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butlletí informatiu
De l’ètica de la transformació
Tercer any de la crisi sospesant el fet i no fet; sota la radio-
grafia social d’unes desigualtats creixents; l’estricta realitat 
d’1,3 milions de pobres i més de 600.000 persones aturades 
a Catalunya; i amb un exercici tancat novament amb mi-
lionaris guanys bancaris, que des de 2003 s’han apujat als 
150.000 milions d’euros.
 
Una crisi que va per barris i va per classes i que recorda 
que hem viscut un cicle de bombolla financera extensa, de 

tsunami especulatiu devastadorament intens, on uns 
mitificats models de creixement neoliberal –diner fà-
cil, negoci ràpid, tupinada immediata– s’han ensorrat 
com un castell de cartes i ens han caigut a sobre. I 
com el fet i no fet sempre passen factura, passen les 
modes i només queden les runes i les engrunes. Més 
encara quan la sortida d’aquesta crisi d’ampli espectre 
i llarg abast definirà el model socioeconòmic de futur i 
les condicions de vida de les generacions que vindran. 
No és pas poc.

Implicats com estem en la construcció de la democrà-
cia social i econòmica, costa de creure que en tants 
pocs anys determinades elits s’hagin enriquit geomè-
tricament i hagin concentrat tant poder. Una lògica 
vampírica d’acumulació que demostra que, si bé el rei 
va nuu, la factura i fractura de crisi dels bancs s’abona 
des de baix, enmig de gastades crides a estrènyer-se 
el cinturó i treballar més per menys. Crides que no 
deixen de tenir el regust agre d‘un frau: qui va fer el 
malalt, pretén ara vendre’s l’hospital.

Contra la inèrcia d’haver d’acatar, per imposició, velles 
mesures neoliberals prou conegudes en causes i efectes, 
seguim creient que no hi ha res més transformador i alli-
berador que obrir portes i finestres, generar nous escenaris 
i demostrar que es pot sortir de la crisi des d’altres apostes, 
praxis i valors. Desobeint els diktats dels mercats financers 
també sospesem que, a cavall de la crisi, les oportunitats 
creixen. La recent bancarització de les caixes –que envien 
a la paperera de la història un model adulterat de caixa, 
però nascut del mutualisme social–  ha deixat un nou erm, 
a mode de desert i espai per ocupar, on caldrà llaurar la 
recerca d’un model de finances compromès amb el país, que 
no és res més que la seva gent. Model que prova de conjugar 
l’abecedari de futur: ètica, solidaritat, enxarxament social, 
desenvolupament comunitari. Per tal que la democràcia 
creixi arreu i allà on està més proscrita: a l’economia. 

Però contra unes finances de casino, cal dir avui, malgrat 
que es digui poc, que milers de persones a casa nostra ja 

estan activament compromeses amb l’economia social i 
solidària; conscientment implicades en un model socioeco-
nòmic que posa com a epicentre les necessitats humanes i 
socials; i èticament mobilitzades per fer que el canvi 
arreli, es forgi i creixi. Els temps difícils posen 
a prova la nostra coherència. Per això seguim 
caminant juntes, insistint en un cercle virtuós 
i cooperatiu que diu que podem fer molt més 
del que pensem, que sense nosaltres no són 
res i que no mantindrem aquesta estructura 
injusta i desigual ‘ni en el nostre nom ni 
amb els nostres diners’. 

Som milions i el planeta no és seu, cridava 
José Agustín Goytisolo. Arreu del món, mi-
lers d’esperances anònimes concreten passes 
quotidianes cap a la transformació. Gestos 
d’arrel i compromisos 
de base que, en ple 
debat sobre com 
sortir de la crisi, 
ens fan triar alho-
ra l’ètica de les res-
ponsabilitats i l’ètica 
de les conviccions. 
Perquè escollim 
totes dues. Lliures 
i responsables en les 
nostres conviccions. 
I alhora absoluta-
ment convençuts 
de totes les nos-
tres responsabi-
litats. Per això, 
als mercats de 
la vergonya opo-
sem decididament l’ètica de 
la transformació. Ètica personal, col·lectiva i transferible que 
fa real la solidaritat i fa viable un altre camí: que canvia el 
model i ja ens canvia a nosaltres. 

Ètica de la ruptura amb el frau, que desmunta les ‘sortides 
úniques’ del mite neoliberal i despulla la mentida finance-
ra. Ètica: si no ens mobilitza la justícia, que al menys ens 
mobilitzi la vergonya.  Ètica: per sortir de la trampa i fer el 
necessari contra el seu món impossible. Transformació: per 
això anem lents però a pas ferm, perquè anem lluny. Futur: 
poc a poc i pas a pas. Fins que als homes i les dones, com 
diria Ovidi Montllor, “no se’ls pesi amb les balances”. Fins 
aleshores.

Que la democràcia
creixi arreu i allà on està

més proscrita: a l’economia

Els temps difícils
posen a prova

la nostra coherència

Als mercats de la vergonya 
oposem decididament l’ètica

de la transformació
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15 anys són 5.475 dies i més de 600 pro-
jectes socials finançats. Motiu aparent-
ment suficient no per a celebracions, en 
els temps que corren, però sí per celebrar 
haver-nos trobat i haver construït una 
petita experiència col·lectiva i comuni-
tària de finances ètiques i solidàries. 15 
anys ja: i entre 1995 i 2010 ha canviat 
la societat i hem canviat nosaltres. Per 
aquesta raó, totes les seccions territo-
rials i la pròpia Assemblea General de 

Coop57 han aprovat tirar endavant 
per a aquest 2011 la 1a Trobada Estatal 
de Coop57, que se celebrarà a les Cot-
xeres de Sants de Barcelona els propers 
22 i 23 d’octubre. Una trobada que pre-
tén fer retrospectiva dels darrers anys i 
projectar-nos cap els propers 15. 

La motivació principal que ha enriquit 
la proposta de trobada és una necessà-
ria reflexió sobre el camí transcorregut 
i el que encara queda per recórrer. Més 
encara, quan Coop57 ha experimen-
tat un continuat creixement social i 
econòmic que ha canviat les primeres 
preguntes inicials i ens està fent cercar 
noves respostes: què entenem avui per 
finances ètiques i quin paper hi ha de 
desenvolupar Coop57?, què impli-
ca el treball en xarxa?, quin caràcter 
transformador té el moviment per una 
economia social i solidària? Sense ob-
viar la futura orientació estratègica de 
Coop57 o l’aprofundiment en els me-
canismes de participació, transparència 

i democràcia directa de totes les per-
sones i entitats que fan possible que 
Coop57 sigui una realitat. Atents a 
les necessàries millores en l’àmbit de 
la comunicació, per avançar ampliant 
la base i xarxa socials; pendents de 
les llavors que ens fan avançar cap a 
un model socioeconòmic, ètic i social, 
sostenible i solidari.

Revisitar,
resituar i actualitzar 
Però entre les raons per a la reflexió 
que també susciten la virtut de tro-
bar-se destaquen l’actualització dels 
principis i valors fundacionals i fona-
mentals de Coop57, la posada al dia 
del seu paper com a doble estri de les 
finances ètiques i alhora de la trans-
formació i social i els reptes directes 
que tot creixement implica. I per su-
posat, la nostra contribució present i 
futura a l’edificació d’un sistema inte-
gral de finances ètiques i les possibili-
tats poc explorades encara de reforçar 
la intercooperació i la construcció de 
mercat social. La Trobada està conce-
buda com un procés: procés de debat 
i reflexió col·lectiva que es produirà 
durant tot l’any a totes les seccions i 
que culminarà en la trobada dels dies 
22 i 23 d’octubre. 

Per arribar a bon port, Coop57 ja ha 
establert un calendari de preparació 
de la trobada. D’aquí al juny es rea-
litzaran, amb la implicació de totes les 
seccions, les tasques tècniques prepa-

ratòries de la trobada i els debats per, 
entre el juny i el setembre, difondre el 
programa i la dinàmica de la Trobada, 
que es realitzarà a Barcelona el 22 i 23 
d’octubre. Oberta a totes les persones i 
entitats que formen part de Coop57, 
la iniciativa aposta per una fórmula 
d’autofinançament i autogestió per 
part dels socis de serveis i dels socis 
i sòcies col·laboradors. A més, tots 
els serveis contractats provindran de 
l’economia social i solidària i s’imple-
mentaran mecanismes anivelladors 
per a què la falta de recursos no sigui 
un obstacle per prendre part de la Tro-
bada. Debats, grups de reflexió, espai 
de cultura i exposicions, completaran 
la iniciativa d’una trobada que, de ben 
segur, durarà anys.

Com a mínim, 15 més.

una trobada
que durarà anys

Amb motiu del 15è aniversari esdevingut l’any passat, Barcelona acollirà 
el proper octubre la Trobada Estatal de Coop57, un espai social per re-
flexionar sobre el futur de les finances ètiques, solidàries i cooperatives.

