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COOP57, una realitat que il·lusiona
“El pas d’un nivell d’organització a un altre va acompanyat d’un canvi de lògica”
(RENÉ PASSET)
COOP57 ha acomplert ja sis anys d’existència. Cal dir-ho amb veu ben alta i amb un orgull legítim,
perquè és l’única realitat al nostre entorn que ha tancat efectivament el cercle aportació de recursos de
l’economia social i de l’estalvi popular ➔ autogestió de les aportacions ➔ inversió en projectes d’economia
social ➔ retorn al sector d’origen amb liquiditat. Els únics que ho hem fet a partir d’un sistema organitzatiu
rigorós, radicalment alternatiu i no bancari. D’un sistema, tot sigui dit, que a hores d’ara, ha aprovat el
finançament de 43 projectes, per un import total de 740.000 Euros (123.000.000 ptes). I això sense
renunciar a l’objectiu legítim de percebre uns rendiments justos pels nostres estalvis.
Seguint el principi del dret al crèdit de tota proposta emprenedora socialment viable, i assumint que aquest
dret s’ha de fer efectiu a un cost equiparable al que suporten les macroempreses i especuladors financers
al mercat bancari –és a dir, més o menys l’interès preferencial del diner–, hem generat una realitat que
ha portat, directament o indirecta a la creació o manteniment de 1.000 llocs de treball estables, en
projectes que han primat la innovació (Sodepau, associació que desenvolupa el comerç just), el respecte
al medi ambient (Innova, cooperativa dedicada a la implantació de sistemes de gestió ambiental basada
en energies renovables), l’autoocupació col·lectiva de gent jove (Ex-Libris, cooperativa dedicada als serveis
editorials creada per exestudiants de la UAB davant la necessitat de fer-se un lloc en el món laboral i la
convicció que es pot treballar de forma autogestionada) i en àmbits de compromís social i d’economia
social (Associació Els Tres Turons, dedicada a la integració de persones amb greus problemes de salut
mental). I tot això s’està fent de manera que l’estructura –mínima i horitzontal- no creï un aparell que
es retroalimenti, on les assemblees són realment els àmbits de debat i presa de decisió sobirana i, tot
això, procurant dotar-nos d’un “know how” tècnic que ens allunyi de voluntarismes i que ha estat objecte
de seguiment i estudi a nivell nacional i europeu. Per això COOP57 segueix aquí, generant beneficis
pel seu projecte, pels aportants de fons i amb una taxa d’impagats igual a zero.

ccoop 57

El pla estratègic 2001-2004 aprovat a la darrera Assemblea del 15 de maig, aposta per una acceleració
del procés de creixement en recursos i en inversions. Però una cosa és certa: la cultura de COOP57
és la que fem tots nosaltres cada dia, no la dissenyada per determinats gurús a laboratoris allunyats de
tota realitat. Per això, cada dia que passa se sedimenta i s’enriqueix aquesta cultura nostra, que és la
de l’auto-aprenentatge. Aquest dia a dia, aquesta tensió permanent en el què fem i, sobretot, en el com
ho fem, ha fet que tinguem tots entre les mans quelcom de molt ric, que s’ha desenvolupat i crec
sincerament que es desenvoluparà fent possible de veritat donar resposta al repte fonamental de no deixar
en mans d’interessos aliens la gestió i destí dels nostres recursos econòmics.

SCCL

Josep Maria Vilaseca
President de COOP57
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Noves entitats sòcies
Habitualment, comunicarem els nous socis de cada mes. En aquest primer número, però, esmentem totes
les altes que hi ha hagut enguany des del gener, tant pel que fa a socis com a adherits i adherides.

