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1a Fira d’economia Social 
i Solidària de Catalunya

Nous reptes per al 2013

Ens multipliquem en la difusió 
de Coop57 pel territori

Tanquem 2012 amb 472 
entitats sòcies i 2.378 socis 
i sòcies col·laboradores

Més que mai

Perquè per sortir 
del forat negre de 

la crisi el primer 
que cal és deixar 

de cavar 

Si el més inútil és fer sempre el mateix i esperar resultats 
diferents, si el degoteig de la crisi escup el llenguatge quo-
tidià de la injustícia social –72 desnonats diaris, 301 nous 
aturats cada dia, 87 acomiadats i 16 ERO cada nit, 493 
vides cap a l’exclusió social cada 24 hores– i si els mercats 
financers es cruspeixen cada dia la política per seguir so-
cialitzant pèrdues i privatitzant guanys, cal preguntar-se, 
també cada dia, quan serem capaços de dir prou, com re-
vertirem el setge i quines solucions i mesures cal activar.

Sumar i restar, les fites passades, presents i futures 
de la deriva neoliberal són prou conegudes. El temut 
‘corralito’, que ja existeix –300.000 afectades per unes 
preferents col·locades fraudulentament–; el col·lapse 
social –un 25% d’atur, en màxims històrics–; i la de-
riva de precarietats i desigualtats –amb un 30% de la 
nostra societat a les portes de l’exclusió social– que 
ens tenalla i ofega dia sí i dia també. Obvietats: si hi 

ha alguna certesa, en aquesta cruïlla de turbulències 
i confusions deliberades, és el que passarà si seguim 
acatant els designis dels mercats. Més acumulació 
per despossessió, més degradació de les condicions 
de vida i treball, més empobriment i més desigualtats, 
més financiarització perversa de la crisi.

Sí. Per dalt, pocs amb molt. Per baix, molts amb poc. 
L’evangeli segons Sant Lluc adulterat: als qui més te-
nen se’ls donarà més, als qui no tenen gaire res se’ls 
traurà el poc que els quedi. Aquesta és el seu full de 
ruta desbocat. La crònica dels nostres dies, que fa pu-
dor a frau sistèmic: un règim de deutecràcia que cada 
dia abona als mercats financers 6 milions d’euros 
en interessos del deute. 4.300 milions d’euros que es 
transferiran als mercats financers durant 2012 i 2013. 
El mateix volum que les retallades que ja s’anuncien, 
les pitjors des del final de la dictadura franquista. 
En una termodinàmica que tradueix perfecta-
ment a quines elits es rescaten i a quines 
àmplies majories socials enfonsem.

Dialèctica pura i crit d’emergència que anuncia tot allò 
que cal canviar urgentment. Avui millor que demà. Des 
de la tasca i el compromís quotidià. En aquest desert del 
real, de l’economia impune, només ens queda, un cop 
més, insistir en nosaltres mateixos. En les nostres pròpies 
forces. En el potencial del teixit social, la implicació ciu-
tadana i l’activació de la societat civil. Ells. O nosaltres. 
Perquè ells, sense el nosaltres, no són res. Activar-nos i 
implicar-nos novament des d’una altra premissa bàsica i 
fonamental: que ja fem massa tard i que quiets i muts mai 
no transformarem res. Perquè per sortir del forat negre de 
la crisi el primer que cal és deixar de cavar. A la recerca 
d’alternatives des de fa dècades, el cooperativisme i l’eco-
nomia social exerceixen cada dia el dret a decidir sobre el 
model econòmic. No deleguem, actuem. No esperem, cor-
rem. Ens autodeterminem cada dia per disputar el terreny 
a un capitalisme ja senil, que esbotza el teixit productiu, 
l’estructura social i l’entorn ecològic.

Tríada per triar en el sisè any de la crisi que tot ho 
malmet: o retrocedim o ens estanquem o comencem a 
avançar. Escollim deriva grega, portuguesa o xipriota 

o reforcem les alternatives socials, solidàries i coope-
ratives? Triem dictadura dels mercats o democratitzem 
l’economia? Ells, entestats en destruir. I nosaltres, que 
només sabem construïm. La lluita per un model socio-
econòmic democràtic, ètic i inclusiu és, fa anys i panys, 
una marató de llarga durada, profund abast i inacaba-
ble recorregut. Però les alternatives econòmiques –les 
ja consolidades, les obertes o les que estan en fase de 
proves– ja les tenim. Ja són aquí. Generen solidaritat, 
reparteixen la riquesa i anul·len l’especulació. Aquesta és 
la bona nova. La nostra agenda de futur col·lectiva, que 
cal regar per que continuï creixent.

Reforçar-les, millorar-les i fer-les créixer és avui el 
més necessari.  Ara i aquí. I més que mai. Perquè 
més que mai ens necessitem, en el retorn cooperatiu 

al suport mutu i la solidaritat, tant antigues com 
oblidades. D’aquesta crisi ens en sortim entre 

tots o no ens en sortim pas. Perquè tot 
depèn encara de nosaltres mateixos. 
Perquè res no canvia mai si res no 
canvia mai. I perquè cal precipitar 
urgentment el nou temps dels 
comuns. El nostre temps. La nostra 
hora.
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Repartir paraigües

Ubicats en un context difícil, amb una profunda crisi finance-
ra, la banca convencional gira l’esquena a les persones i a les 

empreses tancant l’aixeta del crèdit i fent certa aquella 
expressió que diu que un banc et dóna un paraigua 
quan fa sol però te’l pren quan es posa a ploure.

Coop57, en canvi, ara que la tempesta és tan forta, el 
que vol és repartir tants paraigües com sigui possible. Dit 
d’una altra manera: vol concedir préstecs, no vol tancar 
l’aixeta del crèdit, sinó obrir-la tant com sigui possible.

L’objectiu final és enfortir l’economia social i solidària, 
consolidar i crear nous projectes que permetin generar 
ocupació i oferir noves respostes davant la situació actu-
al, tenint en compte sempre els valors de la cooperació, 
l’autogestió, la democràcia econòmica, la responsabilitat 
i el benestar col·lectiu.

Els ingredients de la recepta

Per tal de poder fer això es duen a terme una sèrie de fórmules 
imaginatives per poder reforçar l’augment de la nova activitat, 
sempre controlant el risc que s’assumeix.

Primerament, se segueix amb el model de garanties pels prés-
tecs aplicant la fórmula d’avals personals mancomunats i, per 
tant, donant màxima importància a la capil·laritat, al treball 
en xarxa i al compromís de la base social de l’entitat finançada.

També, en aquest sentit, es donarà continuïtat al sistema de 
noves aportacions al capital social de Coop57 per part de les 
entitats sòcies en funció de l’ús que es faci dels serveis finan-
cers. Aquestes aportacions, que equivalen a un percentatge de 
la quantitat prestada, nodreixen un fons solidari per afrontar 
possibles impagats.

Complementàriament, durant el 2013, es treballarà en tres 
línies més d’actuació per tal de reforçar l’activitat credi-
tícia de Coop57: reforçar i ampliar la col·laboració amb 
altres entitats, fer el seguiment dels acords presos amb di-
ferents ajuntaments i valorar l’entrada en el capital social 
d’entitats sòcies.

En el primer cas, es tracta de buscar acords amb altres enti-
tats, especialment amb societats de garantia recíproca, com 
ara Oinarri, per tal de compartir riscs i poder ampliar el fi-
nançament de projectes d’economia social i solidària, especi-
alment de projectes de nova creació.

En el segon cas, es continuarà apostant per explorar i treballar 
en l’entorn municipal amb acords locals i específics a nivell 
institucional i/o de ciutadania, que permetin lluitar contra les 
problemàtiques locals a través d’estendre i enfortir l’econo-
mia social i solidària en els territoris on s’actuï.

I en tercer lloc, s’estudiarà la possibilitat d’entrar amb capi-
tal social en determinades entitats sòcies amb la finalitat de 
reforçar els fons propis i els processos d’expansió de l’entitat, 
aportant capital estable que permeti afrontar amb més solvèn-
cia el desenvolupament de la pròpia activitat.

Nous reptes 
per al 2013

Coop57 vol concedir 
préstecs, no vol tancar 
l’aixeta del crèdit, sinó 
obrir-la tant com sigui 

possible

Es seguirà donant 
màxima importància a 

la capil·laritat, 
al treball en xarxa i al 
compromís de la base 

social

El model de creixement que hem viscut des de després de la Segona 
Guerra Mundial fins a aproximadament els anys 2007-2008 ens 
ha solidificat moltes premisses i estructures mentals que, sense 
qüestionar-nos, entenem com a vàlides. Els bancs i les empreses han 
de fer el que sigui per guanyar diners i això aportarà riquesa i valor 
afegit a la societat. Ajudats per l’evidència de la situació econòmica, 
social i mediambiental actual, aquests dogmes, de mica en mica, es van 
despullant. Cada cop més gent i col·lectius arriben a la conclusió que 
les velles maneres de fer són nocives per a la majoria de la societat, 
que les velles formes de desenvolupament estan esgotades i que cal 
innovar. Cal canviar les lògiques que dominen la nostra economia i la 
nostra societat i hem d’afrontar d’una manera diferent la manera de 
satisfer les nostres necessitats bàsiques.

Amb aquesta idea, Coop57 continuarà caminant aquest 2013. 
Continuarà trepitjant fort, arriscant i modificant paradigmes. Coop57 
és un bon exemple de com tot allò que semblava escrit sobre pedra es 
pot fer d’una manera diferent.

reflexió
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El model de 
creixement de Coop57 
és inqüestionable cap 
a un model en xarxa

Es posarà en marxa un 
servei d’oficina virtual 
que permetrà millorar 
els serveis als socis 
i sociès i permetrà 
automatitzar bona 
part de l’operativa de 
Coop57

Per acabar, un element innovador que ha de permetre ampliar 
i complementar les capacitats i els serveis financers de la co-
operativa és la creació de la Fundació Coop57, que es troba, 
encara, en fase de construcció.

Aquest procés ha suscitat un debat intens i ric en les diferents 
assemblees de secció en les quals es va decidir continuar en-
davant amb la construcció d’aquesta nova eina. Va ser un 
element de debat comú de tots els territoris deixar clars dos 
punts: que la Fundació estigui sota el control democràtic de 
Coop57 i, per tant, dels seus socis i sòcies, i també la impor-
tància d’evitar que la Fundació generi estructura pròpia que 
pugui treballar amb independència de Coop57. 

Una mostra concreta de funcionament de la Fundació seria 
un acord de col·laboració amb una societat de garantia recí-
proca (SGR) ampliant les capacitats de finançament i de dis-
tribució del risc. L’activitat de la Fundació es complementaria 
amb els àmbits formatius i de divulgació, que tindrien com a 
finalitat facilitar formació en l’àmbit de les finances ètiques, 
el cooperativisme i l’emprenedoria social i treballar pels nous 
desafiaments i instruments que caldrà utilitzar en el futur.

Millorem l’eina. 
Un model de creixement en xarxa i cap a baix

El model de creixement de Coop57 és inqüestionable cap a un 
model en xarxa i no només un model de creixement horitzon-
tal, sinó un model de creixement cap a baix. Aquest model es 
concreta amb la creació de grups locals de socis i sòcies de 
Coop57 que treballen encara amb més proximitat al territori 
del que és capaç de fer-ho una secció territorial.

En aquesta línia, de cara al 2013 es volen consolidar els grups 
locals existents, aconseguir la creació de nous grups i conti-
nuar amb l’impuls de Grups Promotors de Coop57 a Astúries 
i el País Valencià. Un creixement cap a baix en tots els sentits 
que permet una major implicació i participació de la base so-
cial de Coop57 i que reforça l’arrelament al territori i el treball 
en xarxa.

L’aprofundiment en la participació de la base social al projec-
te de Coop57 també passa per l’impuls de noves comissions de 
treball que les diferents seccions territorials considerin neces-
sàries per dinamitzar i millorar la vida social i de participació 
de la secció mateix. Així, en els darrers mesos s’han impulsat 
comissions de comunicació en diferents seccions territorials i 
també les comissions de gènere. De cara al 2013 tocarà treba-
llar per consolidar-les.
 
D’altra banda, l’eina de Coop57 també creix per poder 
afrontar millor els reptes de futur. D’aquesta manera, per 
al 2013, es reforça i es dota de més recursos l’estructura 
professional i es posarà en marxa un servei d’oficina vir-
tual que permetrà millorar els serveis als socis i sòcies i 
que permetrà automatitzar una bona part de l’operativa 
de Coop57. També es dissenyarà un nou espai web que 
pugui satisfer les creixents necessitats de la cooperativa 
i que doti de més autonomia cada una de les seccions 
territorials.

Tot això permetrà a la cooperativa fer un salt de qualitat 
quant a les seves capacitats operatives.

Construint sector. Les finances ètiques 
i l’economia social i solidària

Coop57, com a entitat financera ètica, es troba inserida en el 
si de l’economia social i solidària i, com a tal, participa acti-
vament en xarxes i espais de trobada.

L’any 2013 també s’enfoca des del desig de potenciar el siste-
ma de finances ètiques i potenciar estratègies de construcció 
de mercat social.

