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Quan bufen vents de canvi, alguns aixequen murs; d’altres  
construeixen molins. Nosaltres, enfront dels murs construïts 
que pretenen tapar l’aire nou i fresc, hem decidit construir 
molins que usin aquests nous vents per fer girar la roda de 
moldre cap a una nova economia, una nova manera d’enten-
dre les relacions entre les persones i el respecte al territori.

Fer una economia des de baix i des de dins i passar de la 
subordinació al poder econòmic global, a una economia 
vinculada als territoris i a les persones que serveixi per eli-
minar les relacions desiguals. Convertir-nos en una societat 
capaç de gestionar el nostre propi destí. Caminar cap a una 
sobirania econòmica tot esquivant els perills que facin que 
el desenvolupament de les economies a nivell local es con-
verteixi en un instrument de les elits per posar al seu servei 
les persones i els recursos naturals amb l’obsessió cega de 
mercantilitzar-ho tot. I a tothom. Cal, per tant, realitzar una 
anàlisi crítica i buscar alternatives.

Teixit social, nou i antic. Crear i consolidar una xarxa d’inici-
atives econòmiques alternatives que sorgeixin de l’espai social 
i creatiu de cada territori i que l’enforteixin. Un pas essenci-
al que serveixi per impulsar un aprofundiment democràtic, 
també, en l’àmbit econòmic. Iniciatives populars regides per 
valors com la propietat comuna, la cooperació, la democràcia, 
l’equitat, el compromís social i la sostenibilitat. Una alterna-
tiva que parteix d’uns principis que estan basats en el suport 
mutu i la cooperació, enfront de la competència i el lucre.

Hi ha a qui li poden espantar les noves idees però, tal i com 
s’han succeït els esdeveniments, hauríem d’estar espanta-
des, més aviat, de les velles idees. Ja fa temps que hem entès 
que si per sortir del pou, en el que fa de més de sis anys que 
caiem, hem de reproduir els passos que ens van portar a 
caure-hi, poc haurem après i pitjor serà el que vindrà. Ja fa 
temps que ens hem convençut que fa falta sembrar noves 
llavors i construir , però construir diferent.

Desgranar les estratègies globals en actuacions locals és un 
dels grans reptes als que ens enfrontem per a poder trans-
formar el model econòmic i social.

Des dels seus orígens, Coop57 ha volgut contribuir activa-
ment en aquesta direcció. Ara toca aprofundir i seguir el 
camí que ja fa gairebé vint anys que recorrem però fent 

un pas més. I anar més enllà. Passar a ser un agent actiu 
per a l’articulació del desenvolupament econòmic a nivell 
local i fomentar, directament, la creació de nous projectes 
econòmics en clau cooperativa i d’economia social i solidà-
ria. Com ja hem anat explicant, per tal de que això pugui 
assolir-se s’han de creuar tres camins. El primer camí és el 
del teixit social, com a motor i creador de nous projectes 
econòmics que aportin riquesa i qualitat de vida a les per-
sones d’un territori. Coop57, com a segon camí, esdevenint 
un actor que faci el paper d’eina facilitadora de recursos 
econòmics per a fer possible la cristal·lització dels projectes 
nascuts des del teixit social. I el tercer camí l’haurien de re-
córrer les administracions locals com a creadores d’un eco-
sistema favorable al desenvolupament d’aquests projectes.

Alhora de construir nous projectes econòmics és important 
que aquests puguin generar riquesa. Però no qualsevol ri-
quesa. Una riquesa sorgida de projectes que posen la per-
sona al centre i on el capital és, tan sols, un recurs més. I 
tan important és saber crear  aquesta riquesa com preocu-
par-nos de com la repartim. El sistema econòmic actual ens 
brinda un panorama que podem qualificar, com a mínim, 
d’esperpèntic. Al món es segueix creant riquesa, però cada 
cop es reparteix de manera més desigual seguint les lògi-
ques del model econòmic hegemònic. Cada any que passa, 
els rics ho són més i ens enfrontem a un empitjorament 
continuat de les condicions de vida de bona part de la po-
blació i que, alhora, porta al límit les capacitats de resistèn-
cia de l’entorn, el planeta i les persones.

Lligats de mans i peus, amb resignació i sota el control i 
el poder d’aquells que han decidit governar sense pregun-
tar a ningú i que actuen fora de qualsevol petit rastre de 
control democràtic, segueix l’estafa per despossessió basada 
en una extracció continuada al conjunt de la societat on, 
irònica i maliciosament, les quantitats sostretes i retallades 
als serveis socials coincideixen amb els augments requerits 
i exigits pel pagament del deute, molta part del qual és il-
legítim.

Entre totes les persones de tots els territoris hem de ser ca-
paces d’organitzar-nos per tal de satisfer les nostres neces-
sitats bàsiques en clau democràtica, cooperativa i solidària. 
Nous models basats en la producció cooperativa de béns i 
serveis, que permetin generar llocs de treball estables i de 
qualitat, fomentar nous models d’accés a l’habitatge des de 
la propietat col·lectiva, inclusiva i social, impulsar projectes 
que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària 
i energètica, treballar per tota forma d’inclusió i reforçar 
tant la cultura com els espais de socialització.

Vents de canvi. Molins impulsats per fonts d’energia 
inesgotables: la transformació social i la força del col·
lectiu.
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TROBAR-NOS PER AVANÇAR

II Trobada de Coop57; 
Saragossa, 17, 18 i 19 
d’abril de 2015

Per tot això, s’ha decidit impulsar la celebració a Saragos-
sa de la II Trobada estatal de Coop57 els dies 17, 18 i 19 
d’abril de 2015. Una trobada oberta a la participació de 
totes les entitats i persones sòcies de les diferents seccions 
territorials que ens permeti fer una retrospectiva dels úl-
tims anys i, sobretot, establir col·lectivament i d’una ma-
nera participativa les bases per projectar-nos en el futur. 
Un aplec que culmini un procés previ de reflexió i debat a 
totes les seccions territorials que ens permeti afinar aques-
ta eina financera col·lectiva i autogestionada. S’han defi-

nit uns eixos de debat que ens serveixin per acotar quin és el 
model econòmic que volem construir i, especialment, com ho 

hem de fer; que ajudin a ajustar Coop57 perquè sigui útil 
per edificar aquesta economia; que contribueixin a definir 
com podem articular unes finances que supeditin l’objec-
tiu de transformar l’economia i la societat. 

Al seu torn, la trobada també vol ser un espai de relació 
formal i informal entre persones i entitats sòcies, un lloc 
on conèixer-se, interrelacionar-se, teixir vincles, relaxar-se 
i divertir-se.

Una metodologia participativa 
per a un debat col·lectiu

La cita serà a Saragossa a l’abril del 2015. Però el viatge co-
mença ara. Toca preparar la ruta des de paisatges geogràfics 
i humans diversos. Embarcar-nos en la complexitat i la obsti-
nació per construir col·lectivament, deixar-nos seduir de nou 
pels preparatius, els nervis, els obstacles, els èxits... I avançar 
per trobar-nos. I trobar-nos per avançar.

Per preparar la II Trobada, proposem que les entitats i les per-
sones sòcies dels diferents territoris construïm durant els pro-
pers mesos un espai de comunicació que ens permeti coincidir 
cap a la mateixa experiència.

En aquesta eina de comunicació persones dels diferents terri-
toris incorporaran continguts per facilitar el debat entorn dels 
eixos, a partir dels «espais» o «veus» següents, que pretenen 
donar visibilitat a les diverses realitats i sensibilitats existents 
a Coop57. Que s’escoltin totes les veus!

Una Trobada autogestionada i 
autofinançada

La II Trobada s’organitzarà i es finançarà d’acord amb els 
principis de funcionament de Coop57. Serà possible gràcies a 
la implicació i el treball voluntari de persones sòcies de totes 
les seccions territorials i es finançarà amb els recursos apor-
tats per les entitats i les persones sòcies (tant de forma mone-
tària, com en espècies), amb l’objectiu de garantir la nostra 
independència, assegurar que ningú no deixi de participar-hi 
per qüestions econòmiques i perquè es comparteixin i es posin 
en valor els recursos generats per la varietat d’entitats sòcies 

L’any vinent coincideixen diverses efemèrides rellevants en la nostra trajec-
tòria: 20 anys de la fundació a Catalunya de Coop57; 10 anys de la consti-
tució de Coop57 a Aragó, data que inicia l’articulació i el desenvolupament 
en xarxa de Coop57, i 4 anys de la celebració de la I Trobada de Coop57. 

S’ha decidit impulsar 
la celebració a 

Saragossa de la II 
Trobada estatal de 

Coop57

Proposem que les 
entitats i les persones 

sòcies dels diferents 
territoris construïm 

conjuntament aquesta 
experiència

Tot i estar navegant per la major crisi econòmica i social 
dels últims quatre decennis, el creixement experimentat 
en tots els sentits als darrers quatre anys, ens convida (i 
gairabé obliga) a tornar-nos a trobar.

20
hem finançat més de 

1.350 projectes socials 
financats

en anys 4
(x2) hem duplicat el 

nombre de persones i 
entitats sòcies, 

(x3) hem triplicat el 
recursos econòmics, i, els 

préstecs concedits han 
crescut més d’un 50% 

en anys10
estem articulats en 

5 seccions territorials i 
3 grups promotors

en anys

Eixos de debat
Eix 1: Promoció de l’economia social i solidària a 

nivell local
Eix 2: Creixement, organització en xarxa i partici-

pació
Eix 3: Finances per al desenvolupament de l’econo-

mia social i solidària a nivell local

reflexió
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de Coop57. En conseqüència, el cost d’inscripció i, si cal, de 
desplaçament i d’allotjament serà el mateix per a qualsevol 
persona, resideixi on resideixi. I tots els serveis i els productes 

que calgui contractar o comprar estaran fets i subministrats 
per entitats de l’economia social i solidària.

Espai 1
Escoltant la veu de l’experiència 

Incorporant la visió de procés a Coop57, la trajectòria 
històrica, el seu coneixement d’aquest bagatge, de les ei-
nes i els principis rectors, dels models, etc.

Espai 2
Incorporant les noves veus 

Aportant des del punt de partida en què es trobin o des 
del punt d’arribada a Coop57, de manera que així es tro-
ba un espai que integra i reconeix els diferents recorre-
guts dins de l’associació. 

Espai 3
Cuidant les confrontacions 

Incorporant els punts essencials de desacords, de dis-
crepància, explicitant les postures contraposades per tal 
d’analitzar-les de forma conjunta, crítica i reflexiva. 

Espai 4
Vetllant pels consensos 

Identificant els punts essencials d’acord, de consens, ex-
plicitant les postures unànimes per tal d’analitzar-les de 
forma conjunta, crítica i reflexiva. 

Espai 5
Observant des del gènere 

Observant, amb perspectiva de gènere, les dinàmiques de 
funcionament i reflexionen conjuntament per millorar-les. 

Espai 6
Incloent les diferències 

Constatant, de quina manera, trets diferencials (de trajectò-
ria, de necessitats, de projecció, etc.) poden afectar el funcio-
nament Coop57, i reflexionant sobre com afrontar-les.

Canvi en la composició dels fons propis de Coop57

El canvi normatiu en les normes internacionals de comptabilitat de 

l’any 2011 va comportar que, a Coop57, fossin considerades com a 

fons propis les aportacions obligatòries de les entitats sòcies de serveis 

i les persones sòcies de treball.

A partir de l’1 de gener de 2015, s’equipararà aquesta mesura a totes 

les persones i les entitats sòcies col·laboradores. Per tant, es passarà a 

considerar com a fons propis de Coop57 l’aportació mínima obliga-

tòria (300,51 euros) dels socis i les sòcies col·laboradors, tal com es 

va aprovar en l’assemblea general celebrada el 27 de juny de 2014.

Els fons propis són un element central per tal de mesurar la solvència 

financera d’una empresa o entitat ja que aquests, juntament amb les 

provisions (és a dir, els diners que es reserven per atendre possibles 

morositats), són els que han de permetre absorbir possibles impaga-

ments de préstecs. En el cas de Coop57, els fons propis estan integrats 

pel capital fundacional, les aportacions obligatòries al capital social 

de les entitats sòcies de serveis i de les sòcies treballadores, les reserves 

i el fons de garantia de préstecs.

Amb aquest canvi, s’afegirà, als fons propis de Coop57, l’aportació 

mínima obligatòria dels socis i les sòcies col·laboradors.

El que pretén aquesta mesura, que no respon a una necessitat ac-

tual de la cooperativa, és establir les bases que ens permetin fer un 

salt significatiu en la concessió de préstecs a entitats i projectes de 

l’economia social i solidària sense que aquest increment faci minvar 

la solvència ni la solidesa de Coop57. La mesura aprovada té caràc-

ter estructural ja que permetrà anar incrementant els fons propis 

de manera proporcionada al creixement de la nostra base social. 