Associació Els Tres Turons

La Plana SCCL

Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)

Aportació: Obligatòria 150.000 ptes / 901,52 Euros)
Voluntària 1.500.000 ptes / 9.015,18 Euros
La Cooperativa La Plana va néixer com un somni de
vivència l’any 1986, arrelat en una masia del segle XVIII,
propietat de la Fundació Esico (Estudi i Cooperació). La casa
és a l’extrem oest d’una finca, envoltada de camps conreats
ecològicament i bosc de pins, roures i alzines (150 hectàrees),
a 600 metres d’altitud; que pertany al municipi de Sta.
Maria d’Oló, comarca del Bages, a 80 Km de Barcelona.
Ens dóna la benvinguda una ermita romànica del segle XI,
l’ermita de la Santa Creu. La Plana es dedica, com a Centre
d’Acollida, a acollir grups amb interessos molt diversos que
venen a desenvolupar les seves activitats i persones que
desitgen descansar o treballar individualment

L’any 1985 al Districte d’HortaGuinardó de Barcelona responent a una necessitat
d’assistència en salut mental
des d’una vessant comunitària
i com a alternativa als grans
centres psiquiàtrics es constituí
com entitat sense ànim de
lucre.
Els objectius de Els Tres Turons són atendre les persones amb dificultats greus de
salut mental, dinamitzant al màxim l’autodeterminació
personal i la inserció en l’entorn comunitari, desenvolupant
la rehabilitació psicosocial i la inserció social i laboral com
a pràctica contra les tendències a l’exclusió social. Entre
les activitats de l’entitat: Centre de Dia (Servei de Rehabilitació psicosocial i comunitari), Serveis de Formació Ocupacional, Servei ITINERE de valoració, orientació i suport a la
inserció laboral, Acció de Motivació per a persones amb la
PIRMI (renda mínima d’inserció), ENTINTAT arts gràfiques
(empresa d’economia social d’inserció laboral), Projecte de
domiciliació de la compra als mercats d’Horta i el Carmel.
L’Associació Els Tres Turons compta amb diferents equips
tècnics (21 treballadors) per a la realització dels diferents
projectes i un pressupost d’entorn els 100.000.000 de ptes.

El seu objectiu principal és esdevenir un focus generador
de cultura, un espai despertador, d’investigació, de retrobament personal i social, de treball, de relació, fent de pont
entre el món urbà i el món rural. Temes relacionats amb la
salut, l’art, la filosofia, la psicologia, les relacions humanes,
el medi ambient són afins als nostres propòsits. La Plana
és un lloc on les persones viuen i conviuen, està obert a
iniciatives que puguin contribuir o resoldre necessitats
socials per a assolir entre tots un millor futur i sempre oberts
a la diversitat de pensaments… Espai social, lloc per a
l’experiència, pluralitat d’actes i creacions.

Robafaves SCCL
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)

L’1 d’abril del 1975, a Mataró, la llibreria Cap Gros i la
Llibreria Unió de Cooperadors es fusionaven per crear la
llibreria Robafaves dedicada a la promoció del llibre i la
lectura. Entre les activitats de l’entitat hi consten la venda
de llibres, discos, vídeos, cd-rom, animació a la lectura,
disseny de mobles per llibreria o presentacions de llibres.
Actualment està configurada per 33 persones.
butlletí informatiu
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Associació Barnamil
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
Neix el 1997 com a projecte de la Plataforma PBEE, APERCA
i BARNAGEL. El juny de 1999 es crea l’Associació Barnamil
com a associació de 2on nivell formada per APERCA i cinc
entitats de la PBEE: FAVB, CEPA, DEPANA, Acció Ecologista
i Trèvol. Els objectius de l’entitat són la sensibilització de
la població sobre la necessitat d’implicar-se en els problemes
mediambientals, fent difusió de les possibilitats de l’energia
solar a la ciutat. Barnamil ofereix un servei d’informació
gratuït als ciutadans interessats en instal·lar energia solar
(permisos, subvencions, pressupostos... Barnamil du a
terme la seva acció amb dos tècnics i una Junta formada
per les entitats membres.

SURT, Associació de Dones
per a la Reinserció Laboral
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
SURT, Associació de Dones per a la Reinserció Laboral
neix el 1993 com una iniciativa d’un grup de dones, professionals de diversos camps, que provenien de l’ampla i
diversa xarxa de grups i associacions que configuren el
moviment feminista de Barcelona.
L’objectiu de l’associació és recolzar a les dones en el seu
procés d’incorporació al món laboral, especialment a aquells
col·lectius més dèbils que, degut al context social i cultural,
es troben amb majors dificultats i, en molts casos, en
situacions d’exclusió social i laboral.

