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El valor de l’ús

”A l’Estat Espanyol, el
dret a l’habitatge ni
s’ha garantit ni s’ha
protegit ni s’ha
desplegat, essent un
sector basat en
l’especulació, el lucre i
els rendiments on,
com es demostra
diàriament, no tothom
hi té cabuda”

Ja a l’any 2006, abans de l’esclat de la darrera crisi
financera, el Relator Especial pel dret a un habitatge
adequat de Nacions Unides va assenyalar que els problemes més importants per exercir aquest dret a l’Estat
Espanyol eren l’especulació, la corrupció, l’assetjament
immobiliari, l’escassetat d’habitatge públic i l’habitatge
buit. Les seves conseqüències ja les coneixem i patim:
llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge social, la necessitat de compartir pis, el drama dels desnonaments, especialment avui per l’impagament de les
rendes de lloguer, la sobre-ocupació, el re-lloguer d’habitacions, i les, moltes vegades invisibles, persones sense
llar que viuen al carrer. Actualment, segons estadístiques oficials, a l’Estat Espanyol hi ha 22.938 persones
en aquesta situació i cada 5 dies en mor una d’elles, reflectint,
només, la punta de l’iceberg d’unes desigualtats socials cròniques i d’una problemàtica estructural que mostra la vulneració
sistemàtica del dret a l’habitatge i la dignitat humana. A l’Estat
Espanyol, el dret a l’habitatge ni s’ha garantit ni s’ha protegit ni
s’ha desplegat, essent un sector basat en l’especulació, el lucre
i els rendiments on, com es demostra diàriament, no tothom
hi té cabuda. Encara que es tracti de quelcom tan essencial pel
benestar i la dignitat de les persones com la llar on viure. Les polítiques d’habitatge han estat clarament insuficients per
corregir els efectes negatius que les mans invisibles
”Coop57 ha de
del mercat provoquen. I encara més, l’han fomentat, rerecolzar iniciatives que
colzat i reforçat. L’Estat s’ha centrat, tradicionalment, en
s’orientin cap a la
el foment de la compra d’habitatge mitjançant, per una
recuperació del valor
banda, desgravacions fiscals generalitzades en l’adquid’ús de l’habitatge,
sició i, per altra, en una política pública d’habitatge que
ha reproduït el model mitjançant la construcció d’habiposant l’èmfasi en el
tatges protegits de compra. Per tant, es pot afirmar que
fet social d’habitar-lo,
la tendència a un model residencial basat en la propieenquadrant-se en un
tat de l’habitatge no és un aspecte cultural sinó que ha
procés social, polític i
estat promogut per les polítiques públiques d’habitatge.
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Un informe recent explica que el preu dels pisos de
segona mà s’ha incrementat un 8% en els primers 6
mesos de l’any a l’Estat Espanyol. Aquest increment correspon, en bona mesura, a voluntats especulatives. I tornem-hi
que no ha estat res. A Barcelona, on les xifres doblen la mitjana
estatal, la meitat de les operacions de compra fetes en aquests
sis mesos són de caràcter inversor i amb voluntat especulativa i,
del total d’aquestes operacions, el 42% són fetes per inversors estrangers que hi veuen una bona oportunitat de negoci. Les xifres
parlen per sí soles i les conseqüències afloren aviat: una mena
de nou tsunami especulador, silent i invisible. Els efectes reals de
tendències com aquestes es transformen en un encariment artificial dels preus, posant barreres més altes d’accés a l’habitatge
per a molta gent, tant per a la compra com pel lloguer. La tensió

alterada entre l’oferta i la demanda fa que els mercats situïn els
seus preus d’equilibri lluny de les necessitats de la majoria i provoca que molta gent es vegi abocada a situacions de precarietat
residencial.
El sistema econòmic hegemònic mercantilitza tot el que pugui
generar excedents i venera tot allò que pugui afegir-se a la suma
del PIB per després, maliciosa i erròniament, traslladar-ho a la
creença dogmàtica d’un progrés mal entès.
La inevitable conclusió és que béns bàsics com l’habitatge haurien de quedar al marge de la lògica immediata del màxim benefici. I el més irònic i preocupant és que encara no hem sortit
dels efectes de la darrera bombolla. Sembla ser que els cicles del
capital especulatiu no han volgut aprendre res. És hora de capgirar, transformar i entendre la realitat des d’un altre prisma.
Per subvertir aquest model residencial, Coop57 s’ha proposat
recolzar experiències pràctiques que reverteixin les bases del
model establert. Com sempre, l’aportació i el valor afegit és
més qualitatiu que quantitatiu. És necessari (de)mostrar que
hi ha alternatives, que un altre model residencial és possible i
necessari. Cal posar les necessitats residencials de les persones
al centre de la producció, la distribució, el consum i el finançament de l’habitatge i, per tant, aquesta ha de ser la finalitat
d’un sistema de provisió residencial alternatiu i transformador
que posi al centre la sostenibilitat de la vida. No solament és un
model teòric, són experiències pràctiques per començar a assajar
i afrontar les dificultats i contradiccions que sorgiran al llarg del
camí. Coop57 ha de recolzar iniciatives que s’orientin cap a la
recuperació del valor d’ús de l’habitatge, posant l’èmfasi en el
fet social d’habitar-lo, enquadrant-se en un procés social, polític
i econòmic centrat en la reproducció i la cura de la vida. Les
propostes que Coop57 recolza trenquen i confronten un sistema basat en el règim de tinença de propietat privada i proposa
un sistema de propietat col·lectiva. Confronten un sistema de
producció d’habitatge basat en l’explotació i guiat pel màxim
benefici en el menor temps possible, amb un sistema de producció cooperativa que generi un retorn social a la comunitat.
Passar d’un consum individual i privatiu a un consum col·lectiu
i solidari basat en l’ús. Acabar amb un sistema residencial basat
en un finançament especulatiu i potenciar un sistema de finançament ètic, col·lectiu i solidari.

Construïm un nou model
d’habitatge

Sentim les “Veus
de la comissió feminista”

pedaCOOPgia: Garanties a les
aportacions dels socis i sòcies

Intercooperar per transformar
el model energètic
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Experiències per transformar l’habitatge
El model generalitzat d’accés i ús de l’habitatge, basat
en criteris mercantils, planteja que un bé de primera
necessitat com aquest és utilitzat, en moltes ocasions,
com a vehicle d’inversió per obtenir taxes elevades de
rendiment econòmic, amb els efectes alcistes en el
preu que tantes conseqüències negatives generen.
Contraposats a aquests plantejaments i amb l’objectiu
de satisfer necessitats bàsiques de les persones, nous

projectes d’accés a l’habitatge s’estan portant a terme
en el nostre entorn. Models basats en la comunitat,
la cooperació, la inclusió social, la sostenibilitat, la no
especulació, la intergeneracionalitat i, en definitiva, la
no mercantilització de l’habitatge.
A continuació es presenta l’exemple d’alguns d’aquests
projectes que demostren que un altre model d’accés i
ús de l’habitatge és possible, factible i real.

NOU MODEL
reflexió

La cessió d’ús
Les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús són una
forma alternativa d’accedir a l'habitatge. Van néixer a principis de segle XX i actualment la seva forma més estesa és
el model Andel, que atorga la propietat dels immobles a la
cooperativa d’habitatge, que els cedeix en usdefruit als socis
a canvi d’un lloguer. Per tant, en aquest model, la propietat sempre és col·lectiva mentre que l'ús és personal. El dret

d’ús de l’habitatge pot ser indefinit, transmès o heretat.
D’aquesta manera es dilueixen els efectes perniciosos de la
propietat individual i de la mercantilització de l’habitatge,
alliberant-lo dels mecanismes del mercat. Aquest model
elimina l'especulació immobiliària i el lucre en un dret fonamental i afavoreix la relació intergeneracional i la integració comunitària.
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Enxarxar-nos per ser més fortes. Articular estratègies conjuntes que ens permetin millorar. Cooperem i això ens fa
competents. I així, de mica en mica, anem construint i fem créixer una altra economia que ja està aquí.

IV Fira d’Economia
Social i Solidària de
Madrid

II Trobada de
Municipalisme i Economia
Social a Andalusia

Unes 15.000 persones van omplir les instal·lacions del Matadero durant la IV Fira d’Economia Social i Solidària de Madrid, celebrada el 4 i el 5 de juny de 2016, on van participar
150 entitats en representació d’un sector econòmic que cada
any que passa segueix creixent i demostrant la seva força i
capacitat de generar canvi social.
La fira madrilenya només és una petita mostra de totes les
iniciatives i projectes de l’economia social i solidària que hi
ha a Madrid, les quals abasten tots els sectors de les nostres
vides i ofereixen la possibilitat de fer una economia més justa
i sostenible. Des de les finances fins a l’alimentació passant
per l’energia, les telecomunicacions, la moda, la producció
agroecològica, la restauració i tots els serveis que estan presents a la nostra quotidianitat.
Coop57 Madrid, com en totes les edicions precedents, va intervenir activament en la Fira. En
aquesta quarta edició va participar amb un estand informatiu i una xerrada sobre finances i
assegurances ètiques al costat de Fiare i Seryes.

El passat mes d’abril es va celebrar a Peligro, Granada, la II
Trobada de Municipalisme i Economia Social amb l’objectiu
de seguir construint altres economies i altres societats des de
l’àmbit local, per repensar la política i com fer front a les crisis
que s’acumulen en pobles i ciutats.
Es van abordar temes com ara la creació de cooperatives, la
compra pública ètica i les clàusules socials, com co-gestionar els serveis públics, la promoció
d’una alimentació basada en mercats
i produccions properes i sostenibles,
l’autoorganització i els espais socials
i, en definitiva, la construcció d’una
economia basada en principis socials,
ètics, orientada a l’ocupació de qualitat i que es treballi des de propostes
solidàries, feministes i participatives.
Coop57 Andalusia va participar activament en la construcció d’aquest esdeveniment, tant com a organitzador
i promotor, com a partícip directe en
xerrades i debats durant tota la jornada. http://www.encuentromesa.es

http://laferiamadrid.mercadosocial.net

Municipalisme i
Desenvolupament
Comunitari a Aragó
XXI JORNADES D’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
Del 6 al 9 de juny es van celebrar a Saragossa les XXI Jornades
d’Economia Social i Solidària, sota el títol Municipalisme i
Desenvolupament Comunitari. En elles s’han pogut conèixer,
de primera mà, projectes de desenvolupament comunitari que
pretenen dignificar la vida de les persones, així com iniciatives
per a la transformació del territori des de l’economia social i
solidària, en les quals es compta amb el suport de determinades
polítiques públiques.
Coop57, com sempre, va estar present en unes jornades que, a
més a més, van ser una bona avantsala dels debats que, com a
cooperativa estem duent a terme durant tot el semestre al voltant
de la relació entre Coop57 i les administracions públiques
locals. http://www.economiasolidaria.org/jornadas_aragon_2016
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L’economia solidària
catalana posa la
cinquena!
V EDICIÓ DE LA FIRA D’ECONOMIA
SOLIDÀRIA DE CATALUNYA
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya d’enguany serà
molt especial. En aquest 2016 la FESC arriba a la seva cinquena edició; cinc anys que han servit per compartir amb totes les
persones visitants que han passat
per la fira un nou model d’economia més sostenible, més just i que
posa a les persones al centre de la
vida.
Sota el lema “Terra compartida,
terra cooperativa”, els continguts
de la Fira d’enguany giraran
entorn l’economia solidària i el
territori, i abordaran les qüestions estratègiques que afecten
l’impuls de les economies alternatives. Es proposa articular el
programa al voltant de quatre
eixos: territori en cooperació,
recuperar sobiranies, creació
de mercats socials i educació i
cultura per a la transformació
social.
Coop57 serà present a la Fira
amb el seu estand i en diferents actes i xerrades. Us hi
esperem! ttp://www.firaesc.org

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

Entenent les particularitats de Coop57

Garanties per les aportacions
dels socis i sòcies
Coop57 recull estalvi per tal de canalitzar-lo cap al
finançament de projectes transformadors d’economia social i solidària. Aquest procés d’intermediació
financera es fa sota el paraigua d’una cooperativa de
serveis financers i no des d’un model bancari regulat.
Per tant, Coop57, com que no és un banc, no disposa
de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del
Banc d’Espanya.
En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem quines mesures ha dissenyat Coop57 per poder garantir al màxim
les aportacions de tots els socis i sòcies i així oferir
l’entorn més segur possible per a qui decideix aportar
els seus diners al capital social de Coop57.