Durant 2010, Coop57 ha tornat 
a créixer d’acord amb els seus 
plantejaments: de forma soste-
nible, sostinguda i social. 70 no-
ves entitats sòcies i 250 persones 
s’han associat a la cooperativa 
durant l’any passat. Actualment 
Coop57 és propietat de 350 co-
operatives, entitats i associacions 
amb el compromís imprescin-
dible de 1.179 socis i sòcies col-
laboradors.

2010
70

250

160

8M€

1M€

noves entitats sòcies

nous socis i
sòcies col·laboradores

projectes aprovats per 
valor de 6.207.468 €

dipòsits per
valor de 8.060.552 €

Un milió d’euros
addicional en la gestió
de títols participatius

La participació i impicació dels socis, clau de la Trobada.

La Trobada 2011, un procés de debat.

L’any 2010 clou
amb nous rècords
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2011, al 2%
Totes les assemblees de seccions territori-
als, així com l’Assemblea General de tots els 
Coop57 celebrada el passat 5 de febrer a 
Sevilla, van aprovar per unanimitat situar en 
el 2% anual la remuneració de les aportaci-
ons dels socis col·laboradors durant l’exercici 
2011. Alhora, també es va aprovar simplificar 
el model, renunciant a la doble opció d’apor-
tacions a un o tres anys. D’ara en endavant, hi 
haurà un únic model d’aportació a un termini 
mínim d’un any, renovable automàticament, 
amb la possibilitat de fer aportacions periò-
diques. L’aportació es podrà recuperar, com 
sempre, en qualsevol moment. Però si es sol-
licités la devolució abans del compliment del 
primer any no es remunerarien els interessos 
generats durant els darrers dos mesos.

Coop57, nou
Balanç Social 2010
Coop57-Catalunya publica els resultats de 
l’auditoria social impulsada per la XES

Assemblea de Secció de Coop57 Catalunya.

Finances 
ètiques
i tercer sector
Un informe situa Coop57 
com la primera entitat 
financera ètica de 
Catalunya utilitzada pel 
tercer sector

El recent informe Entitats finan
ceres i tercer sector, publicat 
aquest gener per la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalu-
nya per mostrar les relacions eco-
nòmiques-financeres de les entitats 
socials amb el món bancari, constata 
que, malgrat la seva petita dimensió, 
Coop57 és la setena entitat més uti-
litzada de Catalunya. I la primera en 
l’àmbit de les finances ètiques.

La investigació també constata que 
els principis ètics són el tercer aspecte 
més valorat, quasi empatat amb els 
dos primers (agilitat operativa i aten-
ció al client) i el quart: la transparèn-
cia. L’informe està basat també en les 
aportacions de la jornada ‘Invertir 
en les persones’ que es va celebrar a 
l’Auditori Caixafòrum de Barcelona el 
passat 16 de desembre i està disponi-
ble a la xarxa: www.tercersector.cat

La Caixa
Caixa Catalunya

Caixes locals
Banc Sabadell

BBVA
Caja Madrid

COOP57
Caixa Penedès

BSCH
Caixa Laietana

Caixa d’Enginyers
Oikocrèdit

Triodos Bank

0% 20% 40% 50% 80%

El novembre passat, la Xarxa d’Economia Solidària va presentar els resultats de la 
darrera edició del Balanç Social, un estri de significació de l’economia solidària 
catalana basat en l’autoavaluació. En l’edició 2010 han pres part 50 cooperatives i 
entitats, on estan implicades més de 26.610 persones i hi treballen 3.500 persones. 
Respecte Coop57, els resultats més significatius han estat els següents:

Exercici 2009 | Coop57-Catalunya
Coop57 | Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris
5 treballadors/es assalariats
187 entitats sòcies propietàries
645 socis col·laboradors

DEMOCRÀCIA INTERNA | Participació del 29% de les entitats i el 10% dels socis 
col·laboradors en la presa de decisions.

IGUALTAT | 4 dones en càrrecs directius (sobre 15). L’escala salarial és 1/2.

SOSTENIBILITAT | Política activa en reciclatge, baixos consums i reutilitzacions.

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA | 7% de temps voluntari dedicat a la XES, FCTC, 
FETS, Aposta, Projecte Fiare i l’Acusació Popular del Cas Millet. Cessió de 3.000 eu-
ros (valorats) en infraestructures i aportacions de 1.850 euros a moviments socials, 
amb quotes de suport a Punt.coop, Directa, Illacrua i Diagonal, entre d’altres.

QUALITAT LABORAL | Valoració del 6,75 (sobre 10) de la qualitat laboral.
40 hores de formació.

QUALITAT PROFESSIONAL | Valoració amb un del 8,90 (sobre 10) la qualitat 
professional. Guardonats amb el I Premi d’Ètica Proteus.

COMPRA I INVERSIÓ SOCIAL | 100% de proveïdors (19) pertanyen a l’econo-
mia social i solidària. El 100% dels clients (187) pertanyen a l’economia solidària 
catalana.
 
ALTRES | Es contribueix activament al procés de normalització de la llengua cata-
lana i està prevista la cooperativització futura de tots els treballadors i treballadores.

Els darrers 12 mesos s’han 
aprovat 160 operacions de prés-
tecs per un valor de més de 6 
milions d’euros, un increment 
del 30% respecte l’exercici 2009 
i en pena època de crisi. Xifres 
a les que cal afegir un milió 
d’euros addicionals en la gestió 
de títols participatius, un estri 
financer nascut el 2006 i que 
s’ha consolidat definitivament.

L’any 2010 clou
amb nous rècords
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Associació de Familiars 
de Malalts Mentals  
Dr. Francesc Tosquelles
Associació nascuda el 1997 a l’Hospital Psiquiàtric Univer-
sitari de l’Institut Pere Mata (Reus, Baix Camp), impulsa-

da per un grup de familiars 
i cuidadors de persones amb 
malalties mentals. Amb 53 
socis, es centra en el suport, 
assessorament i informació 
per combatre la sobrecàrrega 
emocional, l’estigmatització i 

el risc d’exclusió. El 2003 va fundar el Club Social El Por-
xo, amb 70 usuaris, fer fomentar les relacions amb l’entorn 
social.

La Masia de la Guineueta
Associació de lleure nascuda el 1993 a 9 Barris (Barcelona) 
com a evolució de l’Esplai i el Casal de Joves, amb la voluntat 

de coordinar la tasca educati-
va i amb l’objectiu de recupe-
rar la Masia de Ca N’Ensenya, 
que va obrir 7 anys després 
completament rehabilitada. 
De propietat muni cipal, l’as-
sociació en té cedida la gestió 

i hi desenvolupa múltiples activitats, alternatives d’oci in-
fantil i juvenil –centre d’esplai i Casal de Joves–, així com el 
foment de l’enxarxament comunitari.
sites.google.com/site/lamasiadelaguineueta/home

Tamaia, dones contra la 
violència SCCL

Associació de dones professionals nascuda el 
1992 a Barcelona per donar suport a les do-
nes maltractades que el 2006 va constituir-se 
en cooperativa de treball. Pionera en la sensi-
bilització i visibilització social de la violència 
masclista i familiar, la cooperativa es dedica 
a la prevenció i tractament de la violència se-

xista i al seguiment i suport a les dones procedents de cases 
d’acollida. Està relacionada amb Ca la Dona, el moviment 
feminista i el teixit social.
tamaiaviuresenseviolencia.blogspot.com

El Timbal SCCL
Amb 41 anys d’experiència acumulada i més de 11.000 
alumnes, el Centre de Formació i Creació Escènica El Tim-

bal és una escola d’actors i creadors 
–fundada per Anton Font Bernadet, im-
pulsor d’Els Joglars– que va esdevenir 
cooperativa de treball l’any passat. Amb 

seu a Barcelona i 4 socis, té per objecte social el foment, la 
difusió i la projecció social de les arts escèniques.
www.eltimbal.org

El Tatanet
Associació per a la Criança Comparti-
da, sense ànim de lucre i fundada el 
2008, que va ser esperonada per un 
grup de pares i mares disconformes 
amb el model educatiu actual i que 
anhelaven un model educatiu com-
partit. Amb seu al barri de Sants de 
Barcelona, sis famílies ja s’impliquen activament en la res-
ponsabilitat de l’educació dels seus fills (entre 2 i 6 anys), 
amb suport professional. És membre de la Xarxa d’Educació 
Lliure (XELL) i està interrelacionada amb el teixit santsenc.
eltatanet.blogspot.es

Col·lectiu Maloka Colòmbia
Comitè de solidaritat amb Colòmbia, arrelat a Barcelona 
i nascut el 1998, centrat en la denúncia de les violacions 

dels drets humans i en 
l’organització de brigades 
solidàries a través de l’IPO 
(International Peace Ob-

servatory). Integrat per persones colombianes i catalanes 
és una associació sense ànim de lucre que centra la seva 
tasca primordial en la solidaritat amb els moviments soci-
als colombians i amb col·lectius de dones immigrades, com 
ara Mujeres Pa’lante. Està format per 34 socis i sòcies i 9 
persones treballadores.
www.colectivomaloka.org

