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FENT CAMÍ
“Sembrem noves llavors”. Així es titulava l’editorial del but-
lletí número 24, publicat al primer semestre de 2013, ara fa 
6 anys. En aquella editorial esbossàvem, sense ser-ne conscients 
del tot, un pla estratègic pels propers anys. Va sorgir la convicció 
que era necessari que Coop57 fes un pas més i es convertís en un 

agent actiu per a la generació de nous projectes socioeconò-
mics des d’un prisma transformador. I per tant, sembrar 
noves llavors que poguessin fer brotar nous projectes 
d’economia social i solidària pels propers anys, sabent 
que són processos lents, d’aquella cuina lenta i pacient 

però que acaba elaborant els millors plats.

Seguint els principis de proximitat i arrelament territorial, Coop57 
va pensar que era pertinent afegir, a la seva activitat originària d’in-
termediació financera, una aposta per convertir-se, també, en una 
entitat que pogués promoure el desenvolupament socioeconòmic de 
nous projectes en l’àmbit més local, conjugant l’acció i els esforços 
de tres eixos: el primer i motor real de canvi, el teixit social orga-
nitzat, des d’on s’originen els nous projectes i on radica la força i la 
vitalitat per tirar-los endavant. El segon, l’eina financera, Coop57, 
al servei de la transformació social i cap a la facilitació financera 
d’aquests nous projectes jugant un paper aglutinador de les diferents 
parts. I tercer, les administracions locals com a facilitadores i pro-
piciadores de que aquests projectes es desenvolupin, posant eines i 
recursos per afavorir la cristal·lització d’aquestes noves experiències.

Els resultats aquests darrers 5 anys –des del 31 de desembre de 
2013 a 31 de desembre de 2018– marquen un gran creixement de 
l’activitat i base social de Coop57. En 5 anys, la base social ha cres-

cut més d’un 50%, passant de 573 entitats sòcies a 881 
i de 2.758 persones sòcies col·laboradores a 4.198. En 
aquest mateix període, les aportacions de capital han 
augmentat per sobre del 80%, passant de 21 milions 

d’euros a més de 38 milions d’euros. Però l’evolució 
percentualment més espectacular en el darrer quinquen-
ni té a veure amb la concessió de préstecs. El saldo viu de 
préstecs, que és la suma de tot el capital pendent de re-
tornar de préstecs concedits encara vigents, ha passat de 
9,5 milions d’euros a 19,3 milions d’euros representant 

un increment de més del 100%. I en la concessió anual de 
nous préstecs, és a dir, la suma de tots els nous préstecs que es 
fan durant un any natural, s’ha passat de concedir 6,3 milions 

d’euros l’any 2013 a concedir-ne més de 14,5 l’any 2018. Una di-
ferència del 127%.

Darrere aquestes grans xifres s’hi amaguen centenars de projectes. 
En els últims 5 anys, 1.523 préstecs –de mitjana, un préstec quasi 
cada dia– per valor de 54 milions d’euros. Durant aquest camí, en-
certs i errors i sobretot aprenentatges. S’han afrontat debats nous i 
s’han abordat sectors, casuístiques i escenaris inèdits per Coop57, 
en àmbits com el municipalisme, les noves formes jurídiques, 
l’adequació dels serveis financers a les necessitats canviants de 
l’ESS, la capitalització de cooperatives, la progressiva incorporació 
de criteris feministes tant pel que fa a les pràctiques pròpies de 

Coop57 com en la valoració social de les entitats 
sòcies, l’habitatge cooperatiu, l’educació cooperativa o 

l’agroecologia, entre molts d’altres, moltes d’elles essent els fruits 
d’aquelles llavors començades a plantar aquell 2013.

El 2018 tanca una dècada marcada per la darrera gran bombolla 
financera que va arrasar els mercats i les economies de tot el món 
per culpa dels excessos d’un sistema econòmic que genera una crisi 
permanent. La resposta de Coop57 ha estat la de resistir i construir. 
Des del 2008 fins a 2012, resistint i donant resposta a la brutal res-
tricció del crèdit per part de les entitats financeres convencionals 
i invertint aquesta lògica obrint l’aixeta del crèdit tant com es va 
poder per salvar, ajudar i acompanyar el major nombre d‘entitats 
sòcies. I des de 2013, sense deixar de fer res del que es venia fent, 
construint nous projectes i noves experiències d’economia social 
i solidària.

A partir d’ara, més reptes que mai. L’any 2020, Coop57 celebrarà els 
seus 25 anys i probablement es superaran les 1.000 entitats sòcies de 
serveis, es compondrà de 7 seccions territorials i, com a mínim, un 
parell de grups promotors i estarà camí de les 5.000 persones sòcies 
col·laboradores. Un punt de partida suficientment complex com per 
entendre que governar la Coop57 del futur serà una tasca més col-
lectiva que mai, començant pel desenvolupament d’un nou model 
de coordinació de l’estructura tècnica i buscant els mecanismes per 
eixamplar, aprofundir i augmentar la participació de persones i en-
titats en el funcionament orgànic de l’entitat.

Però a més a més, ens trobarem davant de nous reptes que ja co-
mencen a interpel·lar Coop57. Una nova fase no perquè el plante-
jament iniciat al 2013 ja no sigui vàlid sinó perquè precisament ho 
és més que mai. Utilitzar els aprenentatges fets per seguir endavant. 
Treballar nous projectes d’habitatge i de locals d’entitats, fórmules 
de consum col·lectiu de persones i entitats sòcies, la desmercanti-
lització de sòl en projectes amb un alt contingut social i mediam-
biental per a usos col·lectius i comunitaris, un diàleg obert i coral 
que ajudi a descobrir les necessitats del món rural i del desenvo-
lupament d’una pagesia vinculada al territori i a la transformació 
social, una obertura cap a projectes de finances ètiques interna-
cionals establint un mapa nou i més ampli d’aliances i treball en 
xarxa, operacions conjuntes amb altres entitats financeres, seguir 
aprofundint en la incorporació dels criteris de l’economia feminis-
ta, el repte d’incorporar a l’ESS a col·lectius socials encara amb 
poca penetració, com les persones migrades i també aquelles situa-
des en la precarietat o en risc d’exclusió,  el desenvolupament de les 
energies renovables i els processos de transició energètica cap a un 
nou model de generació, comercialització i consum o la necessitat 
estratègica de compartir riscos amb altres entitats, per tal d’enfortir, 
capacitar i fer més sòlida la Coop57 del futur.

Fent camí cap als 25 anys d’història, fent balanç d’un passat en-
grescador que ens projecta cap a un futur apassionant. Construït 
col·lectivament.
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El 2018 es tanca, com ja ha anat passant els darrers anys, amb les xifres més 
elevades de la història de Coop57. Un indicador que l’economia social i solidària 
segueix un procés de dinamisme i creixement al qual s’intenta donar resposta 
des de Coop57. Se segueixen recollint fruits de les llavors sembrades els darrers 
anys.

[Dades socials 2018]

Una família que segueix 
creixent 
Durant el 2018 s’han sumat, al projecte de Coop57, un total 
de 92 noves entitats sòcies i 354 noves sòcies col·laboradores, 
arribant a un total de 881 entitats sòcies de serveis i 4.198 
socis i sòcies col·laboradores. Això representa un increment, 
respecte a l’any 2017, d’aproximadament un 10%.

Igualment, durant el 2018 s’han pogut recomptar les 
avaladores que han donat suport als projectes finan-
çats durant l’any. Com sabeu, Coop57 no acostuma a 
operar amb garanties ni aportacions patrimonials. El 
sistema de garanties de Coop57 és allò que anome-
nem avals personals mancomunats. La garantia con-
sisteix en el fet que l’entitat que sol·licita finançament 
busqui, entre els seus propis socis i sòcies i en el seu 
entorn de confiança i proximitat, persones que confiïn 
en el projecte i que assumeixin un compromís per-
sonal per respondre com a avaladores d’una part del 
préstec concedit. Així, i en el cas que l’entitat no po-
gués retornar el préstec, les persones avaladores res-
pondrien en el seu nom i només per la part avalada.

Doncs bé, durant el 2018, fins a 1.917 persones han 
decidit donar suport i confiar en desenes de projectes 

finançats, ampliant els marges de la incidència i l’impacte so-
cial de l’activitat a Coop57.

[Dades econòmiques 2018]

Ampliant l’activitat creditícia
Entre gener i desembre de 2018, Coop57 va concedir un total 
de 262 préstecs per un valor conjunt de 14 milions i mig d’eu-
ros. Mai abans s’havien fet préstecs per un valor conjunt tan 
elevat. Només en els darrers dos anys l’increment ha estat de 
més del 60%, ja que l’any 2016 es va tancar una mica per sota 
dels 9 milions d’euros en nous préstecs concedits.

Aquests més de 14 milions d’euros es distribueixen, bàsica-
ment, en tres grans tipologies de préstecs: préstecs d’inversió 
i d’habitatge, per fer petites i grans inversions en processos 
de creació, consolidació o creixement de diversos projectes; 
finançament de circulant per resoldre necessitats de liquidi-
tat i de gestió de tresoreria a curt termini; i l’avançament de 
subvencions, convenis o factures d’entitats sòcies amb l’admi-
nistració pública per a l’execució de projectes o de prestacions 
de serveis.

Són tres blocs força equilibrats entre ells, que conformen una 
estructura sòlida i diversa en el conjunt de préstecs de Coop57.

”Entre gener i 
desembre de l’any 
2018, Coop57 va 

concedir un total de 
262 préstecs per un 
valor conjunt de 14 

milions i mig d’euros. 
Només en els darrers 
dos anys l’increment 
ha estat de més del 

60%.”

Préstecs d'inversió,
habitatge i locals

4.365.062 €

Avançament de subvencions
i endossament de factures

Pòlisses de crèdit

Préstecs participatius
i de capitalització

4.628.094 €

5.258.494 €

318.360 €

262 
nous préstecs
[14.570.010 €]

92
354

Noves entitats
sòcies

persones i entitats

Avaladores 2018
Noves sòcies 

col·laboradores

1.917

DURANT EL 2018

reflexió
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TANCAMENT DE L’ANY 2018
Des del punt de vista territorial, es podrien establir tres grups. 
Per una banda, s’observa una majoria de préstecs concedits a 
Catalunya, territori amb un nombre més gran d’entitats sòcies 
que, recordem, són aquelles que poden demanar finançament. 
En l’altre extrem trobem els grups promotors (Astúries i el 
País Valencià) amb una activitat creditícia més modesta, pel 
fet que encara no hi ha desenvolupades les estructures pròpies 
de la secció i el desplegament és menor. En total, 5 préstecs per 
quasi 300.000 euros són els que han concedit els dos grups 
promotors de Coop57. La resta de seccions territorials, amb 
una certa divergència, han tingut una activitat destacada en 
funció de les demandes de les seves entitats sòcies i, sobretot, 
hi han donat resposta.