Això es trasllada a potenciar iniciatives que sorgeixin des de 
les xarxes d’economia social i solidària, especialment des de 
REAS i des de la XES. La idea és involucrar-s’hi per potenciar 
el que ja es treballa d’una manera col·lectiva en les diferents 
xarxes d’economia social i solidària. 

El treball portat a terme en l’assemblea del mes de juny pas-
sat, on es va valorar la possibilitat de participar al projecte del 
portal Konsumo Responsable (www.konsumoresponsable.coop), 
és un exemple del treball en aquesta línia.

Un any per continuar creixent i fent xarxa

Continuar ampliant la base social amb l’adhesió de noves 
entitats sòcies i de nous socis i sòcies col·laboradors a totes 
les seccions territorials és un dels objectius de creixement de 
Coop57. Però l’objectiu d’aquest creixement no és el de créi-
xer per créixer. S’ha d’entendre com una eina que, com més 
potent sigui, més capacitat d’incidència tindrà i ens perme-
trà treballar amb més força el veritable objectiu de Coop57: 
continuar teixint una xarxa potent de persones i entitats que 
treballin per una transformació social en positiu.

reflexió
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Coop57 ja és soci de Banca 
Popolare Etica

En el procés d’integra-
ció que FIARE i Banca 
Popolare Etica (BpE) 
han iniciat aquest 2013, 
un dels passos més im-
portants és la integració 
de les seves diferents 

bases socials. D’aquesta manera, s’ha iniciat un procés per-
què les persones i les entitats que han subscrit capital social 
del projecte FIARE transformin aquesta participació en capi-
tal social de BpE. Coop57 com a soci transversal del projecte 
FIARE va ser una de les primeres entitats a fer aquest pas i, 
el desembre passat, va subscriure un total de 36 accions cor-
responents a 1.890 euros, de manera que va passar a formar 
part de l’estructura de propietat de la cooperativa de crèdit 
italiana, futura cooperativa de crèdit europea.

Des de Coop57 valorem molt positivament aquest procés d’in-
tegració entre BpE i FIARE, que permetrà reforçar el sistema 
de finances ètiques a l’Estat espanyol i dotar l’economia social 
i solidària d’instruments complementaris que ajudin a resol-
dre les diferents necessitats financeres.
http://www.bancaetica.it/ 

Los Miércoles de Coop57

La secció Coop57 Madrid ha començat durant aquest semes-
tre una sèrie de trobades que busquen afavorir la participació 
entre tots els socis i les sòcies, aprofundir i reflexionar sobre 
diferents aspectes d’interès al voltant de Coop57, les finances 
ètiques i l’economia social.

Els objectius són conèixer millor el projecte de 
Coop57 promovent un espai de trobada entre les 
entitats i les persones sòcies i donar a conèixer les 
xarxes i les entitats de l’economia social i solidària 
madrilenya

Fins ara s’han fet sessions al voltant del projecte de 
la Fundació Coop57, el Mercat Social o sobre les ar-
rels de Coop57. Aquestes trobades tindran continuïtat 

durant el 2013, ja que han despertat l’interès dels socis i les 
sòcies; en aquest sentit, ja s’han programat sessions de forma-
ció de conceptes financers bàsics i tallers per adquirir eines i 
coneixements perquè els socis i les sòcies es puguin implicar 
en la difusió del projecte en diferents espais.

El Fons Social de Reus 
comença a germinar

El Fons Social Germinem, creat 
l’abril passat al municipi de Reus, té 
com a objectiu donar suport a inicia-
tives de les associacions i les entitats 
que promoguin l’associacionisme 

popular i l’economia social i solidària del municipi. Aquest 
fons, impulsat inicialment per la CUP de Reus, té la vocació 

d’esdevenir un fons ciutadà obert a totes les persones i entitats 
que hi vulguin participar. El fons pretén destinar els recursos 
recollits a donar suport als projectes socials de la població 
de dues maneres. Una part, per avalar préstecs concedits per 
Coop57 per a la posada en marxa de nous projectes d’eco-
nomia social, i l’altra part, per subvencionar altres projectes 
concrets del municipi. És en aquesta segona categoria que el 
fons ha començat a actuar concedint dues subvencions a dos 
projectes associatius. El jurat del Fons Social Germinem va de-
cidir concedir una subvenció per un import de 2.557,12 euros 
al projecte «Fem Xarxa. Club Social El Porxo», presentat per 
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Doctor Francesc 
Tosquelles, i una segona subvenció per un import de 1.500 
euros al «Projecte d’adequació d’un nou local per a les acti-
vitats de l’entitat», de l’Associació de Jugadors i Jugadores de 
Rol de Reus.
http://www.germinem.cat/ 

Promovent el mercat social a 
«Konsumo Responsable»

Coop57, a l’assemblea general celebrada el juny passat, va 
decidir participar al grup promotor del projecte «Konsumo 
Responsable» i de MESCoop, cooperativa que s’encarregarà 
de gestionar el portal.

Aquest projecte, impulsat per REAS, constitueix una llavor de 
construcció de mercat social a nivell de tot l’Estat espanyol i 
vol esdevenir un espai de cooperació, enfortiment i interre-
lació, per tal d’aglutinar experiències de 
consum, producció, comercialització i fi-
nances que fomentin l’economia social i 
solidària portant a terme pràctiques més 
justes i democràtiques, compromeses 
amb l’entorn i basades en la satisfacció 
de necessitats reals.
www.konsumoresponsable.coop

Més participació, noves 
comissions

En els darrers mesos s’ha continuat amb l’impuls de noves 
comissions de treball per part dels socis i les sòcies de Coop57. 
Així doncs, s’ha continuat treballant en les comissions de 
participació, especialment en temes de comunicació, difusió i 
formació. S’han fet passos en totes les seccions territorials per 
intentar anar dissenyant i conformant un grup de persones 
sòcies més o menys gran i més o menys formal que s’encar-
reguin de crear i millorar les eines que permetin una millor i 
major difusió de Coop57. Es tracta de formar els socis i les sò-
cies perquè siguin capaços d’explicar el projecte allà on sigui 
requerit, de dotar la secció d’una major capacitat de donar-se 
a conèixer en l’entorn on s’actua. 

També, en algunes seccions territorials, com ara Catalunya i 
Aragó, s’està impulsant la comissió de gènere. La motivació 
neix de la voluntat de veure quina és la realitat, pel que fa als 
temes de gènere, de les entitats sòcies de Coop57 i dels dife-
rents espais de participació i decisió de la cooperativa. A partir 
de l’obtenció d’aquestes dades, l’objectiu és determinar quins 
són els aspectes positius i negatius i treballar per millorar-los.

[BREUS]

reflexió
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El mes d’octubre passat es va constituir el grup promotor 
Coop57 Vallesos amb la intenció de treballar a nivell comar-
cal d’una manera més pròxima, però també d’arrelar més a la 
comarca aquest projecte econòmic i social. Al Vallès Oriental i 
al Vallès Occidental hi ha una gran presència de socis i sòcies, 
amb gairebé 40 entitats i unes 200 persones sòcies de Coop57. 
Els principals objectius d’aquest nou grup comarcal són crear 
una relació de proximitat entre aquelles persones que ja parti-
cipen en la construcció d’uns serveis financers ètics i solidaris 
des de Coop57 i difondre aquest projecte financer alternatiu 
al teixit associatiu i social de les viles i ciutats vallesanes. La 
intenció és treballar per crear una xarxa real d’economia soli-
dària a nivell comarcal i potenciar un teixit productiu de caire 
social des de la proximitat i la solidaritat.

1a Fira d’Economia Social i 
Solidària de Catalunya

Els passats dies 27 i 28 
d’octubre es va celebrar la 
1a Fira d’Economia Social 
i Solidària de Catalunya, al 
barri de Sant Andreu de Bar-
celona, al recinte històric de 
Fabra i Coats, un antic com-
plex industrial corresponent 
a una filatura del segle xix.

Tot i ser la primera vegada que es portava a terme una expe-
riència com aquesta a Catalunya, la resposta tant de la gent 
com de les entitats de l’economia social va ser molt i molt 
positiva.

S’exposaren un total de 114 experiències d’economia social 
i solidària; es van realitzar múltiples xerrades, exposicions, 
audiovisuals, tallers infantils i concerts amb gran acollida i 
interès; centenars i centenars de persones visitaren la fira, i 
s’intermediaren més de 17.000 ecosols (la moneda emprada a 
la fira) en només un dia i mig.

Més enllà de les xifres i de la gran acollida que va tenir la fira, 
un dels elements més destacats va ser la demostració que, més 
enllà de relacions econòmiques i de satisfacció de necessitats, 
un dels valors més palpables fou recuperar la confiança, la 
intercooperació i la relació de proximitat amb les persones i el 
territori. L’economia social i solidària ens ajuda a recuperar la 
riquesa que aporta entrellaçar-nos com a societat.

Coop57 hi va participar amb presència a la sala principal, 
amb el seu propi expositor, on nombroses persones es van 
acostar a conèixer el projecte. També es va participar en una 
taula rodona de finances ètiques, que va tenir una gran aco-
llida per part de la gent assistent a la fira, ja que la sala on es 
va celebrar l’acte es va quedar petita amb la presència de més 
de 100 persones.

A més a més de Coop57, a la taula rodona hi van participar 
representants d’Oikocredit Catalunya, FIARE i les Comunitats 
Autofinançades (CAF), que van mostrar el diferent ventall 
d’experiències de finances ètiques cooperatives, participatives 
i democràtiques que avui en dia estan treballant a casa nostra.

Sens dubte, l’esdeveniment va ser un autèntic èxit que, de ben 
segur, es repetirà aquest proper 2013 amb la 2a edició de la 
Fira.

L’espai de les entitats es dividia en diferents eixos que ens de-
mostraren que cada cop podem satisfer més i més necessitats 
bàsiques a través de l’economia social i solidària:

 ❚ 1. Habitar 
Activitats que permeten una forma de vida confortable, en re-
lació amb l’espai habitable.

 ❚ 2. Alimentar-nos
Basats en la sobirania alimentària, es van difondre aquelles 
modalitats de producció que respecten el medi ambient.

 ❚ 3. Vestir-nos 
Elaboració de productes de vestir a partir de matèries prime-
res naturals i amb tècniques artesanals, respectuoses amb el 
medi ambient i en condicions laborals dignes.

 ❚ 4. Conèixer 
Activitats de formació crítica i producció de coneixement, ac-
tivitats que dinamitzen espais culturals alternatius i la difusió 
de la informació per qualsevol mitjà.

 ❚ 5. Cuidar 
Iniciatives que permeten la reproducció de la vida, en un sen-
tit ampli (salut, cures d’infants i ancians, inserció sociolabo-
ral per a persones amb risc d’exclusió social).

 ❚ 6. Divertir-nos 
Activitats d’oci i esbarjo, com ara el turisme, que constituei-
xen elements fonamentals per al desenvolupament d’una vida 
saludable, a més de ser una oportunitat per a l’enfortiment de 
les relacions socials i el vincle amb la comunitat.

 ❚ 7. Gestionar-nos 
Empreses i entitats que assessoren, financen i ajuden les em-
preses i les entitats d’economia solidària.

 ❚ 7+1. Altres 
Organitzacions que, sent de l’economia social i solidària, no 
desenvolupen cap activitat econòmica productiva o de presta-
ció de serveis i que donen suport a l’economia solidària.

http://www.firaesc.org/
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUSIA

El segon semestre de 2012 s’han elevat els socis i les sòcies de 
Coop57 Catalunya a 309 entitats i 1.331 persones. Pel que fa 
a l’activitat creditícia, la secció també ha tingut una activitat 
molt destacada: ha concedit 96 préstecs –30 préstecs a llarg 
termini, 60 préstecs d’avançament de subvencions, 5 préstecs 
d’avançament de factures i 1 préstec d’intercooperació– per 
un valor total de 4.081.358,72 euros.

D’altra banda, l’aprofundiment en la participació de la base 
social també ha passat, a la secció de Catalunya, per l’impuls 
de noves comissions de treball (comissió de participació, co-
missió de mercat social i comissió de gènere) i per la conso-
lidació d’una borsa de «xerraires» que permetrà estendre el 
projecte de Coop57 amb més capacitats i amb majors possi-
bilitats d’arribar a tot el territori, des del propi territori. La 
intenció és que aquest grup de socis i sòcies faci difusió del 
projecte de Coop57. Per poder realitzar aquests actes, s’han 
plantejat una sèrie de sessions de formació per tal de capacitar 
aquests socis i sòcies per desenvolupar aquesta tasca.

Per acabar, es continua treballant amb els acords concrets a 
diferents municipis de Catalunya. D’una banda, l’acord amb 
l’ajuntament d’Arbúcies, on es pretén, amb fórmules compar-
tides d’assumpció de riscs, poder finançar projectes d’econo-
mia social que generin llocs de treball al municipi. D’altra 
banda, a Reus es continua amb l’impuls del Fons Social Ger-
minem, un acord d’àmbit ciutadà per aconseguir recursos per 
al finançament de projectes d’economia social al municipi. I, 
a la Llagosta, es duu a terme el projecte «Suem la Samarreta», 
impulsat per l’ajuntament i l’Escola Sant Gervasi, sòcia de 
Coop57, orientada a la formació ocupacional de joves del mu-
nicipi en pràctiques esportives per adquirir uns millors hàbits 
de vida saludables.