L’activitat principal de Coop57 és subministrar solucions financeres a les empreses i entitats de l’economia social i solidària per tal de treballar per a una transformació social en positiu. En el context dels darrers anys, de forta restricció creditícia, Coop57 s’ha trobat amb l’obligació, el deure i el desig de
facilitar, tant com ha pogut, l’accés al finançament de les seves
entitats sòcies. Prova d’això és que, en els darrers anys, només
s’han rebutjat entre el 5% i el 10% del total de sol·licituds de
finançament que s’han plantejat. En les sol·licituds aprovades,
en molts casos, es tracta de projectes nous, projectes petits i
d’altres, on el risc assumit és elevat. La realitat de les empreses
i entitats de l’economia social i solidària ens situa en aquesta
tessitura, però la decisió de Coop57 és, precisament, ser arriscades per donar resposta a les necessitats de les entitats sòcies.
Com s’ha dit abans, Coop57 duu a terme una activitat financera entre els seus socis i sòcies com a cooperativa de serveis i
com a tal està regida per la llei de cooperatives. No és un banc
i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de
dipòsits del Banc d’Espanya. El fons de garantia de dipòsits és
una mesura que s’aplica en molts països per tal de protegir els
dipòsits bancaris en el cas que els bancs no puguin restituir
els dipòsits al seu venciment. En el cas de l’estat espanyol,
aquesta garantia s’eleva fins als 100.000 euros. Dit d’una altra
manera: si un banc fa fallida, el fons garanteix els dipòsits dels
seus clients fins a un màxim de 100.000 euros.
Però el fet de no estar adscrits a aquest fons ni estar regulats
per la normativa bancària, no impedeix traçar mecanismes
d’autoregulació, de la manera més adequada per l’activitat i
característiques de Coop57, seguint els principis d’autogestió,
democràcia i participació.
Aquesta voluntat autoreguladora fa que existeixin una sèrie
de mesures per garantir al màxim les aportacions de socis i
sòcies.

BANC D’ESPANYA

Fons de Garantia
100.000€

Per una banda, en la valoració tècnica que es realitza abans
de concedir un préstec. Ja s’ha comentat que Coop57 fa una
activitat creditícia arriscada, però això no vol dir que no es
faci sota criteris estrictes i sospesats de viabilitat financera.
Per altra banda, existeixen una sèrie de mesures concretes per
tal de protegir les aportacions dels socis i sòcies:
• Destina els seus excedents a reserves: els beneficis que es
generen reinverteixen a la cooperativa.
• Creació del Fons de Garantia de Préstecs: s’exigeix a les
entitats que reben finançament que facin una aportació
addicional al capital social de Coop57 per nodrir un fons
solidari que serviria per fer front a possibles impagaments.
• Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat
sòcia i, així, es distribueix el risc. Com a màxim, una entitat
pot rebre en préstecs fins al 2% dels recursos de què disposa
Coop57.
• Dota les provisions el màxim possible per a possibles impagats: en el pressupost que es prepara cada any es destinen
recursos per donar resposta als impagaments que puguin
tenir lloc durant l’any.
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El percentatge d’impagaments és relativament baix (al voltant
del 2%) i, fins ara, amb les provisions que cada any s’han dotat, ha estat suficient per fer-hi front. Per tant, totes les altres
mesures esmentades són coixins de seguretat que de moment
no s’han hagut d’utilitzar i que s’activarien abans que les
aportacions dels socis i sòcies es poguessin veure afectades.
Cal recordar que els diners aportats pels socis i sòcies ho són
en concepte de capital social i, per tant, responen del bon
funcionament de la cooperativa. És per això que, al llarg dels
anys, s’han desenvolupat i articulat tot aquest seguit de mesures per poder garantir al màxim les aportacions dels socis i
sòcies de Coop57.
A més a més, Coop57 és una cooperativa que articula els mecanismes necessaris perquè els socis i les sòcies puguin conèixer adequadament i en tot moment la seva situació econòmica i puguin participar col·lectivament en la presa de decisions.

MESURES

maxim 2%

Provisió impagats

Fons de garantia
préstecs

Excedents
Reserves
butlletí
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La secció territorial d’Andalusia va tancar el primer semestre
del 2016 amb un total de 71 entitats sòcies de serveis, amb 6
noves incorporacions, i 242 socis i sòcies col·laboradores.
Durant aquest primer semestre s’han concedit un total de 7
préstecs nous per un valor total de 216.029,51 euros. A més
a més, a 30 de juny de 2016 hi havia vigents dues pòlisses de
crèdit per un saldo disposat conjunt de 15.072,91 euros.
S’ha seguit desenvolupant el treball de les diferents comis
sions de treball, especialment la comissió tècnica i social, per
a l’avaluació dels nous préstecs i l’entrada de noves entitats
sòcies. Al seu torn, s’ha continuat amb la consolidació del treball realitzat per les comissions feminista i de comunicació.
El primer semestre del 2016 ha estat un període molt intens
respecte a l’activitat diària de Coop57 Andalucía. El nombre
de participacions en jornades, xerrades, debats i col·loquis ha
augmentat en relació als períodes anteriors i s’ha exposat el
model de la cooperativa, els principis i valors que es defensen
i la coherència en el missatge d’utilitzar els nostres estalvis
per transformar el territori en el qual vivim finançant entitats
d’economia social transformadora.

COOP57-ARAGÓN
La secció territorial d’Aragó va tancar el primer semestre del
2016 amb un total de 48 entitats sòcies de serveis i 434 socis i
sòcies col·laboradores.
S’han concedit tres nous préstecs per un total de 190.000 euros i a 30 de juny de 2016 hi havia vigents 5 pòlisses de crèdit
per un saldo disposat conjunt de 27.429,31 euros
Durant aquest període s’han incorporat dues noves entitats
sòcies de serveis, ambdues ubicades a Salamanca, fruit del treball realitzat des de fa mesos: ASDECOBA i Algo Nuevo.
Les activitats de la secció han girat entorn de tres eixos temàtics: el desenvolupament local des de l’economia solidària,
la formació i sensibilització dins i fora de la cooperativa i el
treball en xarxa amb altres organitzacions.
Concretament, es va participar en diversos grups de discussió
impulsats per REAS Aragón sobre el foment de l’economia local des de l’economia solidària. Igualment, amb REAS Aragón,
s’ha col·laborat amb el programa de formació i assessorament
a projectes col·lectius de nova creació, que volen realitzar la
seva activitat des dels valors de l’economia social i solidària.

Concretament, s’ha participat en una vintena d’actes, entre
els quals es poden destacar la Jornada de Consum a Andalusia, organitzada per la Conselleria de Salut de la Junta d’Andalusia, la II Trobada de Municipalisme i Economia Social a
Andalusia o les jornades “Ecolaboratorio”, per una economia
més justa, organitzades per la Universitat de Huelva. A més a
més, s’ha participat en actes i xerrades a Sevilla, Conil de la
Frontera, Jérez de la Frontera, Osuna, Cádiz, Trebujena, Coín i
Puerto Real, entre d’altres.
Finalment, cal destacar també la participació en l’Assemblea
General de la Xarxa Portuguesa d’Economia Social i Solidària
en Montemor-o-Novo, a Portugal.

48 entitats sòcies de serveis
434 sòcies col·laboradores
I per últim, i seguint el principi d’intercooperació, s’ha participat en el Fòrum C2C d’aprenentatge i intercanvi d’experiències, la creació del Grup de Cures i Economia Feminista
de l’Economia Social i Solidària Aragonesa, s’ha col·laborat
amb Mescoop (Mercat Social Aragó) i s’ha signat un acord
de col·laboració amb el grup local de Som Energia pel qual,
qualsevol persona o entitat sòcia de Coop57 que vulgui contractar el consum d’electricitat a través de Som Energia, pot
fer-ho directament, sense haver-se de fer sòcia, explícitament
de Som Energia.

COOP57-CATALUNYA
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La secció territorial de Catalunya va tancar el primer semestre
del 2016 amb un total de 484 entitats sòcies de serveis i més
de 2.000 socis i sòcies col·laboradores.
Durant aquest primer semestre del
2016 s’han produït un total de 33
noves altes d’entitats sòcies de serveis
de naturalesa i sectors diferents i un
centenar de nous socis i sòcies col·
laboradores i s’han concedit 60 nous
préstecs, per un valor de quasi 3 milions d’euros. A més, a 30 de juny del
2016 hi havia vigents 28 pòlisses de
crèdit per un saldo disposat conjunt
de 629.403,34 euros.
A nivell societari es van celebrar les
dues assemblees anuals amb una participació molt elevada. L’assemblea
ordinària de juny va tenir lloc per
primera vegada durant el matí d’un
dissabte. A més a més de l’assemblea

71 entitats sòcies de serveis
242 sòcies col·laboradores

484 entitats sòcies de serveis
2.046 sòcies col·laboradores

ordinària es van celebrar durant el matí dos debats simultanis: un, sobre la relació de Coop57 amb les administracions
locals, i l’altre, sobre la possible creació d’un fons econòmic
de lluita contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social.
Pel que fa a l’activitat de difusió de Coop57 a Catalunya s’ha
participat en una trentena d’actes durant els primers sis mesos de l’any: formacions sobre economia social i solidària i finances ètiques, xerrades sobre models alternatius d’habitatge
i sobre sobirania econòmica, entre d’altres.
Igualment, es va participar en el Fòrum Social Català, celebrat a Girona el passat mes d’abril amb la xerrada Economia
solidària i les cures a través de la intervenció de la Comissió
Feminista de Coop57 Catalunya, que segueix el seu treball periòdic i consolidat.
Coop57 a Catalunya gaudeix d’un gran dinamisme que l’ha
portat a ser interpel·lat per múltiples entitats de l’economia
social i solidària i per un gran nombre d’administracions, i
continua portant a terme l’estratègia proactiva de desenvolupament de les economies locals amb lògiques cooperatives,
comunitàries i transformadores.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el primer semestre de 2016 amb un total de 17 entitats sòcies de serveis
després que dues persones s’incorporessin a la secció territorial com a sòcies de serveis en règim d’autònoms. Igualment, la
base social de socis i sòcies col·laboradores ha seguit creixent
fins a un total de 75.
En quant a l’activitat creditícia, s’han concedit dos nous préstecs per un total de 40.000 euros als dos nous projectes incorporats a la secció durant aquest primer semestre de l’any.
Koop57 Euskal Herria ha seguit la seva tasca de difusió i
extensió del projecte perquè cada vegada més persones i

17 entitats sòcies de serveis
75 sòcies col·laboradores

entitats coneguin Coop57 i es sumin forces per treballar en
favor d’una economia transformadora arrelada al territori.
En aquest sentit, durant els primers sis mesos de l’any es va
participar en diferents actes i xerrades entre les quals destaquem les xerrades sobre Koop57 fetes a Andoain i Mutriku, a
Orereta, participant en unes jornades titulades “noves economies”, una taula rodona compartida amb Goiener i Errekaleor
Bizirik i la participació a la Alternatiben Ohiartzuna, fent una
xerrada sobre finances ètiques, feta conjuntament amb Fiare.
Aquesta iniciativa agafa el relleu de la Alternatiben Herria celebrada l’any passat a Bilbao. També, a Iruñea es va participar
al Mercat Solidari organitzat per REAS.
Per últim, destacar la col·laboració, com a formadors, en un
curs sobre finances ètiques i emprenedoria social i cooperativa, curs impulsat per part de l’agència de desenvolupament
local de la comarca de Buruntzalea. Al seu torn, es va participar en un programa de formació gestionat conjuntament
entre Olatukoop i Lanki al municipi de Bergara.
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COOP57-GALIZA