Centrant-nos en sectors d’activitat, és important compartir 
una consideració prèvia. A Coop57 estem convençudes que 
cal canviar el model econòmic. I, per tant, cal canviar tota 
l’economia i això implica tenir incidència a tots els sectors. 
Per tant, des d’aquesta premissa, a Coop57 no financem ex-
clusivament uns sectors concrets d’activitat sinó que, d’acord 
amb els nostres principis, criteris i valors estem disposades 
al finançament de qualsevol iniciativa. Tot i això, per poder 
mesurar de manera més acotada alguns dels impactes que 
genera l’activitat financera de Coop57, s’han agrupat préstecs 
per sectors d’activitat molt amplis, ja que contemplen moltes 
branques en cada cas.

De la imatge se n’extreu que el sector amb més volum i 
nombre de préstecs és el de la inserció social i laboral i el 
de l’atenció a persones i/o col·lectius específics. Això englo-
ba tot el sector de les empreses d’inserció, tots els projectes i 

col·lectius que treballen per la inclusió social i laboral i amb 
grups de persones amb alguna necessitat específica per ser 
atesa. També destaquen quasi 2 milions d’euros que financen 
una quarantena de projectes relacionats amb la cultura, l’art, 
l’educació i la formació, uns dels canals i eines de transforma-
ció socials més potents que existeixen. Per la seva part, l’àmbit 
dels préstecs d’habitatge i adquisició de locals segueix amb 
força, i supera els 1,3 milions d’euros, xifra quasi idèntica a 
la del sector de la comunicació, els audiovisuals i les noves 
tecnologies.

Els resultats de 2018 no són un fet aïllat, sinó que responen a 
una tendència i una evolució dels darrers anys, especialment 
des de 2013. Però si tirem una mica més enrere i fem balanç 
de la darrera dècada, des de l’esclat de la darrera crisi finance-
ra, la resposta es dona ràpid, però significa molt: quasi 2.500 
préstecs per un valor aproximat de 90 milions d’euros.

Núm. de préstecs

Préstecs per secció territorial

18Andalucía
[1.105.400 €]

15Aragón
[483.360 €]

2Asturies
[32.000 €]

180
Catalunya

[11.080.486 €]

5Euskal Herria
[357.400 €]

10Galiza
[297.800 €]

29Madrid
[958.564 €]

3País Valencià
[255.000 €]

Import

Préstecs per sector

Habitatge, locals
i instal·lacions

Medi Ambient,
sostenibilitat i

mobilitat sostenible

Inclusió sociolaboral
i atenció a persones

i col·lectius específics

Comunicació,
audiovisuals i

noves tecnologies

Cultura, art,
educació i formació

Alimentació,
agricultura,
ramaderia

i comerç just

Desenvolupament
comunitari i de

l'economia solidaria

Espais socials,
associatius i de

representació

Altres

Assessorament,
consultoria i gestoria

 
27 [1.354.570 €]
 

22 [848.381 €]

26 [962.400 €]

38 [1.911.200 €]

 8 [1.353.000 €] 

61 [4.488.796 €]
 
 

21 [727.694 €]

21 [986.500 €]

6 [631.000 €]

32 [1.306.470 €]

Import

262

14.570.010

Volum en € de 
nous préstecs

Nous préstecs 
concedits

reflexió
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Els darrers anys s’ha incrementat notablement l’activitat de Coop57 i la seva base social. Per do-
nar resposta a aquesta complexitat creixent, el Pla de Treball 2019 s’agrupa en tres àmbits que 
emmarquen les activitats previstes per a aquest any:

Pla de treball 2019

L’àmbit sociopolític
[Representa l’acció societària de Coop57 
i dels seus vessants social, polític i d’interrelació externa]

Enguany hi ha dos grans esdeveniments que marcaran 
l’activitat societària de Coop57. Per una banda, la cons-
titució de la setena secció territorial: Coop57 Asturies 
prevista per al proper mes d’abril.
Per una altra banda, es farà una trobada social a Anda-
lusia el mes de juny. Aquesta trobada respon a un triple 
motiu: la celebració de l’assemblea general ordinària 
de Coop57, la celebració dels 10 anys de la secció ter-
ritorial de Coop57 Andalucía i una trobada de treball 
de les comissions social i tècnica de totes les seccions 
territorials de Coop57.

L’altre gran bloc d’aquest àmbit de treball, en aquest 
cas enfocat cap enfora, és la internacionalització de 
Coop57, centrat en dos grans aspectes: passar a formar 
part de FEBEA, una federació europea de finances al-
ternatives i, per altra banda, estudiar i portar a terme 
accions amb entitats de fora dels territoris establerts 
actualment, concretament a l’Algarve (Portugal) i Ipar-
ralde (País Basc francès).
Igualment, durant el 2019 es plantejarà al conjunt de 
la base social de Coop57 un debat sobre el replanteja-
ment estratègic de la Fundació Coop57, ja que tot i ser 
una eina que ja ha anat treballant els darrers anys, es 
vol millorar per aprofitar-ne tot el potencial.

L’àmbit econòmic i financer 
[Contempla l’activitat creditícia de Coop57 
i els mecanismes i recursos per gestionar els riscos]

Respecte a les condicions dels préstecs per a 2019, es 
mantenen iguals que l’any anterior, però ampliant els 
límits dels imports màxims a ser finançats, ja que, en 
alguns casos, les necessitats dels projectes així ho re-
quereixen. Un altre aspecte en l’àmbit econòmic és la 
gestió del risc. En la concessió de préstecs sempre hi ha 
associada l’assumpció de risc i, en el cas de Coop57, 
aquesta assumpció és elevada, ja que respon a la vo-
luntat d’oferir solucions financeres a les entitats sòcies. 
Aquest fet, que permet l’accés a finançament de moltes 
entitats que, d’altra manera no es podrien finançar, fa 
que Coop57 hagi de destinar un percentatge rellevant 

de recursos a sostenir aquest risc. Per tant, en la mesura 
que el volum de préstecs va augmentant, és important 
cercar fórmules per minorar i compartir el risc suportat 
per part de Coop57.
Aquesta és una línia de treball estratègica que ja s’ha 
iniciat en anys anteriors i que ja ha donat alguns fruits, 
però que s’intensificarà a partir d’aquest exercici i en 
els posteriors cercant, a més a més de fons d’avals com-
partits a nivell municipal, fons europeus que garan-
teixin un alt percentatge de la nostra activitat. Aquest 
darrer aspecte marcarà de manera decisiva els pròxims 
anys de Coop57.

Àmbit de funcionament intern
[Tot allò que té a veure amb el treball de l’organització cap endins 
i el desenvolupament de processos i fluxos de treball]

Aquest 2019 la principal tasca en aquest àmbit con-
sistirà en desenvolupar un nou model organitzatiu de 
l’equip tècnic basat en els principis de l’horitzontalitat, 
la presa de decisions col·lectiva i la participació.
D’aquesta nova organització tècnica se’n deriven al-
tres accions rellevants. Per una banda, la creació de 
dos nous òrgans en el si de la cooperativa: la creació 
d’un comitè de valoració de riscos i un grup de gestió 
de la morositat. El primer tindria la funció de ser un 
òrgan consultiu format per gent experta vinculada a 
Coop57, que pogués ajudar a determinar la idoneïtat 
de la concessió de certs préstecs. El segon òrgan tin-

dria com a funció essencial negociar i fer seguiment 
d’aquells préstecs amb dificultat, per tal de minimitzar 
l’impacte que possibles impagaments podrien tenir so-
bre Coop57.
També, per tal de desenvolupar amb eficàcia aquest 
nou model organitzatiu, es plantegen com a necessàri-
es una sèrie d’inversions en tecnologia que han d’anar 
enfocades a millorar l’organització, accés i flux de la 
informació i que generin una integració més gran de 
totes les persones de l’equip tècnic i òrgans socials en 
tots els territoris.

destacats
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Enguany s’ha tornat a celebrar el 8 de març com 
a festa massiva, reivindicativa i de lluita. Els dar-
rers anys el feminisme s’ha anat fent lloc a dife-
rents àmbits públics i polítics i la conscienciació i la 
pertinència del moviment es fan indispensables en 
moments com els que ara ens toca viure.

L’any 2018 va ser un any especialment negre, amb 
sentències com la de la Manada, la de Juana Rivas 
i situacions insostenibles com les que pateixen les 
companyes migrades que recullen maduixa a Hu-
elva. A més, l’extrema dreta i l’antifeminisme van 
entrar per primera vegada a les institucions, de la 
mà de partits polítics que neguen els drets humans 
i que viuen de generar conflicte. Però això no passa 
només a l’Estat. Hi ha una contraofensiva global al 
planeta contra els drets civils de la mà del capitalis-
me extractiu que en la seva fase actual de control de 
les idees (el que s’ha definit com a capitalisme cog-

”Estem vivint una 
cacera de bruixes 
en ple segle XXI. I 
la nostra obligació 
és plantar-li cara i 
apuntalar les nostres 
fites.”

LES VEUS DE LA COMISSIÓ FEMINISTA
nitiu) ens vol més sotmeses i controlades que mai. 
Drets que semblaven consolidats trontollen davant 
l’amenaça feixista. L’església catòlica, via Sant Pare, 
culpabilitza el feminisme de la xacra dels abusos a 
menors que ella mateixa perpetra i la dona, com a 
concepte abstracte, torna a ser perseguida per pen-
sar.
Estem vivint una cacera de bruixes en ple segle XXI. 
I la nostra obligació és plantar-li cara i apuntalar 
les nostres fites. Des de la comissió feminista de 
Coop57 Catalunya la nostra feina és un petit gra de 
sorra que se suma als milions de grans de sorra que 
conformen la nostra quotidianitat. El nostre dia a 
dia està fet de petits gestos significatius que modi-
fiquen, en la mesura de les seves possibilitats, l’en-
torn, per fer-lo menys hostil, més sostenible i vivible.

Comissions feministes de Coop57

Un vuit de març més 
combatiu que mai
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Durant el segon semestre de 2018, 24 noves entitats sòcies 
de serveis i 112 persones sòcies col·laboradores es van unir a 
Coop57 Catalunya. En total, durant l’any 2018, es van sumar 
a la secció territorial 55 noves entitats sòcies i 254 noves sò-
cies col·laboradores, unes xifres d’increment de la base social 
molt importants. Però les xifres referents a l’activitat creditícia 
encara són més destacables, ja que durant l’any 2018 es van 
concedir un total de 180 préstecs, per un valor conjunt de més 

d’11 milions d’euros.

En l’àmbit societari, cal destacar que Coop57 Catalu-
nya va ser guardonada amb els premis FAGIC. L’en-
titat és un referent i l’entitat més representativa de 
l’associacionisme gitano a la societat catalana. Es va 
crear el 1991 i reuneix actualment 96 associacions gi-
tanes del conjunt de Catalunya. L’entitat va concedir 
un dels Premis FAGIC a Coop57 “per la seva contri-
bució al desenvolupament del poble gitano i per la 
seva sensibilitat i bones pràctiques cap a la població 
gitana”.