L’any 2012 ha suposat un període de creixement significatiu 
de Coop57 Andalusia, així com de diversificació tant territorial 
com sectorial. Entitats de l’economia social de províncies amb, 
encara, poca presència s’han sumat al projecte. Especialment 
destaquen les expectatives creades a Granada i Màlaga. Aques-
tes dues províncies se sumen al nucli central localitzat a Se-
villa i a territoris com ara Cadis i Còrdova. Cal destacar que, 
cada vegada més, formen part de Coop57 un conjunt divers 
d’entitats pertanyents a tots els sectors productius i provinents 
d’un nombre cada vegada major d’activitats econòmiques.

Durant el segon semestre de 2012, 4 noves entitats es van 
associar a Coop57 Andalusia, així com 20 persones sòcies. 
D’aquesta manera, Coop57 Andalusia va tancar l’any 2012 
amb 28 socis de serveis i 151 socis col·laboradors. En aquest 
mateix període es van aprovar 4 operacions de préstec d’avan-
çament de subvencions per un import total de 71.000 euros.

Quant a la participació de la base social, el dissabte 6 d’octu-
bre es va celebrar a La Tejedora, a Còrdova, l’assemblea de 
Coop57 Andalusia. Amb l’assistència de més de 30 persones, 
l’assemblea va servir per treballar aspectes com ara el creixe-
ment de la secció i es va celebrar un debat ric i interessant 
sobre l’admissió de persones en règim d’autònom a Coop57 
Andalusia. Posteriorment es van tractar dos temes fonamen-

tals: informació sobre els passos que s’estan fent per a la crea-
ció de REAS-Andalusia i l’experiència de nous projectes sobre 
el Mercat Social a Andalusia.

Pel que fa a la difusió social del projecte, es van realitzar nom-
brosos actes de presentació pública del projecte a ciutats com 
ara Màlaga, Huelva, Écija, Sevilla o Granada, entre d’altres.

L’activitat de les comissions socials ha augmentat significati-
vament ja que, a més a més de les noves sol·licituds aprovades 
el segon semestre del 2012, la comissió social està avaluant 
nombroses entitats perquè es vinculin com a nous socis de 
serveis de Coop57 durant el 2013.

COOP57-ARAGÓ
Durant el segon semestre de 2012, una nova entitat, Asocia-

ción Taller Libre de Comunicación, Radio Topo, s’ha afegit 
a la base social de Coop57 Aragó. S’han aprovat, durant el 
mateix període, 9 noves operacions de préstec –4 per avan-
çament de subvencions i 5 convenis de circulant– per un 
total de 397.000 euros.

També s’ha participat en nombrosos actes de difusió del 
projecte. Així, Coop57 Aragó va prendre part de la Feria 
de Consumo Responsable de Saragossa conjuntament 
amb Som Energia, Setem, Cerai i Semillas de Aragón. 
Va participar en una taula rodona sobre cooperativis-
me i economia social juntament amb REAS Aragó. 
També emmarcat dins el cicle de xerrades Jueves 

críticos, organitzat per CGT, Ecologistas en Acción, EQUO, IU, 
CCOO, CHA i Algara, Coop57 va fer un taller presentant la 
seva experiència. L’associació de veïns Parque Goya també 
va convidar Coop57 Ara-
gó a proposar alternati-
ves socials a la crisi. 
D’altra banda, es va fer 
una presentació d’expe-
riències d’economia so-
cial i solidària a la Uni-
versitat San Jorge, a Sa-
ragossa, en la qual van 
participar REAS, La Ve-
loz i Coop57.

28 socis de serveis
151 persones

41 socis de serveis
380 persones

309 socis de serveis
1.331 persones

socis
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COOP57-GALIZA
Durant el segon semestre de 2012, una nova entitat s’ha asso-
ciat a Coop57 Galiza, de manera que s’ha tancat el 2012 amb 
un total de 29 entitats sòcies de serveis. També s’han incorpo-
rat a Coop57 Galiza 11 noves persones, que sumen un total de 
119 persones sòcies. Pel que fa a l’activitat creditícia, la Secció 
Territorial ha aprovat un total de 5 operacions de préstec –4 
avançaments de subvencions i 1 préstec a llarg termini– per 
un import total de 83.500,00 €.

L’activitat del consell de secció s’ha centrat en la resolució de 
préstecs, la tramitació d’altes i baixes de socis de serveis, la 
planificació i el seguiment del pla de treball, i la participació 
en diferents espais per a la difusió de Coop57, les finances 
ètiques i l’economia social i solidària.

En aquest sentit, Coop57 Galiza va participar durant el segon 
semestre de 2012 en un total de 16 activitats de difusió en 
espais socials i acadèmics diversos. Addicionalment, en l’apa-
rició als mitjans de comunicació, Coop57 Galiza fou objecte 
d’una entrevista a la ràdio lliure i comunitària de la comarca 
de Ferrolterra, FILISPÍN, i també va tenir presència a l’edició 
de Galícia del diari econòmic Expansión. 

En les activitats de difusió de les finances ètiques ha continuat 
la col·laboració amb les altres iniciatives de finances ètiques 
de base democràtica existents a Galícia, com ara l’Associació 
FIARE Galiza i l’Asociación por un Interese Solidario O Peto. 

Coop57 Galiza ha continuat intercooperant amb altres enti-
tats. La secció territorial ha participat a l’assemblea de REAS 
Galícia i a les reunions de posada en marxa i seguiment del 
Grup Territorial de Galícia per a la difusió de l’assegurança 
ètica, amb la col·laboració d’Arç Cooperativa. També s’ha 
treballat en la cooperació amb Som Energia, cooperativa de 
producció i comercialització d’energies renovables, i s’ha con-
tinuat treballant en la construcció d’un mercat social.

COOP57-MADRID
Durant aquest segon semestre de 2012, 4 noves entitats s’han 
fet sòcies de serveis de Coop57 Madrid, i s’ha arribat a un total 
de 55 entitats sòcies. El nombre de persones associades tam-
bé ha continuat augmentat fins a situar-se en els 312 socis i 
sòcies col·laboradors. Aquest semestre la secció ha arribat, per 
primer cop, als 1.500.000 € en aportacions de persones sòcies 
col·laboradores. 

En aquest mateix perío-
de s’han aprovat 3 noves 
operacions de préstec –1 
avançament de subven-
ció, 1 préstec a llarg ter-
mini i 1 endossament de 
factures– per un total de 
75.000 euros.

En l’apartat de comuni-
cació, s’ha participat en 
diferents actes de difusió 
social del projecte, entre 
els quals destaquem: la 
Semana de alternativas 
de la Asamblea Popular 
de 3 Cantos, un taller 

de La escuela Popular de Economía, pertanyent al grup 
d’economia de l’Assemblea 15M de Puente de Vallecas, o una 
trobada de COPERAMA (Unión de Cooperativas de Trabajo de 
Madrid) el mes de desembre passat, al Matadero.

En l’aparició als mitjans de comunicació, destaca l’entrevista 
de Coop57 Madrid feta al canal francoalemany Arte TV en un 
espai sobre iniciatives alternatives enfront de la crisi.

Com a treball intern i de difusió entre els socis, un dels aspec-
tes més rellevants ha estat la posada en marxa de Los Miérco-
les de Coop57, amb l’objectiu de generar un espai de trobada 
i reflexió que afavoreixi la participació entre els membres de 
Coop57 Madrid. Durant aquest segon semestre es van celebrar 
ponències sobre la Fundació Coop57, el mercat social i els orí-
gens i les arrels de Coop57.

críticos, organitzat per CGT, Ecologistas en Acción, EQUO, IU, 
CCOO, CHA i Algara, Coop57 va fer un taller presentant la 
seva experiència. L’associació de veïns Parque Goya també 
va convidar Coop57 Ara-
gó a proposar alternati-
ves socials a la crisi. 
D’altra banda, es va fer 
una presentació d’expe-
riències d’economia so-
cial i solidària a la Uni-
versitat San Jorge, a Sa-
ragossa, en la qual van 
participar REAS, La Ve-
loz i Coop57.

29 socis de serveis
119 persones

55 socis de serveis
312 persones

socis
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2n SEMESTRE 2012

NOUS SOCIS I SòCIES 
COL·LABORADORS

Catalunya [133]
 ❚ Daniel Esplugas Sánchez
 ❚ Pascual Sierra i Mª Teresa Edo
 ❚ Imma Zapata Buxens
 ❚ Rubén Fortuny Cuesta
 ❚ Fed.Treb.Cat. S.S. Delphi
 ❚ Joaquim Duran Vilaregut
 ❚ Sandra Monfort Fernández
 ❚ María José Castelló Esnal
 ❚ Simone Scapinello
 ❚ Anna Fabrega Font
 ❚ Martí López Andreu
 ❚ Maria Teresa Ocaña de la Flor
 ❚ Antonia Jover del Olmo
 ❚ Raquel Alquézar i Carmen Ermerins
 ❚ Col. Of. de Treball Social de Cat.
 ❚ Roger Català i Blasco
 ❚ Antoni Lluís Corbella Jané
 ❚ Marco Frugnoli
 ❚ Lara Tomas Serrano
 ❚ Laura Luna Moreno
 ❚ Eva Oliva i Hernan Córdoba
 ❚ Ma Àngels Aragó i Gassiot
 ❚ Elisabeth Josefina Ruiz Hinze
 ❚ Luca Queirolo Palmas
 ❚ Rosa María Torrademé Torrademé
 ❚ José Carlos Fernández Amado
 ❚ Albert Planes Magriñá
 ❚ Concepció Esteve Oller
 ❚ Amaia Cobos Jiménez
 ❚ Miguel Almendros Martínez
 ❚ Josep Vidal Sarda
 ❚ Marta Álvarez Garabito
 ❚ Eva Avendaño Mata
 ❚ Marc Arbós i Mayordomo
 ❚ Associació Zen Dana Paramita
 ❚ Antonia Domingo Salvany
 ❚ Mercè Garcia Garcia
 ❚ Maria Elena Rojas Carretero
 ❚ Edgar Izquierdo Pérez
 ❚ Carles Crespo Mera
 ❚ Gaspar Giménez i Carme Giménez

 ❚ Montserrat Pineda Lorenzo
 ❚ Diana Blanco Zarcero
 ❚ Pilar Bertran i Joan Cela
 ❚ Marta Duque Arto
 ❚ Leonard Maenner
 ❚ Raimon Calpe i Santacana
 ❚ Albert Vendrells i Closa
 ❚ Alba Ortínez Martí
 ❚ Jordi López Dot
 ❚ Sergi Gabaldà Sagarra
 ❚ Carmen Avila i Antonio Santos
 ❚ Amalia Bargalló Fernández
 ❚ Ass. Enllaç
 ❚ Anna Ma Masdeu Bultó
 ❚ Joaquín Lafuerza Carruesco
 ❚ Mattias Schirosa
 ❚ Antonia Salazar Cuesta
 ❚ Cristina Sánchez Castillo
 ❚ Josep Ma Portavella i Pallàs
 ❚ Albert Oliver Serra
 ❚ Henriette Hoenisch
 ❚ Ignasi Santacana Quintas
 ❚ Vicente Sánchez Bayón
 ❚ Jordi Julià i Serra
 ❚ Ana Vilellas Ariño
 ❚ Santiago Medina Morales
 ❚ Aleix Cardona i Jordan
 ❚ Neus Marí i Jaume Viader
 ❚ Xavier Selva O’Callaghan
 ❚ Àlex Portolés i Judit Avellaneda
 ❚ Roger Palà i Balanyà
 ❚ Josep Lleonart i Àngels Farré
 ❚ Marc Meumann
 ❚ Bruno Soria Mateu
 ❚ Montserrat Torruella Ventura
 ❚ Rafael Martínez Broncano
 ❚ Lluís Batlle i Rossell
 ❚ Oriol Josa Fresno
 ❚ Leonardo Filipaz Eraso
 ❚ Doroteo Blasco Abad
 ❚ Yvette Moya-Angeler Vila
 ❚ Pablo Sánchez i Carmen Guerrero
 ❚ Joan Junyent Tarrida