36 entitats sòcies de serveis
138 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Galicia va tancar el primer semestre del
2016 amb un total de 36 entitats sòcies de serveis i 138 socis i
sòcies col·laboradores.
En aquest període s’ha aprovat un préstec de 35.000 euros a
l’entitat Aldea Integral, una cooperativa de consum ubicada
a Vigo. El préstec ha servit per finançar les inversions de la
posada en funcionament del local social.
Respecte al pla de treball aprovat per la secció per al 2016, es
van prioritzar quatre àmbits d’actuació: identificació del perfil
de les entitats a associar; ampliació de la xarxa de prescriptores de Coop57; dinamització de la web i xarxes socials com a
eines de comunicació, i treball per realitzar una trobada amb
administracions públiques locals per tal de concretar eines de
col·laboració.
Addicionalment, es van renovar alguns membres del Consell
de Secció, destacant el relleu en la presidència de Coop57
Galiza: Cándido Martínez, representant d’Arbore, va substituir Ana Lorenzo, de Sinerxia. Des d’aquí, volem agrair l’Ana
l’energia invertida en el projecte.
Finalment, cal destacar la participació en les Jornades de Cooperativisme i Economia Solidària, promogudes pel centre
social autogestionat A Cova dos Ratos de Vigo, i en la Trobada

COOP57-MADRID

dades

d’Economia Alternativa i Solidària, organitzada per REAS Galiza en la qual l’objectiu principal era actualitzar els espais de

visibilitat i col·laboració de l’economia solidària de Galicia, i
consolidar-se com a activitat permanent en el calendari anual
del teixit de l’economia solidària gallega.

63 entitats sòcies de serveis
424 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Madrid va tancar el primer semestre del
2016 amb un total de 63 entitats sòcies de serveis i 424 socis i
sòcies col·laboradores.
S’han incorporat un total de 6 noves entitats sòcies de serveis
durant aquest període. Respecte a l’activitat creditícia, es van
concedir dos nous préstecs per un valor total de 79.768,16 euros.
En concret, dos avançaments de subvencions a les entitats Fundación Carlos Martín i a l’associació Horuelo. A més a més, a 30
de juny del 2016 hi havia vigents 4 pòlisses de crèdit per un saldo
disposat conjunt de 30.383,65 euros.
Aquest semestre cal destacar un bon ritme de creixement de la
mateixa base social, fruit del treball realitzat en mesos previs, i
la celebració de diverses reunions amb alguns ajuntaments de la
Comunitat de Madrid (Alcalá d’Henares, Parla, Arganda del Rey,
Fuenlabrada, Alcorcón, Batres i El Escorial, etc.) així com amb el
mateix ajuntament de Madrid. En aquestes reunions s’han buscat
diferents línies d’actuació per enfortir i donar visibilitat a l’Economia Social i Solidària madrilenya.

A més a més, Coop57 Madrid forma part del procés participatiu per
a l’elaboració del Pla d’Impuls del
Consum Sostenible de la ciutat de
Madrid, en el qual les finances ètiques són un pilar per al desenvolupament d’un model de consum
sostenible i responsable.
Un any més, Coop57 va participar
en la Fira d’Economia Social i Solidària de Madrid, els dies 4 i 5 de
juny i també va participar en les
jornades Troba’t amb l’Economia
Social i Solidària, durant la Fira
d’Economia a Alcalá d’Henares, el
mes de maig passat.
butlletí
informatiu
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TOTAL 174

Andalucía

[7]
❚❚ Victoria Frensel Frensel

❚❚ Miguel Ángel Domínguez Durán
❚❚ Juan Fco. Cózar Peralta
❚❚ Estanislao Cantos Mateos

❚❚ José Luis García Hidalgo
❚❚ Miguel María Rodríguez Rodríguez

❚❚ Ass. Sociedad Ecologista
Alwadi-ira

Aragón [10]

❚❚ Diego Bernal Díez
❚❚ Isabel Foncea Hernaiz
❚❚ José Fco. Santas i Diago
Santas
❚❚ Ana Isabel Ramón Fernández

❚❚ Pilar García i Juan Manuel
Martos
❚❚ M. Formosa i Jesús Blasco

Asturies

❚❚ Mireia Giralt Esteve
❚❚ Ernest Craus Pérez
❚❚ Sergio Serra Herrero
❚❚ Neus Martínez Fernández
❚❚ Pere López Sánchez
❚❚ Albert Papel García
❚❚ Núria i Guillem Suñe Rams
❚❚ Yago Calbet Domingo
❚❚ Paloma Rodríguez Mur
❚❚ Xavier Pacheco Carmona
❚❚ Neus Alcanyís i Josep M.
Macías
❚❚ Jordi Tutusaus Graus
❚❚ Víctor Penarroya Imaz
❚❚ Josep Coll Mestre
❚❚ Javier Tadeo Orellana de
Villallonga
❚❚ Julia Martí Vallbona
❚❚ Andreu Rosés Moretó
❚❚ Laia Arnabat Mestres
❚❚ José Luis de la Torre Castejón
❚❚ Anna García Bort
❚❚ Cristina Rojas i Jofre Rodrigo
❚❚ Concha Benedicto Marco
❚❚ Bernat Julià Morera
❚❚ Enric Font Estruch
❚❚ Jaume Forcada Codinachs
❚❚ Immaculada Zaidín i David Palau
❚❚ Carme Palau García
❚❚ Paola Nuñez Suárez
❚❚ Carles Muñoz Gorriz
❚❚ Oleguer Serra Boixaderas
❚❚ Manel Roses Moretó

❚❚ Antonio Catalán de Pablo
❚❚ Joan Piñol García
❚❚ AMPA de l’Escola Barrufet
❚❚ Francesc Serra Carrera
❚❚ Andrés Sulé Duesa
❚❚ Montserrat Mascó Guix
❚❚ Josep Alsina Rovira
❚❚ María Mercè i Josep Alsina
❚❚ Pangea
❚❚ María Loza i Oriol Prado
❚❚ François Verhelst
❚❚ Joana Baquer Danés
❚❚ Elena Isabel González Vives
❚❚ Albert Solà Gil
❚❚ Ricard Terés i Taïna Malsa
❚❚ Marc Plana Caballero
❚❚ Ferran Escanès García
❚❚ Alejandra Herrero de Diego
❚❚ Alfred Artiga Elies
❚❚ Marina Potrony Domènech
❚❚ Rosa Aitana Guivernau Huguet
❚❚ Elena Romagosa Pérez
❚❚ Carles Gil Ribas
❚❚ Jesús López Clemente
❚❚ Encarnación Gracia, José Antonio Artal i Fco. Javier Artal
❚❚ Francisco Javier Artal Gracia
❚❚ Fernando Paniagua i Josep
Dielsa
❚❚ Isabel Marcos i Sònia Martínez
❚❚ Cristina Montserrat Gili
❚❚ Francina Planas Piedra
❚❚ Pere Camprovin Portillo

❚❚ Jose Joaquín Blasco Gil
❚❚ Montserrat Querol Mahiques
❚❚ Miquel Ruano Torres
❚❚ Elisabet Pena Orti
❚❚ Javier Rodríguez Ferreiro
❚❚ Pol Roura Casanovas
❚❚ Jaime Palau Torras
❚❚ Miquel Perelló Segura
❚❚ David González Domingo
❚❚ Juan Casamitjana Fernández
❚❚ Dani Montserrate Vallejo
❚❚ Daniel Pardo Rivacoba
❚❚ Oriol València Bozal
❚❚ Moisès Nadal Tarrago
❚❚ Amadeu Andrès García
❚❚ Georgina Marín Nogueras
❚❚ Gemma Pascual Camprubí
❚❚ Ignasi Ripoll Llorens
❚❚ Sílvia Lajarin Adell
❚❚ Mª Jesús Merino, Rodrigo
Rodrigo i Berta Rodríguez
❚❚ Marc Ribera Valette
❚❚ Jordi Cardona Miracle
❚❚ Elena Sánchez Escobar
❚❚ Elena Febrés Fraylich

❚❚ Iker Sarriegi Etxabe
❚❚ Fernando Villar Olaeta
❚❚ Mikel Ayllon Corral
❚❚ Xabier Ortega i Patricia Andrés
❚❚ Javier Santamaria Monteagudo
❚❚ Isabel Irribaren Imaz
❚❚ Urko Aierbe i Itxaso Aierbe

❚❚ Joseba Garciandia Archanco
❚❚ Jaoine Martínez Sáez de Maturana
❚❚ Eduardo Esnaola Alberdi
❚❚ Sergio Lázaro Sanz

Galiza

❚❚ Miguel López i Mª Angeles
Hortigüela
❚❚ Gala Arias i Adriana Sanz
❚❚ Juan José Andrés Sánchez
❚❚ Alesander Hernández Lizarraga
❚❚ Alba Martínez Atienza Pérez
❚❚ Gline Alain i Mª Carmen García
❚❚ Francisco José Cimas Esteban
❚❚ Ignacio Prieto Egido

❚❚ Noelia Alvárez Díaz
❚❚ Jesús Manuel Machín Ortíz
❚❚ Jorge Ignacio Gómez Ciriano
❚❚ Mariano de Blas Aladrén
❚❚ David Trigueros Cabezón
❚❚ José Pedro López Montero

Pais Valencià

❚❚ Miguel Ángel Alonso Turón
❚❚ Koldo Asensio Cerón
❚❚ Miguel Ángel Mallen Martín
❚❚ Jonás Herrero i Marta Palacín

Catalunya

[114]
❚❚ Manuel Marquès i Petra Sabine
❚❚ Christel Keller i Guillem Fernández
❚❚ Josep Vilardaga Cunill
❚❚ Nuria Berdonces Domingo
❚❚ Aina Barcelò Cuerda
❚❚ Cristina Taüll Jove
❚❚ Miren Uharte i Jorge Jaimejuan
❚❚ Francisca Blasco Abad
❚❚ Pep Figueras Miró
❚❚ Elisenda Lorés Panadés
❚❚ Roser Codina Prat
❚❚ Quim Santagueda Pérez
❚❚ Jaume Más Riera
❚❚ Paulo Afonso Backes Scholze
❚❚ Mercè Fuentes i Oleguer Ribera
i Marc Ribera
❚❚ Assoc. Perifèries del Món
❚❚ Marc Font Ribas
❚❚ Diego Tabera Moreno
❚❚ Raquel Rubí Curcó
❚❚ Meritxell Ferrer, Pau Costa i
Blai Costa
❚❚ Laura Ruiz Decamps
❚❚ Elia Herranz i Juan Martínez
❚❚ Violeta Segura Celma
❚❚ Christian Cardona Bohmer
❚❚ Georgina Hidalgo Martínez
❚❚ Dani Codina Zapater
❚❚ Pau Zabala Guitart
❚❚ Domingo Alonso Chapa

Euskal Herria

[16]
❚❚ Eneko Ibarguren Eskubide
❚❚ Ángel Angulo Vicente
❚❚ Eneko Lilly Lareki
❚❚ Cristina Palacios Bocos
❚❚ Zihara Enbeita Gardoki

Madrid

[20]
❚❚ Jaime Foriscot Blanchart
❚❚ Antonio Cuéllar Cano
❚❚ Luis Mendoza Cembranos
❚❚ Mariano González Tejada
❚❚ Susana Simón Tenorio
❚❚ Alberto Pérez Pérez
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[2]
❚❚ Jose A. Rodríguez i Begoña
García
❚❚ Adrián Gallo Rodríguez

[1]
❚❚ Amparo Rodríguez de Dios

[4]
❚❚ David Pascual Bou
❚❚ Jorge Bas Torró
❚❚ María del Mar Rodríguez Molina
❚❚ Manel Bas Torró