Consell de la Joventut de Barcelona
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
El Consell es crea el 20 de gener del 1980 amb l’objectiu
de promoure l’associacionisme juvenil a Barcelona. El
Consell és una xarxa interassociativa que actua com un
espai de trobada, coordinació i representació de les principals
entitats juvenils de Barcelona. Un total de 58 associacions
i 10 federacions que, a la vegada, engloben més de 200
entitats hi participen. En el marc del Consell es treballa
per promoure l’associacionisme, fomentant el debat i les
accions conjuntes entre les diverses entitats juvenils de la
ciutat.
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Món. Les accions principals se centren en la importació,
la distribució i la sensibilització entorn l’activitat del comerç
just. Es gestionen, a més, fons solidaris i bons per al
prefinançament de grups i cooperatives productores al
Tercer Món.

Entorn SCCL
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
És una iniciativa social i empresarial i és per això que té la
forma jurídica de cooperativa mixta de consumidors i usuaris
i de treball associat. Entorn neix de la voluntat d’articular
la vessant professional per part d’Esplais Catalans (ESPLAC),
associació d’àmbit català que agrupa 95 centres d’esplai
amb 1200 monitors així mateix 10 Casal de Joves amb 100
animadors de diverses poblacions del país.
Entorn SCCL és una cooperativa dedicada al món de
l’educació en el lleure. El projecte d’Entorn va sorgir amb
un ideal i uns objectius molt clars, fer un servei a la societat
que en aquell moment tenia una manca de serveis culturals
i socioeducatius, tant dins dels esplais com dins els escoles
o en altres associacions o entitats similars. Entorn es proposa
ajudar a créixer, en tota la seva plenitud els infants i
adolescents i joves, estudiant-ne les necessitats i coordinant
l’acció de centres educatius en el lleure. Potenciar la formació
d’educadors i educadores, publicar i promoure la publicació
de materials especialitzats i ajudar en la sensibilització
social sobre la importància del temps lliure.

Ecotècnia SCCL
Aportació: Obligatòria 150.000 ptes / 901,52 Euros
Voluntària 1.850.000 ptes / 11.118,72 Euros
Fons perdut 500.000 ptes /3.005,06 Euros
La Cooperativa Ecotècnia, fundada el 1981, desenvolupant
tecnologia pròpia va instal·lar el 1984 el primer aerogenerador
connectat a la xarxa a l’Estat espanyol. En els seus 20 anys
d’existència ha muntat prop de 600 aerogeneradors que
proporcionen energia neta i renovable a més de 750.000
persones. Però Ecotècnia s. coop. també és present a
l’electrificació de nuclis aïllats amb energies solar i eòlica,
havent realitzat instal·lacions a hospitals, tallers, residències
i escoles a Àfrica i Llatinoamèrica. A través de les seves
fàbriques a Galícia, Navarra, Castella-Lleó i parcs eòlics a
tot l’estat proporciona treball a més de 200 persones. Des
del 1999 forma part del Grup Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC), com una manera de consolidar el seu
pla d’expansió empresarial, sent la primera cooperativa del
sector industrial no basca que s’incorpora al grup.

ccoop 57
Alternativa 3 SCCL

Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)

El 1992, a Castelló, set persones decideixen la creació de la
cooperativa a partir de fons propis i la capitalització de l’atur.

SCCL

Els objectius de l’entitat són practicar, estendre i difondre
els principis del comerç just com a eina pel desenvolupament de comunitats rurals i altres d’interès social al Tercer
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La Paleta SCCL
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
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Col·lectiu Autònom de
Treballadors de la Sanitat de Catalunya
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)

Cooperativa creada el 1985
a Mataró dedicada a tot tipus de treball relacionat amb
el món de la construcció.
Actualment, té 4 socis i la
plantilla de treballadors varia
en funció de la demanda.