D’aquesta manera podrem actuar més i millor en acomplir l’objectiu 

essencial de Coop57 i anar esdevenint una eina cada cop més potent 

i més útil al servei de la transformació social i econòmica, i tot això 

sense deixar de ser una eina sòlida i amb un ritme de creixement 

pensat, segur i robust.

A la pràctica, els canvis per als socis i les sòcies col·laboradors d’aquesta 

mesura són:

• Remuneració: L’aportació obligatòria al capital social, igual que l’apor-

tació obligatòria de les entitats sòcies de serveis, no estarà remunerada. 

Sí que estarà remunerada la resta de l’aportació (l’aportació voluntà-

ria). Per exemple, si una persona fes una aportació de 2.000 €, 300 € no 

estarien remunerats i 1.700 €, sí.

• Devolució i liquiditat: La devolució de l’aportació obligatòria haurà 

de ser aprovada pel Consell Rector; en canvi, la devolució de les 

aportacions voluntàries serà de caràcter immediat, com en l’actu-

alitat. Atès que el Consell es reuneix una vegada al mes, si, seguint 

l’exemple anterior, la persona que va aportar 2.000 € en sol·licités la 

devolució, se li ingressarien 1.700 € de forma immediata i, els 300 € 

restants, quan ho hagués autoritzat el Consell Rector.

• Risc: De fet, totes les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors 

són aportacions al capital social; per tant, participen de la marxa 

econòmica de Coop57, és a dir, poden participar en possibles exce-

dents i en possibles pèrdues. El fet de considerar només la seva apor-

tació obligatòria com a fons propi implica limitar, a nivell intern, el 

risc assumit a 300 € per persona.

La mesura aprovada també reforça la implicació dels socis i les sòcies 

col·laboradors i la pròpia concepció del significat de ser soci o socia 

d’un projecte cooperatiu. 

ètics i solidarisserveis financers

COMUNICAT PER A TOTS ELS SOCIS i SÒCIES

Les veus de la trobada

reflexió
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«La Primavera Viajera» 
de Coop57 Aragón
Amb el desig de reforçar els llaços i seguint el principi de crei-
xement en xarxa que motiva el model organitzatiu de Coop57, 
durant aquesta primavera, la secretaria tècnica d’Aragó ha 
portat a terme una gira per visitar les entitats de Coop57 Ara-
gó anomenada «La Primavera Viajera». Aquesta gira respon a 
la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença a Coop57, 
reforçar la cultura cooperativa i la intercooperació. Tot plegat, 
per tal de fomentar i convidar a la participació de la base social 
de manera activa en el desenvolupament de Coop57 Aragó.

A Coop57 sempre expliquem que el nostre model organitzatiu 
respon a la idea de proximitat, arrelament territorial i conei-
xement mutu. Això és exactament del que es tracta aquesta 
gira: escoltar i atendre les necessitats de les entitats sòcies per 
tal de poder oferir les millors respostes a aquestes necessitat 
i continuar construint una xarxa de persones i entitats que 
treballen conjuntament per desenvolupar una altra economia 
i una altra manera de cobrir les nostres necessitats.

Tot s’ha recollit en un autèntic diari de viatge d’aquesta ex-
periència.
http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/

EHNErgia per a la sobirania 
alimentària

En el marc del desenvolupament del grup promotor de 
Coop57 Euskal Herria, s’ha concedit un préstec important a 
una organització important. Es tracta d’EHNE Bizkaia, una 
organització professional agrària, nascuda i legalitzada l’any 
1976. Actualment té com a principal objectiu impulsar la so-
birania alimentària en el conjunt d’Euskal Herria. Però, a més 
a més, EHNE Bizkaia és un exemple en la participació i l’arti-
culació de xarxes, tant locals com europees i fins i tot mundi-
als, ja que actualment és la coordinadora de Vía Campesina a 
nivell europeu i a nivell internacional.  El préstec que se li ha 
concedit ha estat per una quantitat important: 300.000 euros 
per tal de finançar el procés de reorientació de l’entitat cap a 
la construcció d’una xarxa per a la sobirania alimentària a 
Euskal Herria. Un dels valors més grans d’aquesta operació de 
finançament, i que demostra la força que té aquesta entitat en 
el seu territori, ha estat que el préstec concedit ha estat ava-
lat per un centenar de persones properes i compromeses amb 
l’organització. Una autèntica demostració d’enxarxament i de 
treball des de la base per aconseguir objectius col·lectius.
http://www.ehnebizkaia.org/

Recuperant tot allò comú 
i per al comú a Mataró
Aquest primer semestre de 2014 s’ha constituït L’Ariet, SCCL, 
una cooperativa de treball que gestionarà l’espai culinari d’El 
Cafè de Mar de Mataró. L’Ariet vol fer d’aquest espai un lloc de 
restauració i dinamització sociocultural. El Cafè de Mar és un 
espai històric del món cooperatiu de Mataró, vila de llarga i 
profunda tradició històrica en el moviment cooperatiu. Actu-
alment, l’edifici és la seu de la Fundació Unió de Cooperadors 
de Mataró, que té per objectiu principal retornar al coopera-
tivisme tot el patrimoni espoliat per tal de contribuir a millo-
rar les expectatives de futur del cooperativisme i l’economia 
social. L’Ariet, per tal de poder posar en marxa el projecte, ha 
rebut un préstec per part de Coop57 de 35.000 euros. És una 
gran notícia la revitalització d’aquest espai en favor del coo-
perativisme i de l’economia solidària!
http://uniocoopmataro.cat/

Seguim fent xarxa pel sistema 
de finances ètiques
El passat mes de febrer, Coop57 es va 
fer entitat sòcia d’Oikocredit amb una 
aportació de 100.000 euros. Aquesta és 
una mostra de la voluntat de Coop57 de treballar en xarxa 
entre les entitats de finances ètiques existents al nostre en-
torn associant-nos les unes amb les altres i anar construint, 
col·lectivament, un sistema financer alternatiu que cada cop 
pugui resoldre més necessitats.
Oikocredit és una cooperativa de serveis financers ètics i so-
lidaris amb seu a Holanda que comença el seu camí al 1968. 
Fou a l’any 2000 quan comença a tenir presència a l’estat 
espanyol al néixer Oikocredit Catalunya, esdevenint una de 
les 30 associacions de suport, repartides en 13 països de tot 
el món, les quals s’agrupen en la Societat Cooperativa Oiko-
credit Internacional. Posteriorment Oikocredit Catalunya es 
dividiria també en dues associacions més per cobrir la resta 
del territori: Oikocredit Euskadi i Oikocredit Sevilla.
http://www.oikocredit.es/

Un any més, Coop57 
ensenya el cor
Coop57 va elaborar el balanç social de la XES 
en la darrera campanya referent a les dades de 
2013. Com cada any, la nostra organització ela-
bora aquest balanç seguint el desig i el principi 
de transparència. Aquest balanç és complementari 
al balanç econòmic i tracta aspectes de satisfacció professio-
nal, de qualitat laboral, mediambientals i d’intercooperació, 
entre d’altres. Complementàriament a més a més de l’elabora-
ció d’aquest balanç com a entitat, enguany, Coop57 ha fet un 
pas més en actuar com a promotor d’aquesta eina. Amb la idea 
de treballar conjuntament amb la XES (Xarxa d’Economia 
Solidària) per desenvolupar eines que enforteixin l’economia 
social i solidària, Coop57 ha estat participant activament en 
la difusió de la campanya del balanç social d’enguany cap a 
les seves entitats sòcies. El resultat ens demostra que, de la 
setantena d’organitzacions que han elaborat el balanç social 
enguany, una quarantena pertanyen a Coop57. Aquest és un 
bon símptoma que esperem que es vagi reforçant any rere any.
https://www.bsxes.org

[BREUS]

objectius

reflexió
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Expliquem algunes de les particularitats 
de Coop57. Aquelles característiques 
que ens fan diferents i que donen valor 
al nostre projecte. Un espai perquè tots 
els socis i sòcies vagin coneixent les 
particularitats de Coop57.

Qui financem amb els nostres 
diners?
Per rebre finançament de Coop57 s’ha de ser entitat 
sòcia de serveis. I per ser sòcia de serveis s’ha de 
passar un procés d’avaluació social en el qual s’ana-
litza si l’activitat que aquesta entitat porta a terme 
s’adequa als criteris ètics i socials de Coop57.

Com és aquest procés d’avaluació social?
Quins criteris s’utilitzen?
Qui fa l’avaluació?

En aquesta edició de pedaCOOPgia explicarem com es 
determina l’acceptació o no d’una entitat com a sòcia 
de serveis de Coop57 i, per tant, com es determina a 
qui financem amb els nostres diners.

A Coop57 som una cooperativa de serveis financers ètics i so-
lidaris que pretenem treballar en favor d’una transformació 
social i econòmica en positiu. Expliquem que volem recollir 
diners per tenir capacitat de finançar projectes que treballen 
en aquesta direcció i que, per tant, la destinació dels recursos 
econòmics recollits serà per finançar projectes que són bene-
ficiosos per al conjunt de la societat.

Amb aquest convenciment, les persones i les entitats sòcies 
que aporten recursos econòmics a Coop57 tenen el desig que 
els seus diners treballin amb coherència amb els seus valors. 
Que els seus diners no serveixin per finançar sectors o activi-
tats amb les quals no hi estan d’acord, com ara armament, 
especulació financera, destrucció del medi ambient o vulnera-
ció dels drets humans. A la vegada, esperen que els seus diners 
es dotin de valor social i serveixin per finançar projectes que 
millorin les condicions de vida de les persones i de la nostra 
societat. Per tant, tenen la tranquil·litat que els diners, mentre 
no els necessitin, estaran al servei de projectes que generen 
impactes positius.

Però aquest discurs es podria quedar en paper mullat si no 
ens dotéssim d’un mecanisme que garantís que això passa 
d’aquesta manera.
Com és aquest mecanisme?
Com es decideix a quines entitats van a parar els di-
ners prestats de Coop57?

La premissa essencial d’aquest mecanisme és que, per rebre 
finançament de Coop57, s’ha de ser entitat sòcia de serveis de 
la cooperativa, i per ser sòcia de serveis de la cooperativa s’ha 
de ser admesa com a tal després de passar un procés d’avalu-
ació social que determina si l’entitat s’ajusta als principis i als 
criteris socials de Coop57.

El procés d’avaluació social té un doble objectiu. El primer és 
analitzar l’entitat i veure que la seva activitat és positiva per 
al conjunt de la societat. El segon objectiu és iniciar un procés 
de coneixement mutu que serveixi per poder començar a crear 
fils que aniran teixint una confiança mútua que ens permetrà 
treballar conjuntament en el futur.

El procés d’avaluació social el porta a terme un organisme 
essencial per al funcionament de Coop57: la Comissió Social.
Cada secció territorial té la seva pròpia Comissió Social i el seu 
paper és avaluar les entitats que sol·liciten l’alta com a sòcies 
de serveis de Coop57. La Comissió Social està formada per 
persones sòcies de Coop57 que dediquen temps i esforços, de 
manera voluntària, a avaluar de manera rigorosa i altament 
professional les sol·licituds d’alta de les entitats que volen 
esdevenir sòcies de serveis de Coop57 i que, per tant, podran 
optar a posteriori a rebre finançament. Els seus membres són 
persones de reconegut prestigi vinculades a l’economia soci-
al i solidària, l’associacionisme popular i els moviments soci-
als, però són independents de l’estructura tècnica de Coop57, 
fet que garanteix l’objectivitat del procés. La seva funció és 
certificar que l’activitat de l’entitat s’adeqüi als criteris ètics 
i socials de Coop57 i emetre un informe recomanant, al Consell 
Rector, l’aprovació o la desestimació de les sol·licituds d’alta com 
a entitat sòcia de serveis.

Si de l’estudi de l’entitat sol·licitant n’acaba resultant la seva 
acceptació com a sòcia de serveis, l’entitat podrà sol·licitar 
finançament. Llavors serà quan es començarà a tenir en 
compte l’avaluació financera de l’entitat. Això vol dir que, 
des del punt de vista ètic i social, no analitzen el préstec de 
manera aïllada sinó que s’analitza l’entitat en la seva globa-
litat. Volem saber que l’entitat que rep finançament té una 
tasca transformadora en el desenvolupament del conjunt de 
la seva activitat i no només per la part finançada.