D’altra banda, aquest semestre també ha estat una 
gran notícia el fet que dos projectes d’habitatge im-
pulsats des de la secció territorial de Catalunya han 

arribat al seu objectiu. Es tracta dels projectes de Sostre Cívic 
(carrer de la Princesa, 49) i La Borda. Dos projectes d’habitat-
ge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

El projecte de Sostre Cívic, situat al barri barceloní del Born, 
consisteix en un edifici de propietat municipal amb una ces-
sió de 75 anys a favor de la cooperativa. La cooperativa s’ha 
encarregat de la rehabilitació de la finca i de condicionar, ex-
clusivament amb proveïdors de l’economia social i solidària, 
els 5 habitatges i els 3 espais comunitaris dels quals disposa 
l’edifici. Coop57 ha finançat tota l’operació de rehabilitació. 

El projecte de la Borda ha estat part d’un procés comunitari 
de l’espai de Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona, i es 
tracta de la promoció de nova construcció d’un edifici de 28 
habitatges. Tot el procés, que ha tingut un cost de gairebé 3 
milions d’euros, s’ha desenvolupat al marge del sistema fi-
nancer convencional amb diferents tipus d’aportacions, entre 
les quals hi ha una part significativa finançada per Coop57.

En els dos casos, el projecte ja ha arribat a la seva fi, i les 
persones sòcies de les cooperatives ja estan gaudint del seu 
dret d’ús demostrant que un altre model d’accés a l’habitatge, 
fora de les lògiques especulatives del mercat, és possible i que, 
a més a més, funciona.

Durant el segon semestre de 2018 s’han incorporat a Coop57 
Andalucía dues noves entitats sòcies de serveis i 10 noves perso-
nes sòcies col·laboradores.

Respecte a l’activitat creditícia, s’han concedit 9 préstecs per un 
valor conjunt de més de mig milió d’euros. D’entre ells desta-
quem el préstec a La Zarza, amb la finalitat de comprar una 
finca i terreny per al cultiu d’oliveres, que suposa la consoli-
dació del projecte. La seva activitat és la premsa d’oliva per a 
l’elaboració d’oli d’oliva de qualitat, pagant als proveïdors un 
preu just. Aquest projecte, abans denominat Huertoliva, té un 
valor enorme en el context en el qual se situa, ja que trenca 
amb la dinàmica de grans productors que controlen i escanyen 
amb els preus de l’oliva. Un model diferent que no explota els 
agricultors, sinó que coopera amb ells per al benefici col·lectiu.

Pel que fa al treball societari, el semestre ha anat carregat de 
molts nous reptes que han d’enfortir Coop57 Andalucía per al 
futur. Va haver-hi una trobada estratègica de Coop57 Andalucía 
a Osuna, es van celebrar reunions a Granada i Sevilla amb l’ob-
jectiu de crear nodes que serveixin de dinamitzadors de Coop57 
més propers al territori, es va treballar en l’entrada de la co-
operativa portuguesa QRER, cosa que representaria el primer 
cas d’una entitat de fora de l’estat espanyol sòcia de Coop57 

i l’obertura d’una nova oficina de Coop57 Andalucía que es 
traslladades de Morón a Sevilla. En el segon semestre la secció 
territorial ha participat en nombroses presentacions, jornades 
i tallers relacionats amb l’economia social solidària, entre els 
quals destaquen la participació en la Feria de Economía Social 
e Innovación de Sevilla, diverses xerrades organitzades per de-
legacions territorials del SAT, a Granada i Morón, l’assistència a 
la jornada “Sense cooperació no hi ha habitatge” a El Saucejo 
(Sevilla), la presentació de Coop57 en el Seminari d’Economia 
Social i Solidària i la participació en el Seminari d’Alternatives 
Econòmiques, ambdues a la Universitat de Sevilla, la participa-
ció en la Feria de Economía Social de Jerez i la trobada Interna-
cional d’Economies Transformadores de Còrdova.

COOP57-ARAGÓN
Coop57 Aragón tanca l’any 2018 amb 57 entitats sò-
cies i més de 450 sòcies col·laboradores. Pel que fa 
a l’activitat creditícia, al llarg de l’any s’han conce-
dit 15 préstecs per un import de gairebé mig milió 
d’euros.

L’activitat del segon semestre de 2018 va començar 
molt marcada per la Feria del Mercado Social, que es 
va celebrar al setembre, a la Plaça del Pilar, a Sara-
gossa i en la qual van participar més de 65 entitats de 
l’economia social i solidària aragonesa.

A l’octubre, es va celebrar amb la cooperativa Tiebel 
l’efemèride dels seus primers 25 anys de vida, en una 
festa en la qual es va homenatjar les persones que 
han fet possible aquests vint-i-cinc anys i especial-
ment a Marina Martínez, ànima d’aquest projecte.

En aquests mesos finals de l’any també es va participar en 
la Presentación de la Estrategia de Impulso de la Economia 
Social y Solidaria de l’Ajuntament de Saragossa, en el procés 
de l’elaboració de la qual es va col·laborar, al costat d’altres 
entitats de REAS i del teixit associatiu de la ciutat.

Es va convidar Coop57 Aragón a presentar l’experiència de 
Coop57 en les primeres Jornades Nacionals d’Economia i Em-
prenedoria Social, dirigides a professorat d’Economia i Admi-
nistració d’Empreses, organitzades pel Centro de Profesores 
Juan de Lanuza. 

I també es va participar com a ponents en la Taula Rodona so-
bre eines financeres per a l’emprenedoria, que es va celebrar 
a Zaragoza Activa, en el marc de la Setmana de la Persona 
Emprenedora a Aragó.

75 entitats sòcies de serveis
272 sòcies col·laboradores

57 entitats sòcies de serveis
545 sòcies col·laboradores

570 entitats sòcies de serveis
2.604 sòcies col·laboradores
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COOP57-MADRID
Durant el segon semestre va haver-hi 7 noves incorporacions 
d’entitats sòcies de serveis de Coop57. En total, durant tot 
l’any s’han incorporat 13 noves entitats. Respecte a l’activitat 
creditícia s’han concedit 13 préstecs per gairebé 600.000 eu-
ros i sumats als préstecs concedits durant el primer semestre 
s’han atorgat un total de 29 nous préstecs per gairebé un milió 
d’euros durant tot el 2018. Aquestes xifres són les més elevades 
de la secció i demostren, tant en l’àmbit social com en l’àmbit 
econòmic i financer, el gran dinamisme de Coop57 Madrid, 
que s’espera que pugui seguir en el futur.

Aquest semestre s’ha continuat participant en diferents espais 
i activitats. Entre elles destaquen la participació en les jorna-
des d’Emprendre & CO, de la Fundación Mujeres Progresis-
tas; els Estius de la UNED; la col·laboració en unes jornades 
d’ESS organitzades per l’Ajuntament de Madrid; una sessió de 
postgrau en economia social i solidària. A més, s’ha pres part 
en unes jornades de la Junta Municipal Retiro, s’ha partici-

pat en unes jornades d’habitatge ECOlaborativa en el marc 
del Projecte MARES i també en les jornades Estratègies per a 
l’Ocupació.

D’altra banda, com cada any, es va par-
ticipar a la fira del Mercado Social de 
Madrid, amb dues xerrades i un estand. 
Aquest any la fira va tenir lloc els dies 
22 i 23 de setembre i es va demostrar 
que existeix una alternativa econòmi-
ca que posa les persones al centre de 
la seva activitat i es va poder donar vi-
sibilitat al fet que una altra economia 
és possible. Aquesta VI edició de la fira 
va comptar amb més de 70 activitats 
entre tallers, presentacions i xerrades 
informatives.

34 entitats sòcies de serveis
146 sòcies col·laboradores

84 entitats socies de serveis
440 sòcies col·laboradores

COOP57-GALIZA
Coop57 Galiza ha tingut dues noves incorporacions d’entitats 
sòcies de serveis durant el segon semestre de 2018. Es tracta 
d’Ecos do Sur i Caracolix. D’altra banda s’han concedit tres 
nous préstecs per un total de 75.000 euros. En total, durant 
tot l’any s’han concedit 10 préstecs per un valor conjunt de 
300.000 euros.

Respecte al treball societari i vinculat a les relacions externes, 
s’ha treballat amb el Consello de A Coruña la possibilitat de 
desenvolupar i definir un marc de col·laboració per a la crea-
ció d’un fons d’avals per finançar projectes d’economia social 
i solidària en el municipi.

D’altra banda, Coop57 Galiza es va incorporar al projecte Ri-
zomas, una iniciativa promoguda per diversos col·lectius eco-
logistes i vinculats a l’educació ambiental de Galícia, entre els 
quals es troba Amigos da Terra, entitat sòcia de Coop57 Galiza. 
Les promotores del projecte tenen previst una presentació pú-
blica per al mateix 2019.

A més, també es va participar en el projecte “A dimensión éti-
ca e solidaria do financiamento da Economía Social”, promo-

gut per la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la 
Universidade de Santiago de Compostel·la. La participació de 
Coop57 Galiza es va concretar en una explicació sobre Coop57 
i sobre la seva oferta i la gestió dels serveis financers, a més, es 
va dur a terme una visita de l’alumnat a les instal·lacions de la 
cooperativa NUMAX, que és sòcia de serveis de Coop57 i va ob-
tenir finançament de la cooperativa. 

Finalment, es van acordar canvis en la 
secretaria tècnica i el Consello de Sec-
ción. Es va aprovar una reorganització 
perquè durant el primer trimestre de 
2019 es produeixi la substitució de 
Ramón Carmelo per Antón Insua en 
la secretaria tècnica, i la conseqüent 
incorporació de Ramón Carmelo al 
Consello de Secció i al Consell Rector 
de la cooperativa en substitució de 
Mar Pernas.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
Durant el segon semestre de 2018 dues noves entitats sòcies 
s’han unit a la secció d’Euskal Herria, computant un total de 7 
noves altes aquest any i arribant gairebé a les 30 entitats sòcies 
de serveis a la secció, duplicant en nombre les que hi havia al 
moment de naixement de la secció, ara fa una mica més de 3 
anys. Respecte a l’activitat creditícia, s’han concedit un total de 
5 préstecs en el conjunt de l’any per una mica més de 350.000 
euros.

S’han realitzat diverses xerrades i s’ha participat en diferents 
fires amb l’objectiu de donar a conèixer Koop57 per tota Euskal 
Herria. Entre elles destaquen la participació en l’Alternatiben 
Herria (El Poble de les Alternatives), que aquest any es va ce-
lebrar a Iruñea i que vol promoure un nou model de societat, 
impregnat pels valors de l’economia solidària i la transformació 
social, posant les persones al centre de l’activitat econòmica. Es 
va participar amb un estand i en una taula rodona sobre alter-
natives de finançament.

Aquest segon semestre també va coincidir la celebració del 
GSEF a Bilbao, un fòrum mundial sobre economia social on 
Koop57 EH també va tenir presència.

Altres projectes destacats en els quals ha participat la secció 
territorial són: la formació per a tutors, en col·laboració amb 

Koopfabrika; la participació, a través de la taula de finances 
ètiques, en un projecte d’educació financera; i la recerca de 
línies comunes de col·laboració tant amb REAS Euskadi com 
amb Olatukoop.