NOVES ENTITATS
SÒCIES
50 noves entitats sòcies
[Andalucía]

6 noves entitats sòcies
ALPUJARRA DELICACY,
S. COOP. AND.
Cooperativa de treball situada a
Berja (Almeria), que treballa en
l’elaboració de xocolates, de forma artesanal i amb diferents varietats i formats; en
rajoles, bombons i especialitats. La comercialització es fa a través de la venda directa
a la fàbrica i en diferents mercats locals.
http://www.lavirgitana.com

ASOCIACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO
COMUNITARIO “AVANCE”
L’associació participa de manera
activa per posar fi a les situacions
d’exclusió social que es donen a
la província de Jaén. Un instrument al servei
de la transformació social dels barris de la
zona sud de la ciutat de Jaén, en els quals es
concentra un percentatge de veïns i veïnes en
situació d’exclusió social superior al de la resta de la ciutat. http://www.asociacionavance.org

LAMEDINA, S. COOP. AND.
Cooperativa ubicada a Sevilla
que es dedica a la distribució i
comercialització de productes de
comerç just, ecològics i de proximitat, que
defensa la sobirania alimentària i promou
un canvi d’hàbits en el consum diari. Vol ser
un punt de trobada entre entitats i persones
perquè aquest tipus de productes siguin més
accessibles. https://www.lamedina.coop

ASOCIACIÓN HUERTA LA
SOBERANA
Associació del municipi de
Lebrija, a Sevilla, dedicada a
l’agricultura ecològica i a la promoció de la
sobirania alimentària. Distribueix aliments
a botigues de comerç just i a més de 100 famílies elaborant cistelles amb productes de
temporada, de producció pròpia o d’altres
productors ecològics propers.
http://fincalasoberana.blogspot.com.es

ZAMBRA, INICIATIVAS
PARA LA ACCIÓN SOCIAL
Col·lectiu social per impulsar iniciatives comunitàries amb l’objectiu de desenvolupar
suport mutu entre persones. Ubicada a Màlaga i creada el 1995, vol oferir resposta a la necessitat de crear espais de formació participatius i horitzontals. Es dedica a l’organització
de seminaris, l’edició i distribució de llibres de
contingut social i polític, i a la intervenció social als barris. http://www.asociacionzambra.org

JARSIA ABOGADOS, S.
COOP. AND.

http://jarsiaabogados.com

Constituïda l’any 2004, després
d’un camí llarg iniciat l’any 1982.
El reconeixement internacional es va aconseguir l’any 2005, essent la primera Federació Catalana en aconseguir-ho. El korfbal és
un esport d’equip que es basa en els principis de la cooperació, la no violència, la no
especialització i la coeducació. Els equips
són mixts essent un clar exemple de les possibilitats d’evitar la segregació per sexes a
l’esport. http://www.korfbal.cat

[Aragón]

FORMACIÓ I TREBALL,
empresa d’inserció

Cooperativa d’advocades i advocats, ubicada a Sevilla, en la qual
el plantejament ètic de les relacions jurídiques
i econòmiques es configura com a característica principal de l’empresa. El plantejament
ètic és la base deontològica de l’exercici de la
professió i el marc del compromís personal.

2 noves entitats sòcies
ASDECOBA, Asociación
de Desarrollo Comunitario Buenos Aires
Organització que treballa en l’àmbit de l’exclusió social al barri de
Buenos Aires de la ciutat de Salamanca.
Articulen accions des de diverses dimensions: la prevenció, l’ajuda i l’acolliment, la
promoció i la integració i la sensibilització i
la potenciació de la participació activa de la
població en l’anàlisi de la situació i recerca
de solucions des de la mateixa comunitat.
http://www.asdecoba.org

ALGO NUEVO, empresa
d’inserció
Empresa d’inserció de Salamanca que sorgeix per donar servei a
la comunitat. Els seus esforços es destinen a
la creació de nous llocs de treball i a la millora del servei. Ofereix serveis d’hostaleria
i possibilita la inserció laboral de persones
en situació de desocupació, persones amb
addiccions i persones privades de llibertat,
entre d’altres. http://www.cateringalgonuevo.es

[Asturies]

1 nova entitat sòcia
KIKIRICOOP, S. COOP.
ASTURIANA
Projecte cooperatiu que busca impulsar la producció d’aliments ecològics i el desenvolupament, econòmic i social,
de l’entorn on se situa l’entitat: el concejo de
Cabranes. La cooperativa desenvolupa dos
projectes: un càtering ecològic i fonamentalment vegetarià i l’elaboració d’una crema de
cacau i avellanes ecològica, l’Asturcilla.
http://kikiricoop.blogspot.com.es

[Catalunya]

33 noves entitats sòcies
FEDERACIÓ CATALANA
DE KORFBAL

La Fundació Formació i Treball,
creada el 1992 a Barcelona, té com
a principal objectiu la formació i la inserció laboral de persones amb especials dificultats per
incorporar-se al mercat laboral ordinari. Per
assolir la seva missió, la Fundació participa en
diferents societats mercantils vinculades. Entre
elles, l’empresa d’inserció que dóna feina a 140
persones. http://www.formacioitreball.org
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ESPAI LASAL, SCCL
Espai d’aprenentatge enfocat des
del treball corporal terapèutic i la
creativitat. El projecte proposa arts plàstiques
i expressives com ara la dansa, el teatre, la
pintura o el llenguatge audiovisual, amb els
principis d’escolta i consciència propis de tècniques com el shiatsu, el ioga, la reeducació
postural, la meditació o la teràpia Gestalt.
http://espailasal.cat

MENJA FUTUR, EI
Empresa d’inserció vinculada a
la Fundació Futur que es crea
per tal de donar resposta a la pobresa alimentària. L’objectiu de l’entitat és inserir
persones en risc d’exclusió i garantir que
persones sense recursos tinguin accés a
àpats de qualitat. Igualment, aquest mateix
tipus de servei s’ofereix a usuaris ordinaris
que van a les botigues de venda al públic.
http://www.menjafutur.org

FUNDACIÓ ARRELS
Entitat que, des de 1987, es dedica
a l’atenció de persones sense llar
de la ciutat de Barcelona. Els objectius de
l’entitat es vertebren en tres eixos: atendre
les persones sense llar perquè tornin a ser el
més autònomes possible, sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta realitat i aportar propostes que ajudin a transformar la realitat
d’exclusió social. http://www.arrelsfundacio.org

PEPITA ML SCCL, “Arcàdia”
La cooperativa Pepita ML, com a responsable de gestió del centre educatiu
autogestionari, cooperatiu i comunitari Arcàdia,
té com a objectiu impulsar una proposta d’escobutlletí
informatiu
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la dins d’un marc de renovació pedagògica que
fomenti persones autònomes amb ments crítiques i flexibles. arcadiacanbatllo@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE
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Entitat ubicada a Flix i nascuda l’any 2011
centrada en la difusió, investigació i formació
de la música tradicional de les terres de l’Ebre
i de músiques modernes a través de l’organització de festivals, de suport a grups musicals,
sempre relacionades amb el territori i per potenciar músiques de tradició oral.

ASSOCIACIÓ
D’AMPUTATS SANT
JORDI
Entitat creada l’any 1992 davant
la necessitat de millorar les condicions de vida de les persones amb amputació.
L’entitat dedica els seus esforços a oferir suport
a persones amb diversitat funcional física -principalment persones amb amputació- i a les seves
famílies, per tal d’aconseguir la plena integració
d’aquest col·lectiu. www.amputats-santjordi.org

BOSQUEROLS, SCCL
Cooperativa creada l’any 2010 i ubicada a
l’Alt Empordà que realitza treballs forestals
sota criteris sostenibles i propers a la natura,
amb l’objectiu que, de manera sostinguda,
els boscos desenvolupin llurs funcions principals: natural i bioecològica, de protecció
del sòl, de l’aigua i de l’aire, de producció de
fusta, de fertilitat del sòl i de benestar físic i
psíquic per les persones. info@bosquerols.cat

LIVE! HOYEMPIEZOUNA
NUEVAVIDA.COM
Associació que vol acompanyar el
col·lectiu de dones “post-càncer”
de mama per reiniciar la seva vida i començar
una nova etapa acceptant les seves limitacions
socials i físiques. L’eina de comunicació és un
blog/revista i un servei d’atenció per atendre
tota classe de consultes, via telèfon o correu electrònic. www.livehoyempiezounanuevavida.com

CASAL POPULAR DE LA
CREU ALTA, “EL TALLARET”
Entitat creada per aconseguir la
cessió de la fàbrica abandonada
de Cal Balsach per a un ús autogestionat
per les persones i entitats de La Creu Alta de
Sabadell. El Casal serà l’entitat entorn de la
qual girarà la gestió d’aquest espai. L’espai
pretén esdevenir una entitat capaç de generar alternatives al barri i amb un punt de
vista crític i transformador. http://eltallaret.cat

ASSOCIACIÓ CULTURAL
L’INDEPENDENT DE GRÀCIA
Publicació setmanal de distribució
gratuïta que cobreix les notícies del
districte de Gràcia, a Barcelona. S’autodefineix com una publicació independent i pluralista, amb una intenció de fer informació
de proximitat, apropant els ciutadans als
esdeveniments. http://independent.cat/gracia/
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ASSOCIACIÓ CARAMELLA

LA VEGANERIA

L’associació neix l’any 2015
fruit d’un procés de fusió de tres entitats de
l’àmbit cultural i de la música popular amb
l’objectiu de crear una eina de difusió i intercanvi entre estudiosos, entitats i públic en
general. La unió de totes tres associacions va
impulsar la creació de la revista Caramella,
que tracta temes de música i cultura popular.

Productors artesans de proteïna
vegetal. Elaboren tot un seguit de
plats cuinats sense cap producte d’origen animal. Enxarxades amb cooperatives i grups de
consum de Barcelona i el Vallés, tenen obrador al Montseny i compten amb una botiga a
Arbúcies on, a més a més dels productes propis, s’ofereixen productes a granel, herbes remeieres i espècies. http://www.laveganeria.com

www.revistacaramella.cat

AURORA, gestió de
projectes socials
Entitat amb seu a Vic que té com
a objectiu incrementar el benestar
de la societat a través de la implementació
de projectes socials innovadors i la prestació
de serveis a la comunitat, principalment a la
gent jove i al teixit social del territori. Està
formada per persones unides per un desig
de canvi social. http://www.projecteaurora.com

SUNO, enginyeria de
serveis energètics
Enginyeria ubicada a Figueres
creada l’any 2015, especialitzada en projectes d’energies renovables i
gestió energètica. Desenvolupen projectes
d’energia solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa i eòlica, i duen a terme tasques d’implantació de mesures d’estalvi i eficiència
energètica. www.suno.coop

ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS
Empresa social que desenvolupa
un model productiu que impacta
sobre tres problemes socials: el malbaratament del menjar, el dèficit alimentari que
pateixen moltes persones i la manca d’oportunitats d’alguns col·lectius en risc d’exclusió
social. Incideix en la dignificació de les persones que es troben en una situació d’exclusió
i al mateix temps sensibilitza a la població.
https://aprofitemelsaliments.wordpress.
com/espigoladors

LA LLANÇADORA, SCCL
Cooperativa de treball en l’àmbit de l’hostaleria, ubicada a Sentmenat, que vol gestionar un restaurant cooperatiu que serà punt
de trobada del Casal Popular el Renadiu, la
colla gegantera, i altres entitats d’aquesta
localitat. La Llançadora neix amb l’objectiu
de crear ocupació, a més de proposar una
oferta cultural i gastronòmica alternativa.