Per tant, els socis i les sòcies de Coop57 que aporten el seu 
estalvi a la cooperativa saben, a través d’aquest selectiu 
procés d’acceptació, que els seus estalvis estaran vinculats 
a entitats que desenvoluparan projectes que aporten algun 
tipus de valor afegit al conjunt de la societat. Parlem de la 
generació de llocs de treball estables i de qualitat en models 
cooperatius, d’iniciatives d’inserció sociolaboral, de projectes 
dels moviments socials, d’atenció a les persones i a col·lectius 
vulnerables, de sostenibilitat i medi ambient, d’agroecologia, 
de comercialització justa, de desenvolupament comunitari, de 
cultura i educació, de models que fomenten un aprofundi-
ment democràtic i participatiu o l’associacionisme de base, 
entre molts d’altres. En definitiva, projectes que ajuden a fer 
caminar la nostra economia i la nostra societat cap a realitats 
més justes, equitatives i, sobretot, més humanes.

Entenent les particularitats de Coop57

1. Activitat positiva
2. Coneixement mutu

Principis i criteris

La comissió social La nova entitat

els diners aportats financen 
una economia pensada 

per a les personesobjectius +

El procés d’avaluació 
social el porta a terme 
un organisme 
essencial per al 
funcionament de 
Coop57: la Comissió 
Social

Volem saber que 
l’entitat que rep 
finançament té una 
tasca transformadora 
en el conjunt de la 
seva activitat i no 
només per la part 
finançada
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El Racó de l’Economia Social i Solidària cada cop s’assembla menys a un racó. L’economia social i solidària 
demana més i més espai i no només en aquest butlletí. En els primers 6 mesos de l’any, entre el que ha vingut i 
el que vindrà tenim moltes i bones notícies al voltant del desenvolupament de les xarxes de l’economia social i 
solidària. Això és un bon símptoma del moment que viu el sector i, sobretot, de les ganes de construir conjun·
tament. D’enxarxar·nos per ser més fortes i de poder articular estratègies comunes que ens permetin millorar. 
Cooperem i això ens fa competents, no competitius. I així, de mica en mica, anem construint i fem créixer una 
altra economia que ja és aquí.

 La III Fira 
d’Economia Solidària de 
Catalunya com a colofó 
d’un MES frenètic!

Els propers 24, 25 i 26 d’oc-
tubre tindrà lloc a la Fabra 
i Coats, a Sant Andreu del 
Palomar (Barcelona), la III 
Fira de l’Economia Solidà-
ria de Catalunya. La Fira 
s’està convertint en la refe-
rència del sector de l’econo-
mia social i solidària ja que, 
durant un cap de setmana, 
aconsegueix aglutinar una 

part destacada del sector en una mateixa ubicació i generar 
espais on compartir, intercooperar i conèixer altres projectes. 
També es consolida com a aparador per visualitzar l’economia 
social i solidària cap a la ciutadania en general. L’any passat 

hi havia 184 expositors i 
s’estima que van visitar la 
fira unes 12.000 persones. 
Enguany, des de la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES) 
es fa una crida a convertir 
el mes d’octubre en el mes 
de l’economia solidària i 
farcir d’activitats els 24 dies 
previs a la fira, en els quals 
les persones i els col·lectius 

interessats a difondre aquesta altra manera de fer economia 
organitzin xerrades, debats, assemblees, parades, exposicions, 
etc. arreu del territori. Ja està confirmat, per exemple, que els 
dies 17, 18 i 19 d’octubre se celebrarà el Festival Esperanzah! 
(el Prat de Llobregat) i ja hi ha diversos municipis interessats 
a replicar la fira. Tant per proposar actes que es vulguin in-
cloure en el MES o demanar a la XES algun acte o xerrada, 
contacteu amb meses@xes.cat .

 II Feria a Madrid
El passats 31 de maig i 1 de juny de 2014 es va celebrar la II 
Feria de Economía Solidaria de Madrid, on s’estima que van 
assistir unes 15.000 persones, un autèntic èxit de participa-
ció. Aquestes persones, de les quals moltes no havien assistit a 
la primera edició, van poder veure i conèixer de primera mà 
l’economia solidària de Madrid i conèixer el Mercado Social 
de Madrid.

Segons enquestes realitzades durant la fira, es va poder cons-
tatar que aquest espai esdevé un lloc ideal per conèixer al-
tres experiències i entitats i establir-hi relacions, ja que una 
majoria de les entitats participants explicaven que la fira els 
havia servit per establir noves relacions comercials amb altres 
entitats o conèixer nous proveïdors de l’economia solidària. 
Tal com ja va succeir en la primera edició, la moneda de la II 
Feria va ser el boniato, que va esdevenir el nexe d’intercanvi 
econòmic dins de l’espai de la fira.
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/

 A l’Aragó, triple ració 
V FERIA DEL MERCADO 
SOCIAL DE ARAGÓN
El passat 7 de juny es va celebrar a la plaça San Bruno de Sa-
ragossa la V Feria del Mercado Social de Aragón, organitzada 
per REAS Aragó i la Cooperativa MESCoop (Mercat Social Ara-
gó). La V Feria va ser un èxit d’assistència i participació i s’hi 
van poder trobar experiències d’economia social i solidària 
de camps diversos, com ara les finances ètiques i solidàries, 
el transport sostenible, el comerç just, les energies renova-
bles, l’alimentació ecològica i de proximitat, la jardineria, la 
construcció, el tèxtil, les cooperatives de treball i les iniciatives 
inserció sociolaboral, entre d’altres. A part de totes les expe-
riències mostrades, a la fira també hi va haver espai per al 
debat i l’intercanvi d’idees. Acompanyant el bon ambient de 
la jornada, durant tot el dia, a la fira es comptà amb diversos 
actes lúdics per als assistents, com ara espectacles, tallers o ac-
tivitats musicals. Coop57 Aragó va participar activament dels 
actes i els espais de la V Feria.

XIX JORNADAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA
La primera setmana del mes de juny van tenir lloc les XIX 
Jornadas de Economía Social y Solidaria a Saragossa. En qua-
tre dies consecutius es van celebrar diferents actes emmarcats 

[El racó de l’economia social i solidària]
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amb el lema «connectar alternatives per construir el futur». 
Aquest lema vol ser una invitació a continuar construint les 
alternatives que ja existeixen, crear-ne de noves i aprofundir 
en les relacions d’intercooperació i de construcció de mercat 
social. Els actes van girar entorn de les alternatives al mercat 
de les telecomunicacions, sobre les cooperatives d’habitatge i 
urbanisme no especulatiu, sobre els mercats socials a Euskal 
Herria, Madrid i Aragó, i es va fer un cinefòrum sobre exem-
ples pràctics de sostenibilitat ambiental a REAS Aragó.

I CONGRESO DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA

La propera tardor 
també es presenta 
calenta a l’Aragó 
pel que fa a les tas-
ques d’articulació, 
difusió i creixe-
ment de l’econo-
mia solidària, ja 

que els propers 27, 28 i 29 de novembre de 2014 s’organitzarà 
a Saragossa el I Congreso Internacional de Economía Social 
y Solidaria. Aquest congrés pretén configurar-se com un espai 
referencial i aglutinador que apropi a les administracions, les 
organitzacions, les empreses, les persones emprenedores i les 
consumidores compromeses amb l’economia social i solidà-
ria. Aquest projecte té com a finalitat principal la creació i 
l’enfortiment de xarxes entre tots els agents que estan treba-
llant en l’economia social i solidària a nivell estatal, europeu 
i global. Coop57 està participant de manera activa en la defi-
nició d’aquest congrés i s’ha concedit un préstec a REAS Aragó 
per facilitar-ne l’organització. Qualsevol persona que treballa, 
participa, s’identifica o vol conèixer l’economia social i solidà-
ria té una excel·lent oportunitat amb aquest congrés. 
http://economiameeting.net

 I  Fira d’Economia 
Feminista a  Can Batlló, 
Barcelona
La Fira d’Economia Femi-
nista 2014 vol ser un espai 
de trobada on posar en 
comú, debatre i crear unes 
relacions econòmiques fe-
ministes entenent l’econo-
mia en un sentit ampli. La 
fira es celebrarà els dies 14 
i 15 de novembre a l’espai veïnal autogestionat de Can Batlló 
(carrer Constitució, 19), al barri de Sants de Barcelona. En el 
marc de la fira hi haurà xerrades, tallers, debats, presentació 
d’experiències i mostra de col·lectius, tot adreçat a repensar i 
transformar les nostres relacions econòmiques des dels femi-
nismes. Si algun projecte compromès amb la transformació 
social feminista vol formar part de la Fira, escriure a firaecono-
miafeminista@gmail.com
http://firaeconomiafeminista.wordpress.com/

[El racó de l’economia social i solidària]
 Coordinats i 

enxarxats: neix 
l’Asociación de Redes de 
Mercado Social!

El passat 14 de febrer es va constituir a Saragossa l’Asocia-
ción de Redes de Mercado Social. Aquesta associació agluti-
na les xarxes i les entitats més representatives de l’economia 
solidària i el consum responsable de l’estat espanyol com a 
primer pas cap a la constitució d’una Cooperativa de Serveis 
del Mercat Social.  Coop57 es troba entre les nombroses enti-
tats promotores d’aquesta associació, entre les quals també 
trobem entitats significatives de l’economia social i solidària 
com ara REAS, la Fundació Fiare, CAES, Som Energia, el CRIC, 
Ecologistes en Acció o El Periódico DIAGONAL. Entre totes 
aquestes organitzacions sumem més de 50.000 persones sò-
cies, 10.000 treballadors i treballadores contractades i més de 
1.500 entitats. Aquesta iniciativa respon a un doble objectiu. 
D’una banda, aglutinar i coordinar a nivell estatal les entitats 
que fomentin la construcció de xarxes de mercat social. El 
segon objectiu és centralitzar al portal konsumoresponsable.
coop la informació, la formació, la denúncia i un catàleg amb 
productes i serveis d’economia solidària d’àmbit estatal i terri-
torial, en el qual es podrà visualitzar d’una manera integrada 
una àmplia i diversa oferta de productes i serveis per tal que 
les persones i les entitats cada cop puguem satisfer més neces-
sitats sense sortir de l’economia solidària.
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_
se_organiza_para_transformar_el_mercado

 Setanta organitzacions 
han ensenyat el cor
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) conclou amb èxit la 
campanya de balanç social 2013: 70 organitzacions han fet 
el balanç social del darrer exercici, i han posat en pràctica els 
objectius de transparència i responsabilitat. Les organitzaci-
ons que han participat a la campanya de la XES engloben un 
conjunt de 56.000 persones i donen feina, aproximadament, 
a 1.900 treballadors i treballadores.  La majoria de les enti-
tats que han fet balanç són cooperatives de treball (28), però 
també hi ha hagut cooperatives de consum (5), de serveis (4), 
de segon grau (2), associacions (16), associacions de segon 
grau (4), fundacions (6), societats mercantils (3) i societats 
laborals (1). Una quarantena d’aquestes organitzacions són 
sòcies de serveis de Coop57.
http://www.ensenyaelcor.org/

economia 
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUSIA

La secció de Catalunya de Coop57 va tancar el primer semes-
tre de 2014 amb 406 entitats sòcies de serveis i 1652 persones 
i entitats sòcies col·laboradores

La secció de Catalunya va continuar a un gran ritme durant el pri-
mer semestre de 2014, especialment en la concessió de préstecs. 
A Catalunya es van concedir un total de 75 préstecs en aquests 
primers sis mesos per valor de gairebé tres milions d’euros. 

A nivell social, la participació va ser molt positiva tant en les 
assemblees celebrades al febrer com al juny, i es van superar, 
entre persones i entitats sòcies col·laboradores i de serveis, els 
150 en cada assemblea. En aquestes assemblees, les fites més 
importants van ser l’aprovació del pla de treball i el pressu-
post per al 2014, l’aprovació dels comptes de 2013 i l’aprova-
ció de la proposta de reforç dels fons propis de Coop57, entre 
altres temes.

La secció d’Andalusia de Coop57 va tancar el primer semestre 
de 2014 amb 50 entitats sòcies de serveis i 187 persones i enti-
tats sòcies col·laboradores.

La secció andalusa continua el seu procés de creixement sos-
tingut tant en nombre d’entitats i persones sòcies com amb 
una molt bona activitat des del punt de vista dels préstecs.

Encara que continua sent molt rellevant el nucli sevillà de 
socis i sòcies, creixen, en presència i protagonisme, els nu-
clis de Còrdova, Granada, Cadis i Màlaga. Això ha representat 
avançar molt en el creixement i l’organització descentralitza-
da i en xarxa de Coop57 Andalusia. En els dos primers nuclis 
esmentats, els «mercaos sociales», «La Tejedora» a Còrdova i 
«Ágora» a Granada s’han convertit en punts d’informació i 
difusió de Coop57, i han constituït les primeres passes per a la 
creació de grups promotors a nivell local. 

