com

Apindep SCCL
Innovadora cooperativa de 
consum, d’iniciativa social 
i sense ànim de lucre de 
Santa Eulàlia de Ronçana 
(Vallès Oriental), constitu-
ïda el 2006. La cooperativa 
va néixer impulsada de la 
llarga experiència acumu-
lada per l’associació de 
mares i pares APINDEP, associació de familiars nascuda el 
1993 per lluitar per la plena integració escolar, social i la-
boral de les persones amb discapacitat. La cooperativa està 
formada avui per 51 persones discapacitades, que són les 
sòcies, així com per 10 treballadors i 16 voluntaris.
 ❚ http://www.apindep.santaeulaliaroncana.cat

Catalunya
205 entitats sòcies i 596 persones col·laboradores

NOVES ENTITATS SÒCIES
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Frescoop SCCL
Cooperativa mixta de treball i consum, amb seu a Barcelo-
na, dedicada a la compra, producció i distribució de produc-

tes frescos al detall i per encàr-
rec, amb serveis de cuina i ma-
nipulats propis. Fundada l’any 
2007 a impuls de la cooperativa 

Gedi i el Grup Consop, Frescoop treballa amb persones en 
situació de risc o exclusió social, principalment dones així 
com persones joves tutelades. Membres de la FCTC, actual-
ment disposa de 102 socis consumidors.
 ❚ http://www.frescoop.net

Teixidors de Xarxes
Petita ONG nascuda el 2003 a les comarques gironines 
per desenvolupar projectes de cooperació internacional 
i protecció del medi ambient, particularment amb les co-

munitats rurals minifundistes de Tinjacà 
(Colòmbia) i en col·laboració amb l’Institut 
de Medi Ambient de UdG, Naturalistes de Gi-
rona –sòcia de Coop57- i administracions 

locals. Membre de la Coordinadora d’ONGD de Girona i Alt 
Maresme, compta amb 22 socis i 19 voluntaris. 
 ❚ http://teixidors.wordpress.com/

Impulsem SCCL
Cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, inte-
grada per tres socis de la històrica Can Xatarra –nascuda el 

1983 i referent social i educatiu de Ciu-
tat Vella . Integrada i compromesa amb 
el Raval, desenvolupa projectes d’aten-
ció i inclusió social, educativa i laboral, 

amb línies d’escolarització, d’emprenedoria i autocupació i 
de treball en xarxa i desenvolupament comunitari. Forma-
da per 4 socis i 8 treballadors forma part, entre d’altres, de 
la Fundació Tot Raval i són membres de la FCTC.

Stop Sida
Reconeguda organització sense ànim de 
lucre creada el 1991 a Barcelona, provi-
nent de l’experiència “Gais per la salut” 
nascuda el 1986, que té per finalitat com-
batre el VIH/Sida en el si de la comunitat 
homosexual i des de l’àmbit preferent de 
la prevenció. Dispensa serveis gratuïts so-

ciosanitaris, dinamitza campanyes de sensibilització i tre-
ballen, en base al voluntariat, amb un col·lectiu de 23.000 
persones. Està formada per 35 socis i 8 treballadors.
 ❚ http://www.stopsida.org

Roques Albes
Entitat nascuda el 1968 a Sallent (Bages) com a centre es-
coltista d’educació en el lleure, que avui és una agrupa-
ment laic, gestionat democràticament i assembleària, que 
treballa per l’educació de 
joves i infants i el seu com-
promís amb l’entorn social 
i natural. L’esplai atén més 
de 100 nenes i nens i està 
integrat per una vintena de 
monitors. Estan federats a 
Esplac i són socis de la co-
operativa Entorn.
 ❚ http://www.roquesalbes.cat

Casal Infantil La Mina

Associació nascuda el 1988 per promoure l’educació de jo-
ves i infants al barri de La Mina de Sant Adrià (Barcelonès 
Nord), històricament marginat, cronificadament empobrit 
i castigat per la desigualtat social. El Casal, que acull 100 
nenes i nens, ofereix un espai d’educació en la convivència 
i la igualtat, potenciant el desenvolupament educatiu, soci-
al i afectiu per combatre l’absentisme escolar i prevenir la 
discriminació. Està integrat per 11 persones sòcies (pares i 
mares) i ocupa 7 treballadors.
 ❚ http://www.desdelamina.net