COOPERATIVA OBRERA
DE VIVIENDAS COV
Cooperativa d’habitatges fundada l’any 1962 que durant més
de 50 anys de trajectòria ha construït més
de 1.000 habitatges a El Prat de Llobregat
oferint solucions a més d’un miler de socis
i sòcies. Actualment, dóna resposta als seus
associats, ja grans, amb l’oferiment d’un
centre de dia o del Servei d’Atenció Domiciliària, a més de dos casals de gent gran.
www.cov-elprat.com

LES GUINEUS, SCCL
Cooperativa de treball, ubicada a Barcelona
i creada per un grup de persones que es coneixen dins l’entorn associatiu i assembleari
del Guinardó, totes sense feina o treballant
en condicions precàries. Han posat en marxa
una iniciativa d’autoocupació per tal de poder gestionar un espai de restauració al barri.

FACTO assessors, SCCL
Cooperativa creada l’any 2016 que
treballa com a assessoria per tal de
donar resposta a totes les necessitats genèriques i específiques de les organitzacions de
l’economia social, i oferir solucions adaptades a la pròpia naturalesa de les entitats
d’economia social i solidària, especialment
per qüestions de dimensió i funcionament.
www.facto.cat

GRUP DISSENY CABRILS,
SCCL
Projecte cooperatiu d’arquitectura i disseny sostenible arrelat
a Cabrils i de recent creació. El seu objectiu
és crear una marca de disseny que englobi el
cicle complet de treball per poder oferir des
del projecte inicial fins a l’últim equipament
necessari, prioritzant la sostenibilitat en els
seus tres vessants: social, econòmic i mediambiental. http://www.grupdissenycabrils.cat

ENRIC CAMPILLO
(Autònom)
Agricultor dedicat a la producció de poma ecològica que rep l’aval social
de l’Associació Agrària i Ecològica de Poma
de Muntanya, entitat sorgida d’un procés de
reflexió de diverses persones i entitats per
revitalitzar l’economia de la Vall del Lord
i altres regions. El projecte s’ubica en un
entorn extrem per a aquesta activitat (1.300
m) i treballant en règim ecològic i sota
l’empara del segell de certificació ecològica
CCPAE. http://www.hortadecapolat.com/

ARNAU VILASECA
(Autònom)
L’Arnau desenvolupa una doble acció,
agrària i ramadera, ja que combina la
gestió d’una granja de conills amb el cultiu de
cereals i la recuperació d’horts abandonats amb
el projecte Torna Terra, que reivindica el treball
pagès responsable com a element fonamental
de la custòdia del territori. A la vegada, l’Arnau
té l’aval social de l’Associació Agrària i Ecològica de Poma de Muntanya. http://tornaterra.cat

NOVES ENTITATS SÒCIES
FUNDACIÓ QUEPO
Fundació nascuda l’any 2007 en
l’àmbit de la comunicació audiovisual amb la intenció de construir un pont
de connexió entre dos sectors: l’audiovisual
i el social. L’objectiu de l’entitat és poder
desenvolupar projectes de comunicació audiovisual per a la transformació social enfortint les estratègies de comunicació per tal
d’arribar al públic específic de cada projecte.
http://www.quepo.org

RESIDÈNCIA CASA
SANT JOSEP, empresa
d’inserció
Empresa d’inserció ubicada a Barcelona i
creada l’any 2014 que té com a missió la inserció sociolaboral de col·lectius en situació
o risc d’exclusió sociolaboral. Proporciona
suport personal i un treball retribuït que
permet la reincorporació de les persones a
una vida social i laboral activa.
http://www.fundacioprahu.org

ECOINSTITUT, SCCL
La cooperativa, creada l’any 2008,
té per objectiu la defensa del medi
ambient i la incorporació de la sostenibilitat
per tal d’aconseguir canvis reals amb una
repercussió social, econòmica i ambiental
positiva a través de l’assessoria ambiental,
l’acompanyament tècnic i projectes de recerca aplicada. www.ecoinstitut.coop

LLARS FAMILIARS, SCCL
Cooperativa d’habitatge d’iniciativa social
sense ànim de lucre que desenvolupa un
model d’habitatge en règim de cessió d’ús.
La finalitat de l’entitat és la compra i rehabilitació d’habitatges per tal de facilitar l’accés
a l’habitatge a famílies amb pocs recursos i,
per tant, facilitar la normalització i la integració social de col·lectius en risc d’exclusió.
hsjcoop@tinet.cat

ASSOCIACIÓ D’AGITACIÓ
CULTURAL DE PONENT
Associació creada l’any 2014 i ubicada
a Lleida que té com a principal objectiu
formar un espai per acollir les necessitats
dels diferents col·lectius, persones i projectes socials que existeixen actualment a la
ciutat: generar sinèrgies, enfortir vincles
i afavorir la col·laboració i l’ajuda mútua.
www.ateneulabaula.cat

LA BLACK FLAG, SCCL
Cooperativa de treball de recent
creació, però amb una trajectòria
de més de 8 anys en la venda,
l’elaboració, la degustació, la distribució, la
importació i l’exportació de cervesa artesana.
La constitució en cooperativa respon a la idea
de fer créixer el projecte i generar un espai
col·lectiu d’autoocupació.

ASSOCIACIÓ TANTÀGORA
SERVEIS CULTURALS
Associació ubicada a Barcelona que, des del 1991, treballa en l’àmbit
de la cultura i literatura infantil i juvenil.
L’entitat organitza diferents festivals literaris, activitats educatives a les escoles, biblio
teques i espais culturals. Tot per promoure
la literatura infantil i juvenil, el foment de
la lectura i fer arribar la bona literatura a
tots els públics. www.tantagora.net

SPORA SINERGIES, SCCL
Cooperativa nascuda l’any
2005 que treballa en l’àmbit
de la consultoria social. Pretén contribuir a
una millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la creació de coneixement i de
sistemes de col·laboració entre la ciutadania,
les administracions i les entitats del teixit so
cial i privat. http://www.spora.ws

QUESONI, SCCL
Cooperativa de nova creació,
ubicada a Llinars del Vallès, formada per
un equip humà qualificat i amb més de cinc
anys d’experiència en la sonorització i la
producció d’espectacles i esdeveniments en
directe. Ofereix suport global per a la celebració d’actes, que va de la producció a la
sonorització, la il·luminació i tot el suport
audiovisual, lloguer de materials i assistència tècnica. www.quesoni.cat

[Euskal Herria]

2 noves entitats sòcies
MIKEL ALKORTA
AIZPÚRUA (Autònom)
Projecte agroecològic situat a Asteasu,
Guipúscoa, amb una llarga trajectòria
proveint a grups de consum i que es
centra en la producció d’hortalisses i
carn. El projecte té l’aval social de les
entitats Baserri i Uztarrikoop.

ANER MIMENZA
BILBATUA (Autònoma)
Projecte en l’àmbit de l’alimentació i l’agricultura ecològica que pretén desenvolupar
i estendre els seus productes locals a grups
de consum i fires locals. Actualment el projecte es centra en la producció de pasta, pa,
hortalisses, mel, pròpoli, amb la intenció
d’augmentar i diversificar encara més la
seva oferta de productes.

[Madrid]

6 noves entitats sòcies
DEVTOPIA, S. COOP. MAD.

de solucions digitals a internet: webs corporatives, xarxes socials, comunitats, plataformes web col·laboratives, comerç electrònic,
intranets i aplicacions. https://devtopia.coop/

ASOCIACIÓN INSTITUTO
MUJERES Y
COOPERACIÓN
Associació que busca subvertir les
relacions de poder mitjançant donar a conèixer a la societat els masclismes
que segueixen existint. Situa la sostenibilitat
de la vida a l’agenda política, social i personal. Assessora dones per tal d’afavorir el
seu apoderament tant laboral com personal.
http://imcasociacion.org

ASOCIACIÓN HORUELO
Associació que, des de l’any
2000, treballa en l’àmbit de la
intervenció social. Es dedica a l’acció social
centrant la seva activitat en l’atenció de menors migrants no acompanyats. Defensa un
enfocament menys paternalista de l’acció
social i respon principalment a les necessitats educatives, laborals i professionals.
http://www.horuelo.org/

reflexió
economia
solidària

seccions
sòcies
préstecs
destacats
dades

GASTROCHIGRE 2016, SLL
Hostaleria amb un enfocament de
respecte mediambiental, promoció de productes locals i rurals.
L’entitat recupera la filosofia gastronòmica
tradicional, seguint el corrent gastronòmic
“de morro a cola”, basada en l’aprofitament
integral de tot l’animal en receptes variades,
que afavoreix un nombre menor de sacrificis d’animals.

MERCADO SOCIAL DE
MADRID, S. COOP. MAD.
Cooperativa constituïda per
entitats i consumidores que
desitja enfortir les relacions entre empreses
i consumidores en l’àmbit de l’economia social i solidària per fomentar els intercanvis
i el creixement del mercat social. En l’actualitat, compta amb unes 100 entitats i 300
sòcies consumidores.
https://madrid.mercadosocial.net

ASOCIACIÓN
LEVANTANDO
QUERENCIA
Poble molt petit situat a la
Serra Nord de Guadalajara,
que als anys 60 va començar
a perdre població a causa de l’emigració fins
que va ser considerat un poble abandonat.
Des de l’any 2011, arran de la trobada d’un
grup d’antics habitants i descendents de
Querencia, es va constituir aquesta associació amb l’objectiu de revitalitzar i tornar a
donar vida al poble.
http://levantandoquerencia.blogspot.com.es/

Cooperativa que treballa en
l’àmbit de la tecnologia mòbil
i internet. Els seus serveis consisteixen en
consultoria tecnològica i desenvolupament
butlletí
informatiu
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TOTAL: 4.222.519,67 €

117 PRÉSTECS CONCEDITS
reflexió
economia
solidària

seccions
sòcies
préstecs
destacats
dades

Préstecs a curt i llarg termini

982.029,51€

Andalucía: 106.029,51 €
LA EXTRA-VAGANTE
LIBROS, S. COOP. AND.

35.000 €
a 85 mesos

AND84 Llibreria cooperativa situada al centre de Sevilla,

formada per tres persones sòcies treballadores, 22 micro mecenes, 4 sòcies col·laboradores i unes 300 sòcies consumidores. La llibreria pretén crear un sentit de pertinença col·
lectiva i una xarxa d’intercanvi cultural. El préstec finança
la reestructuració financera i les necessitats de circulant de
l’entitat.

TRANSFORMANDO, S.
64.529,51 €
COOP. AND.
a 66 mesos
AND85 Cooperativa que s’emmarca dins de l’economia

solidària i el comerç just. Pretenen compaginar la solidaritat
i la cooperació amb el model empresarial, amb el desig de
convertir l’economia solidària i el comerç just en una realitat
social on cada vegada se sumin més empreses i consumidores.
El préstec finança la potenciació i consolidació de la xarxa
comercial i l’ampliació de la capacitat de producció.

CERVEZAS MOND, S.
COOP. AND.

6.500 €
a 6 mesos

AND88 Cooperativa amb seu a Sevilla dedicada princi-

palment a la fabricació, comercialització i venda de cervesa artesanal. Les seves cerveses artesanes estan fetes amb
matèries d’alta qualitat i seguint un procés d’elaboració on
es cuida el producte. Són cerveses que no solen filtrar-se ni
pasteuritzar-se, i el resultat és un producte amb tot el sabor
i l’aroma original de la cervesa. El préstec finança la millora
en la comercialització de les cerveses artesanals.

Asturies 31.000 €
KIKIRICOOP, S. COOP.
31.000 €
ASTURIANA
a 84 mesos
AST07 Projecte cooperatiu que busca impulsar la produc-

ció d’aliments ecològics i el desenvolupament, econòmic i social, de l’entorn on se situa l’entitat: el concejo de Cabranes.
La cooperativa desenvolupa dos projectes: un càtering ecològic i fonamentalment vegetarià que presta especial atenció a
les necessitats alimentàries diverses (celiaquia, al·lèrgies, …)
i l’elaboració d’una crema de cacau i avellanes ecològica,
l’Asturcilla. El préstec finança l’adequació, la maquinària i el
mobiliari del nou local.