S’han mantingut contactes amb alguns ajuntaments com els 
de Marinaleda, El Saucejo, Castro del Río o Pruna per al de-
senvolupament de projectes d’economia solidària a escala 
municipal i s’han realitzat nombrosos actes i xerrades de di-
fusió del projecte, entre els quals destaquen el «Ciclo de eco-
nomía alternativa» a Conil de la Frontera (Cadis); «Nuevas 

formas de finanzar la innovación», organitzat per l’Ajunta-
ment d’Alcalá de Guadaira (Sevilla); «Emprendedores sociales 
en el sector financiero», a la Facultat de Ciències Empresarials 
de Huelva; la participació en jornades de treball del Centro 
de Educación Permanente del Profesorado a Huelva; la I Jor-
nada de Economía Social y Cooperativismo, organitzada per 
l’Ajuntament de Castro del Río (Còrdova), o les jornades sobre 
«Emprendedorías colectivas e instrumentos financieros alter-
nativos» organitzades per la Universitat Pablo de Olavide. 

També s’ha treballat en profunditat la presència d’autònoms 
a Coop57 Andalusia, amb un profund debat teòric i pràctic 
per incorporar aquest tipus d’agents a la nostra cooperativa, 
respectant al màxim els principis, els valors i la manera d’en-
tendre l’economia social i solidària de Coop57.

COOP57-ARAGÓ
La secció d’Aragó de Coop57 va tancar el 
primer semestre de 2014 amb 42 entitats 
sòcies de serveis i 407 persones i entitats 
sòcies col·laboradores

Durant aquest semestre la secció de 
Coop57 Aragó ha compaginat el treball 
intern, propi de l’activitat creditícia i 
societària, amb l’extern, marcat per una 
aposta per la proactivitat en el foment de 
l’economia social i solidària. 

S’han realitzat dues assemblees ordinàries destinades 
a aprovar el pressupost i el pla de treball, així com els 
resultats de l’exercici anterior, i per debatre al voltant 
d’altres aspectes importants, entre ells, informar de 
la constitució davant notari de la Fundació Coop57. 

A l’assemblea de juny, es va aprovar el reforç dels fons 
propis i per a això es va realitzar una assemblea in-
formativa prèvia, per tractar d’aclarir conceptes com 
ara fons propis o aportacions obligatòries al capital. 

A l’assemblea de juny es van aprovar formalment 
les incorporacions al Consell de Secció de Carmen 

Sancho, en representació de l’Associació Amediar, i de Pa-
tricia Escartín com a representant dels socis i les sòcies col-
laboradores. 

La primavera a Aragó ha estat marcada per la visita a to-
tes les entitats sòcies amb l’objectiu de reforçar el senti-
ment de pertinença a la cooperativa, així com detectar ne-
cessitats i propostes noves. Ha estat una experiència molt 
gratificant que s’ha tractat de compartir amb totes les per-
sones sòcies a través del bloc de «La Primavera Viajera» 
(http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/). 

L’activitat cap a l’exterior s’ha reflectit en la participació en 
diverses activitats de «La Colaboradora», de Zaragoza Activa 
(Ajuntament de Saragossa), per donar a conèixer el funciona-
ment de la cooperativa a projectes d’emprenedoria que s’estan 
gestant a través d’aquest servei municipal. També s’està col-
laborant amb REAS Aragó en un projecte d’assessorament a 
projectes d’emprenedoria social i col·lectiva. S’han atès tots 
els actes de difusió sobre finances ètiques en què s’ha convidat 
a participar Coop57 i es va participar activament a les XIX Jor-
nadas de Economía Social y Solidaria i la V Feria del Mercado 
Social que es van celebrar al juny.

50 entitats sòcies de serveis
187 sòcies col·laboradores

42 entitats sòcies de serveis
407 sòcies col·laboradores

406 entitats sòcies de serveis
1652 sòcies col·laboradores

seccions
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COOP57-GALIZA
La secció de Galícia de Coop57 va tancar el primer semestre de 
2014 amb 30 entitats sòcies de serveis i 136 persones i entitats 
sòcies col·laboradores

La secció va continuar la seva activitat interna amb la realit-
zació de dues assemblees de socis i sòcies. A la que es va dur 
a terme al mes de febrer a Compostel·la, i pel que fa a l’àmbit 
general de la Cooperativa, es va tractar amb profunditat l’ac-
tivitat i el resultat econòmic del 2013, i es va aprovar el pla 
de treball i el pressupost per al 2014 . També es va abordar la 
temàtica sobre el reforç dels fons propis de la Cooperativa. A 
l’assemblea de secció celebrada al mes de juny a Compostel·la 
es van aprovar els comptes anuals del 2013, es va preparar la 
trobada de socis i sòcies previst per a l’any que ve i es va re-
butjar la proposta de reforç de fons propis de Coop57 . Quant a 

aquest últim punt, una sòcia col·laboradora va presentar una 
proposta alternativa, encara que no va ser sotmesa a votació 
ja que no havia estat enviada a la base social amb antelació 
a la reunió. 

Pel que fa als òrgans interns, es va realitzar una renovació 
parcial dels integrants del Consell de Secció i, d’altra banda, 
es va renovar la composició de la Comissió Social i la Comissió 
Tècnica. 

Quant als actes de difusió de Coop57 al territori, s’ha partici-
pat en un total de deu actes, organitzats pel centre educatiu 
O Carballiño, per l’Associació Amarante Setem, pel Concello 
de Marín, per la Universidade de Vigo, per la Unió Galega de 
Cooperatives de Traballo UGACOTA i per la Federació de Co-
operatives Sinerxia. Aquesta difusió s’emmarca en xerrades, 
jornades i tallers divulgatius i formatius sobre l’economia 
solidària, el cooperativisme i les finances ètiques. Quant a la 
participació en xarxes, es va promoure i es va participar en 
una trobada d’intercooperació amb AIS O Peto i els grups ter-
ritorials de Fiare Galiza per actualitzar les activitats, els espais 
i les eines de col·laboració en el foment de les finances ètiques 
al territori.

COOP57-MADRID
La secció de Madrid de Coop57 va tancar el primer semes-
tre de 2014 amb 53 entitats sòcies de serveis i 388 sòcies col-
laboradores

En el disseny i la preparació del pla de treball de 2014, a la 
secció de Coop57 Madrid, s’ha intentat desaccelerar el ritme i 
fer una anàlisi de les necessitats per prioritzar millor els ob-
jectius. Es van dur a terme dues sessions de treball preparades 
i dinamitzades per socis i sòcies de Coop57 en què es van ana-
litzar les dificultats i els facilitadors del desenvolupament de 
Coop57 Madrid, per establir des del Consell de Secció, la Co-
missió Tècnica i la Comissió Social, un pla de treball d’acord 
amb les necessitats i els recursos disponibles. 

Es continua amb la dinàmica de celebrar els coneguts «dime-
cres del Coop57», aquest cop orientats a tractar i solucionar 
tots els dubtes sobre la proposta per reforçar els fons propis de 
Coop57. Per a aquest esdeveniment es va realitzar una presen-
tació que representés aquesta proposta d’una manera gràfica. 

Per segon any consecutiu Coop57 ha participat a la Feria de 
la Economía Solidaria de Madrid que facilita l’intercanvi i la 

trobada del sector. En aquesta edició hi va haver un espai per 
donar visibilitat a les entitats proveïdores del mercat social i 
els seus models productius. Allà cada entitat va presentar unes 
xerrades en un format dinàmic de 20 minuts o les entitats 
resumien què oferien, com ho produïen i quins avantatges 
tenien els seus productes i/o serveis. Coop57 va participar 
en aquest espai. També es va participar en l’elaboració d’un 
material anomenat “Exercici 4 per «aprendre física» Coop57 
Madrid”. Aquest material es basa en un projecte per al des-
envolupament de col·lectivitzacions i processos col·lectivistes.

30 entitats sòcies de serveis
136 sòcies col·laboradores

53 entitats sòcies de serveis
388 sòcies col·laboradores

A més a més, en l’assemblea de juny, es va celebrar un de-
bat previ al voltant de la proposta de reforma de la llei de 
cooperatives catalana. El debat, sense votació, va servir per 
recollir el sentiment de les persones i les entitats sòcies que 
van participar-hi: per pràctica unanimitat es va considerar la 
reforma de la llei com contrària a l’esperit cooperatiu que vol 
fomentar Coop57. A partir d’aquí, el Consell de Secció va eme-
tre un comunicat exposant els motius pels quals es considera 
nociva aquesta llei. 

Respecte al treball de difusió i extensió del projecte, durant el 
primer semestre del 2014, es va participar en un total de 38 
xerrades sobre molts temes, com ara explicar el projecte de 
Coop57, les finances ètiques, l’economia solidària, el desen-
volupament econòmic a nivell local i l’habitatge social, entre 

d’altres. També vam mantenir contactes amb múltiples ajun-
taments i entitats municipals per aprofundir en el desenvolu-
pament de polítiques econòmiques a nivell municipal en clau 
cooperativa i d’economia social i solidària.

seccions
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1r SEMESTRE 2014

NOUS SOCIS I SÒCIES 
COL·LABORADORS

Andalusia [11]
 ❚ Borja Molina Muller
 ❚ Antonio Navarro Maraver

 ❚ María José Linares Domínguez
 ❚ Luis Morales Morales
 ❚ Miriam Alviz Novillo
 ❚ Emilio Javier Gutiérrez Torres

 ❚ Esther Ma Bravo Morán
 ❚ Alejandro González Rodríguez
 ❚ Antonio Pérez Humanes
 ❚ Berta Pérez Domínguez

 ❚ Carmen Domínguez Martínez

Aragó [14]
 ❚ Concepción Clemente Alejaldre
 ❚ Margarita Deya Martín

 ❚ Isabel Meléndez Ortega
 ❚ Mónica de Felipe i Daniel Bazán
 ❚ Cristina Aguilar Molina
 ❚ Marcos Alonso Artieda

 ❚ Amanda Fabios González 
 ❚ Sala Romero Molina
 ❚ Teresa Duplà Ansuategui
 ❚ Jorge Moratiel Vicioso

 ❚ Julio Ángel Carrilero Andreu
 ❚ José Andrés López Pérez
 ❚ Juan David Gómez i Nuria
 ❚ Flavia Salcedo i Vicente Jasa

Catalunya [109]
 ❚ Alejandro Miquel Yugueros
 ❚ Lidia Gil Belmonte
 ❚ Jesús Raimon Carbonell Gi-
ménez

 ❚ Ma Cristina Batlle i Salvador 
Teis

 ❚ Gerard Girbau Fonts
 ❚ Magí Sunyer Molne
 ❚ Iago Giné Vázquez
 ❚ Ma Antonia Esteban Benito
 ❚ Javier Castillo Tudela
 ❚ Jordi Estivill i Castany
 ❚ Ochavo Lenin Miguel Luceca
 ❚ Cristina Pina Gómez
 ❚ Jordi Peradalta i Palau
 ❚ Lluc Salellas Vilar
 ❚ Montserrat Solà i Josep Ma 
Andreu

 ❚ Pere Ribas i Perarnau
 ❚ Estel i Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Sara-Lilas i Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Elisabet Manzano i Marc Álvarez
 ❚ David Cabezas Rodríguez
 ❚ Ferran i Pau Palmés
 ❚ Isabel Rodríguez Alonso
 ❚ Robert Palomera Roman
 ❚ Isidro Manzano Navaza
 ❚ Gemma Huerta Molina

 ❚ Antoni Ras Sabidó
 ❚ Patricia Jiménez de Ridder
 ❚ Daniel Corominas Pardas
 ❚ Frederic Torras i Teresa Tu-
tusaus

 ❚ Dirk Bottcher
 ❚ Esteve Caramés Boada
 ❚ Gabriela Serra
 ❚ Anna Font Gómez i Bernat
 ❚ Iru Moner Tomàs
 ❚ Agustin Doñate Ortiz
 ❚ Albert Vidal Jubert
 ❚ Pere Vidal i Gental
 ❚ Gerardo Damián Formoso
 ❚ Vanessa Vidal i Pol Altozano
 ❚ Josep Ma Galceran Bruix
 ❚ Andreu Font Ribera
 ❚ Didac Ramírez Parcerisas
 ❚ José María Pastor Carbonell
 ❚ Emilio Juárez Juste
 ❚ David Matheu i Haskell-Bell
 ❚ Sergi Custey Male
 ❚ Rosa Ma Moner Tomàs
 ❚ Joan Manuel Martín López
 ❚ Xavier Illa Vila
 ❚ Neus Valls Torruella
 ❚ Sara Molina Pérez
 ❚ Eines Serveis SocioEducatius
 ❚ Vísia Fernàndez Pons
 ❚ Rolf Erik Hallberstadt