Creat el 12 de març del 1988 l’àmbit de treball del col·lectiu
és el sindical. Les activitats, per tant, es desenvolupen en
l’espai d’acció sociopolítica a través dels seus afiliats.

L’Olivera SCCL
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)

Desenvolupament Comunitari
Aportació: Obligatòria (150.000 ptes / 901,52 Euros)
L’associació es constitueix a Sant Feliu de Llobregat l’1 de
febrer del 1993, en primer grau i partir de la idea inicial de
quatre socis fundadors. Els objectius de l’entitat són la
promoció i realització d’activitats d’investigació, sensibilització
i formació en el marc de les ciències socials, benestar social,
participació i cooperació al desenvolupament.

A partit d’un col·lectiu de persones preocupades per la
inserció de persones amb disminució psíquica, l’any 1976
es constituí com a cooperativa de Treball Associat. Els
objectius de l’entitat són el conreu de terres o altres explotacions agràries, la transformació dels productes del camp
i la seva comercialització. Realitzar activitats de promoció
personal i integració social a favor de persones amb deficiències psíquiques. Les activitats de l’entitat se centren
en l’elaboració de vins de qualitat i olives verdes i serveis
socials a favors de persones amb disminucions psíquiques.

Les activitats se centren en el desenvolupament de programes
territorials per a la integració d’immigrants que atorga
l’IMSERSO i el Departament de Benestar Social. Col·labora
en la realització d’estudis i programes en l’àmbit dels Serveis
Socials i Participació Ciutadana per a diversos ajuntaments,
i desenvolupa cursos de formació que promou el Departament
de Treball.

Nous adherits i adherides
• Teresa Navarro Hernández
• Alexandra Esteban
• Daniel Gómez-Olivé
• Lluís Planas i Herrero
• Martí Abril i Ollé
• Sandra Zahonero Retuerta
• Antoni Palacín Feixa
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Préstecs concedits des de gener del 2001

SCCL
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PR 33 Col·lectiu Ronda

Quantia: 10.217,21 Euros / 1.700.000 ptes

Termini: 4 anys i 9 mesos
La quantitat aportada fa referència a una sol·licitud per ampliar el Préstec que COOP57 concedí a
aquesta cooperativa el darrer trimestre del 2000 per tal de donar suport financer al projecte de modernització
del material informàtic i de tecnologia de comunicació.

PR 35 Arç Cooperativa

Quantia: 21.003,11 Euros / 3.494.623 ptes

Termini: 1 any
L'operació consisteix en descomptar una sèrie de pagarés que la cooperativa té, donat que en alguns dels
clients importants els ofereix la possibilitat de finançar el pagament de les seves assegurances.

PR 36 Ex-Libris

Quantia: 2.705, 56 Euros / 450.168 ptes

Termini: 3 anys
Ex-Libris és una cooperativa formada per exestudiants de la UAB. La necessitat de fer-se un lloc en el
món laboral i la convicció que es pot treballar de forma autogestionada la van fer néixer ara fa tres anys.
L’activitat d’Ex-Libris se centra en la preimpressió de llibres, catàlegs, revistes i altres materials d’edició.
El projecte finançat a aquesta cooperativa jove consisteix en ampliació i millora del material informàtic
per a la seva tasca d’edició.

PR 37 Grup Full

Quantia: 30.050, 61 Euros / 5.000.000 ptes

Termini: 9 mesos
Es tracta d’una cooperativa de treball associat que es dedica a la venda de llibres directament en la seva
botiga o a les escoles. Necessitaven un suport financer per a fer front a l’espai temporal variable entre
el moment de la compra i el de la venda i per això van sol·licitar els serveis financers de COOP57.
En base al criteri de manteniment de llocs de treball se li concedí el préstec.