 ❚ Elisabet Tena Blanc
 ❚ Albert Giner Cadena
 ❚ Josep Lluís Jiménez Castelltort
 ❚ Ana Maria Campillo Arrebola
 ❚ David Cos Garcia
 ❚ Basilia Calle Riolobos
 ❚ Núria Cortés Serra
 ❚ Maria Cinta Baiges Miró
 ❚ Núria Martín Satorres
 ❚ Susana Alcon Vidal
 ❚ Marta Serra Serra
 ❚ Ariadna Coten Saludes
 ❚ Jaume Aliaga Huguet
 ❚ Yeray Alonso Terré
 ❚ Claudia Manyà Aragay
 ❚ Sònia Sagristà Granollés
 ❚ Fernando Zaaera Garcia
 ❚ Mar Vallecillos López
 ❚ Edgar Gil Martínez
 ❚ Jordi Foz Dalmau
 ❚ Pilar Hurtado Villa
 ❚ Marta Estella Clota
 ❚ Rosa Fortuny González
 ❚ David Gener Camins
 ❚ Berta Tasias i Moisés Martínez
 ❚ Joaquin Garrido García
 ❚ Carme Mulet de Arriba
 ❚ Ana Moreno i Miquel Bartrina
 ❚ Francesc Aspero i Masachs
 ❚ Francesc Trullàs Barnaus
 ❚ Oihana Astibia Teiletxea
 ❚ Ginesta Garriga i Alba Garriga
 ❚ Manel Berenguer
 ❚ Daniel Cadilla Falcó
 ❚ Ignacio Palacios Larrea
 ❚ Encarnación Sánchez Giménez
 ❚ Ignasi Forcada Martorell
 ❚ Roger Colomer Rodríguez
 ❚ Sergi Pla Esquius
 ❚ Maria Solà i Adrian Morales
 ❚ Montserrat Solé i Josep Miñambres
 ❚ Alba Expósito Fisas
 ❚ Montserrat Fisas i Joaquim 

Expósito
 ❚ Frederic Oller Castells
 ❚ Rosa Ma Castells i Solla
 ❚ Maria Begoña Sánchez Echevarría
 ❚ Maria Villelas Arino
 ❚ Cevagraf, SCCL
 ❚ Jordi Ribas Sebastian
 ❚ Albert Llopart Latorre
 ❚ Margarida Borras Martorell
 ❚ Marta Salinas Reboul
 ❚ Luis Sotillo
 ❚ Óscar Guardingo Martínez
 ❚ Marta Vallribera Sastre
 ❚ Eduard Bayer Sánchez
 ❚ Gemma Solanas i Marcel Bartuneus
 ❚ Marc Rogero Soler
 ❚ José Ma Viñals Montaba
 ❚ Joan Macaya Solanes
 ❚ Clara Martín Rin
 ❚ Daniel Torrents Vilà
 ❚ Llibert Clarassó Vilà
 ❚ Fatima Brunet i Guarch
 ❚ Gualbert Vargas Gómez
 ❚ Maia Torrijos/Sandra Segura/
Miguel Torrijos

 ❚ Rosa Montiel Arbós
 ❚ M. Carme Farré Murgadella
 ❚ Laia Galí i Montiel
 ❚ Ma Elena López Salvador
 ❚ Enric Mochales Estany
 ❚ Marc Roselló Casas
 ❚ Josep Ramon Farran i Belart
 ❚ Eulalia Corbella Cervelló
 ❚ Josep López Jovani
 ❚ Ángeles, Juani i Antonia Salazar 
Cuesta

 ❚ Ma Teresa Marcos Prado
 ❚ Alfredo Cano Hernández
 ❚ Antonio Pallarés Silvestre
 ❚ Matilde Sánchez Porta
 ❚ Ana Maria Basanta Díaz

Madrid [51]
 ❚ Antonia-Paz García Pérez
 ❚ José Miguel Rubio
 ❚ Raquel Castro García-Muñoz
 ❚ Nagore García Medina
 ❚ Carlos Martínez Camarero
 ❚ Luís López-Yarto Elejabeitia
 ❚ Daniel Gutiérrez Pina
 ❚ Ricardo Biurrun González
 ❚ Marina Rubio Sánchez
 ❚ Daniel Boyano Sotillo
 ❚ Yolanda López Pavón

 ❚ José Luis Ejarque Ferrer
 ❚ José López Tineo
 ❚ Ernesto Afrodisio Pérez Moreno
 ❚ Juan José López Ordóñez
 ❚ Eduardo Llarena Jarabo
 ❚ Alfredo Martínez González
 ❚ José Luís Rodríguez Rodríguez
 ❚ César Fernández Soneira
 ❚ María Elena Izquierdo Ibáñez
 ❚ Ana Mª Manero García
 ❚ Carmen Ordóñez de Santiago
 ❚ Guillermo Chavarrias Lapastora
 ❚ Alberto Vicente Pescador

 ❚ Ángel Ortega
 ❚ Concepción Fernández
 ❚ Bernardo Navarro Sánchez
 ❚ Mª Ángeles Martínez Bores
 ❚ Miguel Escamilla Tena
 ❚ Carmen Matilla Gordón
 ❚ Manuel Pardo de Donlebús
 ❚ Francisco Antonio García García
 ❚ Ana López-Yarto Elejabeitia
 ❚ Natalio Daniel Bernabeu Taboada
 ❚ Sara Álvarez Pérez
 ❚ Pilar Barriuso Santillana
 ❚ Lucía Villava Izaguirre

 ❚ Ana Mª González Gutiérrez
 ❚ Daniel Ortega García
 ❚ Daniel Francia Jiménez
 ❚ Asociación Ayuda al Anciano
 ❚ Gabriel Marinero San Miguel
 ❚ Ana Morales Díaz
 ❚ Teófanes Pérez i Alejandro Pérez
 ❚ Asier Gómez Olvencia
 ❚ Javier Gallardo Castaño
 ❚ Alberto Casado Bregón
 ❚ Pedro Antonio Palao Gostanza
 ❚ Juan Fernández Pinto
 ❚ Pablo Gimeno Ramallo

Aragó [35]
 ❚ Manuel Gómez Redondo
 ❚ Sofía Ornat Bernad
 ❚ David Lainez Carretero
 ❚ José Manuel Fogued Lanzuela
 ❚ José Luís Martínez Álvarez
 ❚ Daniel Esteban Dilla
 ❚ Natalia Ornelia Iranzo Valero

 ❚ Helena Cetina Guajardo
 ❚ Nacho Castillón Alfayé
 ❚ Miguel Daza Chueca
 ❚ Elias Adan López
 ❚ Tamara González Rehahn
 ❚ Alicia Cirujeda Ranzemberger
 ❚ Josefa Alcaraz Cascales
 ❚ Jairo Morga Manzanares
 ❚ Pablo Torcal Sarasa

 ❚ Vicente Gómez i Mariano Valdezate
 ❚ Rafael Laviña i Ma José Gastón
 ❚ Carmen Marcuello Servós
 ❚ Canonesas del Santo Sepulcro
 ❚ María Desamparados Ortiza Peris
 ❚ Juan Ramón Sese/Juana Mª Quílez
 ❚ Fernando Gil Lacort
 ❚ Mª Victoria Gimeno Gómez
 ❚ Maria Balcells/Raul Andrés/Candela 

Andrés
 ❚ Yolanda Bosque Escuder
 ❚ Javier Franco Sariñena
 ❚ Marisol Mutuberria Cortabiarte
 ❚ Ma Pilar Lainez Claveria
 ❚ Ascensión Amigó Angosto

Astúries [6]
 ❚ María Elena Díaz Díaz
 ❚ Diana Luaces Quesada
 ❚ Laura López Santamarina
 ❚ Pedro Menéndez González
 ❚ Lorena José Carnero
 ❚ Santiago González Sierra

Galiza [13]
 ❚ Bernardino Martínez González
 ❚ Noela de Luxán Vázquez
 ❚ Paula Sánchez Marín
 ❚ Sabela Paz
 ❚ Jesús García
 ❚ Mª Begoña de la Villa Cabrera

 ❚ María del Carmen Fernández 
Fernández

 ❚ Xulio Troitiño Dapena
 ❚ David Muñiz Méndez
 ❚ Lucia González
 ❚ Amaro Soage
 ❚ Xoana Baz González
 ❚ Constantino Alberto Gago Conde

Pais Valencià [5]
 ❚ Leonor Seguí Nebot
 ❚ Joaquín Tur Herrero
 ❚ Llorens Gallego Bravo
 ❚ Adrián Bernal Herce
 ❚ Alejandro Valera Cámara

Andalusia [18]
 ❚ Estudio Manuel Calvo, S.L.
 ❚ Ruben Brage Ardao
 ❚ Melquiades De León Martín

 ❚ Yolanda Esther Tovar Ortiz
 ❚ Edurado Serrano Muñoz
 ❚ Eduardo Albadalejo Manzanares
 ❚ Alicia González Sosa
 ❚ Aida Pontes Balanza

 ❚ José Antonio Cortés Postigo
 ❚ Oscar Acedo Núñez
 ❚ Elio Rodríguez González
 ❚ Francisco Javier Tagua Martínez
 ❚ Julia Rodríguez Peralta

 ❚ Raúl Cortés Mena
 ❚ Eduvugis Sánchez Bravo
 ❚ Salvador Atienza Valiente
 ❚ Diego Muñoz Bonilla
 ❚ Sagrario Pavón Chocano

socis
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Asociación La Huerta Violeta
Projecte d’agricultura eco-
lògica ubicat a Castilleja 
del Campo (Sevilla), basat 
en una petita explotació on 
es cultiven varietats locals 

per obtenir aliments saludables i lliures de tòxics, treballats 
mitjançant pràctiques d’agricultura tradicional i respectuosa 
amb l’entorn. S’ofereixen visites tant individuals com a grups 
per conèixer de primera mà el lloc.
http://www.facebook.com/alimentosecologicos.lahuertavioleta

Club Natación Mairena
Projecte socioesportiu 
fundat l’any 1983 diri-
git a col·lectius de per-
sones joves. L’associació 
és a la Ciudad Aljarafe, 
un barri de la ciutat 
sevillana de Mairena 
del Aljarafe. El projecte 
del club combina la proposta educativa i la pràctica esportiva 
per fer compatibles una formació acadèmica i una formació 
professional de l’esportista.
http://www.natacionmairena.com/ 

Asociación para la Innovación 
Social en Andalucía (AISA)

L’associació neix de la col·laboració entre 4 empreses que es 
mouen en l’àmbit de la innovació social, la cultura i la co-
municació. AISA vol impulsar, promoure i afavorir iniciatives 
amb impacte social a Andalusia. Dinamitza un espai de tre-
ball per facilitar l’emprenedoria i la innovació social, promo-
vent la creació de llocs de treball i la sensibilització cultural, 
social i mediambiental.

Asociación Colectivo Edupar
Col·lectiu de professionals 
situats a l’àrea de Granada 
motivats per la necessitat 
d’analitzar i sistematitzar 
reflexions i intervencions 
al voltant de la participa-

ció i la transformació social i personal. A partir de l’any 2007 
inicia una nova etapa responent a demandes d’assessorament, 
suport i formació en temes de participació i dinamització co-
munitària, dirigides a altres entitats interessades, institucions 
o grups de persones. 
http://www.facebook.com/colectivo.edupar

[Andalusia]
4 noves entitats sòcies

NOVES ENTITATS SòCIES
43 noves entitats sòcies

Coolbleiben, S. Coop. Mad.
Coolbleiben, S. Coop. Mad. és 
una cooperativa de treball de 
serveis informàtics. Desenvo-
lupa aplicacions de gestió em-

presarial en línia, serveis d’assistència tècnica i manteniment 
de sistemes. Ofereix un servei complet com a centre d’atenció 
a usuaris amb suport tècnic, telefònic, telemàtic i presencial 
per a resoldre incidències.
http://coolbleiben.coop/

Xapa, S. Coop. Mad.
Xapa, S. Coop. Mad. neix per 
aportar eines de millora a 
les persones i les empreses, 
principalment a empreses 
i entitats de l’economia social. Desenvolupa la seva activitat 
professional en els àmbits de la consultoria empresarial, la 
formació i la millora del rendiment de les organitzacions 
ajudant les persones i els grups a madurar les seves idees i a 
elaborar els seus plans d’empresa.

Foco Fomento Comunitario, S. Coop. 
Foco Fomento Comu-
nitario es va constituir 
l’any 2001 quan un 
grup de professionals 
experimentats va de-
cidir aglutinar esforços 
per a la intervenció, 

la investigació i la formació en projectes socials, psicològics 
i educatius. Treballa per un desenvolupament que alhora si-
gui capaç de generar equitat, convivència, diàleg i construcció 
conjunta i autònoma de la realitat.
http://fomentocomunitario.wordpress.com/

Sala Ágora, Soc. Coop. de ClM 
Ágora XXI és una cooperativa 
de serveis de Castella-la Manxa 
amb seu a Tomelloso que tre-
balla en el camp de la gestió i 
la promoció culturals i d’espec-
tacles. Gestiona i promociona 
circuits teatrals establint con-
venis amb diferents entitats i 
federacions. L’entitat creu en el 
cooperativisme com la millor forma de gestió empresarial i, 
per tant, el fomenta en totes les seves activitats.
http://salaagora.blogspot.com.es/ 

[Madrid]
4 noves entitats sòcies
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37 noves entitats sòcies
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Tarpuna, SCCL
Cooperativa mixta de treball associat, consumidors i usuaris 
que té com a finalitat promoure, inspirar i transformar la so-
cietat cap a la sostenibilitat des d’un punt de vista ambiental, 
social i econòmic tant a Catalunya com a la resta del món. 
Promou projectes locals que pretenen generar canvis i trans-
formacions estables. Desenvolupa projectes com ara horts 
urbans, el projecte «Infinit Loop» d’embolcalls sostenibles o 
projectes de formació en iniciatives sostenibles. 
http://tarpunacoop.org/ 

La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL
La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL és una 
cooperativa de treball i consum que sor-
geix d’unir el restaurant La Sargantana 
amb un projecte cultural iniciat al barri 
badaloní de Dalt de la Vila. L’objectiu és 
fomentar una reactivació del barri mitjançant la rehabilita-
ció d’una finca emblemàtica per destinar-la a un restaurant 
cultural i, a més a més, desenvolupar un projecte estable d’ac-
tivitat cívica.
http://www.lasargantana.org/

Fundació per a Joves 
La Carena, de Cornellà

La Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà va decidir, 
l’any 2006, crear un recurs per a nois i noies amb poques pers-
pectives i possibilitats d’inserció social i laboral. La Carena, 
Taller de formació i inserció per a joves, és un projecte educa-
tiu que s’orienta a la formació laboral i personal en aspectes 
de capacitació en fusteria, electricitat, noves tecnologies i en 
la realització de dinàmiques de grup, excursions, visites cultu-
rals i activitats esportives.
http://cocomarg.pangea.org/lacarena.html

Associació Arcs
Arcs és una associació que gestiona el Mas la Riera, un CRAE 
(Centre Residencial d’Acció Educativa) a la vora de Prats de 
Lluçanès. La seva activitat és l’acollida i la reinserció de joves 
en risc d’exclusió social, sobretot enfocada a la inserció labo-
ral. Es tracta d’un centre amb una trajectòria consolidada on 
el desenvolupament de l’activitat es porta a terme amb una 
perspectiva no penitenciària, integradora amb l’entorn am-
biental i social.