Roba Amiga SCCL
Cooperativa de serveis nascuda el 2006 arran del Programa 
Roba Amiga per a la reutilització de roba en bon estat i 

la inserció sociolaboral de 
persones amb dificultats 
especials. Integrada per 
cinc empreses d’inserció  

–Formació i Treball, Solidança i ADAD L’Encant (sòcies de 
coop57) i Recibaix i Troballes– són la referència nacional 
en la gestió del residu tèxtil des de l’economia social. Amb 
seu social a Sant Adrià del Besós, ocupa 100 persones, un 
60% de les quals en procés d’inserció. És membre de FEICAT 
(Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) i Servicoop 
(Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de 
Transportistes de Catalunya).
ca.robaamiga.cat

Copertext SCCL
Cooperativa de treball nascuda 
el 2008 arran de la fallida d’una 
empresa del sector tèxtil –‘Las 
100.000 camisas’- d’on prove-
nen els quatre socis actuals. 
Gestiona tres botigues a Saba-
dell, Mollet del Vallès i Lleida; 
ha mantingut els llocs de treball 
i ha impulsat una sortida coo-
perativa a la crisi del comerç de 
barri i proximitat. És membre 
de la FCTC (Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya).

Catalunya
2n semestre 2010

NOVES ENTITATS SÒCIES
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Fundació CONFAVC
Fundació impulsada el 2006 per la Confederació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes de Catalunya que té el seu origen en 

el Centre d’Estudis i Recursos 
Veïnals nascut el 1998. Com 
a eina del moviment veïnal, 
el seu objecte social és donar 
servei a les AAVV. Amb seu a 
Barcelona, fomenta estudis i 
investigacions, elabora políti-
ques socials per a la millora 
de les condicions de vida als 

barris, dinamitza debats, trobades i iniciatives i promou ini-
ciatives per enfortir la democràcia ciutadana.
www.fundacioconfavc.cat

Ateneu Popular Rocaus
Ateneu impulsat per un grup 
de joves de Sallent (Bages) per 
fomentar l’intercanvi d’idees 
i d’experiències col·lectives i 
potenciar el compromís amb 
l’entorn, la creació artística i 

l’estima pel patrimoni, amb l’objectiu que Sallent esdevingui 
un poble socialment actiu i culturalment més ric. Format per 
60 socis, va obrir portes el passat 11 de setembre.
www.ateneurocaus.cat

Associació Girola-Cramp
Associació que dinamitza un Centre de Recursos amb Pares 
i Mares per donar assessorament i orientació respecte l’edu-
cació de filles i fills en l’actual context social canviant i de 
desigualtats creixents. Amb seu a Salt (Gironès), dóna servei 
a 35 municipis de les comarques gironines, està conformat 
per 7 persones i atén anualment 500 famílies.

Tres Branques SCCL
Cooperativa de treball, in-
tegrada per cinc persones, 
constituïda el 2006 per ges-
tionar el teatre municipal de 
Berga i que ha recuperat i 
vitalitzat la gestió cultural a 
la comarca. També dona ser-
veis d’assessorament cultural 

a d’altres municipis, en base a un model d’autogestió de-
mocràtica, de promoció de la cultura i de dinamització de 
l’economia cooperativa.
www.tresbranques.cat

Productes i Serveis  
de la Vall SCCL
Cooperativa de serveis de nova constitució i integrada per 
diverses entitats i cooperatives de la Vall de Camprodon 

(Cuines de la Vall, Associació 
de Criadors d’Eugues de Mun-
tanya del Ripollès, Cooperati-
va Agrícola i Ramadera de 
Molló i l’Agrupació de Defen-
sa Forestal) que van decidir 
unir-se i associar-se coopera-

tivament per a una millor gestió i projecció socioeconòmica 
de l’economia local.

ACAF. Associació per les 
Comunitats Autofinançades

Associació que recupera les experiències de 
banca comunal i suport mutu de l’Amèrica Lla-
tina a casa nostra a través de les anomenades 
Comunitats Autofinançades. Amb seu a Barce-
lona, contribueix al desenvolupament humà i 
econòmic de persones amb escassos recursos, 
especialment les nouvingudes, creant estructu-

res d’autofinançament autogestionades.
www.comunidadescaf.org

Fundació Iniciatives 
Solidàries
Fundació impulsada per l’associació del mateix nom –sòcia 
de Coop57–, que va néixer als anys 80 i es va professio-

nalitzar el 1995. Pro-
mou l’acolliment i la 
reinserció de tots els col-
lectius en risc d’exclusió 

(menors, persones immigrades, persones preses, drogode-
pendents en fase de rehabilitació, discapacitats i sectors 
empobrits). Actua fonamentalment en l’àmbit d’habitatge i 
treball i disposa de centres a Castelldefels (Baix Llobregat) i 
Barberà (Vallès Occidental). Ha impulsat l’empresa d’inser-
ció Recursos Solidaris, dóna feina a 32 persones i compta 
amb 58 voluntaris.
www.iniciatives.org

Fundació Aureli M. Escarré 
pels Drets Col·lectius  
dels Pobles
Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles 
de l’històric CIEMEN (Centre Internacional 
Escarré per a les Minories Ètniques i les Na-
cions), nascut el 1974 i que promou el co-
neixement i reconeixement dels drets dels 
pobles, participa amplament del moviment 
altermundista i fomenta diverses línies de recerca.
www.ciemen.cat

EI Foresterra SCCL
Cooperativa de treball de recent creació, integrada per tres 
persones amb llarga experiència en activitats de recupera-
ció del patrimoni natural i agrícola de l’Alt Empordà. Amb 
seu a Vilajuïga, vehicula plans d’inserció sociolaboral i està 
estretament vinculada a Via Pirena (24 socis i 300 simpa-
titzants), entitat que promou el territori i el turisme útil, 
respectuós i no agressiu.

Llar de persones sordes 
de Badalona
Entitat sense afany de lucre nascuda el 1974 a Badalona i 
integrada per 110 persones sòcies. Promou activitats cultu-
rals, lúdiques, esportives i formatives, així com la defensa 
i promoció dels drets de les persones sordes, vetllant per 
la plena integració. També impulsa l’associacionisme i la 
formació ocupacional i té previst esdevenir cooperativa.
www.llarsordbadalona.org
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Andalusia (7)

 ❚ Catalina Olivares Galván/
Fernando Jiménez

 ❚ Carlos Aparicio Roso
 ❚ Francisco José Velázquez 
Jordán

 ❚ Juan Luis Valle Collantes
 ❚ Mónica Toledo Martín
 ❚ Cristina Fernández Orellana
 ❚ Domingo Clemente Cruz 

Aragó (14)

 ❚ Miguel Ángel Cortés Rubio
 ❚ David Olmo Nadal
 ❚ Francisco José Garayoa de 
Marcos

 ❚ Manuel Gracia Portero
 ❚ Mercedes Tolón Lahoz
 ❚ Elisa Esteban Tolon/Efrain 
Soteras Sanche

 ❚ Teresa Navarro López
 ❚ Vanessa Teban Ponce
 ❚ Beatriz Zamorano Arantegui 
i Sergio Palao

 ❚ Ana Belén Mota
 ❚ Antonio-Eloy Gascón Bosque
 ❚ José Miguel Gil Pablo
 ❚ Mª Pilar Benito Bergés
 ❚ Emilio José Ortín Felipe 

Galícia (12)

 ❚ Vicente Vázquez Freire
 ❚ Manuel Rivera Iglesias
 ❚ Roberto Andrés Sanmartín
 ❚ Eva María Seoane Martino
 ❚ Candido Martínez Abadín
 ❚ Xose Manuel Carril Vazquez
 ❚ Antonio Villarino Rego
 ❚ Xulio López Pérez
 ❚ José Ignacio Jorganes 
Echezarreta

 ❚ Roi Seoage Mourino
 ❚ Mónica Amado Branco
 ❚ Berta Lema Añón

Madrid (10)

 ❚ Marta Suárez Casado
 ❚ Roberto García Vega
 ❚ Maria Isabel Llorente Ortiz
 ❚ Aquilino Miguélez López
 ❚ María González Loma/ 
Carmen González Bello

 ❚ Francisco Cimas Esteban
 ❚ Adrian Daniel Battaglia Díaz
 ❚ Miguel Ángel González Floro
 ❚ Mercedes López Lamelas
 ❚ Sílvia López Gil

2n SEMESTRE 2010
Nous socis i sòcies col·laboradors

Fundació Escolta   
Josep Carol

Organització no lucrativa de ca-
ràcter socioeducatiu nascuda el 
1997 a impuls d’Escoltes Catalans 
per reforçar els serveis educatius i 

de lleure i ampliar el suport al moviment escoltista català. 
Amb seu a Barcelona, hi treballen 80 persones i és membre 
de la Xarxa de Custòdia del Territori, del CNJC (Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya) i el CJB (Consell de la Jo-
ventut de Barcelona), així com de la Taula del Tercer Sector.
www.josepcarol.org