PR 38 Clic Traç

Quantia: 3.776,51 Euros / 628.358 ptes

Termini: 2 anys
El préstec concedit a aquesta cooperativa mataronina dedicada
al disseny gràfic fa referència a una inversió en material
informàtic per tal de poder absorbir l’augment de les demandes.

co

PR 40 Desenvolupament comunitari Quantia: 42.070,85 Euros / 7.000.000 ptes
Termini: 6 mesos
La concessió del préstec fa referència a tres dels set Plans Comarcals Territorials que l’Associació està
desenvolupant per encàrrec del Departament de Benestar Social amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya de l’any 2001: Vallès Oriental, Garraf i baix Camp. Aquests plans donen continuïtat
a les accions efectuades per Desenvolupament Comunitari en el marc dels Plans Comarcals de l’any 2000
o anteriors. L’objectiu d’aquests projectes és promoure polítiques integradores pels immigrants
establerts a Catalunya i dur a terme accions i programes pel desenvolupament personal i social dels
immigrants en els diferents territoris.
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Quantia: 42.070,85 Euros / 7.000.000 ptes

Termini: 5 anys
L’emblemàtica llibreria mataronina està plenament abocada al projecte Robafaves Jove pel qual han
sol·licitat el finançament a COOP57. Robafaves Jove (0-16 anys) és una botiga de llibres i altres
productes culturals, que vol atendre la demanda creixent de pares, mestres i educadors que volen
acompanyar als més petits pels camins de la lectura, de la música, del cinema, del joc en cd-rom, de la
plàstica, etc... L'espai, situat en un edifici del patrimoni arquitectònic de la ciutat, d’uns 300 m2 que
disposa d'una cafeteria, d'una sala de pintures, on s'expliquen contes, de la sala de les columnes, per a
seminaris i altres activitats, i d'un pati amb brollador i tarongers.

PR. 42 Innova SCCL

Quantia: 18.030,36 Euros / 3.000.000 ptes

Termini: 6 mesos
Innova és una cooperativa de serveis ambientals
fundada l’any 1997 dedicada a la realització de
projectes i instal·lacions d’energies renovables i a
l’elaboració d’estudis i campanyes en el camp del
medi ambient i la sostenibilitat. La plantilla d’Innova
està consituida per 15 joves professionals altament
qualificats en medi ambient i enginyeria, més un
ampli ventall de col·laboradors puntuals, formats en
el paradigma de la sostenibilitat i familiaritzats amb
la realització de projectes des la concepció fins a la
seva execució final. En els seus 4 anys de funcionament, Innova ha realitzat més de tres-cents projectes per a empreses, particulars i administracions
públiques, consolidant la seva presència en el sector de l’energia solar i la gestió mediambiental, estant
acreditada com empresa col·laboradora de IDAE i del Departament de Medi Ambient. Enguany Innova ha
posat en marxa un programa pilot d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a xarxa,
consistent en la instal·lació de centrals solars per a la producció d’electricitat en teulades d’edificis
aprofitant directament la radiació del sol. Per a finançar la implementació d’aquest projecte Innova sol·licità
els serveis financers de COOP57.

PR. 43 Associació Els Tres Turons Quantia: 42.070,85 Euros / 7.000.000 ptes
Termini: 6 anys
Aquesta associació, els objectius de la qual són
atendre les persones amb dificultats greus de salut
mental, va presentar un projecte consistent en
habilitar els 3 locals contigus llogats a l’Institut
Municipal de l’Habitatge (Barcelona) i situats en la
confluència els carrers Murtra i Fasthenrat com a
seu social de l’Associació, el Centre de Dia en
Salut Mental d’Horta Guinardó, i el nou Centre
de Dia Prelaboral en Salut Mental d’HortaGuinardó. Els Locals tenen una superfície total de
535.24 m2 i actualment estan sense acabats ni
instal·lacions fetes i per tant requereixen una
adequació total.
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Condicions per a rebre un préstec
Recordeu que totes les entitats sòcies poden rebre un préstec. Per a sol·licitar-lo cal omplir el full de
sol·licitud, aportar la documentació que requereix la Comissió Tècnica i fer-ho arribar a COOP57
Serveis Financers Ètics i Solidaris:

1. SOL·LICITUD DE SERVEIS FINANCERS A COOP57
Nom del sol·licitant:
Càrrec:
Nom de l’entitat que representa:
NIF:
Data constitució:
Número de socis:
Data d’ingrés a COOP57:
Quantia sol·licitada:
Termini de devolució:
Condicions de devolució i forma de finançament:
Breu descripció del projecte a finançar (carta annexada).