Cafè del Centre, SCCL
El Cafè del Centre és la cooperativa en-
carregada de la gestió del servei de bar 
i restauració de l’Ateneu Democràtic i 
Progressista de Caldes, entitat fundada 
l’any 1865 per les classes populars de 
Caldes de Montbui. L’activitat principal 
del Cafè del Centre és oferir un servei d’hostaleria i restau-
ració de proximitat i de qualitat, i també encarregar-se de la 
dinamització sociocultural de l’espai social.
http://ateneuelcentre.blogspot.com.es/

Iskra Desenvolupament, SCCL
Iskra Desenvolupament, SCCL és una cooperativa manresana 
que treballa principalment en l’àmbit de les aplicacions web i 
del disseny gràfic. Els tres socis participen i col·laboren activa-
ment amb el teixit social manresà, particularment a Manresa 
Decideix i a ECOConsum. També participen de la construcció 
i la millora com a programadors del format lliure en termes 
internacionals. 
http://iskra.cat/ca 

Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial (CST)

El CST neix el 2006 com una 
associació que agrupa diferents 
entitats i persones vinculades 
a la sostenibilitat territorial. Actualment té 30 socis i sòcies, 
majoritàriament entitats. Es dedica a realitzar activitats al vol-
tant de la sostenibilitat territorial, amb l’objectiu de difondre 
el pensament ecologista, la protecció del medi i nous para-
digmes socials i econòmics, principalment a través de cursos, 
tallers i seminaris.
http://www.centresostenibilitat.cat/ 

Federació d’ateneus 
de Catalunya (FAC)

La FAC neix l’any 1983 i 
actualment compta amb 
156 entitats sòcies. La FAC 
té un paper clau i estratègic en la promoció i la consolidació 
de la cultura popular catalana a través del moviment atene-
ista de Catalunya. Es vol donar visibilitat al món ateneista i 
impulsar projectes com ara «L’Espai A», consistent a crear una 
programació estable d’arts escèniques arreu de Catalunya, per 
tal de posar a l’abast dels associats dels diferents ateneus i del 
seu entorn, produccions de qualitat dins els àmbits del teatre, 
la coral, l’esbart i la banda. 
http://www.ateneus.cat/ 

Consell d’associacions 
de Barcelona (CAB)

El CAB és una plataforma d’associ-
acions que neix el 2007 i que coor-
dina les principals coordinadores, 
federacions i plataformes de segon 
grau de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és millorar la realitat 
del moviment associatiu i el seu reconeixement fomentant un 
espai de vertebració territorial i sectorial i d’interlocució amb 
les administracions públiques.
www.cab.cat 

Altermercat, SCCL
Altermercat és una cooperativa de 
consum agrosocioecològic que basa 
la seva activitat econòmica en la co-
mercialització i la distribució de pro-
ductes agroecològics, de comerç just, 
de cooperatives i d’altres entitats i empreses de l’economia social 
i solidària, per, entre totes, anar construint un mercat soci-
al alternatiu, més just, solidari i sostenible.
http://www.altermercat.cat/ 
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Sindicart
SindicART és una organització 
sindical de l’espectacle de Ca-
talunya que neix el 2010. Les 
seves línies de treball es basen en accions de comunicació, for-
mació i regularització laboral i sindical, amb diversos projec-
tes artístics. Està organitzada en xarxa a nivell de Catalunya, i 
treballa en diverses plataformes en contra de les retallades en 
cultura i contra la pujada de l’IVA en cultura.
http://www.sindicart.org/ 

Fundació Auxilia Barcelona
La Fundació Privada Auxilia Barcelo-
na es dedica a l’atenció global de la 
persona amb discapacitat i també de 
la seva família. L’activitat de la Fun-
dació es concentra bàsicament en la 
gestió de l’Escola d’Educació Especial i del Centre Ocupacional 
on, entre altres activitats, s’especialitza en l’àmbit artístic. El seu 
principal repte és consolidar un Servei d’Acolliment Residenci-
al i un Centre d’Atenció Especialitzada en règim diürn amb un 
servei integral que garanteixi la qualitat de vida dels usuaris.
http://fundacioauxilia.org 

Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació que neix el 1965 amb la finalitat 
de formar mestres per poder renovar l’edu-
cació i l’escola a Catalunya. El 1982, cons-
tituïda formalment com a associació, va re-
forçar la seva activitat adreçada a la millora 
pedagògica dels professionals de l’educació en base a uns 
valors democràtics, de llibertat d’expressió, d’igualtat i amb 
fort arrelament a la cultura i la llengua catalanes. També ha 
tingut un desenvolupament important tant a nivell de l’Estat 
espanyol com de l’Amèrica Llatina i ha esdevingut un referent 
del món de l’escola i l’educació a nivell internacional.
http://www2.rosasensat.org/ 

Koitton Club, SCCL
El Koitton Club és una 
cooperativa de treball 
associat que gestiona 
un local d’oci nocturn 
al barri de Sants que 
fomenta la cultura mit-
jançant actuacions musicals, exposicions, presentacions de 
llibres i espectacles teatrals, entre d’altres. L’objectiu principal 
és omplir un buit del barri, generar un espai de trobada i ofe-
rir un producte cultural i d’oci. Està vinculat als moviments 
socials del barri de Sants i ha començat a formar part de Sants 
Barri Cooperatiu.
http://koittonclub.blogspot.com.es/

Magroc, SCCL
Magroc, SCCL és una cooperativa de treball associat especia-
litzada en el desenvolupament infantil. La cooperativa gestio-
na el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
Magroc de Terrassa. Entén l’atenció precoç com el conjunt 
d’intervencions preventives i assistencials dirigides als infants 
que presentin qualsevol trastorn en el desenvolupament, i a 
les seves famílies.

Federació d’associacions 
Gitanes de Catalunya (FAGIC)

La Federació d’Associacions Gitanes 
de Catalunya, creada el 1991, és una 
organització que aglutina associa-
cions de Catalunya amb la finalitat de 
defensar i promoure els drets i la cultura del poble gitano de 
Catalunya. Assessora i dóna suport a les associacions federa-
des i, com a entitat integradora, manté relacions continuades 
d’interlocució amb les institucions públiques i privades de 
Catalunya.
http://www.fagic.org/ 

Fundació Paco Candel
L’ any 2006 es crea la Fundació Privada Paco Candel amb l’ob-
jectiu de promoure les actituds i els valors que representa Paco 
Candel per a la societat catalana actual. Té com a missió donar 
suport a les persones immigrades que vénen a Catalunya en el seu 
procés d’integració a la societat catalana. Igualment, la divulga-
ció de l’obra de Paco Candel a les escoles és una de les activitats 
més importants que desenvolupa la fundació.
http://www.fundaciocandel.org

Sersalud, SCCL
Cooperativa de treball que ofereix serveis de salut no coberts pel 
sistema de sanitat pública (o no coberts de manera total) als veïns 
i les veïnes del barri de Sant Roc, i de Badalona en general. Ofe-
reix serveis de salut, de caràcter privat, sense estar associada a cap 
mútua. Els preus estan ajustats a la capacitat econòmica de veïns 
i veïnes, i coneix les necessitats del seu entorn.

Visualsonora, SCCL
VisualSonora, SCCL és hereva de la llarga trajectòria 
cooperativista de Mataró i neix amb la intenció de po-
tenciar el vessant sociomusical ja iniciat per Clac, SCCL. 
La seva activitat principal es concentra en la promoció 
de concerts, la gestió de la discoteca Clap de Mataró, 
la gestió d’escoles de música, l’edició discogràfica i, en 
definitiva, la gestió cultural basada en un model de xarxes.
http://www.visualsonora.cat/ 

Coop de Mà, SCCL
Cooperativa creada el 2010 per completar 
l’oferta de la gestoria Talaia, constituïda fa més 
de 15 anys, que ofereix serveis de gestoria a la 
zona de Barcelona i el Baix Llobregat. Coop de 
Mà ofereix serveis de consultoria i assessorament en l’àmbit 
jurídic, laboral, fiscal i econòmic, principalment al sector de 
l’economia social, de la cultura i de l’educació.
http://www.coopdema.cat/ 

Associació Actuavallès
L’Associació Actuavallès neix el 1993 amb la finali-
tat de donar resposta a les necessitats de les persones 
afectades pel VIH al Vallès. A l’entitat conviuen projec-
tes que s’articulen al voltant de tres eixos fonamen-
tals i interrelacionats: la prevenció davant del VIH i 
altres infeccions de transmissió sexual, la intervenció destinada 
a donar suport a les persones que conviuen amb el VIH i l’acció 
social enfocada a combatre l’exclusió social i la pobresa.
http://actuavalles.org/ 
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Coordinadora de Centres d’Estudi 
de Parla Catalana (CCEPC)

La CCEPC, fundada l’any 1992, agrupa més 
d’un centenar de centres d’estudis locals i 
comarcals d’arreu dels territoris del domini 
lingüístic català. Porta a terme una tasca de 
suport, divulgació i recerca de la cultura ca-
talana que desenvolupen entitats molt arrelades al territori. Vetlla 
perquè la representativitat de totes les zones sigui una realitat i fa 
el servei d’assessorament i suport a les entitats.
http://www.ccepc.org/

Grup de Periodistes Ramon Barnils
El Grup de Periodistes 
Ramon Barnils neix amb 
la intenció de crear un 
punt de trobada per als 
periodistes que compar-

teixen una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat 
des dels Països Catalans. Els objectius i les activitats són projectes 
a llarg termini i projectes concrets, com ara l’Anuari Mèdia.cat. Els 
equips de treball de cada projecte són impulsats per socis individu-
als o per grups de socis que hi treballaran al llarg de tot el procés.
http://www.grupbarnils.cat

Fundació Concepció Juvanteny
L’entitat es funda l’any 
2000 a partir d’una deci-
sió fundacional de l’As-

semblea General de l’entitat mare, l’Associació Asteroide B-612 
(el planeta del Petit Príncep). L’objectiu general de la Fundació 
és vetllar per la defensa i la protecció dels Drets dels Infants i 
els Joves, amb especial menció a aquelles persones que es trobin 
en situacions de vulnerabilitat. Així desenvolupa, entre d’altres, 
serveis terapèutics a infants víctimes de maltractaments, la uni-
tat de pediatria social o el servei d’acompanyament hospitalari.
http://www.fundacio-c-juvanteny.org/

Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals 
(FECAFAMM)

La FECAFAMM neix l’any 1996 amb la fi-
nalitat de treballar per a la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb tras-
torns mentals, i de les seves famílies. Està 
constituïda per més de 60 associacions a les 

quals presta serveis d’informació, assessorament, formació, rela-
cions institucionals, comunicació i gestió de programes. 
http://www.familiarsmalaltsmentals.org/

Associació Institut Català 
d’Ornitologia (ICO)

L’activitat principal de l’Associació ICO 
és el desenvolupament de projectes de 
monitoratge d’ocells i del seu medi. 
Coordina les activitats d’observació i 
anellatge científic que fan més de 5.000 
voluntaris, distribuïts per tot el territori. 