FaPaC
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya és una històrica associació de referència, nas-

cuda el 1975, i que aplega i 
coordina l’acció de les Asso-
ciacions de Mares i Pares de 

Catalunya (AMPA) per reforçar una educació pública de 
qualitat, catalana, laica, gratuïta, equitativa i democràti-
ca. Està integrada per 1.980 AMPA d’arreu del territori que 
aglutinen 1.500 escoles, 250 instituts, 100 escoles bressol i 
escoles d’educació especial.
www.fapac.cat

Genera
Entitat barcelonina nascuda el 
2003 i impulsada per un grup de 
dones que treballen en diferents 
realitats vinculades amb les tre-
balladores sexuals i l’àmbit de la 
prostitució, des d’una perspectiva 
de gènere. Treballen en tres eixos 
d’acció: assessorament, treball 

comunitari i incidència política per exigir drets i millorar 
qualitat de vida, bandejant estigmes socials. Han arribat a 
prop de 2.000 dones i treballen en diverses plataformes so-
cials: Plataforma Treball Social i Convivència, Plataforma 
pels drets de les persones treballadores del sexe o la Xarxa 
Comunitària contra el VIH/SIDA.
www.genera.org.es

Alea Entertainment SCCL
Cooperativa de serveis 
de novíssima creació 
que aplega tres botigues 
especialitzades en jocs 
de rol i jocs de taula, que 
es van unir per afrontar 
les dificultats del sector i 
promoure la supervivència del teixit comercial local. Aplega 
tres botigues de Mataró, El Prat de Llobregat i Granollers 
que han esdevingut ludoteques socials i punts de trobada. 
És membre de Servicoop.
www.taikocomics.com

Coopintegradors SCCL
Cooperativa de treball impulsada el març de 2010 per la 
Fundació GIMM (Grup d’Invàlids de Mataró i Maresme) i 

l’Associació GIMM, sòcia 
de Coop57, que reu-
neix 720 associats. For-
mada per quatre sòcies 

treballadores, la finalitat és dotar d’agilitat i iniciativa el su-
port polivalent a les persones discapacitades: atenció social, 
integració laboral, habitatge, accessibilitat i sensibilització.
coopintegradorssccl.blogspot.com

Llibreria Associativa Sahiri
Associació cultural, nas-
cuda el 2003 a València, 
que aplega quatre socis 
provinents de diferents 
col·lectius implicats en 
els moviments socials al-
ternatius, la crítica social 
i la cultura llibertària. 
Autogestiona la llibre-
ria Sahiri, que és alhora 
teteria-menjador i punt 
de trobada social arrelat al barri del Carme. Implicada en 
el teixit local, ha impulsat l’editorial Burbuja i compta amb 
250 persones associades.
www.sahiri.com
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 ❚ Jordi Ortiz Gil
 ❚ Matthias Krüger
 ❚ Manuel Maria Happe
 ❚ Skincure, S.L.
 ❚ Sílvia Martínez Jimeno
 ❚ Sandra Sánchez Ariete
 ❚ Laura Solà Martínez
 ❚ Teresa de Fortuny 
Puig-Cisa

 ❚ Xavier Bohigas Janoher
 ❚ Carles Masià Serra
 ❚ Ma. del Mar Albà Soler
 ❚ Mateo Adrian Amatria 
Ortega

 ❚ Mònica Diaz Von Der 
Fecht

 ❚ Josep Maria Monferrer 
Celades

 ❚ Carla d’Arnaude del 
Castillo

 ❚ Maria Àngels de Miquel

 ❚ Miquel Gené Molins
 ❚ Cooperativa Mujeres 
P’alante

 ❚ Ma. José Rosario 
Coma Menéndez

 ❚ Martí Miquel i Méndez
 ❚ Federico Solano Díaz
 ❚ Xavier Torrents i 
Ludewig

 ❚ Oriol de Quadras 
Sherdel

 ❚ Francisco Javier Toret 
Medina

 ❚ Judith Burrull i Mestres
 ❚ Marco Antonio Gordillo 
Rojas

 ❚ Benigno Martínez / 
Josefa Martínez

 ❚ Jesús Floro González
 ❚ Ramon Vidal Miras
 ❚ Ma. José Ramos Vidal

 ❚ José Manuel Fernán-
dez Pastor

 ❚ Gabriel Liesa Vivan-
cos/Ma. del Mar Alcalá

 ❚ Carles Fernández Julià
 ❚ Antoni Arrufat González
 ❚ Mireia Mas Giménez
 ❚ Dinora Velasco Ortiz
 ❚ Xavier Urbano i Yuste
 ❚ Marius Lleixà Cebrián
 ❚ Alexandre Duran Grant
 ❚ Creu Magarzo Campo
 ❚ Alfredo Cuevas Diarte
 ❚ Maria Eva Fernández 
Lamelas

 ❚ Marta Ayala Rovira
 ❚ Adrià Crespo Ortiz
 ❚ Ass. La Pinya Pedago-
gia Compartida

 ❚ Raül Beltran Benages
 ❚ Enric Solà Munarriz

 ❚ José Fernando Mota 
Muñoz

 ❚ Ma. Encarnación Navar-
ro G./Miquel-A Faura

 ❚ Josep Pitarque / 
Elvira Ruiz

 ❚ Judit Font Redolad
 ❚ Carme Colomer 
Marcet

 ❚ Ma. del Mar Albà i 
Soler/Laura Colosci

 ❚ Xavier Gusi Ventura
 ❚ Joan Puente Massip
 ❚ Mireia Grazalema Gil 
Seguí

 ❚ Laura Ganzer Justicia
 ❚ Christian Giménez 
Márquez

 ❚ Diego Tascón Tello
 ❚ Clara Foz Altarriba
 ❚ Grego Contreras Pérez

 ❚ Susana Molina Ramí-
rez/Andrés Santos 
Molin

 ❚ Juan Carlos Devis 
Ortega

 ❚ Miren Etxezarreta/
José Iglesias

 ❚ Ricardo Blanco Blanco
 ❚ David Rossel Ortega
 ❚ Esther Vilarnau Reig
 ❚ César Caparrós Lara
 ❚ Javier Hernández 
Rodríguez

 ❚ Jordi Vieco Sánchez

Catalunya (70)

Durant el segon semestre de 2010, 
Coop57-Galiza ha agafat ritme i ha 
aprovat set operacions, dos préstecs a 
llarg termini i cinc avançaments de sub-
vencions, d’un total de nou operacions 
des que va començar a caminar l’any 
2009. El primer préstec a llarg termini, 
per un valor de 36.000 euros a 5 anys, 
va ser per a la cooperativa Andaina, que 
gestiona el seu propi centre educatiu: 
el préstec finança inversions en instal-
lacions, en equipaments informàtics i 
en projecte web. La segona operació a 
llarg termini va ser per a la cooperativa 
Ardora, per un valor de 30.000 euros a 5 
anys. Reconeguda com a millor projecte 
cooperatiu de l’any 2007 pel Consell Ga-
llec de Cooperatives, l’operació refinan-
ça operacions creditícies anteriors per 
al funcionament ordinari de l’entitat, 
dedicada a l’assessorament ambiental 
i la prevenció de riscos laborals, entre 
d’altres.

Cinc avançaments de 
subvencions
Les cinc operacions restants són avan-
çaments de subvencions pendents de 
cobrar. La primera, per un valor de 
18.000 euros, a favor de la UCETAG, la 
unió gallega de cooperatives d’ensenya-
ment, i orientada a finançar plans de 
formació de la Conselleria de Treball. 
UCETAG també va rebre 24.000 euros 
per al Programa “Cantar i cooperar”, 
una guia didàctica per al tercer cicle de 
primària finançat també per la Conse-

lleria de Treball. El tercer préstec, a fa-
vor de la cooperativa Intergal, fou per 
valor de 11.000 euros i va finançar els 
ajuts pendents per a la contractació in-
definida de persones aturades de més de 
45 anys. Sinerxia, la federació de coope-
ratives gallegues, va rebre 20.000 euros 
en el marc del conveni de col·laboració 
signat amb la Conselleria de Treball de 
la Xunta de Galiza. Finalment, es van 
avançar 21.000 euros a Cidadania Rede 
de Aplicacions Sociais pels estudis, entre 
d’altres, sobre I+D+i en el cooperativis-
me gallec, cofinançades per la Xunta 
de Galícia. Coop57-Galiza, amb poc 
més d’un any de vida, està integrada per 
20 entitats i 66 persones.

