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El 21 de febrer, Assemblea!
Benvolguts socis i adherits i adherides, com cada any, celebrarem
l’Assemblea Extraordinària aquest primer trimestre. Concretament, el
dijous 21 de febrer a les 18:00. El lloc, com la darrera assemblea, serà
la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, al Passeig
de Gràcia, núm. 6, 2n 2a, de Barcelona. Ben aviat rebreu la convocatòria
per correu amb l’ordre del dia corresponent. Us hi esperem a tots i a
totes, i recordeu que COOP57 és un projecte de tots els socis i adherits/des,
de manera que la vostra participació és un element essencial per a la
consolidació del projecte.

Nova Comissió Tècnica
El darrer Consell Rector de COOP57 va aprovar un
seguit de normes reguladores en desenvolupament
del Reglament de la Comissió Tècnica. Les novetats
principals que aporten aquestes normes és
incorporar persones a la Comissió encarregades de
fer la valoració social dels projectes. Concretament,
tal i com estableix l’article 3 dedicat a Nomenament
i composició:

“Les decisions s’han de prendre per majoria dels
analistes financers, previ informe favorable unànim
dels valoradors ètics”.

“El Comitè Tècnic es composa de sis membres amb
les següents funcions: tres membres són analistes
financers, tres membres són valoradors ètics.
Els analistes financers estudien la proposta des del
punt de vista econòmic-financer i de garanties, així
com les condicions específiques de devolució de
l’operació proposada.

Valoració financera
• Sr. Manel Tell
• Sr. Antoni Durich
• Sr. Ricard Franch

Els valoradors ètics estudien la proposta des del
punt de vista de l’interès social del projecte, aplicant
a tal efecte els mòduls objectius que es determinin”.

A banda d’aprovar les normes reguladores, el Consell
Rector aprovà noves incorporacions. Així, la Comissió
Tècnica actual queda configurada per les següents
persones:
Valoració social
• Sra. Laura Albareda
• Sr. Josep Portolès
• Sra. Laia Manté

D’aquesta manera, causen baixa de la Comissió
l’Helena Garcia i la Rosa Ma. Oliva a qui agraïm la
seva dedicació i les emplacem a seguir col·laborant
en el projecte de COOP57 tant bé com ho han fet
fins ara.

A més, l’article 5 referit a “Presa de decisions”
evidencia que tot projecte ha de tenir una bona
valoració social:
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Noves entitats sòcies

SCCL

Des del juliol fins el desembre del 2001:

serveis financers ètics i solidaris

Barcelona Guide Bureau SCCL
Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Barcelona Guide Bureau és una
cooperativa dedicada a l’oferta
de serveis de guia per la ciutat
de Barcelona i per diversos
racons de Catalunya. Els seus serveis
s’especialitzen en: visites generals o temàtiques
amb el seu propi autocar o vehicle, benvinguda a
l'aeroport, port, etc. i transfer a l’hotel, amb un
breu recorregut d'orientació per la ciutat, visites
individuals, amb la família o els amics, per a
conèixer allò que més li interessi. També disposa
de personal especialitzat en la recepció i
assistència de Creuers, Congressos, Convencions,
Incentius. La cooperativa també ofereix pre i post
tours, hospitality-desks, coordinadors, intèrprets,
passejades guiades pel Barri Gòtic, tots els
dissabtes i diumenges de l'any, visites comentades
a qualsevol museu o lloc d'interès i tot amb idiomes
de tot el món (català, alemany, àrab, coreà, txec,
xinès mandarí, francès, grec, hebreu, danès,
holandès, hongarès, italià, anglès, japonès, suec,
polonès, portuguès, romanès, rus i ucranià).

encaminades a la concepció d’una economia al
servei de les persones i no a l’inrevés, com per
exemple, COOP57 Serveis Financers Ètics i
Solidaris.

Artijoc SCCL

Gestió de béns i serveis per a la cultura,
el lleure i l’ensenyament
Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

El projecte d’Artijoc, cooperativa
establerta a Teià (Maresme), se
centra en la dinamització de l’art
i la interculturalitat. Amb les seves
activitats pretén acostar l’art a
tothom, ajudant a perdre-li la por desxifrant el
seu missatge. Les actuals empreses de
dinamització sociocultural s’han especialitzat en
medi ambient i en lleure, però han descuidat l’art
i la interculturalitat. Aquest buit és el que pretén
ocupar la tasca d’Artijoc.