Aporten a la societat informació útil per a indicacions de bio-
diversitat i per a l’estudi d’impactes ecològics, de planificació 
urbana i de fonts d’energia. 
http://www.ornitologia.org 

Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya (O3SAC)

L’O3sac es va constituir el novembre de 2011 per iniciativa de 
diverses entitats relacionades amb la conservació i la cura de 
l’entorn. Es tracta d’una entitat de tercer nivell amb l’objectiu 
d’incidir en les polítiques mediambientals públiques i priva-
des, d’afavorir el treball en xarxa i les aliances entre les enti-
tats ambientals i d’ajudar a millorar-ne la gestió, la qualitat 
dels serveis i la comunicació social.
http://www.o3sac.org/ 

Granja Escola L’auró, SLL

La Granja Escola L’Auró es 
funda el 2011 per construir 
i gestionar una granja escola a Llanera, Torà, per a colòni-
es escolars d’educació especial. Es tracta d’un projecte d’oci 
inclusiu, sense barreres, on es contempla l’entorn terapèutic 
a través de l’horticultura i la zooteràpia, amb la recuperació 
d’espècies autòctones. La seva activitat principal és la gestió de 
la granja i del seu entorn per tal d’acollir colònies d’educació 
especial.
http://granjaescolalauro.wordpress.com/

Tàndem Social, SCCL
Tàndem Social és una cooperativa 
que neix el 2011 integrada per tres 
socis que es van unir per desenvolupar serveis de consultoria, 
estratègia i implementació a aquelles organitzacions (empre-
ses socials) que volen contribuir a fer realitat projectes amb 
un alt impacte social. Els objectius que cerca la cooperativa 
són la transformació, l’impacte social, l’equitat i la sostenibi-
litat mediambiental.
http://www.tandemsocial.com/ 

Ciclostil Edicions, SCCL
Grup de periodistes de la comarca de l’Anoia molt desencan-
tats amb el periodisme local que practiquen els dos mitjans de 
comunicació impresos existents (paper i web). Van començar 
a contemplar la possibilitat de tirar endavant un setmanari 
comarcal i actualment estan centrats a consolidar aquest pro-
jecte. Un mitjà independent al servei d’un debat públic plural 
i rigorós.
www.somanoia.cat

Fundació Funamment
La Fundació Funamment es va crear l’any 2007 a instàncies de 
la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones 
amb Problemes de Salut Mental (FECAFAMM) amb la finalitat 
de promoure la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb trastorn mental  i dels seus familiars, especialment per 
afavorir  la seva autonomia  i integració social potenciant el 
seu desenvolupament personal en la comunitat.
www.funamment.org

Associació d’Agros
L’entitat es crea el 2009 amb el compromís de tres persones 
que tenen com a objectiu impulsar la Caseta de la Coma de 
Burg, situada en un poble del terme municipal de Farrera, al 
Pallars Sobirà. La Caseta vol ser un espai per difondre la cuina 
compromesa (ecològica i local) i així arribar a ser un motor 
de desenvolupament rural en un territori d’alta muntanya. 

2n semestre 2012
NOVES ENTITATS SòCIES
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D’altra banda, també dóna suport a la creació, la difusió i la 
formació en l’àmbit de les arts escèniques. 
http://www.laccb.cat/ca/

Flama Roja, SCCL
La Cooperativa Flama Roja neix de la mà del projecte d’ampliació 
i millora de Can Capablanca, iniciat ara fa 6 anys. Flama Roja és 
la cooperativa encarregada de gestionar l’activitat de restauració 
de Can Capablanca, amb esmorzars, menús al migdia, i sopars 
de carta i per a grups. Un servei de restauració que pretén anar 
més enllà amb una oferta que combina gastronomia i activitat 
cultural. També esdevé l’espai per a la promoció de la dinàmica 
associativa i d’activitats de les entitats.
http://restaurantcancapablanca.cat/

Federació de Cooperatives 
d’Ensenyament de Catalunya 
(FECEC)

La FECEC neix l’any 1968 en un mo-
ment en què la iniciativa de la societat 
civil oferia respostes a les mancances, en 
aquest cas educatives, del país. La Fede-
ració, amb presència a tot el territori ca-
talà, va anar desenvolupant les tasques 

de representació de col·lectius de pares i mares i de mestres. 
En aquests moments, la Federació representa 40 escoles co-
operatives, que apleguen 5.016 socis cooperativistes i 1.738 
treballadors que eduquen i ensenyen 13.934 alumnes.
http://www.escolescooperatives.cat/ 

Associació Cultural La Roda
L’associació La Roda, ubicada a 
Gavà, va néixer fa 10 anys d’un 
grup de persones joves amb ganes 
de crear espectacles per a un pú-
blic familiar de qualitat i en cata-
là. Aposta pel treball col·lectiu, té 

molta relació amb l’entorn proper i amb entitats sense ànim de 
lucre i fa una bona tasca formativa. El teatre que promou té va-
lors i fa una lectura actualitzada dels contes tradicionals.
www.larodaproduccions.com 

Fundació Àmbit Prevenció
La Fundació Àmbit Prevenció es va crear l’any 
2008 i el seu objectiu principal és la preven-
ció i l’assistència en drogodependència i sida. 
L’objectiu general de la Fundació és millorar 
la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les 
persones en risc d’exclusió, respectar les seves opci- ons i 
estils de vida, defensar la seva dignitat i facilitar la seva inte-
gració social.
http://www.fambitprevencio.org/ 

Societat Cultural i Esportiva 
La Lira

Societat cultural i esportiva que fou fun-
dada l’any 1870. El seu objectiu principal 
és aplegar socis perquè gaudeixin d’uns espais organitzats per sec-
cions on es puguin integrar i participar en la vida social del barri 
de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. Actualment té la secció 
coral, un grup sardanista, la secció d’escacs i un grup de teatre.
http://www.sant-andreu.com/entitats/lalira 

Xanela, S. Coop. Galega
Cooperativa gallega que 
ofereix un ampli reperto-
ri d’activitats que inclo-
uen les de tipus educatiu, 
cultural, de millora de l’estat físic, d’oci, etc. Ofereix noves 
alternatives encaminades a optimitzar el desenvolupament 
personal. Treballa tant amb col·lectius d’infants com amb col-
lectius d’adults i persones grans. Ofereix serveis de guarderia, 
tallers, activitats culturals, activitats físiques i d’estimulació 
cognitiva per a la gent gran, entre d’altres.
http://xanela.coop/ 

Seven Instalaciones, S. Coop. Galega
Seven Instalaciones és una petita empresa cooperativa basada 
en els principis de l’economia social, dedicada a realitzar tot 
tipus d’instal·lacions i reformes elèctriques en edificis, habi-
tatges, xalets, locals comercials, etc. La filosofia de la coope-
rativa es basa en la idea que una bona instal·lació elèctrica 
dóna seguretat als seus clients, millora el rendiment dels apa-
rells elèctrics i disminueix la despesa en el rebut de la factura 
elèctrica.
http://www.seveninstalaciones.es/ 

[Galiza]
2 noves entitats sòcies

Asociación Taller Libre de 
Comunicación, RADIO TOPO

Radio Topo és una emissora lliure de 
Saragossa que fa 20 anys que emet i 
durant els quals s’ha mantingut com 
una alternativa viva i apassionada a 
les grans empreses de comunicació. 
Té un funcionament assembleari en el qual moltes persones 
i moviments socials amb gustos i sensibilitats diverses s’unei-
xen en un projecte compartit de donar vida a un mitjà de co-
municació independent i compromès amb les lluites socials. 
http://radiotopo.noblezabaturra.org/ 

[Aragó]
1 nova entitat sòcia

Soldepaz Pachakuti
Soldepaz Pachakuti 
és una ONGD que 
neix de la solida-
ritat amb l’Amèrica Llatina i per defensar els drets humans 
als països del Sud i del Nord. Porta a terme projectes de co-
operació al desenvolupament a l’Amèrica Llatina i projectes 
de sensibilització a l’Estat espanyol. Participa en les xarxes 
alternatives asturianes de solidaritat amb l’Amèrica Llatina. 
http://www.pachakuti.org/

[Astúries]
1 nova entitat sòcia
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
2n SEMESTRE 2012

TOTAL
1.657.481,18 € 

Catalunya 1.619.481,18€
ALBERA, SCCL 80.000 € a 48 mesos

CAT757 Cooperativa de treball que elabora mobiliari in-
fantil per a més de dues-centes escoles bressol. Es dedica a 
l’assessorament, el disseny, la fabricació i el manteniment de 
mobiliari per a espais educatius de 0 a 6 anys. El préstec fi-
nança l’adequació del local i la compra de nova maquinària i 
prestatgeries d’emmagatzemament.

AGROECOLòGICA  
DEL GARRAF, SCCL 25.000 € a 60 mesos

CAT759 Cooperativa de treball de Vilanova i la Geltrú 
dinamitzada per quatre persones que promou l’agricultura 
i la pagesia locals, especialment el producte de proximitat 
del Garraf i el Penedès. La finalitat del préstec és finançar les 
obres d’adequació del local i les inversions necessàries per a la 
posada en funcionament de l’activitat de l’entitat.

ASSOCIACIÓ SIPS   12.043,38 € a 48 mesos

CAT761 L’associació Serveis Informatius Populars de Sa-
badell (SIPS) és un projecte que va néixer a Sabadell amb la 
voluntat d’esdevenir una eina de producció i difusió infor-
mativa independent i veraç. Respon a la necessitat de verte-
brar un tercer espai de comunicació lliure dels interessos que 
condicionen els continguts dels mitjans públics i privats. El 
préstec té la finalitat de finançar les necessitats de circulant 
de l’associació.

TRES BRANQUES, SCCL 100.000 € a 120 mesos

CAT768 I 769 Cooperativa de treball que gestiona el tea-
tre municipal de Berga i que ha vitalitzat la gestió cultural a 
la comarca. També dóna serveis d’assessorament cultural a 
altres municipis, en base a un model d’autogestió democràti-
ca, de promoció de la cultura i de dinamització de l’economia 
cooperativa. La finalitat del préstec és finançar el traspàs del 
local musical La General, ubicat al centre urbà del municipi 
de Berga. La meitat del préstec està avalat per Oinarri.

QUATRE ARROBA, SCCL 24.400 € a 60 mesos

CAT773 Cooperativa de treball d’Arbúcies que presta ser-
veis informàtics, que disposa de botiga i ofereix respostes a 
mida i serveis de disseny. Fa formació gratuïta a col·lectius en 
risc d’exclusió en una comarca (la Selva) especialment casti-
gada per l’atur. La finalitat del préstec és finançar la posada 
en marxa del projecte de la cooperativa.

ARA LLIBRES, SCCL 60.000 € a 11 mesos

CAT777 Cooperativa de treball orientada a la direcció i 
la coordinació integral de projectes editorials en català que 
forma part del grup cooperatiu Cultura 03. El préstec va desti-
nat a fer front a les despeses d’edició, producció (impremta) i 
drets d’autor per a l’edició d’una nova col·lecció de llibres de 
literatura en català.

FUNDACIÓ PER A JOVES 
LA CARENA 40.000 € a 60 mesos

CAT786 Projecte educatiu ubicat a Cornellà que s’orienta 
a la formació laboral i personal de nois i noies en risc d’ex-
clusió social i d’activitats de dinàmiques de grup, excursions, 
visites culturals i activitats esportives. El préstec finança les 
obres d’adequació a la normativa legal del seu local per poder 
impartir cursos d’auxiliar de cuina i restauració.

ACTUA, SCCL 141.337,80 € a 84 mesos

CAT787, CAT833 I 834  Actua és una cooperativa 
creada l’any 2005 per professionals del camp social. Durant 
aquests anys ha desenvolupat projectes d’atenció a infants i 
adolescents tutelats, d’inserció laboral de joves amb dificul-
tats socials, i de dinamització d’espais i àmbits educatius per 
millorar la convivència. El préstec va destinat a finançar el 
creixement i la consolidació de la cooperativa. Una part del 
préstec és avalat per la societat de garantia recíproca Oinarri.

CASAL INDEPENDENTISTA 
EL FORN 12.700 € a 36 mesos

CAT788 El Casal Independentista El Forn neix el 1999 amb 
l’intent de crear un espai de dinamització cultural a la ciutat 
de Girona. Com a entitat, treballa per la difusió i la promoció 
de la cultura i la llengua catalanes i actua de dinamitzador 
del teixit associatiu de la ciutat. El préstec finança el traspàs 
i les obres de reforma, adequació i legalització de la seva seu 
social.

CAFÈ DEL CENTRE, SCCL 70.000 € a 72 mesos

CAT794 El Cafè del Centre és una cooperativa de treball 
ubicada a l’ateneu democràtic i progressista de Caldes de 
Montbui, fundat l’any 1865. L’activitat principal del Cafè del 
Centre és oferir un servei d’hostaleria i restauració de pro-
ximitat i de qualitat, i també s’encarrega de la dinamització 
sociocultural de l’espai social. El préstec finança les obres 
d’adequació de la cuina a la normativa vigent, i la compra de 
mobiliari i estris necessaris per a l’activitat.

KOITTON CLUB, SCCL 40.000 € a 48 mesos

CAT795 Koitton Club és una cooperativa de treball associat 
que neix amb l’objectiu de servir de plataforma per al desen-
volupament i la promoció d’activitats musicals i culturals al 
barri de Sants, així com col·laborar amb altres plataformes 
del teixit social, cultural i cooperatiu de Sants i Barcelona. El 
préstec finança les obres d’adequació, a la normativa vigent, 
del local musical de l’entitat.