Els darrers mesos, la secció gallega ha 
participat en nombrosos activitats so-
cials com la Fira de Productes Artesa-
nals i Ecològics de Burela, el Seminari 

sobre Finançament Ètic i Solidari de 
Base Cooperativa a El Ferrol, la presen-
tació del grup local d’ATTAC a Chantada 
o la Jornada de Divulgació Cooperativa 
a Marín. El novembre, entitats i socis de 
Coop57 van prendre part activa en la 
Jornada d’Intercooperació a través de 
mercats d’Economia Social i Solidària, 
organitzades a Pontevedra en el marc 
d’un programa plurianual impulsat 
per les federacions Sinerxia, Ugacota 
i Ucetag. La secció gallega també ha 
redoblat esforços per donar un nou 
impuls a la xarxa REAS 
a Galiza. A més, a nivell 
intern, ha impulsat un 
procés d’avaluació social 
de les entitats sòcies de 
Coop57.

COOP57-GALÍCIA
Set operacions aprovades
per valor de 160.000 €

Burela.

Seminari sobre Finançament Ètic a El Ferrol
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COOP57-ANDALUSIA

Coop57-Madrid va aprovar una nova 
operació per valor de 7.920 euros a fa-
vor d’Altekio, Iniciativas hacia la Soste-
nibilidad S. Coop Mad. per finançar la 
investigació per a la implantació del 
Mercat Social de Madrid, subvencionat 
per la Conselleria d’Ocupació i Dona 
de la Comunitat de Madrid. A més, 
entre l’11 i el 14 de novembre passat, 
Coop57-Madrid va participar activa-
ment en la “V Fira de Comerç Just de 
Castella-La Manxa” celebrada a Toledo 
amb estand propi. Durant els darrers sis 
mesos cinc noves entitats s’han associat 
a Coop57-Madrid:

Asociación  
Punto y Coma
Associació editora 
del quinzenal Dia
gonal, un mitjà 
social d’informació i 
actualitat, investiga-
ció i anàlisi que neix 
en el si dels movi-
ments socials i que ha bastit una pro-
posta comunicativa alternativa, seriosa 
i de qualitat.
www.periodicodiagonal.com

Katal I+D+i S. Coop. Mad.

Cooperativa de tre-
ball implicada en la 
transformació social 
mitjançant el dis-
seny de programes 
d’investigació. Amb 
caràcter innovador i amb experiència 
en la formació, fomenta eines i sistemes 
d’utilitat per a l’entorn laboral i la vida 
quotidiana.
www.cooperativakatal.org

Cinc noves entitats sòcies i quatre 
operacions per valor de 94.819 €
Durant els darrers sis mesos, Coop57-Andalusia ha apro-
vat quatre noves operacions de finançament. La primera, per 
un import de 41.219,84 euros a 7 anys a favor de la llibreria 
gaditana La Clandestina per finançar les obres d’adequació i 
reforma del local necessàries per posar en marxa el projecte. 
La Clandestina va obrir les seves portes el passat desembre.

El segon préstec va ser rebut per CALESUR (Centro de Aseso-
ría Legal y Estudios Económicos del Sur), per un import de 
18.000 euros a 5 anys amb la finalitat de finançar l’adqui-
sició d’un nou local social. La tercera operació, per valor de 

18.600 euros, anticipa quatre subvencions rebudes per Eco-
Unión de diverses administracions públiques per implementar 
el programa ‘Global Ecoforum 2010’. Finalment, la darrera 
operació és a favor de la cooperativa Mouzone, per un valor de 
17.000 euros, en l’obertura d’una línia de circulant disponible 
per als propers tres anys.

D’altra banda, cal destacar la participació de Rafael Ramírez i Luis 
Ocaña, en nom de Coop57, en les jornades “Voluntariat, Finances 
Alternatives i Inclusió Social”, organitzades l’1 de desembre a Méri-
da (Extremadura) per l’associació Banca Alternativa.

Cinc noves entitats s’associen a la secció madrilenya

NOVES ENTITATS SÒCIES
Llibreria Atrapasueños
Projecte cooperatiu sociocultural conformat actualment per 
56 socis. Constituït recentment com a cooperativa de consu-

midors i usuaris, va néixer el 
passat 1r de maig projectant 
deu anys d’experiència prèvia 

de l’Associació Cultural Atrapando los Sueños, que desenvolu-
pa tasques d’editorial, llibreria i distribuïdora informal.
atrapasuenos.wordpress.com

Associació Aula Co-Educativa
Associació educativa i cultural sense 
ànim de lucre, amb seu a Plasència 
(Càceres), compromesa en la defensa 
i protecció del joc per a tots els nens i 
nenes. Impulsa l’innovador Ludobus, 
una ludoteca mòbil que recorre el 
territori per fer arribar el joc a tots 

els pobles, barris i racons, escoles, casals d’avis i associacions.
www.ludobus.es

Eco-Unión
Associació de Professors per al Medi Am-
bient, és una entitat mediambiental sen-
se ànim de lucre que agrupa professio-
nals de diverses disciplines units per una consciència comuna 
al servei del desenvolupament sostenible. Fundada l’any 2005, 
impulsa la promoció social i el foment de valors ambientals 
en tots els àmbits. www.eco-union.org

Mouzone S. Coop. And. 
Cooperativa de treball dedicada a la progra-
mació i el disseny, integrada per professionals 
del sector de la comunicació que, a més d’ofe-
rir solucions, genera oportunitats, i treballa 
en formats multiplataforma (web, imatge, 
vídeo, aplicacions). www.mouzone.com

La Clandestina
Novíssim projecte de llibreria-cafè al cor de la 
ciutat de Cadis que és alhora llibreteria, espai 
cultural i punt de trobada i intercanvi. Espe-
cialitzat en editorials alternatives de temàtica 
social, disposa de seccions de literatura infan-
til i juvenil, còmics, poesia, assaig i narrativa. 
La Clandestina és també biblioteca social i programa periòdi-
cament activitats culturals. www.la-clandestina.com
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Durant els darrers sis mesos de l’any, la secció aragonesa de 
Coop57 –integrada per 39 entitats i 230 persones sòcies– 
va aprovar vuit operacions de préstec. El juliol es va conce-
dir un préstec de 45.000 euros a l’associació d’intervenció 
socioeducativa El Trébol per finançar les factures emeses a 
l’Ajuntament de Saragossa corresponents al programa de 
desenvolupament d’activitats de temps lliure en el barri de 
Torrero. El setembre, per valor de 65.000 euros a 5 anys, es 
va aprovar un crèdit al Grup La Veloz Cooperativa per cobrir 
les diferències entre pagaments i cobraments de les activitats 
comercials de la cooperativa.

Durant l’octubre es van aprovar dos avança-
ments de subvencions. El primer a l’ASAPA (Aso-
ciación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas 
en Aragón), per un import de 22.450 euros en 
relació als programes subvencionats per l’Insti-
tut Aragonès d’Ocupació del Govern autonòmic. 
La segona, per un valor de 18.000 euros a favor 
de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria 
de l’Aragó) per avançar la subvenció atorgada per 
l’Ajuntament de Saragossa per fomentar accions de 
promoció del mercat social.

El desembre, finalment, es van aprovar dues opera-
cions més. Un endossament de factures per un valor 

de 25.000 euros 
a favor de la co-
operativa Tiebel, corres-
ponents a la prestació de 
serveis a l’ajuntament de 
Saragossa en el programa 
“Orientació, tutorització 
i intermediació laboral i 
empresarial per a dones 

amb dificultats”. Per la seva banda, l’activa Comisión Ciuda-
dana Antisida va rebre 55.000 euros com a avançament de 
la subvenció atorgada pel Govern de l’Aragó al programa de 
promoció de la salut i prevenció del VIH/SIDA 2010.

A més a més, durant aquests sis mesos s’ha concedit finan-
çament de circulant, per valor total de 35.000 €, a la coope-

rativa d’acompanyament terapèutic 2a Vía y a la cooperativa 
Girasolar.

Comissió i acció social
Cal destacar que la Comissió Social de Coop57-Aragó va 
engegar, en el marc del Pla de Treball 2010, una profunda re-
visió de les entitats sòcies de la secció amb un doble objectiu: 
actualitzar i conèixer la radiografia del teixit social i produc-
tiu que conforma la cooperativa, revisar el compromís ètic i 

social i alhora fomentar Coop57 
entre tots els associats, així com 
sistematitzar les experiències acu-
mulades per salvaguardar la me-
mòria de Coop57.

Durant el darrer semestre de 
2010 Coop57 va participar, en-
tre d’altres, a les jornades sobre 
Banca Alternativa celebrades a 
Osca el 12 de desembre al Museu 
Pedagògic de la Ciutat: Javier 
Ortega va prendre part a la xer-
rada organitzada per Mirando 
al Sur en el marc de les Jorna-
des ‘Consumeix sa, consumeix 
proper”. 

A més, el setembre, co-
incidint amb la Vaga Ge-
neral, la secció aragonesa 
va participar a diferents 
entrevistes de ràdios lliu-
res i comunitàries de Sa-
ragossa; el novembre va 
protagonitzar un repor-
tatge sobre alternatives a 
la crisi d’Aragón TV i el 
desembre El Periódico 
de Aragón li va dedicar 
el reportatge “Préstamos 
de carne y hueso”.