 ❚ Pol Carrasco i Dani Carrasco
 ❚ Antoni Guinovart Caballé
 ❚ Roser Bonastre Ortiz
 ❚ José Ibarrola Echarren
 ❚ Emma Kestelboim
 ❚ Emma Kestelboim i Laura
 ❚ Emma Kestelboim i Marc
 ❚ Elisanda Belenguer Mercadé
 ❚ Ester Huguet Roselló
 ❚ Meritxell Argelagues Besson
 ❚ Jordi Ventura Prado
 ❚ Sònia Herrera Herrando
 ❚ Gerard Otim Fidalgo
 ❚ Ma Dolores Ayala García
 ❚ Begoña Caño Cavero
 ❚ Ester, Gaia i Marc
 ❚ Pere Campíñez Salas
 ❚ Carles Barbarà Puig
 ❚ Jordi Pietx Colom
 ❚ Economistas Barcelona, SA
 ❚ Maria Buzón i Jordi Francesc 
Amer

 ❚ Maria Rosa Coll Llop
 ❚ Laura Montanyà Balcells
 ❚ Jesús Pérez i Clausell
 ❚ Eva Español i Usón
 ❚ Teodor Mellen Vinagre
 ❚ Associació Pratenca de Comu-
nicació

 ❚ Roger Torrents Serra

 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez
 ❚ Daniel Esqué de los Ojos
 ❚ Doa Rodríguez Bover
 ❚ Alba Subirats i Marc Montaner
 ❚ Marc Nadal Ferret
 ❚ Guillem Vilaseca i Jané
 ❚ Mireia Pérez Versaguer
 ❚ Federico Demaria
 ❚ Esplai SCV El Clot
 ❚ Javier Redón Vilanova
 ❚ Abert Núñez García
 ❚ Carlos Lemoche Bolillos
 ❚ David Madueño Zafra
 ❚ Pere Anton Bertran Rosell
 ❚ Cristina Caba Glinsoga
 ❚ Teresa Estany Profitós
 ❚ Juan José Honorio Rubio
 ❚ Antonio Gómez i Andrea Soto
 ❚ Agirre Jone Etxeberria
 ❚ Joana García Grenzner
 ❚ Andrés Calzada Ribas
 ❚ Joana Gómez Rosillo
 ❚ Diana González Novoa
 ❚ Ivet Eroles Palacios
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Carmen Casas Castany
 ❚ Daniel James Sala

Madrid [22]
 ❚ Miguel Polo Pérez
 ❚ Eloy Sanz Pérez
 ❚ Rodolfo Daniel Bergman 
Vázquez

 ❚ Anoia Castillo Barnese

 ❚ Carmen Fernéndez i Jesús Ma
 ❚ Esther Alonso Marín
 ❚ José Pardillo Alonso
 ❚ Cristóbal José Gallego Castillo
 ❚ Álvaro de Miguel Joyanes
 ❚ Rafael Ramírez González

 ❚ Oriol Duran Torres
 ❚ Xavier Pifarré Martínez
 ❚ César Rodríguez Menéndez
 ❚ César López Ramírez
 ❚ Germán Gallego González
 ❚ Mario Redondo Cambra

 ❚ Emilio Cebas Tudela
 ❚ Aranzazu Alonso Arriaga
 ❚ Daniel Rojo Galego
 ❚ Vanesa Soriano García
 ❚ Elena Acín Aguado
 ❚ Ma del Carmen Jiménez

Galiza [8]
 ❚ Asociación de Vecinos Parque

 ❚ Alicia Seona Orro
 ❚ Marcos Ferreira Amoedo
 ❚ Margarita Cabaleiro Viñas

 ❚ Manuel Correa Pineiro
 ❚ Ma Yolanda Casasola Garmón
 ❚ Leticia Jorge Santamaría

 ❚ Ángela Martínez Lago

Pais Valencià [2]
 ❚ María Romero Raga
 ❚ Jesús Tomero Hernández

Euskal Herria [11]
 ❚ Talaios Ahalduntzean
 ❚ Joseba Imanol Madariaga
 ❚ Karmele Gardoki Ugalde

 ❚ Joan Enbeita Ealo
 ❚ Albert Zarate Aranbarri
 ❚ Edurne Herrezuelo de Lucío
 ❚ Miguel Angel Olalla Ariza
 ❚ Jesús González San Pedro

 ❚ Miriam Bilbatua Pérez
 ❚ Roberto Macho Olea
 ❚ Xabier Arroyo Moral

TOTAL 177

socis
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reflexió[Andalusia]
9 noves entitats sòcies
CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

Consumo Gusto és una 
empresa d’economia 
social de Huelva, que 

presta serveis de restauració partint de pro-
ductes de comerç just i de producció ecolò-
gica. Inclou entre els seus compromisos la 
formació i la contractació de persones en 
risc d’exclusió social i la sensibilització en-
vers el consum responsable i el comerç just. 
http://consumogusto.org/

ABOGADOS EN RED, S. 
COOP. AND.

Abogados en Red 
neix com un 
projecte, consoli-

dat en cooperativa, que uneix experiència i 
joventut amb l’objectiu de donar un servei 
més ampli i professionalitzat sobre qualse-
vol aspecte jurídic, i instaura formes noves i 
innovadores de treball col·lectiu en l’àmbit 
del Dret. http://www.abogadosenred.org/

ASOCIACIÓN GITANA 
VENCEDORES

Aquesta associació sense 
ànim de lucre va ser fun-

dada l’any 2008 al barri de les Tres Mil Vi-
viendas de Sevilla. Entitat que treballa per 
continuar «vencent» en els diferents àmbits 
d’actuació com ara la lluita contra les dro-
gues, la distribució d’aliments a través de la 
creació d’un banc d’aliments i l’alfabetitza-
ció de dones.
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-
Cultural-Gitana-Vencedores/497780346910184

CARAMBOLO, S. COOP. 
AND.

Entitat d’economia 
social lligada al món 

de la música. A través d’aquesta cooperativa 
andalusa es pretén generar un espai de tro-
bada d’artistes i iniciatives musicals i facili-
tar, als músics que ho necessitin, una infra-
estructura útil per transmetre el seu art als 
altres, des del compromís social i cultural.
http://caramboloproducciones.wordpress.com

CERVEZAS MOND, S. 
COOP. AND.
Cooperativa amb seu a Sevilla dedicada 
principalment a la fabricació, la comercia-
lització i la venda de cervesa artesana. Les 
seves cerveses artesanes estan fetes amb 
ingredients d’alta qualitat i sota un procés 
d’elaboració en qual es té cura del producte. 
Són cerveses que no s’acostumen a filtrar ni 
pasteuritzar, per la qual cosa en resulta un 
producte amb tot el sabor i l’aroma origi-
nals de la cervesa.

ACOMPANIA, SLL

Projecte d’autogeneració d’ocupació que 
intenta pal·liar les dificultats d’inserció de 
persones i col·lectius que tenen més dificul-
tats per inserir-se laboralment. A través de 
l’economia social i solidària, busquen alter-
natives a l’exclusió sistemàtica del mercat 
de treball d’aquests col·lectius. Actualment 
treballen en serveis de neteja i manteniment 
per a centres i oficines i serveis de càtering 
per a menjadors col·lectius.

FAMILIA CHICHURRI, SLL

Projecte ramader situat a la localitat d’Utre-
ra, a la província de Sevilla. Es tracta d’una 
entitat ramadera del sector del caprí, amb 
una activitat extensiva de cria de cabres. Els 
productes són llet, formatges i la venda de 
cabrits en circuits locals i de proximitat.

COMPAÑÍA MARAVILLA 
TEATRO Y MÚSICA, S. 
COOP. AND.

Companyia de teatre 
sevillana amb forma 
jurídica cooperativa. 

Neix el 2003 després que els seus membres 
fundadors decidissin unir les seves forces 
per crear una companyia estable, sòlida, le-
gal, compromesa, i que aportés beneficis al 
món de l’art i la cultura. La seva activitat es 
tenyeix d’un fort caràcter social com a mitjà 
per desenvolupar les seves creacions artísti-
ques i musicals. 
http://www.cuartetomaravilla.com/

MATÍAS ROMERO

Matías és pagès ecològic d’El Ejido des de fa 
més de 25 anys i des del desembre del 2009 
està certificat com a ecològic. Practica una 
manera de conrear radicalment diferent de 
la de la seva zona, el ponent d’Almeria, on 
l’agricultura intensiva sota plàstic ha con-
vertit el territori en una zona poc habitable. 
Actualment distribueix les seves verdures a 
grups de consum ecològic, fonamentalment 
d’Almeria i Granada.

[Astúries]
2 noves entitats sòcies
ASOCIACIÓN DE 
DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA EL TELAR

Associació constituïda 
l’any 2011 a Gijón. Treba-

lla per fomentar i reforçar el sentiment de 
comunitat com a base per millorar l’entorn i 
promoure accions encaminades a prevenir i 
superar els desavantatges socials i culturals 
que afecten diferents sectors de la població. 
Pretenen generar dinàmiques de formació i 
reflexió desenvolupant espais de convivèn-
cia. http://eltelarasociacion.wordpress.com/

FINCA DEL CABILLÓN

Empresa d’inserció im-
pulsada per la fundació 

EDES des de l’any 2006. L’empresa neix amb 
l’ànim de completar la integració social dels 
alumnes de l’escola cooperativa EDES per a 
persones amb discapacitat, després de compro-
var la dificultat de trobar feina un cop finalitzat 
el període de formació. Treballa en diferents 
línies, com ara el cultiu ecològic, la jardine-
ria i la venda al públic d’aquests productes.
http://www.fundacionedes.org/centro-especial-empleo/ 

[Catalunya]
26 noves entitats sòcies
EL CENTRE, ATENEU 
DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA

El Centre, Ateneu demo-
cràtic i progressista és una 
entitat fundada l’any 1865 
per les classes populars de 

Caldes de Montbui. Els objectius de l’Ateneu 
passen per enfortir el projecte associatiu i 
donar cabuda a altres iniciatives que puguin 
sorgir al municipi, així com generar recur-
sos per acabar de rehabilitar l’edifici i així 
donar resposta a les necessitats de l’entitat.
http://ateneuelcentre.blogspot.com.es/

MAHLIK, SCCL

Cooperativa de treball 
nascuda l’any 1995 amb 
l’objectiu de crear llocs 
de treball per a tres per-

sones a través de la gestió i la dinamització 
de la taverna, el bar i el restaurant Campus. 
Actualment són quatre socis de treball i l’es-
pai ha esdevingut un lloc de referència en 
la dinamització social de Reus, ja que orga-
nitza activitats culturals variades o cedeix 
el local a col·lectius i moviments socials. 
http://www.campusreus.org/

45 noves entitats sòcies

1r semestre 2014
NOVES ENTITATS SÒCIES

socis
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1r semestre 2014
NOVES ENTITATS SÒCIES
ASSOCIACIÓ HÀBITATS

L’Associació Hàbitats és una en-
titat sense ànim de lucre creada 
el 1997 amb l’objectiu de fomen-

tar l’apropament de les persones a l’entorn 
natural convertint-les en protagonistes de 
la conservació del territori. L’entitat empra 
eines com ara l’educació ambiental, el vo-
luntariat i la participació social.
www.projecterius.org/associacio_habitats

FEDERACIÓ CATALANA 
DE VOLUNTARIAT SOCIAL

La Federació Catalana de 
Voluntariat Social, nas-
cuda el 1989, treballa per 

promoure el voluntariat social i reconèixer 
la seva importància com a xarxa transfor-
madora i protagonista de l’acció entre els 
més desafavorits. Formada per 272 entitats 
socials, promou el voluntariat en diferents 
àmbits, com ara el penitenciari, la salut, 
la immigració, la inserció laboral, la gent 
gran, les discapacitats físiques i mentals, les 
persones sense sostre, les drogodependènci-
es, el lleure educatiu, etc. www.voluntaris.cat

JAL FUSTERS, SCCL

Cooperativa de 
treball formada 

per tres persones sòcies que es van quedar 
sense feina quan l’empresa on treballa-
ven va tancar per jubilació de l’empresari. 
Llavors, van decidir crear el projecte de la 
cooperativa com a mecanisme per a l’au-
toocupació. Principalment treballen en la 
fabricació de mobles per estands de perfu-
meria i feines de fusteria i ebenisteria per 
a particulars.