Localitat:
Tipus d’operació:

2. DOCUMENTACIÓ PER A LA COMISSIÓ TÈCNICA
q
q
q
q
q
q
q
q

Pressupost de la inversió.
Memòria detallada de la proposta concreta a finançar.
Impost de Societats i comptes anuals dels darrers 3 anys. Estats provisionals de l’exercici.
Declaracions de IVA, 347 i IRPF d’un any endarrera.
TC dels darrers tres mesos.
Situació d’endeutament i estat actual.
Relació de fiadors indicant l’adreça i NIF (avals) o garanties que s’aporten.
Altres.

3. CALENDARI

c
serve
butlletí informatiu
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El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de cada mes. El tercer dijous de cada mes es
reuneix la Comissió Tècnica i el darrer dijous de cada mes el Consell Rector aprova o desaprova les
sol·licituds presentades en base a l’Informe de la Comissió Tècnica.

I ELS RECURSOS DE COOP57 PER ALS PRÉSTECS, D'ON VÉNEN?
Són les entitats sòcies i els adherits i adherides que dipositen els seus estalvis per tal de poder finançar
els projectes. Les aportacions d'entitats i d'adherides i adherits estan remunerades, actualment, al 4%.
Així doncs, quantes més aportacions rebem més sol·licituds podrem atendre i més estarem contribuint
a desenvolupar un instrument de finançament alternatiu ètic i solidari de i per a l'economia social.
Nom de l'entitat sòcia/adherit/adherida:
Telèfon:
Fax:
Codi Postal:
Població:

NIF:
Adreça:
E-mail:

q Desitjo contribuir a COOP57 amb els meus recursos

fent una aportació voluntària per valor de:

Ptes / Euros

7

reflexió

coop 57

socis

préstecs

accions

debat

notícies

xifres

Accions de COOP57

SCCL
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• Assemblea Cooperatives de Treball de Catalunya
Vam ser presents a l’Assemblea de la Federació de Cooperatives de Treball on s’explicità el suport de la
Federació al desenvolupament de COOP57.

• Jornades Enfront la Globalització Neoliberal
del neoliberalisme. Reflexió i alternatives
En Josep Ma Vilaseca, President de COOP57, va participar en aquestes
jornades organitzades per l’Associació Ètica i Societat i convocades per
més d’una cinquantena d’organitzacions socials. A l’acte hi assistiren
entre 80 i 100 persones.
Josep Ma. Vilaseca compartí taula amb Jaume Botey, Rosa Cañadell, Aliou
Diao, Francesc Domingo i Gabriela Serra. Els temes que tractaren són:
Immigració, FSM-Porto Alegre, MST, Moviment Okupa, Experiències a
Llatinoamèrica i, evidentment, el finançament ètic i solidari.

• Contraconferència Banc Mundial
Na Meritxell Molinos, Secretaria Tècnica
de COOP57, va participar en el Taller “Democratització de
l’Economia” organitzat en el marc de la Campanya Contra el Banc
Mundial, el dissabte 23 de juny al matí. Davant d’una cinquantena
d’assistents Meritxell Molinos explicà el projecte de COOP57 com
a instrument de finançament alternatiu ètic i solidari compartint taula
amb Laura Albareda, representant a l’associació FETS i Jordi Via,
representant la Federació de Cooperatives de Treball.

• Expansión
El diari d’informació econòmica es feia ressò el darrer 25 de maig
de l’aprovació del Pla Estratègic aprovat per COOP57 en una
entrevista a Roger Sunyer, Coordinador de COOP57.

• Ràdio Estel
El darrer 26 de juny Roger Sunyer fou entrevistat al programa Nit
d’Estels que s’emet cada dia a les 22:00 de la nit.