Cydònia. Consum Ecobiològic
Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Cydònia és una cooperativa de consum ecològic
i responsable ubicada al barri del Clot de Barcelona.
Cydònia és una entitat socioeconòmica sense ànim
de lucre, de propietat col·lectiva, basada en la
cooperació, la confiança mútua i la voluntarietat.
A través de la compra i distribució de productes
alimenticis ecològics per als seus socis, Cydònia
promou la consciència segons la qual el consum
és un vot a favor en contra del sistema. Així,
considera prioritari fer una feina d’aprofundiment
contínua per a promoure un consum responsable,
recolzant l’agricultura i la ramaderia ecològica, el
comerç just, etc.. A més, Cydònia pretén participar
en el desenvolupament d’iniciatives alternatives
butlletí informatiu
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Entre les diferents propostes d’Artijoc hi trobem
la creació d’itineraris temàtics per a les escoles
i instituts, tallers, jornades i festes monogràfiques.
Artijoc estar elaborant un disseny de mobiliari
urbà en què el moble és espai de joc, ens explica
com juguen altres cultures i esdevé obra d’art.
Artijoc treballa tot creant un espai públic de
respostes creatives (espais lúdics de joc adult o
infantil en el què art, comunicació i joc formen
part d’un tot).
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Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

La cooperativa Trèvol neix arran
d’una lluita sindical. Uns
missatgers són acomiadats d’on
treballaven per una situació de
falsa contractació. Aleshores van
crear una nova empresa l’any
1984, que s’anomena Trèvol. El funcionament de
la cooperativa és de participació igualitària i
democràtica. Les decisions es prenen en Assemblea General.
L’any 1992 són pioners en tot
l’estat espanyol esdevenint la
primera empresa de missatgeria
que ofereix els seus serveis, a
Barcelona, en bicicleta: els
famosos “eco-missatgers”.
Disset anys d’experiència els
avalen en el sector de missatgeria, encara que, a més, ofereixen altres activitats com
Trèvol Neteja, utilitzant productes ecològics, biodegradables i no agressius en tots
els seus serveis.
Per a més informació es pot consultar la seva
web: http://www.trevol.com

Formatec. Formació i Estudis. SCCL
Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Formatec neix, el 1994,
com a societat cooperativa de treball amb
un equip humà pluridisciplinar, per a contribuir
–aportant-hi solucions- a la problemàtica de la
formació i del medi ambient. Té la diversitat
professional, qualificació i experiència per tal de
garantir la màxima especialització i qualitat dels
seus serveis. Els objectius de la cooperativa se
centren en procurar o organitzar activitats docents
en el camp de la fomació permanent, contínua i
pscicopedagògica i laboral.
Dur a terme activitats d’assessorament
butlletí informatiu
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mediambiental, de qualitat, de recursos humans
i d’organització total per a l’empresa. Els objectius
de la cooperativa es desenvolupen a través
d’activitats de formació professional ocupacional,
formació de reciclatge i qualificació professional,
formació tècnica mediambiental i consultoria
mediambiental.

Qualitat Promocions SCCL

Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)
Suport econòmic (5.108, 60 E / 850.000 ptes)

Qualitat Promocions SCCL
va néixer arran d’una
iniciativa d’un grup de
persones vinculades al
cooperativisme de treball
associat català, preocupades per la problemàtica
de l’accés a un habitatge, especialment per a les
persones joves. Especialitzada en la promoció
d’habitatges, l’empresa es caracteritza per la
voluntat i el caràcter innovador.
Qualitat Promocions té
signat un conveni de
col·laboració amb la
cooperativa de consumidors i usuaris Qualitat
Consum SCCL, que té per
objectiu proporcionar als
seus socis, entre d’altres
serveis, un habitatge en
funció del seu número
d’antiguitat. La seva
finalitat és oferir a aquests consumidors un
habitatge en condicions de qualitat i preu
competitives, que respongui a les seves
possibilitats econòmiques i a les seves necessitats
familiars per tal de millorar la seva qualitat de
vida.
Per a més informació:
http://www.qualitat.es/promocions
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Associació Futur Sostenible

A.P.T.S.H.D

L’Associació Futur Sostenible es crea, l’any 1999,
com a plataforma que aplega diverses entitats
dedicades al sector de les energies renovables i
el desenvolupament local. L’objecte fonamental
de l’entitat és dur a terme la reconversió de l’Antiga
Fàbrica del Gas, situada al barri de la Barceloneta
de Barcelona, amb l’objectiu de crear un centre
destinat al desenvolupament d’activitats
relacionades amb el medi ambient i convertir-lo
en un model d’edifici sostenible per a la ciutat.
L’edifici, a banda de ser la seu social de les
diverses entitats que conformen Futur Sostenible,
es planteja com un espai de visites per a escoles
i grups que vulguin conèixer de prop un edifici
rehabilitat totalment des d’una perspectiva de
sostenibilitat.

Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Asociación de Padres Trabajadores de
SEAT con Hijos Disminuídos
L’APTSHD és una associació que treballa amb
reinserció de persones amb disminució.
Com activitats té un centre especial de treball,
centre ocupacional i fa activitats d’inserció en el
món laboral. Actualment disposa de 72 treballadors
amb discapacitats, 48 professionals i 10 persones
amb contractes d'inserció.

Delta. Col·lectiu de Professionals de
Desenvolupament Infantil SCCL

Aportació: Obligatòria (901.518 E / 150.000 ptes)

Cooperativa amb seu a Viladecans creada el 1998.
És una entitat sense ànim de lucre i té com a
objectiu social el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç) que dóna
cobertura a les necessitats en el camp de l’atenció
precoç a la població infantil de 0 a 4/5 anys, que
presentin algun transtorn en el seu desenvolupament , dels municipis de Begués, Castelldefels, Gavà i Viladecans de la zona corresponent
al Baix Llobregat Sud.
Aquesta tasca assistencial incideix simultàniament
sobre els àmbits sanitari, educatiu i social i va
dirigida als nens i al seu entorn familiar i social.

Nous adherits i adherides
• Noemí Masana

• Severo Díaz

• Ma. José Sobaler

• Joan Miquel Alegret

• Pilar Massana

• Immaculada Sala

• Jaume Botey

• Rosa Jané

• Julio Alvarez

• Cristina Costa

• Manfred Burkhart

butlletí informatiu
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Préstecs concedits des de juliol del 2001
PR 39 Associació SURT

Quantia: 18.030,36 E

Termini: 5 anys

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.
La concessió del préstec fa referència a la necessitat de cobrir una tensió de tresoreria generada pel retard
en el cobrament de subvencions ja atorgades destinades a implementar projectes territorials d’integració
d’immigrants.

PR 44 COM-COM sccl

Quantia: 12.020,24 E

Termini: 2 anys

COMCOM és un Gabinet de Comunicació. Les seves tasques són diverses:
assessorament sobre necessitats comunicatives, sobre mitjans i suports; disseny
de continguts i disseny gràfic; redacció; edició; correcció; gestió de la publicació
i de l’elaboració. Com a cooperativa dedicada a detectar les necessitats d’informació
i comunicació en diversos casos, COMCOM edita en qualsevol suport i format,
de la revista al CDRom passant pel llibre, la pàgina Web i el vídeo. Les publicacions
de COMCOM es dirigeixen sobretot a entitats i associacions cíviques. Amb tot,
també s’ha elaborat material divers per a empreses amb ànim
de lucre. Territorialment, COMCOM no s’ha definit cap àmbit
d’actuació i actualment té publicacions al seu càrrec d’àmbit
intern, organitzatiu, local nacional i estatal. També s’ha fet
càrrec de publicacions de caire internacional.
El préstec concedit fa referència a l’inici d’una nova activitat
consistent en l’edició d’una revista gratuïta multicultural que
s’anomena “bcn oberta” i que té per finalitat servir de
comunicació entre immigrants autòctons així com entre els
diversos col·lectius d’immigrants. La revista, de periodicitat
mensual, està escrita en 10 idiomes diferents (català, castellà,
anglès, francès, àrab, hindú, urdú, xinès, quítxua i rus). El
finançament de l’activitat es realitza mitjançant la inserció
de publicitat.

butlletí informatiu
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Termini: 5 anys

SCCL

serveis financers ètics i solidaris

HECOTEX és una cooperativa ja consolidada formada l’any
1982 fruit d’una crisi empresarial i dedicada a la fabricació
d’elements de cartró per la indústria tèxtil (cons, tubs). El
préstec concedit fa referència al finançament d’una part del
pagament a la Seguretat Social amb motiu d’un accident laboral
d’un soci.