Catalunya: 770.000 €
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE

5.000 €
a 18 mesos

CAT1274 Entitat ubicada a Flix i nascuda l’any 2011

centrada en la difusió, investigació i formació de la música
tradicional de les terres de l’Ebre i de músiques modernes
(jazz, electroacústica), a través de l’organització de festivals,
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d’acompanyament i suport de grups musicals, sempre relacionades amb el territori. El préstec finança el projecte de
Maria Arnal i Marcel Bagés basat en gravacions de camp
d’arxius i fonoteques digitalitzades per potenciar músiques
de tradició oral.

LA SARGANTANA DALT LA
VILA, SCCL

6.000 €
a 8 mesos

CAT1297 Cooperativa de treball i consum que sorgeix
d’unir el restaurant la Sargantana amb un projecte cultural
iniciat al barri badaloní de Dalt la Vila. Ofereix una cuina
de qualitat, amb productes de temporada que es conreen i
s’elaboren amb valors com ara la sostenibilitat, el respecte al
territori, el compromís social i el comerç just. A més a més,
la cooperativa organitza activitats culturals i col·laboracions
amb diverses entitats de la ciutat. El préstec finança les obres
de reparació de la cuina del local.
SUBMARÍ LILA, SCCL

125.000 €
a 120 mesos

CAT1300 El Submarí Lila per a l’atenció i el respecte als
processos de vida és una cooperativa d’ensenyament mixta
de treball associat i de consumidors i usuaris format per un
conjunt de famílies i educadores que vetllen per acompanyar
els processos d’aprenentatge que sorgeixen durant la criança.
L’organització de l’entitat és horitzontal, amb un model completament autogestionat. El préstec finança la remodelació i
l’adequació a la normativa del Departament d’Ensenyament
de l’escola de primària.
DRAC MÀGIC

13.500 €
a 6 mesos

CAT1303 Drac Màgic es va fundar el 1970 i es dedica fona-

mentalment a l’estudi i la divulgació del cinema i dels audiovisuals i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials
i culturals. Una de les àrees preferents d’activitat és la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisual.
El préstec finança les necessitats de circulant de la cooperativa.

ESPAI LASAL, SCCL

32.000 €
a 48 mesos

CAT1304 Lasal és un espai d’aprenentatge enfocat des del
treball corporal terapèutic i la creativitat com a via per restablir l’harmonia. El projecte proposa unir teràpia i creativitat,
arts plàstiques i expressives com ara la dansa, el teatre, la pintura o el llenguatge audiovisual, amb els principis d’escolta i
consciència propis de tècniques com el shiatsu, el ioga, la reeducació postural, la meditació o la teràpia Gestalt. El préstec
finança l’adaptació del nou local de l’entitat.
ASSOCIACIÓ
CARAMELLA

14.000 €
a 60 mesos

CAT1306 L’associació neix d’un procés de fusió de tres entitats de l’àmbit cultural i de la música popular amb l’objectiu de crear una eina de difusió i intercanvi entre estudiosos,
entitats i públic interessats al voltant d’aquest món. La unió
de totes tres associacions va impulsar la creació de la revista

1r SEMESTRE 2016
Caramella, que tracta temes de música i cultura popular. El
préstec finança la renovació del projecte editorial de la revista.

KVIURES ALIMENTS, SAL

40.000 €
a 60 mesos

CAT1307 Kviures és una xarxa de distribució sostenible
de productes ecològics. Pretenen crear un vincle de confiança
i transparència entre el productor ecològic i el professional
de la cuina i la restauració. Ofereixen productes ecològics
locals i de proximitat tot reforçant les races pròpies i varietats
autòctones del territori i defensen la sobirania alimentària.
El préstec reestructura les necessitats financeres de l’entitat.
PROPAGANDA PEL FET,
SCCL

8.500 €
a 8 mesos

CAT1310 Propaganda pel Fet és una discogràfica inde-

pendent catalana ubicada a Manresa creada l’any 1996, que
es caracteritza pel ser una cooperativa que treballa amb els
grups musicals de forma transparent. El préstec finança el
nou treball musical del grup Kòdul del Bages i que s’anomena Sense mirar enrere.

30.000 €

CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA

a 8 mesos

CAT1311 Creat el 1978 per un grup de gitanos andalusos

procedents del Camp de la Bota. Ha esdevingut un clar referent
al barri de La Mina, en el suport a les famílies gitanes i és un
espai reivindicatiu de millora del barri en l’àmbit social, cultural
i laboral. El préstec finança les necessitats de circulant de l’entitat
per la realització del XXVI Festival de cante Flamenco de la Mina.

5.000 €

IPCENA

a 3 mesos

CAT1313 IPCENA és una entitat ecologista fundada l’any
1990, que treballa a les comarques de Lleida en defensa del medi
ambient i de la qualitat de vida de les persones, a favor de la conservació del patrimoni natural i el seu estudi, i que té la finalitat
de difondre els seus valors i de sensibilitzar la nostra societat. El
préstec finança les necessitats de circulant de la cooperativa.
DRECERA, SCCL

INTER
COOPERACIÓ

50.000 €
a 48 mesos

CAT1316 Cooperativa que té com a missió la prestació de
serveis d’atenció a la persona des dels vessants educatiu, formatiu,
social, sanitari i laboral, amb la finalitat de facilitar la promoció
social de les persones i/o col·lectius afectats per qualsevol causa
d’exclusió sociolaboral o limitació de drets socials. El préstec, en el
marc de la intercooperació, finança la inversió en eines informàtiques i sistemes de gestió interns liderat per MADSYSTEMS, entitat
sòcia de Coop57.
APROP: SERVEIS
COMUNITARIS, SCCL

15.000 €
a 60 mesos

CAT1317 Cooperativa que presta serveis comunitaris d’aten-

ció a la persona i a la llar. L’objectiu de l’entitat és oferir serveis
que cobreixin les necessitats dels veïns del barri de la Trinitat Nova,
millorar la seva qualitat de vida i poder posar al seu abast i en
coneixement diferents recursos existents. El préstec finança les
tensions de tresoreria de l’entitat i l’adequació al nou local.

LA LLANÇADORA, SCCL

15.000 €
a 36 mesos

CAT1318 Cooperativa de treball en l’àmbit de l’hostaleria,
ubicada a Sentmenat, que vol gestionar un restaurant cooperatiu
que serà punt de trobada del Casal Popular el Renadiu, la colla

gegantera, i altres entitats d’aquesta localitat. La Llançadora neix
amb l’objectiu de crear ocupació pels seus socis i sòcies, a més de
proposar una oferta cultural alternativa i desenvolupar un projecte
gastronòmic basat en la proximitat i el producte ecològic. El préstec finança l’adequació del local de l’entitat.

LA VEGANERIA

32.000 €

reflexió

a 96 mesos

CAT1320 La veganeria és un projecte dedicat a l’elaboració

de menjar ecològic i vegà. Aquest projecte de cuina 100% vegetal,
té com a proveïdors de les matèries primeres agricultors ecològics
del mateix territori sense intermediaris i distribuïdors de productes
ecològics locals. El préstec finança l’adequació de l’obrador i la
botiga vegana ubicada a Arbúcies.

ASSOCIACIÓ GATS

12.000 €
a 11 mesos

CAT1321 L’Associació GATS (Grups Associats Treball Soci-

ocultural) treballa per la transformació social des de múltiples
vessants. Projectes d’inserció sociolaboral, de defensa del medi
ambient, projectes de democràcia econòmica i social, educació
i formació, la gestió cultural com a eina d’inclusió social, entre
d’altres. El préstec finança el pagament del cànon de contractació
de l’explotació d’una guingueta a la platja del Prat de Llobregat.

CORDIBAIX

26.000 €

economia
solidària
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a 48 mesos

CAT1322 Entitat constituïda el 1987 que agrupa una trente-

na d’entitats que desenvolupen la seva activitat amb col·lectius de
persones amb discapacitat, persones amb trastorn mental i persones amb intel·ligència límit de l’àrea del Baix Llobregat. L’entitat treballa per aconseguir la normalització i la integració plena
d’aquests col·lectius garantint l’exercici dels seus drets. El préstec
finança el desenvolupament de les activitats ordinàries i de gestió
ordinària de l’entitat.

FUNDACIO ESCOLTA
JOSEP CAROL

150.000 €
a 60 mesos

CAT1325 Organització no lucrativa de caràcter educatiu que
es va crear l’any 1997 de la mà d’Escoltes Catalans. Té com a missió
promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable
i en els valors de l’escoltisme, de la generació de reflexió i pensament i del desenvolupament de projectes, serveis i recursos en
l’entorn educatiu. El préstec finança les necessitats de tresoreria,
presents i futures, motivades per la mateixa activitat de l’entitat.
ENRIC CAMPILLO I
ROBLES (Autònom)

30.000 €
a 60 mesos

CAT1328 Agricultor dedicat a la producció de poma ecològica
que rep el suport i l’aval social de l’Associació Agrària i Ecològica
de Poma de Muntanya, entitat sorgida d’un procés de reflexió de
diverses persones i entitats per revitalitzar l’economia de la Vall
del Lord i altres regions del Pirineu. El préstec finança la compra
d’una xarxa protectora i antipedregades per protegir la producció
de pomes de muntanya.
LLARS FAMILIARS HSJ,
SCCL

78.000 €
a 180 mesos

CAT1335 Cooperativa d’habitatge d’iniciativa social sense

ànim de lucre que desenvolupa un model d’habitatge en règim
de cessió d’ús. La finalitat és la compra i rehabilitació d’habitatges
per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a famílies amb pocs recursos i, per tant, facilitar la normalització i la integració social de
col·lectius en risc d’exclusió. El préstec finança l’adquisició de dos
habitatges ubicats al barri de Sant Josep Obrer de la localitat de
Reus (Baix Camp).
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LA CERERIA, SCCL

5.000 €
a 36 mesos

CAT1336 La Cereria és un restaurant-cafeteria cooperativa
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creada l’any 1998, ubicada al casc antic de Barcelona, al carrer
Baixada de Sant Miquel. Es tracta d’un espai on es troba una combinació d’instruments musicals i menjar vegetarià, amb elaboració pròpia, artesanal i ecològica de diferents farines utilitzades en
molts dels seus plats. El préstec finança la reparació i manteniment
del sistema de ventilació i la realització de petites reparacions per
a neveres, fontaneria i sòl.

CAL ROIO CATLLARÀS

58.000 €
a 84 mesos

CAT1337 Explotació ramadera situada a l’Alt Berguedà que

consisteix en la cria de vedella i pollastre d’engreix amb l’objectiu
de ser una explotació que treballa amb criteris agroecològics. Entitat enxarxada amb nombroses cooperatives de consum, restaurants, botigues i grups de consum. El préstec finança l’augment
de la producció de pollastre i vedella, la millora de la distribució
amb una nova furgoneta i la realització de millores a la finca i a
les instal·lacions i el reemplaçament d’eines.

QUESONI, SCCL

20.000 €
a 48 mesos

CAT1338 Cooperativa de nova creació, ubicada a Llinars del

Vallès, formada per un equip humà qualificat i amb més de cinc
anys d’experiència en la sonorització i la producció d’espectacles i
esdeveniments en directe. Ofereix suport global per a la celebració
tant de petits actes com de grans esdeveniments. Un acompanyament que engloba la producció, la sonorització, la il·luminació i
tot el suport audiovisual, passant pel lloguer de materials i l’assistència tècnica. El préstec finança la posada en marxa del projecte.

Euskal Herria: 40.000 €
MIKEL ALKORTA
AIZPÚRUA (Autònom)

int a grups de consum i que es centra en la producció d’hortalisses
i carn. El projecte té l’aval social de les entitats Baserri i Uztarrikoop. El préstec finança la millora de la maquinària i producció
actual del projecte agroecològic a Lizolateine baserria, al terme
municipal d’Asteasu, Guipúscoa.