COOP57-ARAGÓ

COOP57-MADRID
Yerel S. Coop. Mad.

“Yerel”, en la variant 
caló del romaní, sig-
nifica transformar. 
La cooperativa està 
formada per un grup 
de professionals in-

terdisciplinar que intervenen en el de-
senvolupament comunitari des de l’edu-
cació, la psicologia o el treball social.
www.yerel.es

Dabne, Tecnologías 
de la información  
S. Coop Mad.

Cooperativa de treball associat constituï-
da el 2005 i dedicada a les tecnologies de 
la informació en 
base al software 
lliure. Especialit-
zada en disseny i 
eines per a la web, fomenta la integra-
ció de les tecnologies en àmbits socials i 
educatius i ofereix formació, consultoria 
i migració a software lliure.
www.dabne.net

Associació A la Verita
Associació en constitució que es defi-
neix com a pacífica, llibertària, auto-
gestionària, igualitària i respectuosa 
amb l’entorn social i ambiental i l’au-
tonomia personal. Fomenta projectes 
d’educació i formació, de reciclatge i 
recuperació en l’àmbit agroalimentari.

Cinc noves entitats s’associen a la secció madrilenya

Vuit nous préstecs per valor de
265.450 € marquen el darrer semestre
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Apertura al público de stand de entidades
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Actuación de Daniel Rabanaque

Recital poético y maestro de ceremonias

� � �� ��������������
Actuación de Lü de Lürdes

Cuentos encajados  (Cuentacuentos infantiles)

���� ��������������� 
A cargo del grupo de autoempleo

de la Red de apoyo a sin papeles

����� �������������������
Actuación del grupo Callejeatro

La Gran Familia Cataplín

(Pasacalles infantil participativo, espectáculo familiar)

����� ������
Actuación del grupo de teatro Los Mancusos 

El humor de Los Mancusos

(Sketches humorísticos para todos los públicos)

���� ���������
• Bigmon (Soul desde Senegal)

• Jacaré Jack (Hard rock)

• La Royal Spirografic Society

(Funk-Soul Instrumental y bien rápido)

• KBKS (Punkrock)
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ETCS SCCL   40.000 a 60 mesos 

P527 Cooperativa de treball de Barce-
lona integrada per persones provinents de 
la docència, la intervenció comunitària 
i la investigació social i abocada a la re-
cerca i l’assessorament social. El préstec 
finança el funcionament ordinari de la cooperativa.

Roba Amiga SCCL  50.000 a 60 mesos   

P530 Cooperativa de treball nascuda el 
2006 del Programa Roba Amiga i integra-
da per cinc empreses d’inserció. El préstec 
finança itineraris d’inserció i projectes en 
matèria de residus.

Teteria Malea SCCL   18.000 a 36 mesos 

P535 Cooperativa de treball constituïda el 2004 a Sants. Re-
genta una teteria autogestionada per joves vinculats al teixit 
social i als moviments alternatius i assemblearis del barri. El 
préstec finança noves inversions per replantejar i ampliar l’ac-
tivitat de la cooperativa.

Fundació Aureli M. Escarré pels Drets   
Col·lectius dels Pobles   150.000 a 72 mesos 

P541 Fundació pels Drets Col·lectius dels 
Pobles de l’històric Ciemen (Centre Interna-
cional Escarré per a les Minories Ètniques i 
les Nacions), nascut el 1974 i que promou el 
coneixement i reconeixement dels drets dels 
pobles, participa amplament del moviment 
altermundista i fomenta diverses línies de recerca. El préstec 
finança les obres d’adequació i remodelació de la seva seu so-
cial a Barcelona.

El Tatanet   3.000 a 24 mesos 

P542 Associació per a la Criança Compar-
tida, amb seu al barri de Sants a Barcelona, 
dedicada a la promoció d’un model educatiu 
compartit. El préstec finança el traspàs a un 
nou local al carrer Almeria de Barcelona. 

Fundació Sigea   7.210,42 a 24 mesos 

P547 Fundació d’educació ambiental adreçada al món 
educatiu dels municipis del Baix Llobregat, a través de tallers, 
programes i jornades acordats amb els centres escolars i els 
municipis, amb prop de 40.000 alumnes. El préstec finança 
l’amortització d’operacions anteriors i el funcionament ordi-
nari de l’entitat.

Copertex SCCL   12.000 a 24 mesos 

P551 Cooperativa de treball que gestiona tres botigues de 
roba a Sabadell, Mollet del Vallès i Lleida. L’operació finança 
la compra de mercaderies i el funcionament quotidià de la 
cooperativa.

El Timbal SCCL   30.000 a 60 mesos 

P558 Escola d’actors i creadors esdevinguda cooperativa 
l’any passat, amb 41 anys d’experiència acumulada i més de 
11.000 alumnes. L’operació finança el traspàs d’actius i pas-
sius a la cooperativa.

Fundació Els Tres Turons   60.000 a 60 mesos 

P492 Fundació privada dedicada a l’aten-
ció de persones amb malalties mentals des 
d’una vessant social, inclusiva i comunitària. 
Es finança, anticipadament, l’amortització 
d’una hipoteca subscrita amb Triodos Bank per finançar la 
compra d’un local per dur a terme tallers de formació.

CDIAP Sant Andreu SCCL  35.000 a 60 mesos 

P493 Cooperativa de treball que gestiona el Centre de De-
senvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Andreu de la 
Barca. El préstec finança les obres d’adequació i ampliació del 
local al carrer Doctor Vila per prestar serveis d’atenció prime-
renca a la comarca del Baix Llobregat.

OPS, Factoria de Serveis SCCL  30.000 a 36 mesos 
Pr495 Cooperativa de treball nascuda d’un projecte d’auto-
ocupació el 1992 i dedicada a la formació, l’assessorament i la 
consultoria especialitzada en l’Administració pública. El prés-
tec finança les activitats ordinàries pròpies de la cooperativa.

Frescoop SCCL  200.000 a 46 mesos 

P500 Cooperativa mixta de treball i consum implicada en 
la lluita contra l’exclusió social i amb seu al Prat de Llobregat. 

Es dedica a la compra, producció i distribu-
ció de productes frescos. El préstec finança 
les inversions al projecte “Cuines del Bages”, 

que consisteix en la gestió de 20 menjadors escolars de dife-
rents poblacions de la comarca.

Ass. Dr. Francesc Tosquelles  39.900 a 58 mesos 

P509 Associació de familiars de persones amb malalties 
mentals. El préstec finança les obres de reforma i adequació 
del nou local social ubicat al carrer de Mare Moles de Reus.

La Ciutat Invisible SCCL  17.000 a 48 mesos 

P525 Cooperativa de treball santsenca 
que és alhora llibreria i editorial, dedica-
da a la recerca històrica dels moviments 
socials i amb una ampla activitat en l’es-
tampació tèxtil. El préstec finança les obres d’adequació d’un 
nou local, l’edició de nous llibres i la remodelació de les àrees 
de treball.

Casal dels Infants per   
a l’Acció Social als Barris   120.000 a 60 mesos 

P526 Històric Casal d’Infants del Raval, nascut el 1983 sota 
l’impuls del moviment veïnal per lluitar contra l’exclusió i 
que dóna resposta a les situacions de necessitat dels infants i 
joves que habiten en barris vulnerables. El préstec finança les 
obres d’adequació d’un nou local al carrer de Santa Amàlia 
de Barcelona.

Préstecs a llarg termini

TOTAL
1.327.311,83 € 

PRÉSTECS CONCEDITS CATALUNYA
2n SEMESTRE 2010
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Sida Studi   50.000 a 8 mesos 

P506 ONG nascuda a Barcelona el 1987, 
integrada i arrelada al barri del Raval, que 
treballa en la capacitació de persones per 
prevenir el VIH/Sida. El préstec finança el 
funcionament ordinari de l’entitat.

Esportistes Solidaris   37.800 a 11 mesos 

P511 Associació sense ànim de lucre 
que promou la pràctica esportiva com a 
dinàmica de millora de la salut física i psí-
quica de les persones empobrides i en risc 

d’exclusió social. L’operació finança el programa d’acció a les 
presons de Girona i Figueres.
 

Albera SCCL   100.000 a 11 mesos 

P513 Cooperativa de tre-
ball de Badalona dedicada a 
la fusteria. El préstec finança 
la compra de material i la fa-
bricació d’elements de fusta 
per equipar 16 escoles bressol 
municipals de diferents mu-
nicipis de Catalunya (13) i de 
les Illes Balears (3), adjudicades per concurs públic. 

Semahia | Agrupa’t  11.000 a 11 mesos   

P517 L’Agrupació de Per-
sones entorn les Adicions als 
Tòxics (AGRUPA’T) és una 
associació nascuda a Lleida 
l’any 2003 dedicada a l’àmbit 
de la salut comunitària i l’atenció a la drogodependència. El 
préstec finança la contractació d’un tècnic d’inserció.