D’altra banda, s’ha prosseguit amb els contactes amb entitats 
d’Iparralde i amb eines financeres del territori, com ara 
Herrikoa, una eina de finançament popular del País Basc fran-
cès que compta amb més de 4.000 participants, però que no tre-
balla en l’àmbit de l’economia social, espai en el qual Koop57 
EH podria jugar algun paper en el futur.

29 entitats sòcies de serveis
121 sòcies col·laboradores
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FUNDACIÓ COOP57 
Una eina amb potencial de futur

L’any 2014 Coop57 va afegir a la seva caixa d’eines un nou estri que li permetia cobrir 
aspectes que des de la cooperativa no es podien dur a terme o eren altament dificultosos: 
la Fundació Coop57. La Fundació es creà amb l’objectiu d’enfortir el desenvolupament de 
l’economia social i solidària i per tal de contribuir a la lluita per una transformació social 
en positiu.

El plantejament inicial

La Fundació es va concebre com una eina complemen-
tària al treball que ja estava fent Coop57 i permetia co-
brir dos buits de l’activitat de la cooperativa: articular un 
mecanisme de recollida de donacions i articular un me-
canisme complementari de suport financer a iniciatives 
d’economia social i solidària amb caràcter transversal, 
que requereixen instruments diferents que els préstecs que 
actualment ofereix Coop57.
Inicialment es van definir uns àmbits d’actuació, uns cri-
teris de selecció i unes línies prioritàries de suport a desen-
volupar des de la Fundació.
Els àmbits principals d’actuació que es van definir incloï-
en projectes d’accés a la terra; sobre transició energètica; 
de lluita contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió so-
cial, i activitats formatives. 

Els criteris de selecció de projectes es van vincular a aspec-
tes coincidents amb els principis i criteris ètics de Coop57. 
Criteris com ara el caràcter col·lectiu, l’arrelament territo-
rial, els processos sorgits des de la base, amb perspectiva 
comunitària que potenciïn el mercat social, que siguin 
reproduïbles i innovadors i que posin les persones i la re-
solució de les seves necessitats en el centre de l’activitat. 
Respecte a les línies de suport i actuació es van definir les 
categories següents: subvencions a fons perdut; préstecs 
sense interès; bonificacions d’interessos de préstecs conce-
dits per Coop57 o entitats de finances ètiques; fons d’avals 
compartits i acompanyament a projectes.

Balanç de l’activitat: 2014 – 2018
Una etapa per aprendre
Aquests primers 5 anys de vida de la Fundació han conformat una primera etapa que ha servit, sobretot, per aprendre 
i anar destriant tot allò que pot ser important i útil de cara al futur, amb l’objectiu d’esdevenir una eina robusta que 
sumi i ajudi a potenciar processos de transformació social i econòmica.
En aquest temps s’ha pogut donar suport a uns quants projectes a través de 4 respostes diferents de la Fundació:

1. Projectes impulsats per la Fundació Coop57

Des de la Fundació Coop57 s’ha participat en la creació i l’impuls d’alguns projectes, habitualment compartits amb 
altres entitats i agents. Aquests projectes són:

 ❚ Germinador Social
El Germinador Social és 
un concurs per estimu-
lar la creació de models 

socials innovadors amb l’objectiu de 
promoure nous agents locals per a la 
transició energètica. El concurs s’im-
pulsa conjuntament amb Som Energia 
i sorgeix de la voluntat de cooperar 
pel canvi de model energètic i social. 
Enguany s’està celebrant la 3a edició 
d’aquest concurs.
https://www.germinadorsocial.com/ca/

 ❚ Fons de Lluites Laborals Populars
El seu origen es remunta a la lluita 
laboral dels treballadors de Movistar, 
l’any 2015, per unes condicions labo-
rals més justes. Del romanent de la cai-
xa de resistència creada per a aquella 
vaga, es constitueix un fons comú per 
finançar lluites laborals populars de 
persones i col·lectius en situació de pre-
carietat laboral. Es construeix, per tant, 
una estructura econòmica de suport 
mutu dels moviments socials i de l’eco-
nomia social i solidària per fer front a 
futures lluites laborals populars.

 ❚ Projecte ‘Lliures’
El Projecte Lliures és una 
iniciativa per a l’articula-

ció d’un fons econòmic de solidaritat en 
la lluita contra la pobresa, l’exclusió so-
cial i les desigualtats impulsada per Òm-
nium Cultural, ECAS (Entitats Catalanes 
d’Acció Social) i Coop57. 
Es fonamenta en la captació de recur-
sos i la recollida d’aportacions econò-
miques per destinar-los directament 
a finançar projectes de transformació 
social. Fins ara s’ha donat suport a 
projectes com ara la cooperativa Muje-
res Pa’lante, l’Ateneu Popular Coma 
Cros i l’associació Escudella Solidària.. 
https://projectelliures.cat/

economia 
solidària



35 9
2n semestre 2018

butlletí
informatiu

destacats

economia 
solidària

seccions

sòcies

préstecs

dades

reflexió

Els reptes de futur

Darrerament, diferents veus en diferents seccions territori-
als han anat compartint un diagnòstic que ha esdevingut 
comú sobre la necessitat de fer un exercici de (re)definició 
estratègica sobre cap on vol anar la Fundació els pròxims 
anys. Com ja hem vist, inicialment es van definir uns àm-
bits d’actuació, uns criteris de selecció i unes línies de su-
port, amb la intenció de fer una previsió de l’activitat que 
podria ser útil desenvolupar des de la Fundació. Aquesta 
previsió ha generat tant encerts com errors, com és nor-
mal. Alguns aspectes s’han vist menys útils o protagonistes 
del que s’havia previst i, en canvi, han aparegut coses que 
no teníem plantejades el 2014.

Per tant, cal fer un debat que pugui esbossar un pla estra-
tègic de futur agafant els aprenentatges d’aquests primers 
5 anys.

Amb tot, durant aquests primers 5 anys s’ha pogut donar 
suport a força projectes, amb un alt impacte social, fet que 
ens fa creure que la Fundació és una eina amb molt po-
tencial de futur si som capaces d’enfocar-la de la manera 
adequada.

2. Bonificacions d’interessos per entitats que han 
sol·licitat finançament
S’ha donat suport a un projecte mitjançant la bonificació d’interessos del 
préstec demanat a Coop57, atès l’alt contingut social i la viabilitat econòmica 
que generava aquest ajut:

 ❚ Projecte “Customizando”: 
Cooperativa d’integració social que treballa en el sector del 
disseny creatiu i la transformació tèxtil artesanal donant una 

segona vida a peces de vestir en desús. Customizando combina la producció 
de vestuari i complements tèxtils amb la capacitació, apoderament i empre-
nedoria cooperativa de les seves treballadores.
https://customizando.org

4. Intermediació de recursos
En alguns casos la Fundació ha jugat un paper de canalització de recursos cap a projectes amb un alt contingut social, fent 
la intermediació entre l’emissor i el receptor dels recursos per tal de facilitar que aquests recursos es puguin destinar de 
manera efectiva.

Per una banda, s’han canalitzat els romanents dels sous de càrrecs municipals de Badalona i Sabadell cap a projectes socials 
del seu municipi:

 ❚ Retorn social de Sabadell:
Fons econòmic sorgit del romanent dels càrrecs públics de 
la Crida per Sabadell a l’Ajuntament, per donar suport i 
fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que 
fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre 
comunitats i persones al municipi.
http://retornsocialcrida.cat/

 ❚ Pot Comú de Badalona:
Fons econòmic sorgit del romanent dels càrrecs públics de 
Guanyem Badalona en Comú a l’Ajuntament per donar su-
port i fomentar projectes que reforcin i potenciïn la unitat 
popular a la ciutat de Badalona.
https://potcomu.guanyembadalona.org/

Per altra banda, s’han canalitzat recursos, directament cap a dos projectes:

 ❚ Banc d’energia:
Associació que promou l’estalvi i l’eficiència energètica en 
benefici de les persones en situació de vulnerabilitat i po-
bresa energètica.
http://bancdenergia.org

 ❚ De veí a veí: 
ONG creada l’any 2012 al barri de Sant Antoni de Barce-
lona amb l’objectiu de fomentar la solidaritat veïnal per 
afrontar moments difícils de veïns i veïnes.
https://deveiavei.org

També s’han vehiculat donacions cap a un projecte 
de solidaritat internacionalista:

 ❚ Bufet Popular Boris Vega (Masaya, Nicaragua):
Bufet jurídic que té per objectiu facilitar processos de cons-
trucció de ciutadania des de la perspectiva dels sectors so-
cials vulnerables i les organitzacions socials de base, amb 
enfocament de gènere.

3. Compartir riscos – Fons 
de garanties

 ❚ Ajuntament d’Arbúcies:
Els anys 2015 i 2016, l’ajuntament 
d’Arbúcies va fer diverses aportacions 
per crear un fons econòmic amb la fi-
nalitat de compartir riscos en una línia 
de finançament de Coop57 a nous pro-
jectes d’economia social i solidària que 
es generessin al municipi. 
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2n SEMESTRE 2018

Andalucía [10]
 ❚ Margarita Casas i Anxo Bastida
 ❚ Francisco de Paula Aguilar 
Astola

 ❚ Agustín Valverde Viguera
 ❚ Carlos Gálvez Ruiz
 ❚ Raquel Rodrigo Henfling
 ❚ Luis Begara, Ana M. Moya i 

Mario Begara
 ❚ Hugo Manuel Fernández i 
Magdalena Rausová

 ❚ Laura Estudillo Calzado

 ❚ Francisca Ramos i Laura 
Estudillo

 ❚ José Ma Barreiro España

Catalunya [112]
 ❚ Laura Font i Aura Robert 
Garrofé

 ❚ Montserrat Baiges Miró
 ❚ Mariona Mension Llorens
 ❚ Oriol Xifré Dalmau
 ❚ Marc Casals Pagès
 ❚ Lluis Javier Gonzalez Marin
 ❚ Miriam Diaz Leiva
 ❚ Manel Martinez Torrent
 ❚ Aleix Puiggròs i Adrià Masramon
 ❚ Aleix Puiggròs i Ricard Mas-
ramon

 ❚ Laia Pedrals Barba
 ❚ Aranzazu Ventura Arzuaga
 ❚ Carlos Gálvez Ruiz
 ❚ Miquel Cruz i Cristian Creus
 ❚ Aurora García-Berro Navarro
 ❚ Jordi Blajé Fontrodona
 ❚ Pere Puig Soler
 ❚ Ma Isabel Valverde Ferreiro
 ❚ Gemma García Parellada
 ❚ Francesc Freixas Morros
 ❚ Enric Sardà Brotons
 ❚ Neus Canals Pérez
 ❚ Marta M. Martinez i Andreu 
Termes