EL REI DE LA MÀGIA, SCP

El 1984, dues 
persones van 
adquirir l’esta-

bliment El Rei de la Màgia (fundat el 1881) 
al carrer de la Princesa amb la intenció 
d’evitar-ne la desaparició, donar continuïtat 
a l’activitat que sempre havia tingut i divul-
gar el seu patrimoni cultural. Actualment, 
són un espai per a la difusió de la cultura 
al voltant de la màgia i conserven una gran 
mostra d’arxiu històric de la màgia a Cata-
lunya. www.elreidelamagia.cat

HORTEC, SCCL

La cooperativa es va 
constituir per pagesos 
que practicaven agri-

cultura ecològica amb l’objectiu principal 
de crear una xarxa de distribució de fruita 
i verdura ecològica, ja que al 1991 no n’hi 
havia cap. Fou la primera cooperativa de 
Catalunya formada per agricultors ecològics 
de manera exclusiva. www.hortec.org

CASAL POPULAR DE 
VILAFRANCA

El Casal Popular de Vilafranca vol 
ser un espai de trobada i d’inter-
canvi intergeneracional, facilitar 

oportunitats de participació a persones de 
totes les edats i procedències, i millorar 
l’accessibilitat a persones amb dificultats de 
mobilitat. Vol desenvolupar activitats forma-
tives, culturals, polítiques i reivindicatives.
http://www.casalpopular.cat/

SOCIETAT RECREATIVA I 
CULTURAL L’ALZINAR

La Societat Recreativa 
i Cultural L’Alzinar va 

néixer el 1959 a Masquefa, a l’Anoia. És una 
associació popular i oberta i el seu principal 
objectiu és fomentar la cultura, l’esplai i la 
convivència; organitza i promou activitats 
artístiques, literàries, culturals i de lleure 
per a infants, joves i adults.
http://lalzinar.wordpress.com/

L’ARIET, SCCL

Cooperativa de treball de recent creació 
conformada per quatre socis vinculats als 
moviments associatius i anticapitalistes de 
Mataró. Gestionaran el servei de bar restau-
rant d’un edifici del patrimoni històric coo-
peratiu de Mataró, La Unió de Cooperadors 
de Mataró, després de guanyar el concurs 
per gestionar-lo. El bar restaurant es concep 
com un espai d’oci cultural obert a la ciutat.

DIVA, SCP

DIVA es dedica a l’assistència a 
la llar oferint serveis i treballs 
de paleta, pintor, lampista, ser-

raller, fuster, tancaments metàl·lics, desem-
bussos, etc. El seu objectiu principal és ge-
nerar autoocupació i donar formació, i per 
a això tota la seva activitat s’emmarca en les 
reformes de llars, locals i/o oficines.
http://www.clubdivahogar.com/diva/

EI SAMBUCUS, SCCL

Cooperativa de treball crea-
da al 2011 per desenvolupar 

projectes d’inserció, formada per sis socis 
de treball i 3 socis col·laboradors. Es trac-
ta d’una iniciativa social i empresarial que 
ofereix oportunitats d’ocupació a persones 
amb dificultats per tal que puguin esdevenir 
autònomes i accedir al mercat de treball en 
igualtat de condicions portant a terme acti-
vitats relacionades amb la terra, l’horta i la 
cuina. www.sambucus.cat/

APPEC

L’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català (AP-

PEC) és una entitat sense ànim de lucre, fundada 
l’any 1983, que agrupa els editors de revistes en 
català d’informació general i especialitzada que 
tenen una distribució i difusió dins l’àmbit català. 

Actualment aplega 150 revistes associades que s’han 
agrupat per fer un front comú als problemes profes-
sionals amb què es poden trobar. www.lesrevistes.cat

KVIURES ALIMENTS, SAL

Kviures és una xarxa de distri-
bució sostenible de productes 
ecològics. Pretenen crear un 

vincle de confiança i transparència entre 
el productor ecològic i el professional de la 
cuina i la restauració. Ofereixen productes 
ecològics locals i de proximitat, i han optat 
per reforçar les races pròpies i les varietats 
autòctones del territori i defensar la sobira-
nia alimentària. http://kviures.com/

ADIFOLK

L’Associació per a la 
Difusió del Folklore és 

una entitat formada per persones vinculades 
estretament al món del folklore i la cultura 
popular catalana. Té com a objectiu fona-
mental potenciar i dinamitzar la cultura po-
pular del nostre país i també donar a conèi-
xer a Catalunya el folklore d’altres indrets 
del món, mitjançant diferents intercanvis 
culturals. www.adifolk.cat/

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESQUITX

L’Associació Juvenil Esquitx fa 
més de 15 anys que treballa en 
l’educació d’infants i joves en el 

temps de lleure. Treballa de manera desin-
teressada i amb compromís per als infants 
i els joves del barri de Cifuentes, Can Rull i 
Merinals de Sabadell, i forma part del teixit 
associatiu del barri i la ciutat.
http://www.esplaiesquitx.org/

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

La Federació és una entitat cul-
tural fundada l’any 1991 pels 
representants d’una vintena 

d’entitats del moviment sardanista de Ca-
talunya. La seva finalitat es aglutinar totes 
les entitats, grups i col·lectius del món de la 
sardana i fomentar la sardana com un fet 
cultural, en totes les seves manifestacions. 
Actualment compta amb 225 entitats sòcies.
http://fed.sardanista.cat/

L’ESBLANDENCA

L’Esbladenca és un grup de persones que pre-
tenen crear una cooperativa d’habitatges en 
model de cessió d’ús alhora que es recupera 
el poble abandonat de l’Esblada (Alt Camp). 
Els objectius són fomentar formes d’accés a 
l’habitatge social i no especulatives, crear una 
comunitat humana, amb noves formes de rela-
ció i gestió de conflictes, i integrar la comuni-
tat en les xarxes per a la transformació social.

DAVID ARJONA

Projecte d’elaboració de pa artesanal i eco-
lògic a Torroja del Segre. En David manté 
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des de fa un temps una vinculació molt forta 
amb La Garbiana SCCL, cooperativa de tre-
ball sòcia de la Coop57. El projecte pretén 
tancar el cercle de l’activitat productiva, des 
de la sembra del cereal fins a l’elaboració 
del pa, passant per la comercialització a tra-
vés de la xarxa de La Garbiana. La intenció 
és que, un cop consolidat, el projecte s’inte-
grarà a la cooperativa La Garbiana.

DBCOOP, SCCL

DBcoop és una co-
operativa de treball 

que es dedica a la producció d’arts gràfiques 
i impressió digital, especialment de revistes 
locals i veïnals adequant-se a les necessitats 
de cadascuna d’elles. Fan possible l’exis-
tència de publicacions de caràcter local, 
associatiu o corporatiu que d’altra manera 
tindrien dificultats per sortir al carrer.
www.dbcoop.cat

GESTIÓ DE PUBLICACIONS 
LOCALS, SCCL

Es tracta d’una co-
operativa de treball 
vinculada a DBcoop 

que edita i distribueix revistes locals i s’en-
carrega de cercar fons públics i privats mit-
jançant la inclusió de publicitat. Fan servir 
criteris per escollir el tipus de contingut i de 
publicitat a les revistes buscant estar en con-
tacte directe amb els moviments associatius 
del territori. www.gpl.cat

ASPASIM

ASPASIM, amb 75 anys d’histò-
ria, és una entitat de Barcelona 

que té com a missió la integració, la inclu-
sió, l’assistència, la rehabilitació i l’atenció 
integral, personalitzada i de qualitat a les 
persones amb retard mental greu en tots els 
àmbits vitals (atenció precoç, educació, ocu-
pació, oci, esport, habitatge, etc.) per poder 
potenciar al màxim el seu desenvolupament 
tant personal com social. www.aspasim.es

DRECERA, SCCL

Cooperativa d’iniciativa social 
de l’Hospitalet de Llobregat 

que neix el 1984 a partir de la inquietud 
d’un grup d’educadors especialitzats. La 
seva finalitat és atendre, educar i millorar 
les condicions de vida d’infants, adolescents 
i famílies en risc d’exclusió social. També 
incideix en la formació de professionals vin-
culats a l’acció social. www.drecera.org

ORFEÓ GRACIENC

L’any 1904 és fundà l’Orfeó 
Gracienc com a entitat coral 

entesa com una de les formes associatives 
del moment que permetien acostar la mú-
sica a la gent i bastir un projecte comú que 
superés els enfrontaments de l’època. L’Or-
feó Gracienc, ara sota la forma jurídica de 
fundació, té per finalitat impulsar i promou-
re tota iniciativa cultural, esportiva i peda-

gògica, i d’una manera especial, la música, 
en els camps d’interpretació i composició, 
sobretot el cant coral. www.orfeogracienc.cat

ASSOCIACIÓ PER A 
JOVES TEB

Associació nascuda l’any 1992 al 
barri del Raval de Barcelona per 

iniciativa d’un grup d’educadors que volien 
afavorir la inclusió social dels joves a partir 
de la seva autoorganització i iniciativa. L’ob-
jectiu de l’entitat és treballar per la trans-
formació social a través de la participació, 
l’aprenentatge i la socialització de les tec-
nologies de la informació i la comunicació 
(TIC). http://jovesteb.org/

COMISSIÓ CATALANA 
D’AJUDA AL REFUGIAT

La Comissió Catalana d’Aju-
da al Refugiat, nascuda l’any 

2004, té com a objectius la defensa del dret 
d’asil i els drets de les persones refugiades i 
immigrants. Des de la Comissió es qüestiona 
la pretesa voluntarietat de les migracions i vol 
obrir un debat sobre les formes de persecució 
i vulneracions de drets humans que necessi-
ten d’algun tipus de protecció. www.ccar.cat

[Euskal Herria]
2 noves entitats sòcies
EHNE BIZKAIA

EHNE Bizkaia (Euskal Herriko 
Nekazarien Elkartasuna) és 

una organització professional agrària, nas-
cuda el 1976. Té com a principal objectiu im-
pulsar la sobirania alimentària en el conjunt 
d’Euskal Herria. És membre de COAG a nivell 
estatal, de la CPE i de la Coordinadora Euro-
pea Vía Campesina Europa a nivell europeu 
i la Vía Campesina a nivell internacional.  
www.ehnebizkaia.org

KAIA, KOOP. ELK. TXIKIA

Cooperativa que té per objec-
tiu la fabricació i la distribu-

ció de la cervesa artesanal Boga. El projecte 
va començar l’any 2009 a Kukutza Gaztet-
xea (Izarra Garagardoa), amb l’objectiu de 
crear una cervesa sostenible elaborada de 
forma artesanal amb el compromís, alhora, 
de col·laborar perquè l’economia sigui més 
responsable i solidària.

[Madrid]
5 noves entitats sòcies
FUNDACIÓN CARLOS 
MARTÍN 

La Fundación desenvo-
lupa la seva activitat en 

el marc de l’economia social. La missió és 
promoure els processos d’autonomia perso-
nal i de millora de la qualitat de vida de per-

sones amb discapacitat intel·lectual, des de 
models orientats a la inclusió social i sobre 
la base del principi d’igualtat d’oportuni-
tats. www.fundacioncarlosmartin.com

FAMYLIAS, S. COOP. MAD. 

Cooperativa sense ànim de lucre 
que pretén donar visibilitat i po-
sar en valor els diferents models 

familiars que conviuen avui en la nostra 
societat. Treballa amb l’objectiu de posar 
en valor la riquesa que suposen les societats 
diverses en tota la seva amplitud realitzant 
treballs encaminats a millorar les situacions 
de vida de persones en desavantatge social. 
www.famylias.org

FUNDACIÓN COPADE 

COPADE neix el 1998 amb 
l’objectiu de promoure grups 

de productors desfavorits de països en vies 
de desenvolupament i d’Espanya. COPADE 
treballa per a un desenvolupament socio-
econòmic global, ambiental i socialment 
responsable, mitjançant el comerç just, el 
consum i el turisme responsable, la sobi-
rania alimentària, i la gestió adequada dels 
recursos naturals. www.copade.es

ENRIQUE PASTOR 
SÁNCHEZ
L’Enrique és un autònom que es dedica 
fonamentalment a la ramaderia ecològica 
com a activitat productiva, sota els princi-
pis bàsics de la producció d’aliments salu-
dables, respectuosos amb el medi ambient, 
i en els quals prevalgui la proximitat entre 
productors i consumidors. 

LUIS MUÑOZ CASASOLA 
(EL VALLE ECOLÓGICO)

El Valle Ecológico és una em-
presa que es caracteritza per 
produir verdures i hortalisses de 

forma ecològica, respectuosa amb el medi 
ambient, amb els productes locals i amb un 
comerç just. Fomenta la interactuació entre 
el productor i el consumidor de manera que 
s’hi creï una confiança especial. 
whttp://hortalizasyverdurasecologicas.com

[País Valencià]
1 nova entitat sòcia
Los Sueños de la 
Hormiga Roja

La productora de cinema 
Los Sueños de la Hormiga 

Roja es crea al 1995 a València. Pertany al 
sector de la producció audiovisual, i s’ha 
especialitzat en el gènere documental, amb 
forta empremta social i política. L’objectiu 
de la seva activitat és oferir i fomentar una 
mirada crítica de la societat i l’ésser humà 
per generar continguts culturals indepen-
dents i crítics. www.hormigaroja.com
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
1r SEMESTRE 2014

TOTAL
4.004.742,88

Andalusia: 188.000 €

ASOCIACÓN EL COTALLER 12.000 € 
a 51 mesos

AND44 Ubicat a Puerto Real (Cadis), es tracta d’un cen-
tre educatiu i d’oci. L’activitat econòmica principal és un 
restaurant amb productes ecològics i de comerç just. A més a 
més, des del col·lectiu que el gestiona es promou el desenvo-
lupament local mitjançant la creació de xarxes d’economia 
solidària, l’educació socioambiental i la cultura. El préstec 
finança la posada en marxa del projecte.