Préstecs a curt termini

PRÉSTECS CONCEDITS CATALUNYA
2n SEMESTRE 2010

préstecs

Endossament de factures  228.000 €
 ❚ P498 Ex-Libris SCCL 10.000 € Llibres digitals Ed. Teide
 ❚ P502 ETCS SCCL 30.000 € Dinamització de la comunitat Inicia Treball | Generalitat de Catalunya
 ❚ P518 Reptes SCCL 18.000 € Continguts XTEC 2.0 Educació | Generalitat de Catalunya
 ❚ P524 Futur Just, EI 30.000 € Menús menjadors socials Ajuntament de Barcelona
 ❚ P532 Albera SCCL 30.000 € Equipament escoles bressol municipals Ajuntament Sencelles   
   i Vilafranca de Bonany (Balears)

 ❚ P552 EI Foresterra SCCL 90.000 € Restauracions i protecció ambiental Ajuntaments de l’Alt Empordà
 ❚ P554 AD’IS Iniciatives Socials 20.000 € Gestió del CRAE Centre l’Abril Acció Social | Generalitat Catalunya

Intercooperació    7.661,41 €
 ❚ P546 Arç SCCL > Albera SCCL  7.661,41 €  Pòlisses d’assegurances

A més a més, s’ha concedit finan-

çament de circulant, per un import 

total de 57.000 €, a les cooperatives 

Clic Traç, Datum, ComCom i M5 

Idees & Mercats, i s’ha finançat 

l’endossament de factures de la co-

operativa Entorn per un import de 

23.740 €.
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PRÉSTECS

Avançaments de    1.304.000 €
subvencions, convenis i factures
 ❚ P494 Desenvolupament Comunitari 60.000 Programes inserció sociolaboral Servei Ocupació Catalunya (SOC)
 ❚ P496 i 521 Fund. Pere Ardiaca 26.200  Programes diversos Diversos | Generalitat Catalunya
 ❚ P497 Futur Just EI 30.000 Contractació tècnics inserció Igualtat | Dpt. Treball 
 ❚ P499 Casal dels Infants 80.000 Accions als barris i inserció juvenil ACCD i SOC | Generalitat Catalunya
 ❚ P501 Acció Social Baris 100.000 Promoció dones indígenes Ajuntament Barcelona
 ❚ P503 i 523 Gestión Red 2002 103.500 Prevenció VIH/SIDA Ministeri de Sanitat
 ❚ P504 Sos Racisme Catalunya 20.000 Conveni de col·laboració Acció Ciutadana | Generalitat Cat.
 ❚ P505 Barnamil 7.000 Canvi climàtic i energies renovables Generalitat Catalunya i Aj. St. Cugat
 ❚ P507 ETCS SCCL 27.000 Plans locals inclusió social Serveis Socials | Generalitat
 ❚ P508 Ass. de Circ Rogelio Rivel 25.000 Tècniques de circ i espectacle Justícia Gen. Cat. | Obra Social La Caixa
 ❚ P510 Escola Sant Gervasi SCCL 50.000 Plans formatius Servei Ocupació Catalunya (SOC)
 ❚ P512 Atlàntida, Professionals Interculturalitat 7.000 Suport a persones migrants Acció Social | Generalitat Catalunya
 ❚ P515 APRISE 18.000 Plans d’ocupació Servei Ocupació Catalunya (SOC)
 ❚ P516 GIROLA-CRAMP 5.300 Serveis d’orientació familiar Diputació de Girona
 ❚ P519 L’Arada SCCL 25.000 ‘Dona i gent gran’ i ‘Actua2’ Servei Ocupació Catalunya (SOC)
 ❚ P520 Agrupa’t 25.000 Acollida, reforç integral Salut | Generalitat de Catalunya
 ❚ P522 Xarxa de Consum Solidari 30.000 UNORCAC i Equador Ajuntament de Barcelona
 ❚ P528 L’Olivera SCCL 60.000 Consolidació cooperativa DG Economia Cooperativa
 ❚ P529 Plataforma per la Llengua 100.000 Conveni promoció del català Diversos | Generalitat de Catalunya
 ❚ P531 REDS 18.500 Plans d’ocupació/Dones SOC | Diputació de Barcelona
 ❚ P533 i 553 RAI 35.000 Foment capacitació sociolaboral Diversos | Generalitat de Catalunya
 ❚ P534 Tres Branques SCCL 36.000 Consolidació de la cooperativa DG Economia Cooperativa
 ❚ P536 Desenvolup. Comunitari 30.000 Mediació conflictes a Guinea Unió Europea
 ❚ P537 Centre Dones Bonnemaison 15.500 Conveni de col·laboració Diputació de Barcelona
 ❚ P538 Fund. Iniciatives Solidàries 15.000 Pisos acollida menors no acomp. Serveis Socials | Aj. Barcelona
 ❚ P539 EICA Casc Antic 15.000 Impuls Pla d’Acollida 2010 Servei Ocupació Catalunya (SOC)
 ❚ P540 Col·lectiu Maloka Colòmbia 30.000 Diversos Sec. Joventut  Generalitat | Diputació de Barcelona
 ❚ P543 Prod. i Serveis de la Vall SCCL 28.000 Consolidació cooperativa Diputació Girona | DG Economia Coop.
 ❚ P544 Titània-Tascó SCCL 20.000 Consolidació de la cooperativa DG Economia Cooperativa
 ❚ P545 Tamaia SCCL 27.000 Programes contra la violència Institut Català de les Dones
 ❚ P548 Xarxa de Custòdia del Territori 60.000 Projecte pilot models custòdia Fundació Biodiversitat
 ❚ P550 Fundació CONFAVC 30.000 Formació de persones migrants Acció Social | Generalitat Cat.
 ❚ P555 La Ciutat Invisible SCCL 10.000 Foment de l’economia cooperativa DG Economia Cooperativa
 ❚ P556 GREC 20.000 Integració, igualtat, coeducació Diversos | Generalitat de Catalunya
 ❚ P557 ADEC-Etiquetatge en català 25.000 Edició del catàleg i altres Innovació | Generalitat de Catalunya
 ❚ P559 Plataforma Entitats Roquetes 40.000 Gestió Centre Cultural Ton i Guida Ajuntament de Barcelona
 ❚ P560 ACAF Comunitats Autofinançades  30.000 Conveni intervenció inclusió social Acció Ciutadana | Generalitat Cat.
 ❚ P561 GTT- Grupo Trabajo sobre VIH 20.000 Programa ‘Infovihtal’ Pla Nacional sobre la SIDA 
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ACCIONS
L’home amb
els peus a terra
22 de setembre • Col·lectiu Ronda • Barcelona

Organitzada pel CASAL, la Intersindical Al-
ternativa de Catalunya, el Col·lectiu Ronda 
i Coop57, es va presentar el llibre Diego 
Cañamero Valle. El hombre con los 
pies en la tierra, un llibre coordinat per 
Joaquin Recio de l’editorial andalusa Atra-
pasueños que repassa la trajectòria d’un dels 
jornalers andalusos que han posat cara, ulls i dignitat a la 
llarga lluita del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Economia cooperativa
23 de setembre • Aposta • Postgrau IGOP ECCOOP2010

Com ja és habitual, Coop57 
va tornar a participar en la 
quarta edició del postgrau 
d’Economia Cooperativa im-
pulsat per l’IGOP(UAB) i Apos-
ta, Escola de Cooperativisme. 
Raimon Gassiot, en nom de 
Coop57, va prendre part a la 
sessió, coordinada per Xavier 
Gallofré de Gedi, sobre ‘Dis-
senys organitzatius dins del co-
operativisme i característiques 
de la gestió cooperativa’.

Finançament cooperatiu 
en temps de crisi
Del 27 de setembre al 8 d’octubre, IMPEM, Mataró

6 d’octubre, Badalona

Promoguda per l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró (IM-
PEP), i emmarcada en el Pla de Dina-
mització per al Foment de l’Economia 
Cooperativa 2010-2013, Raimon 
Gassiot, per Coop57, va participar 
a la taula rodona “Vols descobrir no-
ves línies de finançament?”, al cos-
tat d’experiències com FETS, Fiare 
i Sicoop. Similar intervenció es va 
produir a Badalona, el 8 d’octubre 
al Centre Cívic de la Salut: organit-
zada per l’Ajuntament local sota el 
títol “Microjornada sobre Finança-
ment”, Ramon Pascual va presentar la ponèn-
cia “Coop57, una alternativa financera ètica i social davant 
la crisi”.