Confederació de 
Cooperatives de Catalunya
Creada el 1930 i dissolta sota la dictadura, la Confederació 
va reaparèixer el 1984 amb la voluntat de seguir sent l’òrgan 
representatiu i l’interlocutor social del moviment cooperati-

vista català. Integrada per les dife-
rents federacions de cooperatives 
(FCAC-Agràries, FCCUC-Consum, 
FECEC-Ensenyament, Federació 
de Cooperatives d’Habitatges de 

Catalunya, Servicoop-Serveis i FCTC-Treball) impulsa dife-
rents programes de formació, innovació i desenvolupament 
aprofundint la promoció del cooperativisme.
 ❚ http://www.cooperativescatalunya.coop

Sida Studi
ONG nascuda a Barcelona el 1987, integrada i ar-
relada al barri del Raval, que treballa en la capa-
citació de persones per a prevenir el VIH/Sida, en 
la reducció dels impactes individuals i 
socials del virus, en la sensibilització 

pedagògica i en la defensa de tots els drets de 
les persones afectades. Integrada per 45 socis, 12 
voluntaris i 10 treballadors i treballadores, són 
membres fundadors de la Federació Catalana 
d’Organitzacions No Governamentals de Servei 
en SIDA (ONG/sida) i estan adherits a la Fede-
ració Catalana de Voluntariat Social.
 ❚ http://www.sidastudi.org

OPS Factoria de Serveis SCCL
Projecte d’autocupació nascut el 1992 a Barcelona, impul-
sat per tres persones que realitzaven tasques de formació 
en l’Administració Pública. Esdevinguda cooperativa de tre-
ball amb la incorporació d’un quart soci, la formació en el 
sector públic centra la seva activitat, on també han afegit 
l’assessorament i les tasques de consultoria per a la innova-
ció i la rendibilització dels usos dels recursos públics. Són 
membres de la FCTC.
 ❚ http://www.opsneo.com

CDIAP Sant Andreu de la Barca
Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), integrat per sis 
persones que el 2007 van decidir transformar-se en coope-
rativa per seguir gestionant el centre d’atenció de titularitat 
pública que atén infants amb dificultats de desenvolupa-
ment físic, psíquic o sensorial. Són membres de l’UCCAP 
(Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç), de la ACAP (Associació Catalana d’Atenció 
Precoç) i formen part del teixit social actiu del municipi.
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 Ca La Dona  75.000 a 6 mesos 

P437 Històrica entitat social de 
Barcelona, nascuda el 1987, i punt 
de trobada i referència del mo-

viment feminista. El préstec finança parcialment les 
obres de rehabilitació i condicionament de la nova seu 
de Ca La Dona al carrer Ripoll 25 de Barcelona.

 La Directa  3.000 a 5 mesos 

P432 Setmanari autogestionat de comunicació 
dels moviments socials, nascut el 2006, i que ha 
consolidat novament el paper de la premsa alterna-
tiva, crítica i social. El préstec finança la II edició del 
cicle de cultura “Expressió Directa”, un aparador de 
la música alternativa organitzat al Centre Cultural 
de la Farinera del Clot.

 REM SCCL  15.000 a 4 mesos 

P446 Cooperativa de treball nascuda el 1994, dedicada al 
tractament en fred de la xapa metàl·lica mitjançant el sistema 
de repulsa. El préstec finança la producció d’un encàrrec en 
ferm realitzat per la cooperativa basca Fagor Industrial Koop.

 Arç SCCL  55.823 a 9 mesos 

P454 Cooperativa de treball nascuda el 1983, 
inspirada en el cooperativisme autogestionari i 
especialitzada en assegurances en el sector de les 
energies renovables i l’economia social, entre d’al-
tres. L’objectiu del préstec es finançar els pagarés 
per abonar pòlisses d’assegurances contractades.

 Associació Alba  130.000 a 6 mesos 

P456 Històrica associació 
d’atenció al disminuït i pro-
motora de la inserció social 
nascuda a Tàrrega (l’Urgell) a 
les darreries de la dècada dels 
70 i integrada avui per 149 
treballadors i treballadores, 
497 socis i sòcies i 21 persones 
voluntàries. Ha esdevingut la 
tercera empresa de Tàrrega. 
L’operació finança obres de reforma al ‘Centre Ocupacional 
Alba’.