TARPUNA, SCCL 40.000 € a 66 mesos

CAT798 Cooperativa mixta de treball associat, consumi-
dors i usuaris amb la finalitat de promoure, inspirar i trans-
formar la societat cap a la sostenibilitat des d’un punt de vista 
ambiental i social. El préstec finança la posada en marxa i la 
consolidació dels 5 projectes que conformen l’activitat de la 
cooperativa, vinculats a la formació i la divulgació de temes 
d’agricultura urbana ecològica.
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La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL  
 8.000 € a 36 mesos

CAT799 Cooperativa que ofereix una cuina de qualitat, 
amb productes de temporada que s’elaborin amb valors com 
ara la sostenibilitat, el respecte al territori, el compromís so-
cial i el comerç just. També s’involucra en el desenvolupa-
ment social i cultural al barri de Dalt la Vila de Badalona. El 
préstec finança la consolidació del projecte cooperatiu.

ASSOCIACIÓ CINEBAIX  200.000 € a 72 mesos

CAT800 Associació nascuda el 2005 que va aconseguir que 
l’Ajuntament comprés el local dels antics cinemes Guitart de 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i en cedís la gestió al 
teixit associatiu de la ciutat. El préstec finança la compra de 2 
projectors digitals i l’adequació de 4 cabines a la potència dels 
nous projectors i a la normativa vigent. 

BATABAT, SCCL 90.000 € a 12 mesos

CAT802 La cooperativa Batabat és una productora audio-
visual que forma part del grup cooperatiu Cultura 03 i que 
desenvolupa produccions de qualitat amb vocació de màxima 
audiència i amb un essencial compromís ètic. El préstec fi-
nança la producció de 13 capítols de la sèrie d’animació Jevis 
Tendres, per encàrrec de TV3.

ASSOCIACIÓ ESPIRALL 35.000 € a 48 mesos

CAT816 Entitat sense ànim de lucre que realitza activitats 
de lleure, socioculturals i educatives adreçades a infants, ado-
lescents i gent gran, en les quals s’aposta prioritàriament per 
l’educació en valors. El préstec finança el contracte subscrit 
amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per dur a terme 
la Gestió del Servei Educatiu i de Promoció Social d’Infància i 
Joventut dels Casals Municipals d’Infància i Joventut.

LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL 15.500 € a 64 mesos

CAT817 Projecte cooperatiu i autogestionari que té  com 
a objectiu construir  alternatives laborals al treball precari 
ac tual. L’activitat de la cooperativa està dirigida a crear i di-
fondre continguts crítics que impulsin processos de transfor-
mació política i social. El préstec finança les necessitats de 
circulant de la cooperativa.

XARXA CONSUM SOLIDARI (XCS)  
 20.000 € a 13 mesos

CAT820 La XCS treballa el comerç just i el consum res-
ponsable des de diferents àmbits, com ara la cooperació al 
desenvolupament; la sensibilització i l’acció crítica; el turis-
me responsable o la comercialització de productes. El préstec 
finança l’amortització de 20 títols participatius emesos per 
l’entitat l’any 2010.

CENTRE D’EQUINOTERÀPIA 
CADÍ-MOIXERÓ, SCCL 33.500 € a 73 mesos

CAT823 Cooperativa de treball nascuda el 2008 i situa-
da a Gurb  (Osona), on gestiona un Centre de Recursos des 
d’on promou la teràpia amb cavalls amb persones discapa-
citades o infants amb problemes d’integració. Aquest préstec 
té la finalitat de finançar la consolidació i l’expansió de la 
cooperativa.

MOL-MATRIC, SCCL 200.000 € a 85 mesos

CAT830 Mol-Matric és una cooperativa de treball associat del 
sector de la matriceria nascuda l’any 1981. Constitueix un exem-
ple d’autogestió i de democràcia a l’empresa, on preval l’interès 
col·lectiu dels individus que en formen part i l’objectiu principal 
és la satisfacció de les necessitats de les persones. El préstec finan-
ça l’obertura i el condicionament d’una nova fàbrica a Caldes 
de Montbui, així com la compra de dues màquines fresadores.

CAL FIDEUER DALT LA VILA, SCCL  
 35.000 € a 60 mesos

CAT831 Cooperativa de consum badalonina que ofereix 
productes escollits sota criteris de qualitat i proximitat. Es 
basa en el contacte directe amb els productors i manté una 
atenció especial a l’agricultura ecològica i a la de conreus de 
producció integrada. El préstec finança les obres d’adequació 
a la normativa vigent per desenvolupar l’activitat d’hostale-
ria a la masia ubicada al carrer Barcelona, 20, de Badalona.

BARNACIBER, SCCL 3.000 € a 36 mesos

CAT832 Cooperativa de treball que ofereix aplicacions ciber-
nètiques, pàgines web amb programació i suport tècnic, adreça-
des especialment a les PIMES i les entitats de l’economia social. 
El préstec finança necessitats de circulant de la cooperativa.

SERSALUD, SCCL 24.000 € a 36 mesos

CAT835 Cooperativa de treball que ofereix serveis de sa-
lut no coberts pel sistema de sanitat pública (o no coberts de 
manera total) als veïns i les veïnes del barri de Sant Roc, i de 
Badalona en general. Els preus estan ajustats a la capacitat eco-
nòmica de veïns i veïnes, i coneix les necessitats del seu entorn. 
El préstec finança les necessitats de circulant de la cooperativa.

SOCIETAT CULTURAL   
I ESPORTIVA LA LIRA 30.000 € a 18 mesos

CAT839 Societat cultural i esportiva de Sant Andreu del 
Palomar (Barcelona) que fou fundada l’any 1870. Aplega so-
cis perquè gaudeixin d’uns espais on es puguin integrar en la 
vida social del barri. Actualment té la secció coral, un grup 
sardanista, la secció d’escacs i un grup de teatre. El préstec 
finança les reformes de l’edifici de l’entitat.

L’OLIVERA, SCCL 150.000 € a 83 mesos

CAT840 Cooperativa de treball ubicada a Vallbona de les 
Monges (Urgell). És un projecte de l’economia social i solidà-
ria catalana que combina el desenvolupament del món rural, 
la inserció laboral de persones discapacitades i el coopera-
tivisme amb la producció i el conreu de la terra. El préstec 
té la finalitat de finançar noves inversions i enfortir la seva 
capacitat financera.

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL  
CATALUNYA  105.000 € a 13 mesos

CAT841 El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment 
internacional que treballa per la pau i la justícia social, en-
tesa com la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans. 
L’entitat treballa en tres eixos per dur a terme la seva tasca: la 
promoció del voluntariat, l’educació per la pau i els projectes 
de cooperació pel desenvolupament. El préstec finança les ne-
cessitats de finançament de l’entitat.

préstecs
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Avançaments de   2.653.200 euros
subvencions, convenis i factures

HANDYTEC, SCCL 25.000 € a 13 mesos

CAT848 Cooperativa de treball nascuda a la dècada dels 
vuitanta, motivada per l’autogestió, la participació i el treball 
en xarxa. La cooperativa es dedica a realitzar instal·lacions 
elèctriques, climatitzacions i energia solar en l’àmbit de la 
construcció. El préstec finança la compra de materials i estris 
per rehabilitar dues cases ubicades al terme municipal d’Al-
tafulla (Tarragona).

Galícia: 12.000 €
NORNAS, S. COOP. GALEGA 12.000 € a 30 mesos

GZ27 Cooperativa de treball constituïda el 2012 i confor-
mada per tres sòcies treballadores. Amb seu al municipi de 
Gondomar, gestiona un hostal cooperatiu i ofereix serveis 
turístics i activitats a les persones interessades a aprofundir 
en el coneixement de les Rias Baixas i el nord de Portugal. El 
préstec finança les despeses d’arrencada i de funcionament de 
la cooperativa.

Madrid: 26.000 €
CRONOPIOS IDIOMAS,  
S. COOP. MAD. 26.000 € a 60 mesos

MAD41 Cooperativa de treball associat dedicada a l’ense-
nyament d’idiomes que aposta per la innovació pedagògica, 
el foment de l’aprenentatge autònom i la dignificació de les 
condicions laborals del sector. El préstec finança la posada en 
funcionament de l’activitat de la cooperativa en relació pel 
que fa a l’ensenyament de l’espanyol i el xinès.

[Andalusia] TOTAL: 71.000 € 
 ❚ AND31 ASOCIACIÓN ANDALUZA TARACEAS 12.000 € Plans d’ocupació Servicio Andaluz de Empleo i Fons Social Europeu
 ❚ AND32 ECOUNIÓN 20.000 € Promoció de sostenibilitat ambiental Fundación Biodiversidad
 ❚ AND33 SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO 35.000 € Formació tècnica d’usuaris Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
 ❚ AND34 ASOCIACIÓN ANDALUZA TARACEAS 4.000 € Capacitació de joves i dinamització social Ajuntament de Sevilla

[Aragó]  TOTAL: 230.000 € 
 ❚ ARA66 CONSOLIDA OLIVER, SL 150.000 € Conveni d’inserció laboral Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA69 RED ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE ARAGÓN 15.000 € Construcció de mercat social Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA70 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN 15.000 € Promoció de salut i prevenció de VIH i sida Govern d’Aragó
 ❚ ARA71 CONSOLIDA OLIVER, SL 50.000 € Conveni d’inserció sociolaboral Ajuntament de Saragossa

[Catalunya]  TOTAL: 2.240.700 € 
 ❚ CAT758 ASSOCIACIÓ PUNT 6 RÀDIO 6.000 € Ràdio local associativa i comunitària Ajuntament de Reus
 ❚ CAT760 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 20.000 € Suport socioeducatiu a col·lectius vulnerables Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT762 XARXA DE CUSTòDIA DEL TERRITORI 50.000 € Projecte«LandLife» Comissió Europea i Generalitat
 ❚ CAT763 COMITÈ 1r DESEMBRE 7.000 € Prevenció i lluita contra sida Ajuntament de Barcelona i Generalitat
 ❚ CAT764 L’ARADA 15.000 € Plans d’ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT 765 FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC 30.000 € Participació ciutadana Dir. Gen. d’Immigració, Generalitat, i Ajuntament de Cornellà
 ❚ CAT766 RECURSOS SOLIDARIS, EI, SL 25.000 € Inserció sociolaboral TERSA, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT767 ELS CAUS, SCCL 30.000 € Turisme sostenible i cooperatiu Programa Europeu «Leader»
 ❚ CAT770 TALLERS BELLVITGE 100.000 € Suport a persones discapacitades Generalitat 
 ❚ CAT771 CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 100.000 € Promoció de l’associacionisme juvenil Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT772 COMPARTIR DÓNA GUSTET 8.400 € Producció cultural en l’àmbit teatral Generalitat
 ❚ CAT774 ASSOCIACIÓ GENERA 18.000 € Atenció integral a treballadores sexuals Institut Català de les Dones
 ❚ CAT775 CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 12.000 € Inserció sociolaboral Fundació La Caixa, Ajuntament de Banyoles i Diputació de Girona
 ❚ CAT779 ASSOCIACIÓ ARCS 25.000 € Inclusió social de joves Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT780 DANIEL MERCADER ROMEU 18.000 € Promoció de joves agricultors Generalitat
 ❚ CAT781 PLATAFORMA PER LA LLENGUA 50.000 € Promoció de la llengua catalana Generalitat
 ❚ CAT782 CARLES TRIJUEQUE MARIA 27.000 € Promoció de joves agricultors Generalitat
 ❚ CAT783 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 110.000 € Desenvolupament pla de gestió Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT784 FEDERACIÓ D’ATENEUS CATALUNYA 90.000 € Projecte «Espais A» Generalitat 
 ❚ CAT785 TAMAIA, SCCL 18.000 € Atenció terapèutica a dones maltractades Institut Català de les Dones
 ❚ CAT790 ASSOCIACIÓ ROSA SENSAT 90.000 € Activitats pedagògiques Dep. d’Ensenyament, Generalitat
 ❚ CAT791 SINDICART 10.000 € Formació als professionals culturals Dep. de Cultura, Generalitat
 ❚ CAT792 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 13.000 € Foment del teixit associatiu juvenil Dir. Gen. de Joventut, Generalitat
 ❚ CAT796 CASAL INFANTIL LA MINA 80.000 € Acció comunitària al barri de la Mina Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat 
 ❚ CAT797 CASAL DELS INFANTS 115.000 € Atenció a la infància Dir. Gen. d’Atenció a la Infància, Generalitat
 ❚ CAT801 CENTRE PER LA SOSTENIBILITAT TERRITORIAL 10.000 € Comunicació ambiental Dep. de Justícia, Generalitat
 ❚ CAT803 VISUAL SONORA, SCCL 67.000 € Promoció cultural musical Institut Català d’Empreses Culturals
 ❚ CAT804 SOS RACISME CATALUNYA 30.000 € Igualtat de drets i convivència Ajuntament de Barcelona
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Endossament de factures  213.600 euros