GRANJA ESCUELA HUERTO 
ALEGRE, S. COOP. AND.

70.000 € 
a 54 mesos

AND45 Cooperativa granadina constituïda el 1982 que va 
engegar la primera granja escola d’Andalusia. Entitat especi-
alitzada a desenvolupar programes i activitats en el camp de 
l’educació ambiental i la interpretació del patrimoni cultural, 
tant en centres d’ensenyament com en altres espais públics 
o privats. El préstec finança les necessitats de circulant de la 
cooperativa.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

50.000 € 
a 48 mesos

AND48 Transformando és una cooperativa que s’emmarca 
dins de l’economia solidària i el comerç just. Pretenen compa-
ginar la solidaritat i la cooperació amb el model empresarial i 
amb el desig de convertir l’economia solidària i el comerç just 
en una realitat social a la qual cada cop se sumin més empre-
ses i persones consumidores. El préstec finança la fabricació i 
la distribució de cervesa artesana i local.

CARAMBOLO PRODUCCIONES, 
S. COOP. AND.

16.000 € 
a 54 mesos

AND52 Entitat d’economia social lligada al món de la 
música. A través d’aquesta cooperativa andalusa es pretén 
generar un espai de trobada d’artistes i iniciatives musicals i 
facilitar als músics que ho necessitin una infraestructura útil 
per transmetre el seu art als altres, des del compromís social i 
cultural. El préstec finança un estudi de gravació i d’audició.

ASOCIACIÓN HUERTOLIVA 40.000 € 
a 61 mesos

AND53 Experiència d’economia social amb seu a la loca-
litat sevillana de Morón de la Frontera. L’activitat principal és 
l’elaboració d’oli d’oliva i la prestació del servei de premsatge 
als agricultors locals amb la idea de pagar un preu just als 
agricultors per la seva oliva, al mateix temps que genera ocu-
pació digna. El préstec finança la capacitat de producció del 
molí d’oli i, en concret, la millora de les instal·lacions produc-
tives i l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge.

Aragó 45.000 €

COMISIÓN CIUDADANA 
ANTISIDA DE ARAGÓN

45.000 € 
a 6 meses

ARA86 La Comisión Ciudadana Antisida de Aragón és un 
col·lectiu que, des del 1986, desenvolupa aprenentatges vitals 
en interrelació amb espais de prevenció de VIH/ITS i promo-

ciona la salut. El préstec finança les activitats ordinàries de 
l’entitat per a l’any en curs.

Astúries 21.000 €

CHIGRE CULTURAL 
– LATA DE ZINC

21.000 € 
a 36 meses

AST2 Chigre Cultural – Lata de Zinc és una associació 
cultural d’Oviedo formada per quatre persones que volen im-
pulsar la dinamització d’un espai social on es desenvolupin 
diferents activitats de teatre, música, arts plàstiques, literatura 
i també restauració. El préstec finança les obres de rehabilita-
ció del local per desenvolupar l’activitat cultural de l’entitat.

Catalunya: 827.253,05 €

TAT, SCCL 20.000 € 
a 48 mesos

CAT979 Cooperativa de treball nascuda l’any 1998 que es 
dedica al disseny, la producció i el muntatge d’exposicions, 
així com a la producció d’espais per a la cultura. El préstec 
finança el desenvolupament del nou pla estratègic que con-
templa la posada en marxa de noves línies d’activitat especia-
litzades en models tubulars.

APROP, Serveis 
Comunitaris, SCCL

4.000 € 
a 24 mesos

CAT994 Cooperativa de treball creada l’any 2004 dedicada 
als serveis d’atenció sociosanitaris al barri de Trinitat Nova 
amb una visió d’inserció sociolaboral. Entre d’altres, porten a 
terme serveis d’assistència domiciliària de majors de 65 anys 
i neteges. El préstec finança les necessitats de circulant de la 
cooperativa.

BAT A BAT 90.000 € 
a 11 mesos

CAT1001 Productora audiovisual que crea i comercialitza 
continguts de cultura i història de Catalunya i del món, de 
forma entretinguda, innovadora i rigorosa, cercant un públic 
massiu. El préstec finança la producció audiovisual d’un pro-
grama d’entreteniment divulgatiu «Menú Cap de Setmana», 
contractat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

LA BARRAQUETA 144.500 € 
a 108 mesos

CAT1005 L’Associació per la Recuperació de la Memòria 
Històrica del Noi i el Xic de La Barraqueta, situada a la plaça 
del Raspall, al barri de Gràcia de Barcelona, és un espai polític 
que ha decidit reordenar l’activitat amb projectes com ara la 
cooperativa gastronòmica Pa amb All, la distribuïdora alter-
nativa La Sirga, L’Accent, o El Llevat, cooperativa de consum 
ecològic. El préstec finança el traspàs del local, la llicència 
d’activitat i la millora de l’espai social.

MAHLIK, SCCL 15.000 € 
a 48 mesos

CAT1010 Cooperativa de treball del sector de la restau-
ració en espais culturals. Històricament han gestionat el bar 

préstecs
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Campus, que ha servit d’espai de trobada per al moviment 
llibertari i altres moviments socials del municipi. El préstec 
finança la posada en marxa del bar del local de la Colla Caste-
llera dels Xiquets de Reus, concretament la fiança del lloguer 
i el mobiliari del bar.

MÉS EFICIÈNCIA, SCCL 60.000 € 
a 48 mesos

CAT1012 i CAT1013 Cooperativa de treball de nova 
creació formada per persones amb 25 anys d’experiència en 
el sector dels menjadors escolars i del lleure que van patir un 
ERO. El préstec finança la posada en marxa del servei de cui-
na i monitoratge a una escola de Vacarisses. El 50% de l’ope-
ració està avalada per Oinarri.

ANDRÒMINES, SL, EI 25.000 € 
a 30 mesos

CAT1024 Empresa d’inserció que vincula la reinserció so-
cial amb el reciclatge i el medi ambient, i que desenvolupa els 
seus projectes al Barcelonès i el Vallès Occidental. El préstec 
finança l’obertura d’un nou local per poder oferir cursos de 
formació amb certificats oficials en manteniment de sistemes 
TIC, gestió de residus urbans i serveis administratius.

JAL FUSTERS 12.000 € 
a 48 mesos

CAT1025 Cooperativa de treball orientada a creació de llocs 
de en format cooperatiu que principalment treballa en la fabri-
cació de mobles per a estands de perfumeria i feines de fusteria 
i ebenisteria per a particulars. El préstec finança l’adquisició 
d’una furgoneta per poder desenvolupar els treballs de la co-
operativa.

DRAC MÀGIC 30.000 € 
a 49 mesos

CAT1030 Drac Màgic es va fundar el 1970 i es dedica fona-
mentalment a l’estudi i la divulgació del cinema i els audiovisuals 
i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i cultu-
rals. Una de les àrees preferents d’activitat és la representació de 
les dones en els mitjans de comunicació audiovisual. El préstec 
estructura les necessitats de circulant de la cooperativa.

REM, SCCL 25.000 € 
a 3 mesos

CAT1033 Cooperativa del sector de la metal·lúrgica amb 
una dilatada experiència fundada l’any 1964. Empresa especi-
alitzada a resoldre tot tipus de repulsats, conformats i estirats 
partint de xapes en acer laminat, coure, alumini, llautó i acer 
inoxidable de diferents gruixos. El préstec finança les necessi-
tats de circulant de la cooperativa.

L’ARIET, SCCL 35.000 € 
a 60 mesos

CAT1034 L’Ariet és una cooperativa de treball formada 
per quatre joves aturats de la ciutat de Mataró que han reobert 
amb la Unió de Cooperadors de Mataró l’antic Cafè de Mar, 
un referent històric del cooperativisme a la ciutat. El préstec 
finança les obres i la posada en marxa del bar restaurant i 
l’espai per a la seva dinamització sociocultural.

L’APÒSTROF, SCCL 20.000 € 
a 36 mesos

CAT1039 L’Apòstrof és una cooperativa de treball dedica-
da a realitzar materials de difusió a les escoles, docència en 

emprenedoria social, campanyes informatives i gestió comu-
nicativa, disseny de publicacions i coordinacions editorials. 
El préstec està orientat a la compra d’equips informàtics i la 
remodelació de l’espai per a la creació d’un nou lloc de treball 
a la cooperativa.

CAL ROIO, SCP 28.000 € 
a 84 mesos

CAT1047 Cal Roio és una explotació ramadera de l’Alt 
Berguedà que treballa amb criteris agroecològics i es dedica a 
la criança de vedella i pollastre d’engreix ecològics. La major 
part dels clients són cooperatives de consum, cistellaires i cli-
ents particulars, i eviten al màxim els intermediaris. El préstec 
finança la construcció d’un obrador, la compra d’un motor 
de fred per a la furgoneta i d’una sitja per emmagatzemar-hi 
pinsos.

MAD SYSTEMS, SCCL 22.000 € 
a 48 mesos

CAT1048 MAD Systems és proveïdora de serveis informà-
tics per a empreses de comunicació visual i gràfica, i realitza 
el manteniment de serveis informàtics especialitzats. El prés-
tec finança l’adequació i la millora del local on treballen i 
la compra d’equips informàtics (servidors, llicències, instal-
lacions...).

ASSOCIACIÓ GATS 15.000 € 
a 5 mesos

CAT1051 L’Associació GATS (Grups Associats Treball Soci-
ocultural) treballen per la transformació social des de múlti-
ples vessants: projectes d’inserció sociolaboral, de defensa del 
medi ambient, projectes de democràcia econòmica i social, 
educació i formació, la gestió cultural com a eina d’inclusió 
social, entre d’altres. El préstec finança el pagament del cànon 
de contractació de l’explotació d’una guingueta a la platja del 
Prat de Llobregat.

FUND. DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI

81.753,05 € 
a 61 mesos

CAT1059 Entitat d’economia social i solidària creada 
l’any 1993 que treballa en la recerca i l’experimentació d’ei-
nes de transformació social a través del diàleg. L’acció de l’en-
titat es concentra en els camps de la participació ciutadana, 
la mediació i l’acció comunitària, l’accessibilitat i la inclusió 
social. El préstec finança la reestructuració del deute i les ne-
cessitats de circulant de l’entitat.

MÓN VERD, SCCL 30.000 € 
a 48 mesos

CAT1060 Món Verd es dedica a la distribució de productes 
ecològics a botigues especialitzades, cooperatives de consum, 
a la xarxa de consum responsable i a cooperatives de treball 
autogestionari. Per respectar els seus principis, no distribuei-
xen els seus productes a les grans superfícies comercials. El 
préstec finança les inversions d’immobilitzat que han de per-
metre el funcionament de l’entitat.

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

35.000 € 
a 36 mesos

CAT1065 La Federació és una entitat cultural fundada 
l’any 1991 pels representants d’una vintena d’entitats del mo-
viment sardanista de Catalunya. La seva finalitat és aglutinar 
totes les entitats, grups i col·lectius del món de la sardana i 
fomentar la sardana com un fet cultural, en totes les seves 
manifestacions. Actualment compta amb 225 entitats sòcies. 
El préstec finança les necessitats de circulant de la federació.
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DAVID ARJONA – LA 
GARBIANA, SCCL

35.000 € 
a 88 mesos

CAT1066 En David Arjona és un soci col·laborador de La 
Garbiana, entitat sòcia de Coop57, expert en l’elaboració de 
xocolata artesanal i pans de blats antics cuits amb llenya. El 
préstec finança la construcció de l’obrador i l’adequació d’un 
espai multifuncional per a la investigació en la recuperació de 
farines tradicionals. .

DBCOOP, SCCL 50.000 € 
a 88 mesos

CAT1067 DBcoop és una cooperativa de treball que es 
dedica a la producció d’arts gràfiques i impressió digital, es-
pecialment de revistes locals i veïnals. El préstec finança la 
compra de maquinària a la cooperativa DeBarris, com ara 
ordinadors, impressores, càmeres de vídeo, embossadora, ple-
gadora o la impremta Offset.

GESTIÓ PUBLICACIONS 
LOCALS, COOP, SCCL

50.000 € 
a 48 mesos

CAT1069 GPL Coop és una cooperativa de treball que es 
dedica a l’edició i la distribució de diaris i revistes d’àmbit 
local, i s’encarrega de cercar fons públics i privats mitjançant 
la inclusió de publicitat per aconseguir fer viable el projecte. 
El préstec finança l’adquisició del «Fons de Comerç» (cartera 
de clients) i les capçaleres de DeBarris, entre elles «La Veu de 
Montcada», «L’Agenda de la Dona», «Montornès viu», «Taxi 
libre», «Viure Vallirana» i molts més entre programes de festes 
majors i diverses revistes periòdiques municipals.