 ❚ Mariona Bustamante i Jordi 
Rovira

 ❚ Roger Quer Segarra

 ❚ Enrique Larraia Vega
 ❚ Jordi Buj Arís
 ❚ Noemí Amill Rey
 ❚ Guillermo Sánchez Acedo
 ❚ Clara Blasco Moreno
 ❚ Begoña Martínez Albà
 ❚ Alberto Rodríguez Rodríguez
 ❚ Lourdes Collet i Maria Bramona
 ❚ Josué Saura Sánchez
 ❚ Pau Sabaté i Marina Redondo
 ❚ Ariadna Martín Ruiz
 ❚ Neus Camacho García
 ❚ Ezequiel Merino Lozo
 ❚ Monica de la Torre i Juan Pijuan
 ❚ Inmaculada Bernardos Alsina
 ❚ Joaquim Sanmartí Serra
 ❚ Estafania Pena Romero
 ❚ Aitana Sanz Santos
 ❚ Alexandre Regueiro Rodríguez
 ❚ Daniel Guinart i Sol Gonzalez
 ❚ Tomàs Pulido Enrique
 ❚ Margarida Ullade i Estanyol
 ❚ Maria Roca Ayats
 ❚ Santi Balagué Linares
 ❚ Maricel Pérez Bernat
 ❚ Eva López Monne
 ❚ Laia Cantó Codina
 ❚ Carmen Atienza del Castillo
 ❚ Cristian Aldariz Miraz
 ❚ Fructuosa Donvina Martinez 
Gutiérrez

 ❚ Vladimir Fortes Picas
 ❚ Isabel Matas Babon
 ❚ Anna Adsera Quesada
 ❚ Bruno Jesús Valtueña Sánchez
 ❚ Nuria Prats Espar
 ❚ Roser Puigfàbregas Serra
 ❚ Gemma Anton Haro
 ❚ Jordi Gasulla i Flavià
 ❚ Ángel Faraldo Pérez
 ❚ Neus Roca Ayats
 ❚ Montserrat Martínez Alonso
 ❚ Paula Rodríguez Zapata
 ❚ Ricard García Martínez
 ❚ Joan Muñoz Gonzàlez
 ❚ Verònica Ruiz i Oscar Pardos
 ❚ MariCarmen Escobar Reyes
 ❚ Dolors Company Soler
 ❚ Ramon Antonio Arnal i Sònia 
Pey

 ❚ Neus Gallés Raventós
 ❚ Gisela Vives Torruella
 ❚ Montserrat Riba i Carretero
 ❚ Carlos De Vera Piquero
 ❚ Isabel Rosero Ferrer
 ❚ Jordi Casanova Molla
 ❚ María Dolores Teixidor Gerones
 ❚ Carla Perez Cruz
 ❚ Renée Pera Ros
 ❚ Ángel Custodio Fernández 
Ibáñez

 ❚ Victoria Fernández Pruna

 ❚ Victor Garrido Vergés
 ❚ Emma Lees
 ❚ Nuria Beltri Riba
 ❚ Elena Delgado Serrano
 ❚ Laura Planells Hernández de 
Herrera

 ❚ Helena López i Santiago 
Cerrato

 ❚ Joan Macià Laguna
 ❚ Guillem Serrano Cachinero
 ❚ Ana Isabel Saiz Antón
 ❚ Miquel Pascual Ribes
 ❚ Andreu Lázaro Oliveras
 ❚ Regina Estrella Morató Tomás
 ❚ Ricard Illa Pujagut
 ❚ Josep Ma Oliva Mitjanetes
 ❚ Raquel Izquierdo García
 ❚ Carlos Álvaro Saiz
 ❚ Santiago Lamora i Clara Potoc
 ❚ Eugeni Sánchez Graner
 ❚ Laura López Martínez
 ❚ Ana Perez-Muelas López
 ❚ Andreu Carpi Zamora
 ❚ Mònica Freixes i Jesús Torres
 ❚ Dorothee Schmitz
 ❚ Enric Jodar Ciurana
 ❚ Gerard Torrent Sendrós
 ❚ David Palomera Zaidel
 ❚ Albert Lara Mata
 ❚ Joan Avellaneda Cos

Madrid [12]
 ❚ Antonio Galán Sánchez
 ❚ Azucena Ríos Pita

 ❚ Alberto Egido i Azucena Ríos
 ❚ Luis Carretié Arangüena
 ❚ Isabel Suárez Casado
 ❚ Borja González Lorente

 ❚ Estela de Labra López
 ❚ Ricardo Felipe Lahera
 ❚ María Aranzazu Rochet Mon-
teagudo

 ❚ Carlos Javier Sanz
 ❚ Beatriz Barroso i Carlos J. Sainz
 ❚ Guillermo Martínez Jiménez

Euskal Herria [10]
 ❚ Xabier Irastorza i Ainara Orma-
etxea

 ❚ Imanol Alana Baltasar

 ❚ Andoni Santiago Fernandez
 ❚ Sahats Aleman Sabada
 ❚ Iker Urmeneta Zabala
 ❚ Aitor Murguia Esteve i Eider 
Barcena

 ❚ Jon Azkune Torres
 ❚ Maria Villen i Alvaro Armentia
 ❚ Raquel Izquierdo García
 ❚ Arantza Aburuza Halkorta

Galiza [4]
 ❚ Adrian Gallero Moreiras
 ❚ Nerea Pérez Soto
 ❚ Vicente Váquez Freire
 ❚ Dario Tojeiro Pérez

TOTAL 153

Aragón [5]
 ❚ Jaime Andrés Soriano

 ❚ Alicia Lafuente Tomás
 ❚ 3Simpar, S. Coop.

 ❚ Jacinto Giner i Carmina Perez
 ❚ Teresa de Jesús Mateos Boyero

Asturies [2]
 ❚ Pablo Pérez Solís
 ❚ Álvaro Noriega Pérez

NOUS SOCIS I SOCIES 
COL·LABORADORES

sòcies
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2 noves entitats sòcies
ASOCIACIÓN NOESSO  

Associació d’interès social i de-
clarada d’utilitat pública. Aglutina per-
sones preocupades per donar una res-
posta terapèutica i educativa a persones 
amb algun tipus d’addicció, a menors 
amb problemes de conducta, així com el 
suport a persones aturades, i en situació 
o risc d’exclusió social.
http://noesso.org/

ASOCIACIÓN 
FEDERACIÓN 
LIBERACIÓN  

Entitat sense ànim de lucre 
constituïda el 1988 com a xarxa 

d’associacions de la ciutat i la província 
de Sevilla. Treballa fonamentalment en 
entorns d’exclusió social a través de la 
prevenció, l’atenció integral i la sensibilit-
zació, seguint els valors de justícia social, 
honestedat, participació, qualitat, igualtat 
i individualitat. http://www.fliberacion.org/

[Aragón] 
1 nova entitat sòcia
ASOCIACIÓN CENTRO 
ALBA 

Entitat que gestiona, des 
de 1994, el Centre Alba, com a bé comú 
de la ciutat de Saragossa com a forma 
d’actuació público-social. L’entitat treba-
lla al voltant de la salut, les cures i la pre-
venció del VIH i altres malalties de trans-
missió sexual. L’entitat pretén transitar 
camins per reapropiar-se la capacitat 
de guarir-se i de millorar, d’entendre el 
nostre cos i acompanyar-lo en els seus 
processos curatius. 
https://centroalbablog.wordpress.com/

[Asturies]
4 noves entitats sòcies
FUNGI NATUR

Projecte nascut l’any 2016 que 
s’ubica en un petit bosc d’Astúries on es va 
iniciar el cultiu de bolets, principalment xii-
take, amb un mètode de cultiu artesanal on 
el mateix bosc aporta les condicions de tempe-
ratura, humitat i ombra necessàries per al des-
envolupament dels bolets, generant un cultiu 
sostenible amb un mínim impacte ambiental. 
Els bolets així obtinguts presenten una enor-
me qualitat. https://www.funginatur.com/

ASTURIES CONBICI

Associació de ciclistes urbans 
i ciclo-turistes d’alforges que 

neix de la fusió de dues associacions his-
tòriques de defensa de la bici a Astúries 
(Tronchacadenas i Asturies Pedalea). 
El seu objectiu és contribuir a un can-
vi en la forma de viatjar, on la bici i el 
transport públic protagonitzin un model 
sense que el planeta sofreixi. http://www.
asturiesconbici.org

CATASOL, S. COOP. ASTUR

Catasol és una cooperativa 
de cultiu ecològic de productes orgà-
nics i sense agrotòxics. Neix a principis 
de 2013 amb el propòsit de desenvolu-
par un canvi del model productiu i de 
consum, tractant de combinar la creació 
d’ocupació, l’activitat respectuosa amb 
la naturalesa i una proximitat més gran 
entre la producció i les persones consu-
midores. http://www.catasol.es

ASOCIACIÓN EL PRIAL

L’associació el Prial és una 
entitat sense ànim de lucre 

que gestiona, des d’un marcat caràcter 
social, un centre de formació professio-
nal dedicat íntegrament a la fusta, i un 
centre de desenvolupament rural que 
promou programes socials dirigits a la 
població rural més desfavorida. http://
www.elprial.com/

[Catalunya]
24 noves entitats sòcies
L’OBRADOR DE 
GRAMENET, SCCL
Cooperativa de treball de recent creació 
que es dedica a l’elaboració de pa eco-
lògic. L’obrador estarà obert de cara al 
públic per a la venda directa del pa, a 
més, la intenció és treballar en xarxa 
amb cooperatives de consum i per a 
menjadors escolars i restaurants ecolò-
gics, entre d’altres.

SURTDECASA

Plataforma digital d’informació 
cultural de proximitat, amb edici-

ons territorials en diferents punts de la geo-
grafia catalana. Un mitjà que entén la cultu-
ra com un element de transformació social i 
que vol donar veu a les propostes culturals del 
territori i ser un punt de trobada de persones 
que tenen una mirada creativa i innovadora 
sobre el món. https://surtdecasa.cat/

BARABARA EDUCACIÓ

Cooperativa de treball associat 
sense ànim de lucre ubicada a 

Barcelona que, des de l’any 2014, té per 
objectiu contribuir a la millora de l’ocu-
pabilitat dels joves i les dones més grans 
de 45 anys a l’atur i apoderar les per-
sones a través del desenvolupament pro-
fessional. Barabara significa camí, i és 
un camí que han iniciat amb la voluntat 
de contribuir al canvi social a través de 
la formació i el desenvolupament de les 
competències i habilitats socials de les 
persones. https://barabaraeducacio.org/

COP DE TEATRE, 
ASSOCIACIÓ CULTURAL

Cop de Teatre és una compa-
nyia teatral fundada l’any 2011 

amb l’objectiu de dur a terme projectes 
teatrals de qualitat i amb un contingut 
sovint irreverent, reflexiu i trencador. 
Entenen que la cultura i l’art ocupen 
un lloc privilegiat en el desenvolupa-
ment personal i en la cohesió social i 
com a motor de la transformació social. 
https://www.copdeteatre.com

EL MECÀNIC 
AUDIOVISUAL, SCCL

Cooperativa de recent creació i 
ubicada a Sant Feliu de Llobre-

gat que neix amb la finalitat de ser un 
lloc de referència per als professionals 
de l’audiovisual, en especial per aquells 
de la rodalia del Barcelonès. Volen cre-
ar una xarxa que permeti abraçar els 
professionals del sector audiovisual 
generant una estructura de relacions 
sòlida entre ells mitjançant formaci-
ons, col·laboracions i assessorament. 
hello@mtkspace.com