Intercooperació 4.577,5€

 ❚ CAT692
ALBERA SCCL > ARÇ COOP. 4.577,54 € Pòlissa d’assegurança

 ❚ CAT805 ASSOCIACIÓ EICA 11.900 € Inclusió sociolaboral DGAIA, Generalitat
 ❚ CAT806 BIDÓ DE NOU BARRIS 50.000 € Gestió Ateneu Popular de 9 Barris Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT807 FAGIC 90.000 € Acció comunitària Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat
 ❚ CAT808 ATLÀNTIDA, professionals per la Interculturalitat 12.000 € Integració social Dep. de Benestar i Família, Generalitat, i Diputació de Barcelona
 ❚ CAT809 CENTRE DE DONES BONNEMAISON 20.000 € Centre cultural Dep. d’Economia, Generalitat
 ❚ CAT810 SERVICOOP 30.000 € Gestió de la federació Dep. d’Empresa i Ocupació. Generalitat
 ❚ CAT811 FCCUC 48.000 € Formació i foment de l’economia social Dep. d’Empresa i Ocupació, Generalitat
 ❚ CAT812 ASSOCIACIÓ GENERA 20.000 € Integració social Dir. Gen. d’Immigració i Secretaria Família, Generalitat
 ❚ CAT814 FUTUR SOSTENIBLE 5.000 € Retorn Hisenda Ministeri d’Hisenda
 ❚ CAT815 CAF, COMUNITATS AUTOFINANÇADES 18.000 € Accions civicocomunitàries Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat
 ❚ CAT818 FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 76.500 € Foment de la cultura de pau ACCD, Generalitat
 ❚ CAT821 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 35.000 € Accés a l’habitatge Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT822 INSTITUT CATALÀ ORNITOLOGIA 72.000 € Qualitat ambiental Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
 ❚ CAT823 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 35.000 € Inserció social i reforç psicopedagògic Dep. de Salut, Generalitat
 ❚ CAT825 SIDA STUDI 40.000 € Promoció salut i prevenció VIH Dep. de Salut, Generalitat
 ❚ CAT826 ASSOCIACIÓ CIEMEN 45.000 € Cooperació al desenvolupament ACCD, Generalitat
 ❚ CAT827 GTT VIH 20.000 € Promoció salut i prevenció VIH Dep. de Salut, Generalitat
 ❚ CAT828 ASSOCIACIÓ ROSA SENSAT 36.000 € Escola d’estiu Dep. d’Ensenyament, Generalitat
 ❚ CAT829 ASSOCIACIÓ ADEC 10.000 € Promoció de la llengua catalana Dep. de Cultura, Generalitat
 ❚ CAT836 ASSOCIACIÓ ADIS 35.000 € Acompanyament a infants i joves Dir. Gen. d’Atenció a la Infància, Generalitat
 ❚ CAT837 TAMAIA, SCCL 30.000 € Atenció i prevenció violència masclista Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT838 XARXA DE CUSTòDIA DEL TERRITORI 20.000 € Eines de preservació de l’entorn Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT842 O3SAC, SCCL 29.000 € Serveis al tercer sector ambiental Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
 ❚ CAT843 L’ARADA 40.000 € Desenvolupament comunitari Generalitat i Fund. La Caixa
 ❚ CAT844 FED. DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT DE CAT. 30.400 € Consolidació entitat Dep. d’Empresa i Ocupació, Generalitat
 ❚ CAT845 CREACIÓN POSITIVA 20.000 € Prevenció del VIH des de la perspectiva de gènere Dep. de Salut, Generalitat
 ❚ CAT846 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ 80.000 € Drets de les persones Dep. de Salut, Generalitat
 ❚ CAT847 ASSOCIACIÓ D’AGROS 13.500 € Teixit social i cultural Generalitat i Diputació de Lleida
 ❚ CAT849 PLATAFORMA PER LA LLENGUA 50.000 € Promoció de la llengua catalana Dep. de Cultura, Generalitat
 ❚ CAT850 RECIBAIX, EI 20.000 € Gestió deixalleria municipal Ajuntament de Cornellà
 ❚ CAT851 EL SAFAREIG 15.000 € Intervenció en violència masclista Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT852 ASSOCIACIÓ GENERA 9.000 € Drets de les dones Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

[Galícia] TOTAL: 71.500 € 
 ❚ GZ26 TRESPES, S. COOP. GALEGA 17.000 € Activitats formatives Concello de Baiona 
 ❚ GZ28 XANELA, S. COOP. GALEGA 22.500 € Consolidació cooperativa Traballo e Benestar, Xunta de Galiza
 ❚ GZ29 RIBEIRA DO NAVIA, S. COOP. GALEGA 23.000 € Adequació local Programa europeu «Leader»
 ❚ GZ30 XOGAVENTURA, S. COOP. GALEGA 9.000 € Atenció a persones grans Deputación de Ourense

[Madrid] TOTAL: 40.000 € 
 ❚ MAD40 FEDEKAS 40.000 € Formació per al desenvolupament comunitari Comunidad de Madrid

[Catalunya] TOTAL: 204.600 € 
 ❚ CAT776 TALLERS JERONI DE MORAGAS, SCCL 60.000 € Factura emesa a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
 ❚ CAT778 FUNDACIÓ ELS TRES TURONS 85.000 € Factures emeses al Servei Català de la Salut (SCS).
 ❚ CAT789 LA COPA, SCCL 15.000 € Factures emeses al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT793 FUNDACIÓ CLARIANA 14.600 € Factura emesa a l’Ajuntament de Rubí per la gestió d’habitatges socials.
 ❚ CAT813 DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ 30.000 € Factures emeses a l’Ajuntament de Granollers per prestació de serveis.

[Madrid] TOTAL: 9.000 € 
 ❚ MAD42 FREEPRESS S. COOP. MAD 9.000 € Factura emesa a l’Ajuntament de Parla per prestació de serveis.

Convenis 167.000€

de circulant
 ❚ ARA64 TRANVIASER, SL 50.000 €
 ❚ ARA65 EL ESQUEJE, SOC. COOP. 12.000 €
 ❚ ARA67 TIEBEL, S. COOP. 30.000 €
 ❚ ARA68 GUSANTINA, AS. SOCIOEDUCATIVA 50.000 €
 ❚ ARA72 AS. TIEMPO LIBRE PANDORA 25.000 €

Servei finançament circulant

Avançaments de subvencions, convenis i factures

préstecs
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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. En l’àmbit de les xarxes desenvolu-
pades amb software lliure ens podeu trobar al perfil de N1.

Per tot el territori
L’Ajuntament de Solsona, en el marc del 
Pla director de promoció econòmica de 
la ciutat, va convidar Coop57 a fer una 
xerrada anomenada «Coop57: finances 
ètiques i solidàries per al desenvolupa-
ment local», inclosa en el cicle Solsona 
Co, Col·laborar Conèixer, Construir.  
En el marc de la setmana cooperativa de 
Mataró celebrada al passat mes d’octu-
bre, Coop57 va participar en la xerrada 
«Xarxa Financoop: solucions per al 
finançament de les cooperatives». A Sa-
badell es va presentar l’experiència de 
Coop57 a la seu de La Lliga dels Pobles 
en un acte emmarcat dins la campanya 
de demanar responsabilitats a UNNIM. A 

Vilafranca del Penedès es va celebrar 
una jornada sobre cooperativisme 
organitzada per Actua. A Manresa, 
dins el marc de la fira Ecoviure, es 
va fer una presentació conjunta de 4 
entitats de finances ètiques, entre les 
quals figuraven, a part de Coop57, 
Oikocredit, FIARE i Triodos Bank.

Igualada, aquest 
cop superada
S’han celebrat xerrades i actes ben des-
tacats pel territori català els darrers sis 
mesos de 2012. Un dels que ha tingut 
més repercussió fou una xerrada feta a 
Igualada el juliol passat al Museu de la 
Pell, organitzada per Òmnium Cultural. 
La xerrada, compartida entre Arcadi 
Oliveres i el coordinador de Coop57, Ra-
mon Pascual, va acabar amb un sopar 
de germanor a l’Ateneu Igualadí, on es 
va debatre sobre Coop57 amb les entitats 
d’Igualada. Arran d’aquesta trobada, di-
verses entitats de la comarca s’han inte-
ressat per esdevenir membres de Coop57.

Tots amb Miguel 
Quinteiro

El 25 de setembre 
passat, en la concen-
tració convocada pel 
moviment 25S a Ma-
drid, va ser detingut 
de males maneres 
Miguel Quinteiro, de 
72 anys. En Miguel és 
un destacat promotor 

de la banca ètica a Galícia, i dels projec-
tes de Coop57 i Fiare. Pertany també a 
REAS-Galícia. Coop57 Galiza va endegar 
una campanya de denúncia i suport a 
Miguel Quinteiro amb motiu de la seva 
detenció que va comptar amb el suport 
del Consell Rector.

El vídeo 
dels 
chorizos
Coop57 Madrid ha elaborat un espot di-
vertit i irònic sobre el context de corrup-
ció i males praxis bancàries. En l’espot 
es veu com una persona demana pels 
serveis financers en una parada de mer-
cat amb nombrosos xoriços penjant. En 
contraposició a això, existeix Coop57, 
una cooperativa de serveis financers per 
a entitats de l’economia social... 0% xori-
ço! Es pot veure en l’enllaç següent:
http://www.youtube.com/watch?v=MKg1xck70aE

Multiplicació de la 
difusió de Coop57 
a Andalusia
Durant aquest segon semestre de 2012 
s’han multiplicat els actes de difusió del 
projecte per tot el territori. S’han realit-
zat infinitat de reunions informatives i 
s’ha participat en nombroses xerrades i 
esdeveniments amb actes organitzats per 
Economistes sense Fronteres, la Facultat 
de Geografia i Història de Sevilla i el Col-
legi d’Arquitectes, a Granada. Això de-
mostra un gran creixement de l’interès 
de la ciutadania i les entitats d’economia 
social envers Coop57.

Seguiment 
de la vaga 
general 
del 14-N
El 14 de novembre passat va tenir lloc 
la segona vaga general convocada en 
menys de vuit mesos en contra la polí-
tica econòmica del Govern espanyol i 
per reclamar que s’apliquin una sèrie 
de mesures orientades a lluitar contra 
la desocupació, precarietat laboral i les 
polítiques d’austeritat. Els treballadors 
de Coop57 van decidir per unanimitat 
secundar la vaga general.

Coop57 al congrés 
de CEPES
La Confederació Empresarial Espanyola de 
l’Economia Social (CEPES) va organitzar 
el 13 de desembre passat, a l’Hotel Husa 
Princesa de Madrid, una jornada sobre al-
ternatives de finançament per a les empre-
ses de l’economia social. Coop57, a través 
del seu coordinador, Ramon Pascual, va 
participar en una taula rodona sobre inici-
atives d’inversió amb valors ètics en la qual 
també va participar Juan Garibi, director 
de FIARE.

Banca ètica i sector 
ambiental a TV3

Dintre del programa El medi ambient 
de TV3, van realitzar un petit reportatge 
sobre Coop57 pel que fa al sector ambi-
ental. En el reportatge apareix Ramon 
Pascual, coordinador de Coop57, visitant 
una entitat sòcia de Coop57, Solidança, a 
Sant Joan Despí, una empresa d’inserció 
que prioritza el col·lectiu de dones en 
risc o situació d’exclusió. També Raimon 
Gassiot, coordinador adjunt, explica de-
talls de Coop57. 
http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/
meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=22912

«Finanzas éticas» a 
Documentos TV

El 30 de desembre passat es va emetre 
una nova edició de Documentos TV, 
en aquest cas centrat en les finances 
ètiques. A part de Coop57, en el repor-
tatge apareixien diferents entitats, com 
ara FIARE, FETS, Banca Popolare Etica, 
Triodos Bank, Sustentia o la Cooperati-
vaTiebel, una de las entitats fundadores 
de Coop57 Aragó.
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/
reportajes/finanzas-eticas/

Coop57, amb 
les cooperatives 
d’ensenyament
Coop57, de la mà del seu coordinador 
Ramon Pascual, va participar al XV 
Congrés de la UESCoE (Unión Españo-
la de Cooperativas de Enseñanza), 
que va tenir lloc a Pontevedra el mes 
d’octubre passat. Amb el lema  «Més 
Educació, més Cooperació, millor Fu-
tur», el congrés es va centrar sobre el 
paper dels centres educatius en el mo-
ment actual. Coop57 va participar en 
el congrés amb la conferència «Noves 
fonts de finançament ètic i solidari per 
a emprenedors de l’economia social».

ACCIONS
En aquest segon semestre s’han multiplicat les accions i les activitats de Coop57 en 
totes les seccions territorials, especialment pel que fa a actes i jornades de difusió i 
en l’aparició als mitjans de comunicació. A continuació us fem arribar un petit recull 
d’algunes de les accions més destacades dutes a terme els darrers sis mesos.

accions
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DADES INTERESSANTS

Volum anual dels préstecs concedits
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Préstecs a llarg termini  733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 2.541.681
Préstecs a curt termini  387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596
Endós de convenis i factures  213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903
Avançament de finançament  712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889
Operacions especials  480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 -
TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS  2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069
Gestió de títols participatius    400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000
Saldo viu préstecs       6.475.121 8.339.049 9.431.599

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aportacions obligatòries  302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879
Aportacions voluntàries  825.192 680.708 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704
Aportacions socis/es col·laboradors 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408
Fons de garantia de préstecs  – – – – – – 32.611
TOTAL   2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603
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“Quant somies sol, sols és un somni,

quan somies conjuntament amb altres,

és el començament de la realitat”

Hélder Câmara

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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