 Comitè 1r desembre  10.000 a 9 mesos

P461 Plataforma de caràcter unitari, 
fundada l’any 1998, que aplega totes les 
organitzacions no governamentals que 
treballen en la lluita contra la SIDA a Ca-
talunya. L’objectiu del préstec es finançar 
les despeses de personal, infraestructura i 
les activitats ordinàries del comitè.

Préstecs a curt termini
[398.823 €]

GATS-Grups Associats pel 
Treball Sociocultural
Associació nascuda el desembre de 2000 a El 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat) en l’entorn 
del món associatiu, pedagògic i de l’acció so-
cial de la comarca, oposats al model d’inter-
venció de les empreses que els contractaven. 
Els educadors que havien treballat al barri de 
Sant Cosme van impulsar una associació formada avui 
per de 22 treballadors i 202 persones associades, que ori-
enta l’animació sociocultural com a estri de la transfor-
mació social. Dinamitzen el festival Esperanzah!
 ❚ http://www.gatsbaix.org

Barcelonya Creativitat & 
Comunication SCCL
Cooperativa de treball, ubicada a Barcelona i sense afany 
de lucre, constituïda el setembre de 2008, composada per 

3 socis i dedicada a la comunicació i l’edu-
cació per la sostenibilitat, a la generació 
de recursos pedagògics i a la gestió i or-
ganització d’esdeveniments socials. Entre 

d’altres editen la revista “Educació i sostenibilitat” o el 
projecte de joc de banca ètica “The Fair Money Game”. 
Recentment han dinamitzat l’agenda ciutadana de l’ex-
posició “Aigües, pobles, rius” de la Fundació Nova Cultura 
de l’Aigua impulsada per Pedro Arrojo.
 ❚ http://www.barcelonya.com

Ateneu Lluna Roja
Associació Cultural de Ciutat de València, nascuda d’in-
quietuds socials catalanistes i d’esquerres i ben arrelada 
al teixit associatiu del País Valencià, que han obert un 
nou local polivalent al barri de Velluters, que acull entre 
d’altres restaurant, sala d’actes i de reunions. Integrada 
per 50 persones sòcies, acullen altres iniciatives –com el 
diari L’Accent– i rutlla com espai de trobada i enxarxa-
ment social.

Casal Despertaferro
Associació Cultural de Reus impul-
sada el 1991 per activistes del teixit 
de l’esquerra independentista de 
Reus i que funciona avui com espai 
social, obert i actiu. Compta amb 
150 persones i 20 entitats locals sò-
cies. Des de 2008, l’Ajuntament els 
ha cedit un solar al centre del mu-

nicipi, on aixecaran la nova seu del Casal, que està sent 
finançada a través d’una reeixida i participada campanya 
de subscripció popular.
 ❚ http://www.casaldespertaferro.cat

Grup Gestió Integral SCCL
Cooperativa de treball nascuda el 1987, formada per 18 
socis i 3 treballadors, que desenvolupa la seva tasca pro-

fessional en l’àmbit de l’assessoria 
–fiscal, comptable i laboral- i la 
consultoria en management, inno-
vació i estratègia, oferint solucions 
especialitzades tot promovent la 
sostenibilitat social i empresarial. 
Integrat per un equip multidisci-

plinar de professionals, i amb seu al carrer València de 
Barcelona, disposa del certificat de qualitat Applus Iso 
9001.
 ❚ http://www.grupintegral.es
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 Recursos Solidaris EI  10.000 a 12 mesos

P465 Empresa d’inserció 
barcelonina, sense afany de 
lucre, nascuda el 2007 i impul-
sada per Iniciatives Solidàries 
–sòcia de Coop57– que pro-
mou l’acolliment i inserció social de menors i altres col·lectius 
en risc d’exclusió. El préstec finança el funcionament ordinari 
de l’entitat. 

 Stop Sida  90.000 a 12 mesos 

P475 Reconeguda organització sense ànim de lucre creada 
el 1991 a Barcelona que té per finalitat combatre el VIH/Sida en 
el si de la comunitat homosexual, preferentment en l’àmbit de 
la prevenció sociosanitària. El préstec finança el funcionament 
ordinari de l’entitat. 
 

 L’Interruptor SCCL  10.000 a 7 mesos 

P476 Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet 
(Vallès Occidental), implicada en la intervenció socioeducativa. 
Treballa en àmbits de joventut, gent gran i famílies i infants 
en àmbits d’exclusió. El préstec finança, com en anys anteriors, 
l’aval concursal per a la concessió dels Serveis de Casal d’Estiu 
de Cerdanyola del Vallès.