Cooperativisme agrari: 
de Brasil a Catalunya
18 d’octubre, Can Fulló, CASAL

En el marc d’una visita d’intercanvi d’experiències amb 
Cresol Central, organització de recursos financers de Rio 
Grande do Sul que dóna suport a l’agricultura familiar, el 
CASAL va organitzar una trobada a Can Fulló amb dos eixos: 
Agricultura familiar i cooperatives agràries (que va comptar 
amb la participació dels pagesos Pep Riera, Josep Pàmies i 
Jeromo Aguado) i una Taula de Finances, dinamitzada per 
Ramon Pascual (Coop57), Peru Sasia (Fiare) i Lluís 
Roig, membre històric del cooperativisme agrari.

Capitalisme,
una història d’amor
23 d’octubre, VI Mostra de Cinema pels Drets Humans, Gavà

Organitzada per les entitats locals i 
l’Ajuntament de Gavà amb l’objectiu 
d’actuar com a finestra de la situació 
dels drets humans al món i amb tres 
eixos de debat –pobresa, diversitat bio-
lògica i diversitat cultural– David Fer-
nàndez, per Coop57, va participar al 
diàleg posterior de la projecció de Ca
pitalismo, una historia d’amor, 
al costat de Javier Fernández, d’Eco-
consum, i les Comunitats Autofinança-
des (ACAF).  

Emprenedoria 
col·lectiva i singularitat
10-12 de novembre    
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya, Ara_coop

En el marc de les jornades 
d’Emprenedoria Cooperativa 
organitzades per Ara_coop, 
que acaba de complir el seu 5è 
aniversari, Coop57 va pren-
dre part a de la taula rodona “Experiències singulars del 
cooperativisme” amb Eva Martínez-Picó, directora-gerent 
de Productes i Serveis de la Vall SCCL, Raül Robert, de Sos-
tre Cívic, i Mercè Llauradó, d’Apindep Ronçana SCCL. Totes 
tes entitats són sòcies de Coop57. El debat va ser presentat 
i moderat per Mercè Fluvià, presidenta de la Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

Presentació / / / / / / / / / / / / / / / / / /  
Aquest any 2010, del 22 al 24 d’octubre 
se celebra la VI Mostra de Cinema pels 
Drets Humans a la ciutat de Gavà. Du-
rant aquests tres dies el GavàMón 
2010 mostrarà diferents projeccions 
amb l’objectiu d’actuar com a finestra 
de la situació dels drets humans al 
món. La Mostra de Cinema pels Drets 
Humans se centrarà en tres eixos prin-
cipals: la lluita contra la pobresa i ex-
clusió social i el repartiment de la ri-
quesa; el valor de la diversitat biològica 
per a les nostres vides, i la diversitat 
cultural com un procés de desenvolu-

pament cultural de tots els pobles i 
nacions com a font d’enriquiment 
mutu. Així, es donarà suport a les  
resolucions de la Unió Europea, que 
proclama l’any 2010 com a Any Euro-
peu de Lluita contra la Pobresa i 
l’Exclusió Social, i a la resolució de la 
UNESCO que ha proclamat l’any 2010 
com a Any Internacional de la Diversi-
tat Biològica i Any Internacional de 
l’Apro pament de les Cultures. L’últim 
dia del GavàMón les dones seran les 
protagonistes per proclamar una  
autèntica universalització dels drets 
humans.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Per a més informació podeu visitar el web de l’Ajuntament de Gavà: 
www.gavaciutat.cat

Del 22 al 24 d’octubre de 2010
tots els passis són gratuïts

 
L’espai Maragall.  

Centre Cívic per a les Arts Escèniques

La Mostra comptarà amb intèrpret de llengua  
de signes catalana.

Amb la col·laboració: Organitza:

Les activitats del programa Amb els 
Drets Fem Ciutat! disposen d’un servei 

de guarderia, prèvia reserva a la 
Regidoria d’Igualtat i Ciutadania tres 
dies abans de l’acte. Cal que truqueu 

al telèfon 93 263 91 95.

Totes les activitats són gratuïtes.
Programació subjecta a canvis.
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REAS: Coop57, seleccionat 
L’experiència social i econòmica de Coop57 ha estat 
seleccionada en una iniciativa audiovisual promoguda 
des de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria, 
d’àmbit estatal) per visualitzar les bones pràctiques 
que implementa el sector de l’economia social. El pro-

jecte consta de 56 
curts que sintetitzen 
56 experiències soci-
alment positives que 
demostren que hi ha 
una altra forma –èti-
ca i solidària– de tre-

ballar, de produir, de consumir, d’estalviar. La mostra 
de curts també inclou 12 experiències d’entitats sòcies 
de Coop57 de totes les seccions: les catalanes Fun-
dació Futur, L’Olivera SCCL i Fiare; les aragoneses La 
Veloz Cooperativa, Financiación Solidaria, Kairos S. 
Coop,  el Bar Vegetarià Birosta, Simbiosi i 2 Avia; la ma-
drilenya Abierto hasta el Amanecer; l’andalusa Ideas 
i l’extremenya Banca Ética Badajoz. Podeu consultar 
tots els videos al canal de REAS a Youtube: www.youtube.
com/reasredderedes i www.economiasolidaria.org.  

29S, vaga
29 de setembre, Catalunya

Tots els treballadors i treballa-
dores de Coop57 de tots els 
territoris van decidir per unani-
mitat secundar la vaga general 
del passat 29 de setembre. Els 
set treballadors en plantilla van 
sumar-se a l’aturada general en 
protesta per la pitjor retallada 
antisocial de la democràcia en 
els darrers 30 anys i en plena 
època de crisi i desigualtats crei-
xents.

10J, perquè 
som una nació
Barcelona, 10 de juliol

Malgrat que no és gens habitual, 
Coop57 va decidir adherir-se a 
la multitudinà-
ria manifestació 
convocada per 
1.500 entitats, a 
iniciativa d’Òm-
nium Cultural 
i celebrada el 
passat 10 de ju-
liol, sota el lema 
“Som un nació. Nosaltres deci-
dim”. Davant la gravetat dels 
fets i en protesta i rebuig a la 
sentència del Tribunal Constitu-
cional espanyol contra l’Estatut 
de Catalunya, aprovat democrà-
ticament en referèndum per la 
societat catalana, Coop57 va 
adherir-se plenament a la mo-
bilització.

10 anys de 
finances ètiques 
i alternatives
25 de novembre, Universitat de València, 
Enclau | 19 i 20 de novembre, Centre Ovidi 
Montllor, Alcoi.

Organitzades amb motiu del Xè aniversari 
d’Enclau, xarxa per al finançament alter-
natiu, Ramon Pascual (Coop57) va 
prendre la paraula a la taula rodona “Ini-
ciatives de finançament alternatiu des de 
l’economia social”, al costat de Josep M. 
Farrés i Sabater (Oikocredit) i Peru Sa-
sia, director del Projecte Fiare.  La setmana 
prèvia, Hernan Córdoba i Ramon Pascual 
van participar a Alcoi a l’Espai d’Economia 
Alternativa d’Alcoi, organitzat per ACSUD 
Las Segovias al Centre Ovidi Montllor, en un 
debat sobre ‘Alternatives actuals de finança-
ment ètic i solidari”, acompanyat per Jordi 
Marí (Fiare) i Erik Persson del JAM Med-
lemsbanck de Suècia.

De Vic a Salou,
passant per Coop57
1 de desembre, Salou, IES Jaume I

1 de desembre, Vic, Centre Social La Torratxa

Organitzada a l’IES Jaume I de Salou i adre-
çada al batxillerat de Socials, al cicle de grau 
mitjà de Gestió Administrativa i al cicle supe-
rior de Secretariat, Ramon Pascual va impar-
tir la conferència “Coop57, serveis financers 
ètics i solidaris”. El mateix dia, al Centre So-
cial Autogestionat de La Torratxa de Vic, David 
Fernández va presentar l’experiència pràctica 
de Coop57, en el marc de les jornades sobre 
cooperativisme “Cooperes o competeixes” orga-
nitzades pel centre social de la capital d’Osona, que el mateix dia inaugurà 
la seva Biblioteca Social.

Invertir en les persones
16 de desembre, Auditori Caixafòrum, Barcelona

Organitzada per la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, Coop57 va pren-
dre part a l’eix “Iniciatives del Tercer Sector 
per donar resposta a les pròpies necessitats 
financeres”, on va exposar les set experiències 
recents d’emissió de títols participatius. També 
van participar-hi Jordi Ibáñez, per Fiare; Sergi 
Valentí, per la Fundació Catalana de l’Esplai i 
Christian Meca, de l’empresa social Iuna. La 

trobada va ser preludi del posterior informe Entitats financeres i tercer 
sector, presentat el gener.

 Altres
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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 2.091.287
Préstecs a curt termini  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577
Endós de convenis  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009
Avançament de finançament  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550
Operacions especials  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045
TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468
Gestió de títols participatius      400.000 400.000 807.000 1.019.000

DADES INTERESSANTS

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aportacions obligatòries  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525
Aportacions voluntàries  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987
Aportacions socis/es col·laboradors 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040
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 8.060.552
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“El més inútil és fer sempre el mateix

i esperar resultats diferents”

Albert Einstein

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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