ANER MIMENZA BILBATUA
(Autònoma)
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20.000 €
a 84 mesos

EH11 Projecte en l’àmbit de l’alimentació i l’agricultura ecolò-

gica que pretén desenvolupar i estendre els seus productes locals a
grups de consum i fires locals. Actualment el projecte es centra en
la producció de pasta, pa, hortalisses, mel, pròpoli, amb la intenció
d’augmentar i diversificar encara més la seva oferta de productes.
El préstec finança la inversió en un hivernacle d’Etxeberria Baserria per augmentar la producció i cobrir les llistes d’espera.

Galiza: 35.000 €
ALDEA INTEGRAL, S.
COOP. GALEGA

35.000 €
a 60 mesos

GZ49 Cooperativa de consum, situada a Vigo i constituïda el 2014,
que pretén integrar l’àmbit econòmic i social a través de la venda de
productes i serveis saludables de forma accessible. Integra sòcies consumidores i productores per fomentar l’autogestió, la producció, el
consum responsable i la formació i la divulgació de l’economia solidària i la nutrició. El préstec finança les inversions per la posada en marxa del local social i les despeses de funcionament de la cooperativa.

subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 9.000,00€
ECOQUEREMOS, S.C.A
[Aragón] TOTAL: 190.000,00€
❚❚ARA112 AMEDIAR
❚❚ARA113 REAS ARAGÓN
❚❚ARA115 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
[Catalunya] TOTAL: 1.993.695,00 €
❚❚CAT1279 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1280 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T
❚❚CAT1281 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1282 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1283 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1285 ADAD L’ENCANT, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1286 ROBA AMIGA, empresa d’inserció
❚❚CAT1287 FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció
❚❚CAT1288 RECIBAIX, empresa d’inserció
❚❚CAT1289 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRACIA
❚❚CAT1290 EL REI DE LA MÀGIA
❚❚CAT1291 IMPULSEM, SCCL
❚❚CAT1292 PROCOOP
❚❚CAT1293 BIDÓ DE NOU BARRIS
❚❚CAT1294 FUNDACIÓ EMYS
❚❚CAT1295 ASPASIM
❚❚CAT1296 ASSOCAICIÓ RODES
❚❚CAT1301 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA
❚❚CAT1302 ASS. DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA
❚❚CAT1305 ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES
❚❚CAT1308 ESCOLA GREGAL S.C.C.L
❚❚CAT1309 AGIPCAT
❚❚CAT1312 ASS. C. CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1315 ASSOCIACIÓ D’AMPUTATS SANT JORDI
❚❚CAT1319 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
❚❚CAT1323 ASS. LA RELLA – Iniciatives socioculturals al Lluçanes
❚❚CAT1324 GENERA
❚❚CAT1326 FUNDACIÓN INTERMEDIA

a 84 mesos

EH10 Projecte agroecològic s amb una llarga trajectòria prove-

Avançaments de		
❚❚AND83

20.000 €

9.000,00 € Creació d’ocupació

2.343.609,02 €
Conselleria d’Ocupació, Empresa i Comerç de la Junta d’And.

100.000,00 € Intermediació comunitària
30.000,00 € Innovació social i desenvolupament local
60.000,00 € Educació en el lleure

Ajuntament de Zaragoza
Ajuntament de Zaragoza
Ajuntament de Zaragoza

35.700,00 €
15.000,00 €
48.000,00 €
73.350,00 €
18.000,00 €
32.000,00 €
132.000,00 €
134.280,00 €
19.500,00 €
9.600,00 €
7.600,00 €
90.000,00 €
204.000,00 €
50.000,00 €
21.500,00 €
43.750,00 €
62.000,00 €
167.960,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
6.000,00 €
3.625,00 €
12.800,00 €
300.000,00 €

DG d’Economia Social i Cooperatives, Gen. de Catalunya.
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DG d’Economia Social i Cooperatives, Gen. de Catalunya.
DG d’Economia Social i Cooperatives, Gen. de Catalunya
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Empreses Culturals, Gen. de Catalunya.
DG d’Economia Social i Cooperatives, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
DG d’Economia Social i Cooperatives, Generalitat de Cat.
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona
Varis
Ajuntament de Barcelona
DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya.
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona i el DIPSALUT
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Creació d'ocupació
Inserció Sociolaboral
Inserció Sociolaboral
Inserció Sociolaboral
Reinserció de persones internades
Inserció Social
Inserció Social
Inserció Social
Inserció Social
Suport a les publicacions en català
Arts escèniques
Emprenedoria i inserció social
Inserció sociolaboral
Gestió comunitària
Conservació de la biodiversitat
Atenció a la discapacitat psíquica
Inserció Sociolaboral
Serveis assistencials a malats afectats pel VIH
Gestió cívica equipaments municipals
Inserció Sociolaboral
Menjador Solidari
Orientació laboral
Foment de l'art i la cultura
Foment de la salut i suport a la diversitat funcional
Promoció de la cultura oberta
Promoció sociocultural
Atenció directa a Dones i Prevenció del VIH
Inserció social i laboral

1r SEMESTRE 2016

Avançaments de subvencions i convenis
❚❚CAT1327
❚❚CAT1329
❚❚CAT1331
❚❚CAT1332
❚❚CAT1333
❚❚CAT1334
❚❚CAT1339

FAGIC
FUNDACIÓ SURT
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL
FUNDACIÓ CIEMEN
ASSOCIACIÓ CIEMEN
IDÀRIA, SCCL, empresa d'inserció
ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CAT. I BALEARS
[Madrid] TOTAL: 79.768,16 €
❚❚MAD60 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
❚❚MAD61 ASOCIACIÓN HORUELO
[Pais Valencià] TOTAL: 71.145,86 €
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚❚PV08

150.000,00 €
100.000,00 €
30.000,00 €
15.930,00 €
17.100,00 €
9.000,00 €
34.000,00 €

Promoció de la cultura gitana
Equitat de gènere i inclusió social
Educació en el lleure
Participació ciutadana i drets dels pobles
Drets col·lectius i inclusió social
Inserció laboral juvenil
Drets Sexuals i Reproductius

29.768,16 € Inserció sociolaboral
50.000,00 € Atenció a menors

Fundació ONCE
Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials de Castella La Manxa

71.145,86 € Inclusió sociolaboral a joves

DG de Serveis Socials, Generalitat Valenciana

Endosament de factures
[Andalucía] TOTAL: 101.000 €
❚❚AND82 FUNDACIÓN GIRASOL

❚❚AND86
❚❚AND87

ATRAPASUEÑOS SOC.COOP.AND
ZEMOS 98, SCA
[Catalunya] TOTAL: 87.800 €
❚❚CAT1298 HANDYTEC, sccl
❚❚CAT1299 NOU INDRET, sccl
❚❚CAT1314 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Granollers
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Ajuntament de Barcelona

188.800 €

Factures emeses a:
72.000,00 € DG de Serveis Socials i Atenció a les Drogodependències, Junta d'Andalusia
12.000,00 € Diputació de Còrdova
17.000,00 € AJuntament de Sevilla
22.800,00 € DP d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
25.000,00 € Varis
40.000,00 € Ajuntaments de Barcelona i Montcada i Reixach

Pòlisses
de crèdit
A data de 30 de juny de 2016,
Coop57 tenia vigents un total de
40 pòlisses de crèdit concedides
a entitats sòcies de serveis, per un
saldo disposat global de

708.081,14 €

reflexió
economia
solidària

seccions
sòcies
préstecs
destacats
dades

VEUS DE LA COMISSIÓ FEMINISTA
Permisos parentals
En l’assemblea que va tenir lloc l’11 de juny, Coop57 va presentar la mesura que s’havia aprovat al consell rector del 20
de maig de 2016, gràcies a la proposta elaborada per la comissió feminista.

Aquesta mesura té com a objectiu fomentar la coresponsabilitat de la cura i perseguir la transformació social mitjançant
la implementació de polítiques a favor de la sostenibilitat de
la vida.

Aquesta mesura consisteix en l’ampliació de la baixa parental
de dues a vuit setmanes, anant aquestes sis setmanes extra a
càrrec de la cooperativa. És a dir, en aquells casos que les treballadores i els treballadors de la cooperativa només tinguin
dret “legal” a dues setmanes estrictes per maternitat/paternitat, Coop57 assumeix els costos de sis setmanes més durant el
primer any d’arribada de la criatura. En el cas concret que ens
ocupa es tracta d’una baixa per paternitat, és a dir, una baixa
per a un pare biològic. Però aquesta mesura contempla moltes
altres opcions, baixes de maternitat en casos de parelles homosexuals formades per dones, baixes de paternitat o maternitat en casos d’adopció, etc. Fem servir el terme parental per
referir-nos a tots els tipus de baixa ja que etimològicament fa
referència tant al pare com a la mare.

Incrementar els permisos parentals, en aquells casos que la
llei no els cobreix és un compromís de Coop57 amb la vida,
amb la societat i amb el feminisme. L’organització social de
la cura se sosté en l’actualitat a la nostra societat sobre un
sistema de desigualtats fonamentat en el sistema patriarcal. El
patriarcat és el model cultural, econòmic i social que estableix
el domini dels homes sobre les dones i ordena tots els espais.
En la nostra voluntat per aconseguir un món millor, des de
la comissió feminista celebrem l’aprovació d’aquesta mesura
i desitgem que serveixi per aportar el nostre gra de sorra en
l’adveniment d’una societat més justa i una criança més feliç.
Comissió Feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop
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Gràcies Jordi! Benvinguda Ana!
En l’assemblea general de Coop57 celebrada el passat 20 de
febrer de 2016 es va fer efectiu i oficial el relleu a la presidència de Coop57. El fins ara president, Jordi Pujol i Moix va
deixar el càrrec en mans d’Ana López Anguera, membre del
consell rector de Coop57 des de fa molts anys.

L’Ana va ser elegida presidenta de Coop57 per unanimitat a
l’assemblea estatal de la cooperativa que va tenir lloc a Barcelona i haurà d’afrontar nombrosos reptes, compartits amb
totes les persones del consell rector, els òrgans socials, l’equip
tècnic i amb tota la base social de Coop57.
Gràcies Jordi per la feina feta! Benvinguda Ana i molta força!

L’Ana té una llarga trajectòria en l’àmbit de la inclusió i el
treball social. És patrona de la Fundació Surt i també n’és la
seva directora financera. La Fundació Surt és una entitat que
treballa des de l’any 1993 amb les dones i per a les dones.
Un projecte compromès amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social. També forma
part de la cooperativa de segon grau NORAI, una iniciativa
cultural de responsabilitat social al voltant de la gastronomia i la inclusió social i que està promoguda per la mateixa
Fundació Surt i per la cooperativa Impulsem, SCCL.