ASSOCIACIÓ TATA INTI

Associació sense ànim de lucre 
ubicada al barri de Sants de 

Barcelona que neix l’any 2014 per tal 
d’oferir un espai on criar, acompanyar, 
educar i jugar amb els fills i les filles 
sota una mirada respectuosa. Porta a 
terme diferents projectes com ara una 
escoleta d’educació lliure per a infants 
de 2 a 6 anys, un espai de tardes, acti-
vitats i tallers per a infants, famílies i 
professionals i cessió i lloguer d’espais. 
https://tatainti.wordpress.com/

POC A COOP, SCCL

Cooperativa de consumidores i usuà-
ries que neix de la iniciativa d’un grup 
de 12 persones adultes i 3 criatures de 

NOVES ENTITATS SÒCIES
42 noves entitats sòcies

sòcies
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http://www.baobab-cm.cat/

http://www.saurines.cat/

http://mev.cat/

https://www.aberdeenacademia.com/

https://cram.org

http://voleivilanova.blogspot.com/

http://www.fundaciomain.org

http://huacal.blogspot.com/

ttps://malarrassa.cat

http://www.factoriaf5.org/

pastaxpastabio@gmail.com

http://filalagulla.org

http://www.calabria66.net

http://academiamusica.cat

www.aromaterapiaparati.com

sòcies
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CEGECOP, SCCL

Cooperativa creada l’any 1989 
i ubicada a Vilanova i la Geltrú 

que es dedica a la prestació de serveis 
d’assessorament i gestió a petites i mit-
janes empreses, així com a empresaris 
individuals i persones físiques en els àm-
bits societari, jurídic, fiscal, comptable, 
laboral, immobiliari i estrangeria.
http://www.cegecop.com/

OBSERVATORI CONTRA 
L’HOMOFÒBIA
L’Observatori Contra l’Homofòbia (en 
endavant OCH) és una entitat nascuda 
com a projecte dins el Front d’Allibera-
ment Gai de Catalunya (FAGC) amb seu 
a Barcelona, que es va constituir amb 
l’objectiu de donar visibilitat i denun-
ciar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia, 
transfòbia i interfòbia (LGBTI-fòbia) a 
Catalunya https://och.cat/

ASSOCIACIÓ 
SOMESQUEIX SOCIAL

Projecte que sorgeix de l’interès 
per recuperar el treball de la 

terra amb una pràctica agroecològica, 
rescatant l’espai de cultiu de la finca 
de Torre Vileta situada al Cervelló (Baix 
Llobregat) amb la creació d’un projec-
te social que es dediqui a promoure els 
drets de les persones en situació de risc 
d’exclusió social i vulnerabilitat.
http://somesqueix.com

[Euskal Herria]
2 noves entitats sòcies
AIARALDEA, KOOP. 
ELKARTEA

Cooperativa ubicada al municipi 
de Laudio (Àlaba) que treballa en 

el sector dels serveis lingüístics, comuni-
catius i culturals en l’àmbit de l’esukara. 
Neix del procés estratègic de l’associació 
“Info Aiaraldea”, amb el desig de treballar 
de manera més profunda els àmbit de la 
comunicació i la cultura orientada a pro-
cessos per a la transformació social.
https://aiaraldea.eus/

PITXILORE AISIALDI 
ELKARTEA
Entitat hereva d’una iniciativa de joves 
voluntàries que es va iniciar el 1974, ano-
menada Euskal Udalekuak (campaments 
en euskara), com a oferta de temps lliure 
i per fomentar la transmissió de l’euskara. 
Pitxilore porta a càrrec aquests campa-
ments a la casa de colònies d’Abaigar des 
de l’any 2001. Aquests campaments estan 
molt arrelats a tota Euskal Herria, entre al-
tres motius, perquè és un dels únics espais 
compartits per joves i nenes d’Iparralde i 
Hegoalde.

[Galiza]
2 noves entitats sòcies
ECOS DO SUR

Ecos do Sur és una ONG formada 
per un moviment ciutadà obert, 

aconfessional i divers. L’entitat, ubicada 
a A Coruña, des de 1991 treballa a favor 
de grups en risc d’exclusió i col·lectius 
vulnerabilitzats, com dones víctimes de 
la violència masclista, col·lectius d’immi-
grants, aturats de llarga durada, famílies 
en risc de desallotjament, entre d’altres. 
http://www.ecosdosur.org

CARACOLIX, S. COOP. 
GALEGA

Caracolix és una petita coopera-
tiva de treball associat, formada 

per dues persones sòcies treballadores, 
situada a la localitat de Rianxo (Co-
marca d’O Barbanza) l’activitat de la 
qual és el processament del cargol per la 
producció, en una  primera fase, de pro-
ductes tradicionals (cargol viu, cargol 
en salmorra o en salsa i bava) i en una 
segona fase, nous productes més desen-
volupats (ous al buit, carn enllaunada 
en salsa, etc.).

[Madrid]
7 noves entitats sòcies
SOLENCOOP, S. COOP. 
MAD.

Cooperativa nascuda en el marc 
de l’economia social i solidària 

que treballa en l’àmbit de les energies 
renovables i l’eficiència energètica, espe-
cialment pel que fa a l’energia fotovol-
taica. Es basa en els valors de la qualitat 
del servei i dels seus productes i instal-
lacions, i prioritza les necessitats de les 
persones sobre el benefici, basant-se en 
la comercialització honesta i la confian-
ça. http://solencoop.com

EL CURRO DT, S. COOP. 
MAD.

Companyia de dansa i teatre, 
que s’organitza com a cooperati-

va, present des de fa anys a les sales alter-
natives de Madrid. La cooperativa arrisca 
amb espectacles no convencionals que, 
gràcies a l’acceptació del públic, s’ha con-
vertit en un punt de referència per a les 
noves tendències de l’escena contemporà-
nia madrilenya. https://www.elcurrodt.coop

GABARRERA, S. COOP. 
MAD.

Cooperativa d’iniciativa soci-
al sense ànim de lucre que al 

setembre de 2015 es va convertir en la 

primera i única cervesera amb certifica-
ció ecològica de la Comunitat de Madrid. 
La cooperativa aporta el 100% dels be-
neficis a projectes de desenvolupament 
comunitari, iniciativa i inclusió social 
impulsats i/o gestionats per Gabarrera. 
Aquesta vocació també es reflecteix en el 
fet que totes les persones que treballen a 
Gabarrera procedeixen de col·lectius en 
risc d’exclusió social.

https://cervezasgabarrera.com

REAS MADRID

Entitat que representa, institu-
cionalment, l’Economia Social i 

Solidària, la seva promoció i foment a la 
regió de Madrid, sota els principis i for-
mes d’actuació recollits en la Carta dels 
Sis Principis d’Economia Alternativa i 
Solidària. REAS advoca per alternatives al 
model econòmic imperant i aspira a con-
solidar-les com un instrument de trans-
formació social que fomenti un desenvo-
lupament sostenible, just i participatiu.
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid

LA VEGANA VALLEKANA 
S. COOP. MAD.

Restaurant vegà, antiespecista i 
feminista de recent creació, situat 

a Vallecas (Madrid). Ofereix menjar casolà 
elaborat amb ingredients vegans, agroe-
cològics i de proximitat. L’oferta la com-
pleten cerveses artesanals, així com sucs i 
batuts naturals d’elaboració pròpia. També 
compten amb activitat cultural i educativa 
com ara exposicions, concerts, projeccions, 
conferències, xerrades i col·loquis. 

RED JURÍDICA, SOC. 
COOP. MAD.

Red Jurídica és un despatx 
d’advocades i advocats que es 

constitueix com a cooperativa perquè la 
seva forma d’entendre el treball es basa 
en els principis de democràcia i igualtat. 
Exerceixen el dret des d’una perspectiva 
social i crítica i consideren l’accés a la 
justícia com un dret fonamental i una 
condició bàsica de la vida en societat.
https://red-juridica.com/

ASSOCIACIÓ AVANTE 3

Associació que sorgeix a partir 
de la iniciativa d’un grup de 

familiars de joves amb discapacitat intel-
lectual, que intenten donar resposta a les 
necessitats que se’ls plantegen al final de 
l’etapa escolar i en la transició cap a la 
vida adulta. L’associació presta serveis 
de suport i ofereix oportunitats perquè 
les persones amb discapacitat intel-
lectual millorin la seva qualitat de vida 
i afavoreixen la seva visibilitat i inclusió 
a la societat.
https://www.avante3.org/
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Andalucía: 135.000 €
GRANJA ESCUELA 
HUERTO ALEGRE S. COOP.

120.000 € 
a 84 mesos

AND118 Cooperativa fundada l’any 1982 i ubicada a 
Granada, que té com a finalitat educar i sensibilitzar res-
pecte els problemes ambientals i donar suport a la tasca 
educativa, facilitant sortides a l’entorn. El préstec finança 
les necessitats estructurals de circulant motivat pel retard 
en el pagament dels contractes i subvencions aconseguides.

TELEGRAMA 
S. COOP. AND.

15.000 € 
a 66 mesos

AND119 Cooperativa que treballa la transformació social 
des de la promoció d’un consum crític, responsable i solidari. 
La cooperativa es dedica a importar, fabricar i comercialit-
zar productes des dels valors de l’economia social i solidària. 
El préstec finança projectes previstos per estrenar a finals de 
2018 o durant el primer semestre de 2019 portats a terme per 
part de la cooperativa.

Aragón 53.000 €

EL ESQUEJE SOCIEDAD 
COOPERATIVA

45.000 € 
a 72 mesos

ARA138 Cooperativa de treball ubicada a Saragossa i nas-
cuda el 2002 que gestiona el bar Birosta, un espai alternatiu 
que combina la visió social, econòmica, ecològica i gastronò-
mica des de la voluntat d’una transformació social. El préstec 
finança les obres necessàries per a la insonorització del local 
i altres millores en el condicionament, com el terra i el mo-
biliari.

Asociación
DOCE 

8.000 € 
a 12 mesos

ARA140 Asociación 12 és una organització sense ànim de 
lucre, constituïda el 2012 per a la creació d’”Entorns d’Apre-
nentatge”, orientats a facilitar el desenvolupament i donar 
resposta a les necessitats d’evolució personal. La seva activitat 
s’ha vist ampliada amb la gestió de l’Hortal del Canal, de-
senvolupant un projecte d’horts urbans. El préstec finança la 
millora en la seguretat de les instal·lacions.

Catalunya: 1.145.781,52 €

ANDRÒMINES EINES 
ASSOLIDES, EI

62.068,32 € 
a 36 mesos

CAT1566 Andròmines Eines Assolides és una empresa d’in-
serció participada, en un 100% per l’associació social Andròmines. 
L’Associació treballa, des de l’any 1993, per una societat més justa 
i equitativa, mitjançant la lluita i denúncia de l’exclusió social i 
l’acolliment de persones en situació d’exclusió sociolaboral a tra-
vés, sobretot, de projectes de reciclatge i mediambientals. El prés-
tec reorganitza l’estructura financera de l’entitat.