Préstecs a llarg termini
[893.287 €]

 Fundació Els 3 Turons  60.000 a 48 mesos 

P420 Fundació d’assistència en salut mental des d’una ves-
sant comunitària nascuda el 1985 i que promou la rehabilitació 
psicosocial i la inserció social i laboral per evitar l’exclusió soci-
al. El préstec finança el condicionament de quatre pisos assistits 
i les obres d’adequació del nou local, on s’ubicaran els tallers 
de serigrafia, manteniment d’espais urbans i d’edificis, així com 
un nou taller de perruqueria.

 SAEST SCCL  19.700 a 24 mesos 

P422 Sistemes Avançats 
d’Energia Solar Tèrmica és 
una cooperativa de treball 
constituïda el mes de maig del 
2002 dedicada al muntatge d’instal·lacions solars i a les tasques 
de recerca, enginyeria i investigació en el camp de l’energia 
solar, de l’eficiència energètica i de l’arquitectura bioclimàtica. 
El préstec opera com avançament del projecte ECOHEAT4EU, 
finançat per la UE.

 El Safareig  60.000 a 48 mesos 

P428 Grup de Dones Feministes de Cerdanyo-
la del Vallès constituït en associació sense ànim 
de lucre i dedicada a l’atenció a les dones en dues 
línies: servei d’atenció i programació i realització 

de cursos de Formació Ocupacional. El préstec finança el funci-
onament ordinari de l’entitat. 

 Ateneu Lluna Roja  45.000 a 66 mesos 

P430 Associació Cultural de Ciutat de València, nascuda d’in-
quietuds socials catalanistes i d’esquerres i ben arrelada al teixit 
associatiu del País Valencià, que dinamitza un nou espai social 
polivalent al barri de Velluters. L’objectiu del préstec és finançar 
les obres d’adequació, reformes i obertura del local.

 Cultura 03 SCCL  70.000 a 24 mesos 

P431 Grup cooperatiu que vol dotar la cultu-
ra catalana d’una indústria cultural i de comu-
nicació sòlida, innovadora, amb voluntat capda-
vantera, de vocació internacional i al servei de la 
societat. L’operació finança un préstec participatiu (104.600 €) 
que Cultura 03 concedirà al projecte 36LBOOKS SL.

Futur Sostenible  25.000 a 48 mesos 

P434 Associació creada el 1999 com 
a plataforma que aplega diverses enti-
tats dedicades al sector de les energies 
renovables i el desenvolupament local. 
El préstec finança la finalització de les 
obres d’arranjament de l’edifici “Fàbri-
ca del Sol”, propietat de l’Ajuntament de Barcelona i gestionat 
per un període de 20 anys per l’entitat.

La Cereria SCCL  9.000 a 24 mesos 

P443 Cooperativa de treball constituïda a finals de la dècada 
dels 90 en l’àmbit de la restauració i l’hostaleria. El préstec és 
destinat a finançar les obres d’adequació del local “La Bàscula”, 
ubicat en el carrer Flassaders 30 de Barcelona.

 Artgent SCCL  41.187 a 49 mesos 

P444 Associació per a la Promoció 
de la Cultura i la Solidaritat, nascuda 
l’any 2001 a Barcelona en l’àmbit de 
les arts escèniques i teatrals. L’opera-
ció amortitza anticipadament préstecs 
anteriors i finança la consolidació de 
la cooperativa, formada per actrius i 
actors autònomes.

 Casal Despertaferro  150.000 a 86 mesos 

P450 Associació Cultural que funci-
ona com a espai social, obert i actiu a 
Reus des de 1991, impulsat per activis-
tes de l’esquerra social independentis-
ta. El préstec finança part de les obres 
de construcció del nou local social ubi-
cat en el carrer Martí Napolità 7, que 
acollirà la seu del nou Despertaferro.