Aprovada la modificació
d’Estatuts de Coop57
El juny de 2014 es va aprovar una modificació dels estatuts
socials per regular la consideració com a part dels fons propis de les aportacions obligatòries de les persones sòcies col·
laboradores. Quan es va procedir a registrar-los, el Registre
de Cooperatives de Barcelona va interpretar que la Llei de
Cooperatives de Catalunya no admetia l’articulació de sec
cions d’àmbit territorial, canviant el criteri que havia aplicat
anteriorment. En conseqüència, no va admetre el registre de
les esmenes. Davant d’aquesta situació es va promoure (conjuntament amb Eticom-Som Connexió i Som Energia) una
esmena a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya que es
va aprovar i per tant, es van poder registrar les modificacions
aprovades al mes de juny del 2014.

pectes que hem anat adoptant de facto durant els nostres
20 anys de funcionament.
• Adopció d’un llenguatge inclusiu, no sexista
En coherència amb l’adopció de criteris feministes, s’ha revisat la redacció dels estatuts per evitar el llenguatge sexista.
• Revisió de la composició dels òrgans socials
S’ha revisat la composició dels òrgans socials per adequar-los a la realitat actual de Coop57, especialment pel
que fa a la representació de les seccions territorials en els
òrgans generals sobre la correlació entre nombre de sòcies
i nombre de delegades.
• Adaptació a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya
També s’han incorporat modificacions menors per ajustar
els estatuts a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Llei
12/2015) aprovada l’any 2015.
Podeu trobar els Estatuts íntegres al web de Coop57:
https://coop57.coop/ca/documento/proposta-modificació-estatuts-2016

Complementàriament, en la darrera assemblea del mes de
juny del 2016 es van aprovar les modificacions següents als
estatuts de Coop57:
• Conversió en cooperativa sense ànim de lucre
Es tracta d’una opció coherent amb el funcionament de
Coop57. A més a més, és una condició sine qua non per
obtenir garanties i poder finançar cooperatives d’habitatge
que desenvolupin projectes en sòl públic cedit per ajuntaments o altres administracions.
• Revisió dels principis de Coop57
S’han actualitzat els principis de Coop57, incorporant as-

Equilibri per seguir transformant
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Com a instrument financer, Coop57 és un projecte que arrisca,
que creu en projectes transformadors que s’inicien i que dóna
suport a les seves entitats sòcies, siguin quines siguin les seves
dificultats. Això obliga a ser molt sòlids financerament, a dotar
i aprovisionar molts recursos per tal de poder seguir mantenint
l’activitat sense que la solvència i la solidesa del projecte se’n ressenteixin. En la passada assemblea general ordinària de Coop57
del mes de juny de 2016 es va presentar i aprovar una mesura
que pretén reforçar aquesta idea. La mesura consisteix en reduir
la remuneració de les aportacions voluntàries del 0,65% al 0,40%,
per la segona meitat de l’any 2016. Aquesta mesura fou aprovada
amb un amplíssim consens i respon a les necessitats del context
actual: Coop57 disposa, actualment d’un abundant excedent de
tresoreria (més de 12 milions d’euros) que, responent als criteris

ètics i socials pactats, estan dipositats en comptes corrents i dipòsits a curt termini en entitats de finances ètiques i cooperatives
de crèdit. Aquest fet condiciona el rendiment que s’obté d’aquest
excedent (0,25% de mitjana) que el situa molt per sota del 0’65%
amb el que es retribueixen les aportacions. La mesura té per objectiu reduir aquest diferencial i, per tant, no minvar la solvència
i fortalesa financera de Coop57.
En paral·lel i, des de fa temps, es treballa intensament per
reduir l’actual excedent de tresoreria adoptant una actitud
proactiva en la creació i desenvolupament de nous projectes
d’economia social i solidària i, d’aquesta manera, incrementar l’activitat creditícia de Coop57. L’objectiu de Coop57 no
és acumular recursos econòmics sinó utilitzar-los per incidir
d’una manera més intensa en la transformació social i econòmica del nostre entorn.

ESTACADES]
Acord d’intercooperació
amb Arç Cooperativa

que, en moltes ocasions, afegeix un sobrecàrrec d’entre el
8% i el 10% del cost inicial de la prima contractada.

SERVEIS A LES ENTITATS SÒCIES DE COOP57

Coop57 ha arribat a un acord de col·
laboració amb la cooperativa de treball Arç
(http://www.arccoop.coop), una corredoria
d’assegurances de l’economia social i solidària i sòcia de Coop57. Aquest acord té per
objectiu oferir un producte financer específic per al finançament de les primes d’assegurances que les entitats sòcies
de Coop57 contractin amb Arç cooperativa.
En moltes ocasions, el pagament de les primes de les assegurances es formalitza amb pagaments fraccionats (mensual, trimestral, etc.) la qual cosa genera un cost addicional

Davant aquesta situació, Coop57 ofereix a les seves entitats
sòcies l’opció de finançar la contractació de les pòlisses
d’assegurança que es facin amb Arç Cooperativa amb unes
condicions més avantatjoses, ja que s’inclouria dins dels
préstecs d’intercooperació, al tractar-se d’operacions entre
entitats sòcies de Coop57.
Les condicions del préstec, un cop la comissió tècnica, aprovés la idoneïtat de l’operació, serien les següents:
•
•
•
•

Cost financer: 4,25% anual (per 2016).
Finançament de fins al 100% del cost de l’assegurança.
Termini de devolució: 1 any.
Quantitat mínima: 5.000 euros.
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LA BASE SOCIAL DE COOP57 SEGUEIX AUGMENTANT!

dades

30 de juny de 2016
Sòcies de serveis

Sòcies col·laboradores

ANDALUCÍA

71

242

ARAGÓN

48

434

ASTURIES
CATALUNYA
EUSKAL HERRIA

11

47

484

2.046

17

75

GALIZA

36

138

MADRID

63

424

9

95

739

3.501

PAÍS VALENCIÀ
TOTAL

El municipalisme, a debat
Durant el 2016 s’ha debatut intensament quina hauria de ser
la relació entre Coop57 i les administracions públiques locals.
El fet que, enguany, aquest debat hagi ocupat un espai central
respon a l’encreuament de diversos factors: per una banda, i
des de fa temps, Coop7 planteja la voluntat de promoure, activament, el desenvolupament de les economies locals en clau
d’economia social, solidària, cooperativa i comunitària. Per altra banda, les mateixes administracions locals ens han plantejat
opcions de col·laboració conjunta per desenvolupar l’economia
local en els seus municipis. Igualment, entitats sòcies de Coop57
ens han plantejat escenaris de nous projectes on les administracions locals també hi juguen un paper.
Tots aquests factors ens han portat a debatre com afrontar
aquestes situacions. En l’assemblea general celebrada el mes de
febrer i en totes les assemblees de secció del mes de juny del
2016 es va debatre, amb la base social de Coop57, quines condicions o criteris s’havien de tenir en compte a l’hora d’afrontar
aquests projectes.
De manera genèrica, els projectes plantejats a Coop57 s’han valorat positivament ja que caminen cap a la construcció d’altres
models econòmics. Alguns dels àmbits d’actuació on s’han plantejat projectes compartits entre les entitats de l’economia social
i les administracions públiques giraven al voltant de projectes
de gestió d’equipaments municipals aprofundint en fórmules de
participació comunitària, nous projectes de foment de les energies renovables i l’eficiència energètica en equipaments públics,
o la municipalització de serveis públics en clau d’economia social, entre d’altres.
Les grans conclusions que s’han extret dels diferents debats que
s’han portat a terme són, per una banda, que seria desitjable
que si Coop57 participés del finançament de projectes d’àmbit

municipal, aquests es plantegessin sota formes jurídiques de
l’economia social i solidària, incorporant criteris democràtics
i elements d’economia transformadora. Alhora, es plantejava
que en el desenvolupament d’aquests projectes hi hagués una
participació protagonista del teixit social de l’economia social i
solidària, evitant que tot el protagonisme recaigués en l’administració pública i així tendir cap a fórmules de cogestió cooperativa i comunitària. Igualment, va haver-hi un gran consens en
descartar, en principi, l’admissió directa com a sòcies de serveis
de Coop57, d’ajuntaments o d’empreses municipals. Tanmateix,
sí que es deixava la porta oberta a estudiar fórmules mixtes on
poguessin haver-hi empreses municipals amb presència del teixit social de l’economia social i solidaria. En aquesta situació
s’analitzaria cada cas de manera individual.
Seguint aquest fil, una altra opció que es va veure amb bons ulls
per una bona part de les persones participants en els debats fou
que, en cas que l’administració local estigués en un projecte
finançat per Coop57, no fos rebent directament aquest finançament, sinó aportant l’aval financer de l’operació.
Com sempre, a Coop57 es farà l’anàlisi cas per cas, amb les seves
particularitats i es valorarà, sobretot, el valor social del projecte,
en quin grau ajuda a transformar el model econòmic i social
i que generi un enfortiment de l’economia social, solidària i
transformadora.
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INTERCOOPERAR
per transformar
el model energètic
L’eficiència energètica i les energies renovables són un àmbit en procés de creixement
i desenvolupament. Però no només per modificar les fonts d’on s’obté l’energia, sinó
que també hi ha un moviment que pretén democratitzar un sector tan clau com aquest.
Avançar cap a un model descentralitzat, en mans de la ciutadania i en clau d’economia
social i solidària.
En sintonia amb aquests criteris, Coop57, Som Energia i altres entitats del sector han
treballat per poder plantejar una acció conjunta que multipliqui els efectes positius
d’aquest canvi de model i es torni a demostrar que cooperant es poden fer coses que,
per separat, seria impossible.
L’Assemblea general de Coop57, celebrada el passat 22 de juny,
va acordar signar un conveni de col·laboració amb Som Energia i diverses cooperatives de serveis energètics per promoure
projectes d’energies renovables i d’eficiència energètica.
La proposta de signar un conveni de col·laboració, que prèviament va ser aprovada per l’assemblea general de Som
Energia, va sorgir d’un triple objectiu compartit: facilitar el
finançament de projectes d’eficiència energètica i d’energies
renovables, promoure la intercooperació i enfortir les entitats
de l’economia social i solidària que actuen en aquest àmbit.
La seva finalitat és facilitar l’execució i el finançament de projectes que sorgeixin i en els quals participin entitats d’economia social i solidària, sigui com a promotores o bé com a executores. Som Energia derivarà a Coop57 iniciatives d’aquestes
característiques que no entren dins dels volums mínims que té
capacitat de gestionar i finançar. Entre Coop57 i Som Energia
contactaran amb les cooperatives de serveis energètics perquè
s’encarreguin de la seva execució i Coop57 avaluarà la possibilitat de finançar-los mitjançant un producte financer específic. En el cas que les cooperatives de serveis energètics no puguin encarregar-se de l’execució dels projectes, Som Energia i
Coop57 podran buscar altres entitats que les duguin a terme,
sempre que comptin amb la solvència tècnica requerida.
En el cas que sigui necessari, Som Energia podrà aportar garanties per a aquests projectes i, per a projectes superiors a
300.000 € podrà cofinançar-los, amb l’objectiu que no hi hagi
cap projecte viable que es quedi sense finançament.
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Inicialment, l’acord el signaran, a més de Som Energia i
Coop57, Azimut 360, Aiguasol, Arkenova, Cresol i Suno (totes
elles cooperatives de treball i sòcies de Coop57) i el grup cooperatiu Uni.co, però estarà obert a la incorporació de totes
les entitats d’economia social i solidària que comparteixin els
objectius.
Paral·lelament a aquest acord, s’estan explorant altres línies
de col·laboració per contribuir a la transformació radical del
model energètic, ja que aquest acord és un punt de partida per
començar a treballar aquest àmbit d’una manera més intensa
però aquest fet no estarà renyit a buscar i oferir solucions a
altres possibles projectes que es plantegin.
Característiques del préstec per a eficiència
energètica i energies renovables:
• Import màxim: 300.000 euros.
Per a volums superiors es buscarà compartir el
finançament amb altres entitats de l’economia
social i solidària, incloent Som Energia.
• Termini màxim: 12 anys.
• Carència màxima: 1 any.
• Tipus d’interès: 3%.
• Aportació al fons de garantia de préstecs: 1%.

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
40.000.000
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préstecs
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

Fons propis

477.525

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.040.632

Fons de garantia de préstecs

-

-

32.612

66.762

113.099

154.608

180.380

Aportacions socis/es col·laboradors
TOTAL

7.583.027

2015

primer semestre

2016

destacats
dades

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 29.601.828

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 31.824.855

3

Volum anual dels préstecs concedits
12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

2010

2011

2012

2010

2013

2011

2014

2012

2013

2015
2014

2016
2015

primer semestre

2016

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

2.873.909

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

982.030

Pòlisses de crèdit/circulant

64.000

212.000

167.000

555.000

402.000

1.052.570

708.081

Avançament de finançament

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

2.532.409

Préstecs participatius

-

-

-

100.000

450.000

606.300

-

2

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS

6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 4.222.520

Gestió de títols participatius
SALDO VIU PRÉSTECS

6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 11.468.065

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.188.000
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“Actuar es afegir quelcom propi al món”

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
A/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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