CLUB GIMNÀSTIC 
TERRASSA

200.000 € 
a 120 mesos

CAT1570 El Club Gimnàstic Terrassa és una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a l’ensenyament de la gimnàstica artística, 
rítmica i trampolí en totes les seves modalitats i nivells. Dins la 
seva especialitat, és l’entitat de gimnàstica més important de la 
ciutat, com ho acredita el seu nombre d’alumnes, més de 450 nens 
i nenes. El préstec finança la reorganització de l’estructura finan-
cera de l’entitat i inversions en materials nous per a les gimnastes.

REGLA DE 3, SCCL 15.000 € 
a 48 mesos

CAT1581 Des de 1993, Regla de 3 SCCL desenvolupa la seva 
tasca com a empresa de serveis informàtics dins de l’entorn Apple. 
Des de fa 25 anys, la cooperativa ofereix un seguiment de llarg 
recorregut, treballant conjuntament amb els seus clients, des de 
les reparacions dels seus equips, passant pels plans de continuïtat 
i la presa de decisions de qualsevol aspecte de l’entorn Apple. El 
préstec reorganitza l’estructura financera de l’entitat.

ASSOCIACIÓ
GATS

12.000 € 
a 48 mesos

CAT1584 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 i la gestió cultural com a eina d’inclusió social, entre 
molts d’altres. El préstec finança la compra d’un equip de mú-
sica per donar servei a unes 20 activitats festives que es realitzen 
actualment.

MAD SYSTEMS, SCCL 50.000 € 
a 24 mesos

CAT1585 Cooperativa de treball associat creada l’any 1996 
i ubicada a Barcelona. Es tracta d’una organització formada per 
persones sòcies de treball i persones sòcies col·laboradores, espe-
cialitzades en l’àmbit informàtic i d’integració de sistemes, servei 
tècnic i molts altres serveis en entorns IT. El préstec finança un 
contracte d’assistència tècnica i manteniment informàtic.

COP DE TEATRE 
ASSOCIACIÓ CULTURAL          

20.000 € 
a 38 mesos

CAT1586 Cop de Teatre és una companyia teatral fundada el 
2011 amb l’objectiu de dur a terme projectes teatrals de qualitat i 
amb un contingut sovint irreverent, reflexiu i trencador. El préstec 
finança la posada en marxa de la producció de l’espectacle Equus 
i la corresponent gira pel territori català.

ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL     

40.000 € 
a 60 mesos

CAT1599 Entitat ubicada a Girona, dedicada a impulsar i 
promocionar actuacions adreçades a famílies i col·lectius en risc 
d’exclusió social i a l’atenció a infants i joves. El préstec finança 
l’adequació de la cuina i el nou mobiliari del restaurant espai gas-

Préstecs inversió a curt i llarg termini

152 PRÉSTECS CONCEDITS
TOTAL: 8.192.265,52 €

1.408.781,52 €

2n SEMESTRE 2018
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tronòmic “Can Xapes” a Cornellà de Terri (Girona), un espai on 
crear una petita escola d’hostaleria per oferir una oportunitat a 
joves en la seva trajectòria vital, formativa i laboral.

L’OBRADOR DE 
GRAMENET, SCCL

65.000 € 
a 120 mesos

CAT1599 Cooperativa de treball de recent creació que es de-
dica a l’elaboració de pa ecològic. L’obrador estarà obert de cara al 
públic per a la venda directa del pa, a més, la intenció és treballar 
en xarxa amb cooperatives de consum i per a menjadors escolars 
i restaurants ecològics, entre d’altres. El préstec finança la posada 
en marxa d’un forn de pa artesà ubicat a la localitat de Santa Co-
loma de Gramenet (Barcelona).

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
EL ROURE, SCCL     

143.000 € 
a 120 mesos

CAT1600 L’escola El Roure va iniciar la seva trajectòria el 
2001 en una finca rústica de l’Alt Penedès (Barcelona). La seva 
activitat és l’educació en un projecte de comunitat educativa amb 
molta implicació de les famílies i molta relació amb l’entorn na-
tural i social. El préstec finança l’activitat educativa de l’entitat i 
l’espai on es desenvolupa.

DATUM, SCCL 10.000 € 
a 24 mesos

CAT1605 Cooperativa de treball ubicada a Mataró que es va 
crear l’any 1995. Ofereix solucions en tecnologies de la informació 
al món de l’empresa. Proposen una gestió integral de la infraes-
tructura i dels sistemes tecnològics i assessorament i acompanya-
ment en sistemes d’informació. El préstec finança la compra d’un 
vehicle per tal d’atendre els serveis que ofereix la cooperativa.

BARABARA EDUCACIÓ, 
SCCL

30.000 € 
a 72 mesos

CAT1606 Cooperativa de treball associat, d’iniciativa social 
i sense ànim de lucre que neix l’any 2014 i que té per objectiu 
contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves i les dones més 
grans de 45 anys a l’atur i apoderar les persones a través del desen-
volupament professional. El préstec finança l’adequació de l’espai 
que ocuparan al BiciHub de Can Picó, gestionat per la cooperativa 
Biciclot, SCCL, sòcia de serveis de Coop57.

CLUB VOLEI VILANOVA 14.000 € 
a 48 mesos

CAT1607 El club, ubicat a Vilanova i la Geltrú, neix l’any 
2014 després d’un procés de fragmentació d’un club esportiu mul-
tidisciplinari, que existia anteriorment. Des de llavors, la pràctica 
del voleibol al municipi ha crescut exponencialment, i ha estat 
necessària una millora dels espais per a la pràctica d’aquest esport. 
El préstec finança, precisament, l’adequació de l’espai i les instal-
lacions del club per a la pràctica del voleibol.

MISSATGERS TRÈVOL 
SCCL

30.000 € 
a 48 mesos

CAT1612 Trèvol, cooperativa de treball fundada l’any 1984, 
ofereix serveis de missatgeria ecològica, sobretot a través de l’ús de 
la bicicleta, i serveis de neteja tenint en compte l’ús de productes 
biodegradables i oferint a les persones treballadores oportunitats 
i unes condicions dignes de feina en un sector molt precaritzat. 
El préstec finança la reestructuració del servei de missatgeria-
paqueteria i l’increment de l’activitat de neteja, amb la finalitat de 
consolidar la cooperativa.

ASSOCIACIÓ ALBA 43.713,20 € 
a 48 mesos

CAT1614 Entitat nascuda el 1987 i ubicada a Terrassa. El seu 
objectiu se centra en l’ajuda a les persones drogodependents, mit-

jançant la creació de dispositius professionalitzats per a la preven-
ció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones que 
presenten problemes derivats del consum de drogues. El préstec 
reorganitza l’estructura financera de l’entitat.

POL·lEN EDICIONS, SCCL 15.000 € 
a 36 mesos

CAT1619 Editorial independent en forma de cooperativa de 
treball ubicada a Barcelona i especialitzades en l’ecoedició de lli-
bres de pensament crític. Amb els llibres editats, es vol contribuir 
a la difusió d’idees crítiques i a l’extensió del coneixement en àm-
bits com les ciències socials crítiques, escrites des dels feminismes, 
l’anticapitalisme i l’ecologisme. El préstec finança la programació 
de l’Espai Contrabandos i la publicació de 10 títols durant el curs 
2018-2019.

METROMUSTER, SCCL 20.000 € 
a 72 mesos

CAT1620 Metromuster és una productora independent que 
porta experimentant amb l’art, la comunicació i la política des de 
l’any 2010 i promociona una cultura audiovisual emancipadora. 
El préstec finança les obres d’adequació del local “La Comunal”, 
un nou espai de treball intercooperatiu que acollirà un total de 9 
cooperatives, ubicat a una antiga nau industrial del barri de Sants 
de Barcelona.

CIEMEN 80.000 € 
a 48 mesos

CAT1621 El CIEMEN és una entitat de la societat civil ca-
talana que treballa per donar a conèixer i promoure la realitat 
nacional catalana al món, per difondre el coneixement dels pobles 
i nacions sense estat, i per defensar-ne els seus drets col·lectius. El 
préstec reorganitza l’estructura financera de l’entitat.

BAOBAB, CENTRE EDUCATIU 
i SANITARI, SCCLP

44.000 € 
a 84 mesos

CAT1622 Baobab, cooperativa de treball ubicada a Sant Celo-
ni, neix el setembre de 2013 de la mà d’un equip de professionals 
del món de la salut i l’educació per tal de poder oferir una atenció 
integral, especialitzada i de qualitat a infants, adolescents i adults. 
S’ofereixen serveis de fisioteràpia pediàtrica, logopèdia, neurop-
sicologia, optometria i teràpia visual, pedagogia i psicologia. El 
préstec finança la posada en marxa d’un nou local de l’entitat.

KOP DE MÀ BAR, SCCL 252.000 € 
a 120 mesos

CAT1631 Kop de mà és un bar cooperatiu del barri de Sants. 
El projecte s’inicia l’any 2013 com un espai de trobada, on les 
treballadores s’organitzen de forma col·lectiva i horitzontal, ba-
sant-se en el suport mutu. El préstec finança la rehabilitació i ade-
quació de l’espai-local on s’ubicarà una activitat de restauració i 
sala de festes anomenada “Deskomunal”.

Madrid 75.000 €

 VEGANA VALLEKANA S. 
COOP. MAD

75.000 € 
a 84 mesos

MAD82 La Vegana Vallekana és un restaurant vegà, anties-
pecista i feminista, ubicat a Vallecas (Madrid) i de recent creació. 
Ofereix menjar casolà elaborat amb ingredients vegans, agroecolò-
gics i de proximitat, tant per menjar un menú com per triar algun 
plat de la seva carta. L’oferta la completen cerveses artesanals, així 
com sucs i batuts naturals d’elaboració pròpia. El préstec finança 
la posada en funcionament del restaurant.