 Associació Cultural Roig  118.400 a 60 mesos

P451 Associació cultural nascuda el 2008 a la Vila de Gràcia, 
que impulsa un espai social de producció, difusió i dinamitza-
ció sociopolítica i cultural, recuperant el lligam del món de la 
cultura i els moviments socials 
amb el moviment obrer. Es 
financen les reformes i obres 
d’adequació del futur Ateneu 
Roig, ubicat al carrer Ciutat 
Real, 25.
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 Gestió Integral SCCL  85.000 a 48 mesos

P452 Cooperativa de treball nascuda el 1987 que desenvolu-
pa la seva tasca professional en l’àmbit de l’assessoria –fiscal, 
comptable i laboral– i la consultoria en management, innova-
ció i estratègia. La finalitat del préstec és finançar el projecte de 
sistemes organitzatius “Building Communities” 

 Cinebaix  120.000 a 72 mesos 

P458 Associació nascuda el 2005 de la defensa veïnal per 
evitar el tancament dels antics cinemes Guitart de Sant Feliu de 
Llobregat, lluita que va finalitzar amb la gestió popular de les 
sales del cinema. El préstec finança la compra de dues màqui-
nes de cinema digital amb tots els seus complements.

 Ipcena  25.000 a 62 mesos 

P463 La Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi 
de l’Entorn Natural és una històrica i activa entitat ecologista, 
sense afany de lucre, de les comarques lleidatanes. Constituïda 
el 1990 i amb més de 2.000 denúncies ambientals resoltes, l’ob-
jectiu és amortitzar operacions anteriors i finançar el funciona-
ment ordinari de l’entitat. 

 Barcelonya Creativitat  
 & Comunication SCCL  15.000 a 36 mesos

P477 Cooperativa de treball, ubicada a Barcelona i sense 
afany de lucre, constituïda el setembre de 2008, composada per 
3 socis i dedicada a la comunicació i l’educació per la sostenibi-
litat. L’operació finança la consolidació i expansió del projecte 
cooperatiu i avança factures pendents de cobrament.

 Démodé SCCL  50.000 a 60 mesos 

P481 Cooperativa de treball 
creada el 2010 a Gràcia, provi-
nent de la reconversió d’un pe-
tit bar obert el 2007 amb espe-
rit crític i alternatiu i que ope-
ra com a productora musical i 
sociocultural. El préstec dota 
de finançament l’operació de 
traspàs, reforma i obertura 
d’un nou bar-llibreria ubicat 
al Carrer Martínez de la Rosa 
del barri de Gracia.

Avançaments de finançament 1.217.500 €
 ❚ P419/436 RAI Activitats infants/joves Secretaria Joventut Generalitat 12.600
 ❚  Capacitació sociolaboral SOC/Plans d’Ocupació 7.000
 ❚ P421/457 Centre Dones Bonnemaison Conveni Diputació de Barcelona 38.000
 ❚ P423 SAEST SCCL  Innovació Tecnològica CIDEM Generalitat 12.700
 ❚ P426 M5Idees & Mercats SCCL Cooperativa nova creació DG Economia Cooperativa 20.000
 ❚ P427 Cultura 03 SCCL Foment Economia Cooperativa DG Economia Cooperativa 43.000
 ❚ P435 Handytec SCCL Consolidació Cooperatives DG Economia Cooperativa 25.000
 ❚ P438 ETCS SCCL  Consultoria Participació Departament d’Interior 15.000
 ❚ P440 UPEC Universitat Progressista Estiu Ajuntament de Barcelona 35.000
 ❚ P445 Xarxa de Consum Solidari  Sobirania alimentària Agència Cooperació Catalana 30.000
 ❚ P447/478 Formatec SCCL  Plans formatius SOC/Departament Treball 120.000
 ❚ P448/470 CEPA SCCL Gestió deixalleria municipal Ajuntament d’El Papiol 30.000
 ❚ P453/484 Bidó de 9 Barris Conveni gestió Ateneu Ajuntament de Barcelona 80.000
 ❚ P455 Onanova Programa ‘Dones a dins’ Igualtat / Diputació Barcelona 7.000
 ❚ P460 Fundació Clariana  Xarxa Habitatges Inclusió Obra Social Caixa Catalunya 12.000
 ❚ P462 APINDEP SCCL Inclusió discapacitació ICASS/ Generalitat 60.000
 ❚ P464 Recursos Solidaris EI Projecte ‘Recuper@art’ Agencia de Residus/Generalitat 14.000
 ❚ P466 Plataforma Llengua Conveni promoció llengua Diferents departaments 50.000
 ❚ P467 Biciclot SCCL Projecte ‘Re-bi-ciclem’ Agencia de Residus/Generalitat 12.000
 ❚ P468 Xarxa Custodia Territori  Setmana de la Biodiversitat Departament Medi Ambient 55.000
 ❚ P469 Actua SCCL  Incorporació socis et altri Ajunt. Vilanova i Generalitat 60.000
 ❚ P471 APRISE EI Acompanyament inserció DG Igualtat Oportunitats 40.000
 ❚ P472 Impulsem SCCL  Itineraris ocupacionals DG Igualtat Oportunitats 50.000
 ❚ P473 Teixidors Xarxes  Cooperació internacional Obra Social Caixa Sabadell 4.000
 ❚ P449/474 Esportistes Solidaris  Activitats dins les presons DG Règim Penitenciari 5.200
 ❚  Projecte “Créixer amb l’Esport”  Ajuntament L’Hospitalet 12.000
 ❚ P479 Gramagraf SCCL  Creixement cooperativa DG Economia Cooperativa 14.000
 ❚ P480 Sapiens SCCL  Programa ‘Tasta’m’ Departament Cultura 60.000
 ❚ P482 Casal Inf. la Mina  Prog. comunitaris/voluntariat Departament Acció Ciutadana 64.000
 ❚ P483 Ravaltext EI Suport inserció sociolaboral DG Igualtat Oportunitats 30.000
 ❚ P485 ADAD E.I. Suport inserció sociolaboral DG Igualtat Oportunitats 50.000
 ❚ P486 Iniciatives Solidaries EI  Reinserció social comunitària Departament Justícia 50.000
 ❚ P487/439 Fundació Surt  Itineraris Ocupació Dones DG Igualtat Oportunitats 40.000
 ❚  Inserció dones risc exclusió Ajuntament de Barcelona 60.000