Euskal Herria: 420.000 €

ASAKEN S. COOP. 120.000 € 
a 120 mesos

EH3 Asaken és una cooperativa de treball creada fa més de 
15 anys, que a l’any 2005, tot just es dedicava a la neteja i la 
restauració de façanes i que darrerament ha ampliat l’activi-
tat al manteniment d’infraestructures d’energia eòlica, plata-

formes marítimes i estudis d’enginyeria, seguretat i certifica-
ció. El préstec finança el procés d’internacionalització de la 
cooperativa i la generació de llocs de treball.

EHNE BIZKAIA 300.000 € 
a 120 mesos

EH4 EHNE Bizkaia és un sindicat agrari amb 37 anys d’his-
tòria que ha fugit del corporativisme i ha dotat la seva acció 
de contingut i lluita social, tal com demostra l’impuls que ha 
donat a l’organització internacional Vía Campesina. El préstec 
finança el procés de reorientació del sindicat cap a la cons-
trucció d’una xarxa per la sobirania alimentària, a través de 
noves fórmules de producció, consum i mercat social.

Galiza: 35.000 €

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S. COOP. 
GALEGA

35.000 € 
a 12 mesos

GZ33 Cooperativa de treball que representa un grup de 
treball col·laboratiu i actiu. Ofereixen serveis d’e-learning, 
continguts digitals educatius i formatius, redacció web, ser-
veis lingüístics i comunicació social. El préstec finança les 
despeses de funcionament i les activitats programades per al 
curs 2014-15.

Madrid: 12.000 €

ESPANICA, S. COOP. MAD. 12.000 € 
a 60 mesos

MAD49 Espanica és un projecte cooperatiu d’economia 
alternativa creat per una petita organització nascuda a Ma-
drid al principi dels anys vuitanta, l’Associació Rubén Darío 
d’amistat hispanonicaragüenca. Aquesta entitat va desenvolu-
par a Nicaragua tot un nou projecte estratègic de producció i 
gestió de l’economia popular. El préstec finança el pagament 
per avançat del 60% de l’import de la compra d’oli que realit-
zarà a l’Asociación Huertoliva, sòcia de Coop57 a Andalusia.

CASAL DELS 
INFANTS PER A 
L’ACCIÓ SOCIAL 
ALS BARRIS

150.000 €

CP2 El Casal dels Infants per a l’Acció 
Social als Barris és una entitat social i 
ciutadana de Catalunya que treballa als 
barris, al costat dels infants i els joves 
amb més dificultats, perquè tinguin el 
màxim d’oportunitats. El préstec parti-
cipatiu, amb vocació de permanència, 
finança el procés de generació d’un nou 
equipament a Badalona, així com els 
serveis i els projectes que s’hi desenvo-
luparan al llarg dels propers anys.

SERVICIOS 
PARQUE 
DELICIAS, SLU

100.000 €

CP3 Servicios Parque Delicias és un 
centre especial de treball, constituït el 
1999, que té com a finalitat desenvolu-
par una activitat productiva per donar 
ocupació a persones treballadores mi-
nusvàlides amb l’objecte que puguin 
accedir a un lloc de treball digne i re-
munerat. El préstec participatiu, amb 
vocació de permanència, finança la 
consolidació dels nous projectes de crei-
xement de l’entitat.

AUTONOMÍA SUR, 
S. COOP. AND.

110.000 €

CP4 Autonomía Sur és un projecte 
col·lectiu d’economia social que pretén 
millorar la qualitat de l’ocupació i de 
vida dels andalusos, col·laborar, impul-
sar i millorar els projectes d’economia 
social que promoguin la creació d’ocu-
pació digna, fomentin el cooperativis-
me , l’associacionisme i la solidaritat. 
El préstec participatiu, amb vocació 
de permanència, es concedeix amb la 
finalitat d’impulsar i consolidar el pla 
d’expansió i creixement de l’entitat.

1r semestre 2014
PRÉSTECS CONCEDITS

PRÉSTECS PARTICIPATIUS
1r SEMESTRE 2014

TOTAL 360.000€
El préstec participatiu és un finançament amb vocació de permanència que està orientat a finançar la consolidació o expansió 
dels projectes.

CATALUNYA ARAGÓ ANDALUSIA

préstecs
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Avançaments de   1.907.189,83 €
subvencions, convenis i factures

[Andalusia] TOTAL:96.860 € 
 ❚ AND46 ECOQUEREMOS S.C.A, 33.000,00 € Creació llocs de treball cooperatius Conselleria d'Economia, Junta d'Andalusia
 ❚ AND47 ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARBIANA 20.000,00 € Educació per la pau Ajuntament de Córdova
 ❚ AND49 ASOCIACIÓN ZEMOS 98 8.500,00 € Suport a la juventut Instituto Andaluz de la Juventud
 ❚ AND50 GRUPO AC, Consultores y Formadores, S.COOP.AND. 9.000,00 € Formació en Economia Social FAECTA
 ❚ AND51 ASOCIACIÓN AMAR 26.360,00 € Formació per discapacitats Diversos

[Aragón] TOTAL: 110.000 € 
 ❚ ARA83 ASOCIACIÓN AMEDIAR 30.000,00 € Intermediació Comunitària Àrea d'Acció Social, Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA84 TRANVIASER 50.000,00 € Inserción Sociolaboral Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA85 AAVV OLIVER 30.000,00 € Desenvolupament Comunitari Ajuntament de Saragossa

[Catalunya] TOTAL: 1.682.329,83 € 
 ❚ CAT995 ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ i MÚSICA MODERNA DE CAT. 20.904,32 € Foment de la música DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT996 ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL RÀDIO NIKOSIA 15.075,00 € Inclusió Social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT997 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 44.609,18 € Programes d'habitatge social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT998 IPCENA 12.800,00 € Defensa del medi ambient DP de Territori, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT999 Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Cat. 32.000,00 € Promoció de les empreses cooperatives DP Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1002ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL 78.346,40 € Suport al circ i arts escèniques Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1003ASSOCIACIÓ REBOBINART 40.000,00 € Art urbà Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1004ASSOCIACIÓ CIEMEN 20.000,00 € Foment de la Cooperació internacional ACCD, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1006ASSOCIACIÓ CIEMEN 18.000,00 € Inclusió i cohesió Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1007FUNDACIÓ CIEMEN 14.400,00 € Inclusió i cohesió Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1008FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL 20.000,00 € Integració Social DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1009ASSOCIACIÓ GATS 26.000,00 € Lluita contra l'atur Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1011CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 75.000,00 € Gestió equipaments públics Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1015ASSOCIACIÓ EICA 10.600,00 € Inclusió social DG d’Atenció a la Infància, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1016ASSOCIACIÓ GENERA 14.300,00 € Drets de les dones Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1017PROPAGANDA PEL FET S.C.C.L. 30.000,00 € Foment de la música i la cultura Ajuntament de Manresa i Genrealitat de Catalunya
 ❚ CAT1018FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 10.686,93 € Inserció Social DG d’Igualtat d’Oportunitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1019FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 69.600,00 € Universitat Catalana d'Estiu DG d’Universitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1020XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 120.000,00 € Custòdia del Territori DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1021PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES 40.000,00 € Gestió equipaments públics Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1022COMITÈ 1R DESEMBRE 10.000,00 € Atenció persones amb VIH Agencia de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1023ASSOCIACIÓ HABITATS 35.000,00 € Custòdia del Territori DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1027BIDÓ DE NOU BARRIS 10.000,00 € Art i Cultura Popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1028SURT, FUNDACIÓ DE DONES 30.000,00 € Accions formatives Servei d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1029EL REI DE LA MÀGIA 22.080,00 € Arts escèniques Institut Català d'Empreses Culturals, Generalitat de Cat
 ❚ CAT1031ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.000,00 € Arts escèniques Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1032FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 95.500,00 € Inserció Social DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Cat
 ❚ CAT1035ECOUNIÓN 10.000,00 € Medi ambient Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1036FUNDACIÓ EMYS 8.100,00 € Custòdia del Territori DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1041PLATAFORMA PER LA LLENGUA 70.000,00 € Defensa de la llengua Catalana Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1042ASSOCIACIÓ APPEC 120.000,00 € Suport a publicacions lcoals en Català DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1043FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 36.900,00 € Inclusió social i foment voluntariat DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1044ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 30.000,00 € Acolliment residencial d'urgència Ajuntament de Terrassa
 ❚ CAT1045L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 18.000,00 € Desenvolupament comunitari Diversos
 ❚ CAT1046FUNDACIÓ ORFEÓ GRACIENC 60.000,00 € Millora de l'espai social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1049FEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 90.000,00 € Promoció Cultura Catalana Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1050CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000,00 € Suport socioeducatiu i cultural Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1052CONTRAPUNT SCCL 21.000,00 € Suport publicacions en català DG Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1053ASSOCIACIÓ ADEFFA 7.828,00 € Educació ambiental DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1055KVIURES ALIMENTS, SAL 5.000,00 € Foment alimentació agroecològica DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1056BIDÓ DE NOU BARRIS 45.000,00 € Art i Cultura Popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1057ASSOCIACIÓ EICA 7.000,00 € Inclusió social persones immigrades DG Immigració, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1058CASAL LAMBDA 20.000,00 € Defensa del moviment gai i lèsbic DP Economia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1061CASAL INFANTIL LA MINA 80.000,00 € Acció civico-comunitària DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1062ADIFOLK 9.600,00 € Foment cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1063ASSOCIACIÓ APPEC 50.000,00 € Suport a publicacions lcoals en Català DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1064NOVA, Centre per a la Innovació Social 25.000,00 € Participació política i inclusió social EEAGRANTS (Fons europeus)

[Madrid] TOTAL: 18.000 € 
 ❚ MAD48 TRANS-FORMANDO S.COOP. MAD 18.000,00 € Inclusió social persones immigrades Fundación Biodiversidad

 

Intercooperació  10.300€

[Catalunya] TOTAL: 10.300 € 

 ❚ CAT1037
ARÇ CORREDURIA D’ASSEGURANCES, SCCL > DATUM, SCCL 
10.300 euros a 48 mesos – Inversions informàtiques

Endosament de    35.000€

factures
[Andalusia] TOTAL: 35.000 € 

 ❚ AND43
COADE, S.COOP.AND.   35.000 €  Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Convenis 144.000€

de circulant
[Catalunya] TOTAL: 64.000 € 
 ❚ CAT1014 CRESOL SOLUCIONS ENERGÈTIQUES LOCALS S.C.C.L 9.000,00 €
 ❚ CAT1026 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 20.000,00 €
 ❚ CAT1038 BARCELONYA, SCCL 10.000,00 €
 ❚ CAT1040 DIVA 2001 SCP 25.000,00 €

[Galiza] TOTAL: 30.000 € 
 ❚ GZ35 TRESPES, S. COOP. GALEGA 30.000,00 €

[Madrid] TOTAL: 50.000 € 
 ❚ MAD50 HELICONIA S.COOP.MAD 50.000,00 €

Servei finançament 
circulant

préstecs
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DADES INTERESSANTS
Import dels préstecs per sectors

Nombre de préstecs per sectors

Coop57 2.0
Ens podeu seguir a Facebook i a twitter, on informem de les activitats quotidianes, de les convocatòries properes i 
enllacem amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, solidàries i alternatives.

Sector Imports

131.609€Habitatge 
i instal·lacions

Habitatge 
i instal·lacions  (131.609€)

218.600€Formació 
i educació

Formació 
i educació (218.600€)

572.728€Medi Ambient 
i Sostenibilitat

Medi Ambient 
i Sostenibilitat (572.728€)

1.011.321€
Inclusió i atenció 
a persones 
i col·lectius 
específics

Inclusió i atenció 
a persones 
i col·lectius 
específics (1.011.321€)

292.000€Comunicació i 
noves tecnologies

Comunicació i 
noves tecnologies (292.000€)

702.931€Cultura

Cultura (702.931€)

1.941.874€Altres

Altres (1.941.874€)

272.000€Alimentació 
i comerç just 

Alimentació 
i comerç just (272.000€)

100 
préstecs
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1r SEMESTRE 2014

TOTAL
[4.004.743 €]
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 1.383.553

Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endós de convenis i factures  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000

Avançament de finançament  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 1.907.190

Préstecs participatius - - - - - 100.000 360.000

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 4.004.743

Gestió de títols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000

Saldo viu préstecs  - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.332

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043

Aportacions voluntàries 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819

Aportacions socis/es col·laboradors 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fons de garantia de préstecs - - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 1.383.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 1.907.189,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 360.000
Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.306.667 4.004.743

Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000
Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.331,71
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“Ignorem la nostra veritable estatura fins que ens 
posem dempeus”

Emily Dickinson

www.coop57.coop
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08014 Barcelona
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