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Àmbit sociopolític 
Acció societària de Coop57 i dels seus vessants socials, polítics i d'interrelació i comunicació 
externa 

 III Trobada de Coop57 i celebració del 25è aniversari  

 Ampliació de la base de persones sòcies col·laboradores 

 Reforç dels òrgans societaris i renovació de càrrecs del consell rector 

 Promoció de la igualtat dins de l'organització 

 Desenvolupament de l'activitat comunicativa al servei del pla de treball de Coop57 

 Altres aspectes 

o Incorporació de la visió antiracista en l'activitat de Coop57 

o Formalització del grup promotor de Coop57 a Mallorca, vinculat a Coop57 

Catalunya 

o Desenvolupament d'un sistema de mesura de l'impacte social dels préstecs 

concedits 

o Desenvolupar la complementarietat entre Coop57 i la Fundació Coop57 

Àmbit econòmic i financer 
Activitat creditícia de Coop57  
Mecanismes i recursos per a garantir la sostenibilitat de l'activitat financera 

 Activitat financera d'actiu: condicions dels préstecs 

o Rebaixa dels costos dels préstecs per a bestretes de subvencions, convenis i 

factures  

o Prova pilot de nou producte financer: pòlissa per a finançar  convenis o 

contractes amb administracions públiques 

o Reactivació dels préstecs per a capitalitzar cooperatives i societats laborals 

independentment del suport de les administracions públiques  

o Manteniment de les condicions de la resta de productes financers 

 Compartir riscos  

 Desenvolupament dels projectes de Sòl Comunitari 

 Disseny d'una estratègia d'augment dels fons propis (per a aplicar-la el 2021) 

Àmbit de funcionament intern 
El treball de l'organització cap a dintre 
Desenvolupament de processos i fluxos de treball 

 Homogeneïtzació de processos operatius i de presa de decisions en totes les seccions 

territorials 

 Definició del model salarial de l'equip tècnic per als propers anys 

 Desplegament del model organitzatiu i de coordinació tècnica  

 Inversions en desenvolupament tecnològic 
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Àmbit sociopolític 

 III Trobada de Coop57 i celebració del 25è aniversari  
 III Trobada de Coop57: reflexió estratègica sobre el futur de Coop57 

o Debats previs en les seccions territorials (assemblees de juny) 

o Celebració de la Trobada a Barcelona (finals de novembre) 

o Acte commemoratiu del 25è aniversari (en el marc de la Trobada de 

Barcelona) 

 Celebració del 25è aniversari de Coop57: 

o Edició i enviament d'una il·lustració commemorativa 

o Publicació d'un llibre: història i futur de Coop57 

o Enregistrament audiovisual de testimonis de la història de Coop57 

 Celebració del 10è aniversari de Coop57 Galiza, coincidint amb una reunió del consell 

rector a Santiago (maig) 

 Ampliació de la base de persones sòcies col·laboradores 

 Reforç dels òrgans societaris i renovació de càrrecs del consell rector 
 Renovació del consell rector, incloent la presidència i la resta de càrrecs  

 Reactivació de la comissió delegada del consell rector 

 Acompanyament i formació a les persones que formin part dels òrgans societaris 

 Promoció de la igualtat dins de l'organització 
 Elaboració d'un diagnòstic, com a fase prèvia per a treballar un pla d'actuació (pla 

d'igualtat) 

 Elaboració i implementació d'un protocol actuació davant casos d'assetjament sexual 

 Comunicació 

 Desenvolupament de l’activitat comunicativa al servei del pla de treball de Coop57, 

amb especial èmfasi en 2020: 

o III Trobada i celebració del 25è aniversari 

o Ampliació de la base de sòcies col·laboradores 

 Eines per a desenvolupar l'activitat comunicativa: 

o Actualització d'un diagnòstic compartit de necessitats 

o Priorització i execució de les accions acordades 

o Espai de treball estable de comunicació 

 Altres aspectes 
 Incorporació de la visió antiracista en l'activitat de Coop57 

 Formalització del grup promotor de Coop57 a Mallorca, vinculat a Coop57 Catalunya 

 Desenvolupament d'un sistema de mesura de l'impacte social dels préstecs concedits 

 Desenvolupar la complementarietat entre Coop57 i la Fundació Coop57 
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Àmbit econòmic i financer 

 Activitat financera d'actiu: condicions dels préstecs 
o Rebaixa dels costos dels préstecs per a bestretes de subvencions, convenis i 

factures  

o Prova pilot de nou producte financer: pòlissa per a finançar  convenis o 

contractes amb administracions públiques 

o Reactivació dels préstecs per a capitalitzar cooperatives i societats laborals 

independentment del suport de les administracions públiques  

o Manteniment de les condicions de la resta de productes financers 

 

 Compartir riscos  
o Accés al fons de garanties del Fons Europeu d'Inversions (FEI) EaSI Guarantee 

o Aprofundiment dels fons municipals per al foment de l'accés al finançament 

d'entitats d'ESS 

o Signatura d'un conveni amb la Direcció General d'Economia Social de la 

Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de Finances (ICF)  

o Operacions sindicades amb altres entitats (ICF, Fundació la Dinamo, etc.) 

 

 Desenvolupament dels projectes de Sòl Comunitari 
o Seguiment de les proves pilot: Can Bofill i La Titaranya 

 

 Disseny d'una estratègia d'augment dels fons propis (per a aplicar-la 

el 2021) 
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Àmbit de funcionament intern 

 Homogeneïtzació de processos operatius i de presa de decisions en 

totes les seccions territorials 

 

 Desplegament del model organitzatiu i de coordinació tècnica  
o Posada en marxa d'un nou òrgan delegat del consell rector: comitè de riscos 

o Elaboració d'una proposta per a millorar l'encaix societari de les sòcies de 

treball / equip tècnic 

 

 Definició del model salarial de l'equip tècnic per als propers anys 

 

 Desenvolupament tecnològic: 
o Unitat operativa:  

 Trasllat al núvol del programa de gestió (Agrobanc) i l'Oficina Virtual 

 Millores en el programa de gestió (Agrobanc) i en l'Oficina Virtual 

o Unitat d'arxiu:  

 Renovació del servidor 

o Posada en marxa d'un espai virtual compartit per als membres dels òrgans i 

l'equip tècnic: NextCloud / MaadiX 

 