Operacions circulant  6.500 €  
 ❚ P441 Terregada SCCL  6.500 a 24 mesos

Intercooperació  12.000 €  

 ❚ P490 Mad Systems > Cultura03 8.000 Assistència tècnica
 ❚ P491 Mad Systems > Sapiens 4.000 Assistència tècnica

Endós factures  103.269 € 
 ❚ P424 ETCS | 30.000 |  Ajuntament de Canet de Mar, Pla 
Nacional de Joventut et altri

 ❚ P429 Semahia EI (Agrupa’t) | 20.000 | Institut Municipal 
d’Educació de Lleida

 ❚ P432 Reptes | 14.750 |  Institut Català d’Oncologia, 
CCCB et altri

 ❚ P488 Terregada | 14.779   | Ajuntament de Palafrugell
 ❚ Cr1 Entorn | 23.740  | Pla Besòs / Ajuntament Sant Adrià
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ACCIONS
II Fòrum Social Català
Universitat de Barcelona, Barcelona, 26 de gener de 2010

En el marc privilegiat del II Fòrum Social Català, Coop57 va 
participar a la Fira d’Experiències de l’Economia Solidària Ca-
talana, un espai de trobada que pretenia donar visibilitat 
social i estendre el coneixement de les pràctiques econò-
miques alternatives que ja existeixen a casa nostra i que 
s’arrelen en la fertilitat social de la tradició cooperativa, 
en noves experiències inclusives, sostenibles i solidàries 
i en la constatació, ferma i real, que ja es pot treballar, 
produir, consumir i distribuir des de postulats ètics, soci-
als i solidaris. Coop57 va participar al costat de les CAF 
(Comunitats d’Autogestió Financera); l’experiència coope-
rativa industrial de Mol-Matric (Barberà del Vallès); la lli-
breria cooperativa La Ciutat Invisible del barri de Sants; 
l’asseguradora Arç Cooperativa; la Cooperativa Obrera 
de Viviendas del Prat; la cooperativa cultural Rocagui-
narda del barri del Guinardó de Barcelona; i la Comissió 
de Balanç Social de la XES. En les tasques preparatòries del 
II Fòrum Social a les comarques gironines, el 19 de gener 
David Fernàndez va realitzar un taller sobre Coop57 al CS 
La Màquia de Girona.

Finances ètiques...
és això possible?
Seminari UB, Barcelona, 11 de maig de 2010

Curs universitari organitzat per la Fundació Món-3 i coordinat 
per Jordi Marí i Fernando Acosta per conèixer l’alternativa 

de l’ètica finan-
cera davant un 
sistema financer 
injust, que crea i 
perpetua desigual-
tats i exclusions; 
radiografiar les 
respostes socials a 
un sistema bancari 
opac i orientat a la 

maximització dels beneficis econòmics; i seguir avançant cap 
la construcció d’una societat justa i inclusiva. En la quarta ses-
sió, “Riquesa i diversitat d’instruments de les finances ètiques”, 
Raimon Gassiot va prendre la paraula per Coop57 al costat 
de Jean Claude Rodríguez i Martí Boneta.