2n SEMESTRE 2018

préstecs
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2n SEMESTRE 2018

Endossament de factures 357.000 €
[Catalunya] TOTAL: 357.000 € 
 ❚ CAT1574 XOBBCooperativa 12.000 € Millora accessibilitat auditiva Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1582 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES 60.000 € Inserció socio-laboral DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1587 COOPGROS, SCCL 85.000 € Cultura popular Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, Ajuntament de Sabadell
 ❚ CAT1593 BAT A BAT 200.000 € Producció audiovisual CCMA

10 Préstecs de capitalització 48.360 €
[Aragón] TOTAL: 31.360 € 
 ❚ Planea Soluciones, Soc. Coop. 1 préstec 2 persones sòcies 2.000 € 2 anys
 ❚ Ortal y tal, Soc. Coop. 1 préstec 2 persones sòcies 4.800 € 2 anys
 ❚ Desmontando a la Pili, Soc. Coop. 1 préstec 3 persones sòcies 2.160 € 2 anys
 ❚ Pestalozzi, Soc. Coop. 1 préstec 2 persones sòcies 12.000 € 2 anys
 ❚ Amanar en Red, Soc. Coop. 1 préstec 3 persones sòcies 10.400 € 2 anys

[Catalunya] TOTAL: 17.000 € 
 ❚ Actua, SCCL 4 préstecs 4 persones sòcies 12.000 € 3-5 anys
 ❚ Cos 1 préstec 1 persona sòcia 5.000 € 5 anys

Pòlisses de crèdit
A data de 31 de desembre de 2018, Coop57 tenia vigents un total de 93 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies 
de serveis, per un saldo disposat global de 2.644.153,64 euros i un saldo global disponible de 5.313.456,38 euros 

Quantitats disposades
 a 31 de desembre de 

2018

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 2n semestre de 2018 52
Saldo disposat de les noves pòlisses a 31 de desembre de 2018 1.679.521,92 €
Saldo disponible de las noves pòlisses a 31 de desembre de 2018 3.060.800,00 €

Nº Total de Pòlisses vigents a 31 de desembre de 2018 93
Saldo disposat TOTAL a 31 de desembre de 2018 2.644.153,64 €
Saldo disponible TOTAL a 31 de desembre de 2018 5.313.456,38 €

Préstecs d’habitatge i adquisició de locals

Andalucía 180.000 €

LA ZARZA, S. COOP. AND. 180.000 € 
a 180 mesos

AND118 La Zarza és una cooperativa de treball que neix 
a partir de l’associació Huertoliva, a Morón de la Frontera 
(Sevilla). El préstec finança la compra de finca i de terreny 
per al cultiu d’olivera, que suposa la consolidació del pro-
jecte. L’activitat de la cooperativa és la premsa d’oliva per a 
l’elaboració d’oli d’oliva de qualitat, amb un preu just per 
als proveïdors.

Catalunya 300.000 €

ASSOCIACIÓ CENTRE 
MORAL D’ARENYS DE MUNT

300.000 € 
a 120 mesos

CAT-H09 El Centre Moral d’Arenys de Munt és una asso-
ciació cultural, sense ànim de lucre, fundada el 1913, que 
promou l’educació integral dels infants i joves i col·labora 
en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu de 
les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats 
cíviques i socials, culturals, humanístiques, assistencials, 
esportives i recreatives. El préstec finança la rehabilitació 
integral de l’edifici.

Euskal Herria 200.000 €

PITXILORE AISIALDI 
ELKARTEA

200.000 € 
a 144 mesos

EH-H02 Entitat hereva d’una iniciativa de joves voluntà-
ries que es va iniciar el 1974, anomenada Euskal Udalekuak 
(campaments en euskara), com a oferta de temps lliure i 
per fomentar la transmissió de l’euskara. Pitxilore porta a 
càrrec aquests campaments a la casa de colònies d’Abaigar 
des de l’any 2001. El préstec finança l’adequació d’una de 
les finques on s’hi acullen campaments per adaptar-la les 
normatives vigents de seguretat i accessibilitat.

680.000 €

préstecs
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subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 113.000 € 
 ❚ AND120 ECOTONO S.COOP.AND 20.000,00 € Conservació ecosistemes fluvials Consej. de Med.Amb. y Ordenación del Territ., Junta de And.
 ❚ AND121 Asociación NOESSO (NO ESTAS SOLO) 44.000,00 € Orientació professional i inserció laboral Consej. de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de And.
 ❚ AND122 MILHOJAS, Servicios Editoriales, S.COP.AND 9.000,00 € Gestió documental Instituto de Cultura y de las Artes, Ayuntamiento de Sevilla.
 ❚ AND123 Asociación “AVANCE” 40.000,00 € Orientació professional i inserció laboral Consej. de Empleo, Empresa y Comercio, Junta de And.

[Aragón] TOTAL: 7.000 € 
 ❚ ARA130 Asociación ASDECOBA 7.000,00 € Projecte de guarderia Junta de Castilla y León

[Catalunya] TOTAL: 2.288.260 € 
 ❚ CAT1560 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 10.000,00 € Circuits curts de comercialització agroecològica Varis
 ❚ CAT1563 L'OLIVERA, SCCL 27.500,00 € Producció ecològica de vi LEADER 2017
 ❚ CAT1564 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CAT. (FAGIC) 115.000,00 € Inclusió social i igualtat de tracte del poble gitano DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1565 L'OLIVERA, SCCL 200.500,00 € Can Calopa - Inserció Social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1567 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 7.500,00 € Veus Gitanes Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1568 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000,00 € Atenció a discapacitats intel·lectual Varis
 ❚ CAT1569 XARXA DE CONSUM SOLIDARI 25.000,00 € Cultura de pau ACCD, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1571 CERVESA CAPFOGUER, SCCL 5.000,00 € Restauració cooperativa Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 ❚ CAT1572 TOT RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA 30.000,00 € Intervenció social i comunitària Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1573 ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE MÚSICA 115.000,00 € 25e aniversari i educació musical Varis
 ❚ CAT1575 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 12.000,00 € Foment del dret a la informació Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1576 ASSOCIACIÓ GENERA 42.000,00 € Prostitució des d’una perspectiva de drets Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1577 ASSOCIACIÓ ADEFFA 27.000,00 € Conservació de la biodiversitat Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1578 RECURSOS D’ANIMACIO INTERCULTURAL RAI 14.000,00 € Associacionisme juvenil DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1579 ASSOCIACIÓ AMISI 10.500,00 € Mediació per a interns dels Centres Penitenciaris DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1580 IDARIA, empresa d’inserció, sccl 40.000,00 € Inserció socio-laboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1583 FUNDACIÓ PERE CLOSA 80.000,00 € Formació i Promoció dels Gitanos a Catalunya DP d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1589 OBSERVATORI DESC 60.000,00 € Dret a l’habitatge i a l’energia Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1590 ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 4.860,00 € Festival Protesta Institut Català de les Empreses, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1591 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 50.000,00 € Acolliment i atenció a refugiats Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1592 L’ESGUARD, SCCL 15.000,00 € Casals d'estiu per a infants Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1594 ASSOCIACIÓ ALBA 50.000,00 € Acollida Immediata per a Drogodependents Agència de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1595 L'OLIVERA, SCCL 39.000,00 € Investigació en impacte mediambiental Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
 ❚ CAT1596 ASSOCIACIÓ AMISI 12.250,00 € Mediació per a interns dels Centres Penitenciaris DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1597 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 55.000,00 € Desenvolupament local, econòmic i social Ajuntament del Prat del Llobregat
 ❚ CAT1598 FORMACIÓ i TREBALL 50.000,00 € Inserció laboral SOC, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1601 IDARIA, empresa d’inserció, sccl 30.000,00 € Inserció socio-laboral Singulars 2018, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1602 HUACAL, ONG de Solidaritat amb El Salvador 23.450,00 € Solidaritat internacional Varis, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1603 Associació Moviment d’Esplai del Vallès 86.000,00 € Intervenció social DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1604 FUNDACIÓ CRAM 67.000,00 € Conservació de la biodiversitat Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1608 MENSAKAS, SCCL 30.000,00 € Impuls socioeconòmic Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1609 ASSOCIACIÓ HABITATS 15.000,00 € Conservació ecosistemes fluvials Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1610 ASSOCIACIÓ DE DONES CINEASTES 11.700,00 € Igualtat d'oportunitats Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 ❚ CAT1611 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CAT. (FAGIC) 135.000,00 € Inclusió social i igualtat de tracte del poble gitano. Varis
 ❚ CAT1613 ASSOCIACIÓ ADEFFA 35.000,00 € Conservació de la biodiversitat Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1615 ASSOCIACIÓ RURBANS 9.000,00 € Desenvolupament rural i sostenibilitat territorial DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1616 ASSOCIACIÓ PRAT PASTA 6.000,00 € Promoció de projectes d'economia social Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1617 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 9.000,00 € Inserció laboral juvenil SOC, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1618 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 36.000,00 € Salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida Varis
 ❚ CAT1623 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 13.000,00 € Memòria popular de dones en l'àmbit rural Varis, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1624 PASSAR VIA, empresa d'inserció 11.200,00 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1626 FUNDACIÓN INTERMEDIA 200.000,00 € Inserció laboral DG d’Eco.Social, Tercer Sector, les Coop. i l’autoempresa, Gencat.
 ❚ CAT1627 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 7.000,00 € Intervenció comunitària DP de Presidència, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1628 ASSOCIACIÓ AMIC 136.800,00 € Premsa local DP de Presidència, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1629 FUNDACIÓ FUTUR 150.000,00 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1630 FUTUR JUST, empresa d’Inserció 110.000,00 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1632 FORESTERRA, SCCL, empresa d'inserció 30.000,00 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.

[Galiza] TOTAL: 22.300 € 
 ❚ GZ56 MILHULLOA S.Coop.Galega 8.800,00 € Foment de la biodiversitat Consellaria de Medio Rural, Xunta de Galicia
 ❚ GZ57 NUMAX S.Coop.Galega 13.500,00 € Cultura i audiovisuals Deputación de A Coruña 

[Madrid] TOTAL: 59.7640 € 
 ❚ MAD79 EL CURRO D T 22.100,00 € Arts escèniques Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Comunidad de Madrid
 ❚ MAD80 REAS MADRID 28.000,00 € Fomento de l’ocupació Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Com. de Madrid.
 ❚ MAD81 COOPERAMA UNION DE COOP MADRILEÑAS DE TRABAJO 9.664,00 € Fomento de l’ocupació Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Com. de Madrid.

[Pais Valencià] TOTAL: 147.000 € 
 ❚ PV17 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 50.000,00 € Formació Escola de Mar Institut Valencià de la Joventut, Generalitat de Valencia
 ❚ PV18 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 97.000,00 € Suport a joves en situació de dependència DG de Servicios Sociales y Personas en situación de 

Dependencia, Gen, de Valencia

2n SEMESTRE 2018
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DADES INTERESSANTS
Distribució al territori segons el nombre 
d’entitats sòcies (A 31 DE DESEMBRE DE 2018)

Distribució al territori segons el nombre de socis 
i sòcies col·laboradores (A 31 DE DESEMBRE DE 2018)

881

4.198

 Més de 100 entitats

 Entre 50 i 100 entitats

 Entre 25 i 50 entitats

 Entre 10 i 25 entitats

 Entre 5 i 10 entitats

 Menys de 5 entitats

 Més de 2000 socis/es

 Entre 500 i 2000 socis/es

 Entre 250 i 500 socis/es 

 Entre 100 i 250 socis/es

 Entre 50 i 100 socis/es

 Entre 25 i 50 socis/es

 Entre 10 i 25 socis/es

 Menys de 10 socis/es

Nombre total de sòcies de serveis

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

75
57
16

570
29
39
84
11

272
454
57

2.604
121
146
440
104

dades
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fons propis 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602

Fons de garantia de préstecs 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463

Aportacions socis/es col·laboradors/es 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833

TOTAL 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - - - 2.391.000 1.180.000

Pòlisses de crèdit/circulant  167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094

Avançament de finançament  5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494

Préstecs participatius i de capitalització - 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 318.360

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010

Gestió de títols participatius 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000

SALDO VIU PRÉSTECS 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271
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“S’ha de ser radical amb les pràctiques,

no amb les paraules”

Ramon Pascual
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