Espai de debat de finançament ètic i solidari
Aquest és un espai obert de debat on podeu fer arribar les vostres propostes,
comentaris o suggeriments. Simplement, cal fer arribar els vostres articles (amb
un espai màxim de 20 línies) a:
Bulletí Informatiu
COOP57 Serveis Financers Ètics i Solidaris
coop57@comalter.net
butlletí informatiu

01 juliol 2001

8

reflexió

coop 57
SCCL

serveis financers ètics i solidaris

socis

préstecs

accions

debat

notícies

xifres

Notícies d’arreu
Es presenta l’Observatori dels fons
d’inversió ètics, ecològics i solidaris a
Espanya
El CEPES (Centre d'Estudis Persona, Empresa i
Societat), un centre d'estudis vinculat a ESADE
presentà l’"Observatori dels fons d'inversió
ètics, ecològics i solidaris a Espanya". En la
Taula Rodona dedicada a “l’estat actual de la
investigació ètica de les empreses a Espanya”,
hi intervingueren Carlos Losada, director general
d'ESADE, Josep M. Lozano, director del Centre
d'Estudis Persona, Empresa i Societat (CEPES)
d'ESADE, Laura Albareda, responsable de
l'elaboració de l'Observatori, Ramón García, president de la Comissió Ètica del Fons Ètic de Morgan
Stanley i director de Gestió Interna d'Intermón
Oxfam, Ramón Pueyo, responsable d'investigació
de la Fundació Ecologia i Desenvolupament, Sustainable Investment Research International (SIRI)
i Pau Vidal, responsable d'Investigació Ètica. La
publicació conté una mostra de diferents fons
d’inversió solidaris i que introdueixen certs criteris
per a seleccionar la cartera d’inversions. Per a
qualsevol informació podeu consultar a
COOP57.

c
serve
butlletí informatiu

01 juliol 2001
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Dades d’actualitat

coop 57

(a 10 juliol del 2001)

SCCL

Segons el Pla Estratègic
PREVISIÓ 31-12-2001

serveis financers ètics i solidaris

FONS PROPIS

JULIOL 2001
Euros

Pessetes

44.259,32
116.786,48
94.024,12
204.375,70
24.546,66
483.992,28

7.364.132
19.431.635
15.644.298
34.005.256
4.084.220
80.529.541

3.005
Aportacions a Fons perdut
Subvencions a l'explotació
218
Número actual de socis
Aportació mitjana nous socis 2001 2.450
Aportació mitjana socis
3.039
Número actual d'adherits i adherides
Aportació mitjana adherits i adherides 1.332,34

500.000
36.335
53
407.692
505.581
73
221.683

Aportacions Obligatòries socis
Aportacions Voluntàries socis
Aportacions Adherits i adherides
Compte en participació
Fons, reserves i resultat 2000
Recursos propis totals

PRÉSTECS

c

JULIOL 2001

Pessetes

Pessetes

56.998
9.483.661
231.396 38.501.073
95.170 15.834.962
204.376 34.005.256
26.098
4.342.362
614.037 102.167.314

-2.119.529
-19.069.438
-190.664
0
-258.142
-21.637.773

7.350.000
650.000
68
520.000
520.000

-6.850.000
-613.665
-15
-112.308
-14.419

44.174
3.907
3.125
3.125

PREVISIÓ 31-12-2001

Préstecs concedits 2001
9
Valor total concessió préstecs 2001 211.995,9 35.273.149 102.245,64
Préstecs actius
23
Valor total préstecs actius
449.679, 356 74.820.356
Import total capital pendent
325.193,71 54.107.680
Préstecs cancel·lats
20
Valor total préstecs concedits
736.173,72 122.489.001

DESVIACIÓ

17.012.243

18.260.906

Composició dels fons propis
1 Aport. Obligatòries
socis

2 Aport. Voluntàries
socis

1

5

2

4
3

serve

Euros

DESVIACIÓ

3 Aport. Adherits i
adherides

4 Compte en

participació

5 Fons, reserves i
resultat 2000

10
butlletí informatiu
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