Instruments financers
i empreses d’inserció
Seminari FEICAT, Girona, 27 de gener de 2010

Organitzat per FEICAT-Empreses d’Inserció de Catalunya 
a la seu d’Economia Solidària EI a Girona, la voluntat del se-
minari era formar i informar sobre els estris i agents financers 
disponibles per a les empreses que lluiten contra l’exclusió i 
marginació social. Ramon Pascual, de Coop57, va parti-
cipar a la sessió “Eines financers per a empreses inclusives” 
amb Isabel Sánchez, de Triodos Bank.

Banca ètica i 
cooperativisme
UPEC, Barcelona, 15 d’abril de 2010

Organitzada per la Universitat 
Progressista d’Estiu de Catalu-
nya (UPEC) a la seu d’Ecocon-
cern, el debat volia aprofundir 
en els vincles entre finances 
ètiques i cooperació social. A 
la taula rodona, moderada i 
presentada per Pilar Castellà 
(UGT), hi van participar Jordi 
Marí (FETS), Ramon Pascu-
al (Coop57) i Jordi Ibañez 
(Projecte Fiare).

Cooperativisme 
al segle XXI, una 
alternativa de futur
Centre Cívic del Guinardó, Barcelona, 10 d’abril de 2010

Jornada cooperativa organitzada per Rocaguinarda, co-
operativa cultural del barri del Guinardó, per aprofundir 
en el paradigma coope-
ratiu en el ple segle XXI 
i estendre pràctiques as-
sociatives que fomentin 
formes de relació econò-
miques i socials alternati-
ves a l’individualisme i la 
competitivitat del model 
vigent dominant. Ramon 
Pascual va participar, en 
nom de Coop57, en la 
taula rodona de cloenda, al 
costat de Xavier Gallofré (Gedi), Josep Busquets (Roca-
guinarda) i Xavier Padullés (Cooperativa Obrera de 
Vivendes d’El Prat).

Centenari de la CNT
Centre Cívic Drassanes, Barcelona, 15 d’abril de 2010

Amb motiu del centenari de la històrica 
CNT-AIT (1910-2010), i en el context de 
les jornades ‘Alternatives al capitalisme: 
l’autogestió a debat’, Coop57 va ser 
convidada a traslladar la seva experiència 
cooperativa i autogestionària per obrir el 
debat sobre les actuals alternatives exis-
tents, en un context de crisi econòmica i 
col·lapse social. Coop57 va participar en 
el bloc sobre economia solidària i coope-
rativisme, acompanyat per les cooperatives 
Mol-Matric i Germinal.

Curs

Finances ètiques.
És això possible?

Obert a tots els públics
Estudiants UB: 2 crèdits de lliure elecció

Coordinadors: 
Jordi Marí i Fernando Acosta

Del 2 al 18 de març de 2010 

Finances ètiques.
És això possible?

Informació i secretaria del curs
MÓN-3
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona

T. 93 402 43 25
A/e: mon-3@pangea.org 
www.mon-3.org

Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h Am

b la col·laboració de la Fundació Tam
-Tam

En conveni amb:

Col·labora:

Taula rodona a Rocaguinarda.
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Durant el primer semestre de 2010, 
Coop57 també ha participat del II Se-
minari d’Economia Solidària organitzat 
per la XES a l’Aula Ronda de Barcelona i 
ha desenvolupat accions sensibilitzado-
res al País Valencià, amb trobades i xer-
rades com la realitzada a Castelló de la 
Plana o a la Universitat d’Alacant el 26 
de març, impartida per Hernan Córdo-
ba sota el títol “Alternatives al sistema 
bancari capitalista”.

Les seccions aragonesa, gallega, andalu-
sa i madrilenya, al seu torn, també han 

desplegat accions de sensibilització i di-
fusió. A Aragó, en les XV Jornades d’Eco-
nomia Solidària, a la I Fira de Mercat 
Social de l’Aragó, en les 5a Jornada de 
Turisme i Desenvolupament Sostenible 
de Benasque o en la III Festival Inter-
nacional de Cinema i Medi Ambient de 
Saragossa. A Galícia prenent part en la 
jornada de constitució del projecte Fi-
are; a les jornades sobre Alternatives a 
la Crisi realitzades a O Carballiño i amb 
actes de presentació de Coop57 a Vigo 
i la comarca de Deza. I a Andalusia par-
ticipant en les jornades “Solucions per 

a la crisi” organitzades per la Pastoral 
Obrera a Mairena de Aljarafe (Sevilla); 
en les jornades organitzades per Izqui-
erda Anticapitalista a Cadis: en les jor-
nades “Ciutadania i Compromís Social 
a Econòmiques i Empresarials” dina-
mitzades per Acció Social i Solidària a la 
universitat gaditana; en les Jornades de 
Consum Responsable en Temps de Cri-
si d’ADICAE a Sevilla; o a la jornada de 
Cultura Lliure realitzada el 19 de juny al 
CSOA La Huelga de Sevilla. 

Per la sobirania financera
ACSUD, País València, del 15 al 18 de juny de 2010

El mes de juny, Nuría del Rio –Coop57-Madrid– va participar a la 
gira “Sobirania financera: alternatives de finançament ètic i solidari”, or-
ganitzada al País Valencià per ACSUD-Las Segovias. Amb trobades a Alcoi, 
Alacant, Castelló i Ciutat de València, celebrades entre el 15 i el 18 de juny, 
totes les xerrades anaven orientades a la presentació del model de banca 
ètica que representa Coop57, perquè per ACSUD-Las Segovias “ara és 
l’hora del finançament alternatiu, l’hora de la banca ètica”.

club unesco
c/ el cid, 12
dimarts 15 de juny
a les 20.10 hores

organitza:

alcoi

ponent:
núria del rio (coop57)

col·laboren:

Memòria històrica:
de Bruguera a Coop57
Espai Obert, Sants, 16 de juny de 2010

Organitzada per la coope-
rativa santsenca La Ciu-
tat Invisible sota el títol 
“Bruguera: de la lluita a 
l’autogestió. Experiències 
autònomes de lluites en ple-
na reconversió industrial”, 
la xerrada s’endinsava en 
els orígens de Coop57: la 
lluita obrera dels treballa-
dors de Bruguera a mitjans 
de la dècada dels 80. Es va 
projectar el documental 
“Bruguera en lluita: 20 anys 
després (1986-2006), enregistrat i produït per l’Àrea de Co-
municació de Coop57, i es va realitzar un intens col·loqui 
amb Paco Hernàndez i Isabel Moga, implicats en la lluita 
de Bruguera i avui socis actius de Coop57.

Festa del comerç just 
i la banca ètica
Can Fabra, Sant Andreu, 6-8 de maig de 2010

En el marc de la conso-
lidada Festa del Comerç 
Just, descentralitzada ar-
reu del territori, Ramon 
Pascual va ser l’encar-
regat d’obrir la Festa al 
barri de Sant Andreu de 
Barcelona amb una xer-
rada sobre “Banca Ètica 
i Crisis”. La jornada, or-
ganitzada per una ampla 
coalició local d’entitats, incloïa també la presentació del 
projecte “Cafè Sant Andreu pel Comerç Just” i un ampli 
ventall d’activitats socials, culturals i lúdiques. 

Altres

Sensibilització i difusió social
Seccions territorials d’Andalusia, Aragó, Galícia i Madrid



reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

1518
setembre 2010

butlletí
informatiu

DADES INTERESSANTS

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aport. Obligatòries  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 455.552

Aport. Voluntàries  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 828.373

Aport. Socis Col·laboradors  838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 5.505.364

Aportacions Especials    492.000 246.000 0 300.000 300.000

TOTAL   1.343.563 1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 7.089.290
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Volum anual dels préstecs concedits
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Préstecs a llarg termini  520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 1.187.832

Préstecs a curt termini  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 490.777

Endòs de convenis  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 103.269

Avançament de finançament  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 1.377.500

Operacions Especials  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 30.000

TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 3.189.378

Gestió de títols participatius      400.000 400.000 807.000 897.000

Préstecs a llarg termini

Préstecs a curt termini

Endós de convenis

Avançament de finançament

Operacions especials

Total

Aportacions obligatòries

Aportacions voluntàries

Aportacions de socis/es col·laboradors

Operacions especials

Total

1r semestre

1r semestre
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“No importa arribar sol ni aviat,

sinó amb tots i a temps”

León Felipe

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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