PR 46 ARTIJOC sccl

Quantia: 6.010,12 E

Termini: 2 anys

El projecte d’Artijoc se centra en la dinamització de l’art i la
interculturalitat. Amb les seves activitats pretén acostar l’art a
tothom, ajudant a perdre-li la por desxifrant el seu missatge. Les
actuals empreses de dinamització sociocultural s’han especialitzat
en medi ambient i en lleure, però han descuidat l’art i la
interculturalitat. Aquest buit és el que pretén ocupar la tasca d’Artijoc.
El préstec sol·licitat, amb la finalitat de finançar el normal
funcionament de les seves activitats, substitueix alguns acords amb entitats financeres convencionals
excessivament costosos així com a la voluntat d’Artjoc de col·laborar amb un instrument de finançament
alternatiu coherent amb la seva pròpia activitat com a entitat, com és COOP57 serveis financers ètics i
solidaris.

PR 47 TRÈVOL MISSATGERS Quantia: 30.050,61 E

Termini: 6 anys

Després de diversos anys de romandre en el local del barri del Clot, i davant la
finalització del contracte d’arrendament, a aquesta cooperativa pionera en la missatgeria
ecològica i sostenible a l’estat, se li presentava l’ocasió d’adquirir la seva seu social.
Finançat per entitats financeres convencionals el préstec sol·licitat a COOP57 fa
referència al marge que quedava per finançar.

PR 48 EX-LIBRIS sccl

Quantia: 2.251,39 E Termini: 1 any i 10 mesos

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 pre-impressió 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 d’acord amb la
línia de finançament concedida el març de 1997.

butlletí informatiu
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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:
Localitat:
Número de socis:
Tipus d’operació:
Quantia sol·licitada:

Data de constitució de l’entitat:
Data d’ingrés a COOP57:
Termini de devolució:

Condicions de devolució i forma de finançament:
Breu descripció del projecte a finançar (carta annexada).

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
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.
esborrar dades

desar el formulari

imprimir el formulari

COOP57: Méndez Núñez, 1, pral. 2a - 08003 Barcelona - tel. 93 268 29 49 - a/e: coop57@comalter.net
butlletí informatiu
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Xerrades i presentacions de COOP57

serveis financers ètics i solidaris

• Presentació del llibre “La Banca Ètica: molt més que diners”
Roger Sunyer va presentar els progressos de COOP57 Serveis Financers Ètics
i Solidaris en el darrer any. L’acte, amb una assistència propera a les 100
persones, va servir per a presentar el llibre on es recullen les partipacions
de bancs ètics i socials d’arreu del món i dels instruments de finançament
ètic i solidari que van participar en el Ier Congrés Internacional de Banca
Ètica a Catalunya organitzat per FETS el mes d’octubre de l’any 2000.
A més de COOP57, a l’acte hi participaren Arcadi Oliveres i Joaquim
Sabater (President Honorari i Executiu de FETS respectivament, Oriol
Alsina, Coordinador de FETS, Ramon Garcia (Fondo Etico Fim),
Àngel Font (Director de la Fundació Un Sol Món), Ignasi Boleda
(President d’Oikocredit Catalunya), Joan Garcia Vilaseca (President
de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur) i Anna Mercadé
(Presidenta de Fidem). Per acosneguir el llibre us podeu posar en
contacte amb FETS: tel. 93 412 26 02.

• Jornades sobre
“Banca Etikoa” a Vitòria

• Marató de les Alternatives
a Santa Coloma de Gramenet

Durant dos dies la Plataforma d’ONG d’Euskadi
organitzà unes jornades per tal de debatre sobre
experiències de finançament ètic i solidari.
COOP57, a través de Roger Sunyer, hi assistí. Les
Jornades també comptaren amb la presència de
Francesco Bicciato de la Fondazione Choros de la
Banca Etica italiana així com representants de
diferents iniciatives catalanes (FETS, Oikocredit
Catalunya i Fundació Un Sol Món).

Na Meritxell Molinos, secretaria tècnica de COOP57
Serveis Financers Ètics Solidaris, assistí el dia
15 de desembre a aquesta marató de xerrades
per exposar l’experiència de COOP57 davant de
prop de 20 persones representants de diversos
col·lectius i moviments socials alternatius de
Catalunya.

• Debat a Catalunya Ràdio
El diumenge 4 de
novembre, Roger
Sunyer, Coordinador
de COOP57 va ser
entrevistat en el
programa de Catalunya Radio “Paraules de Vida” on també hi assistiren Francesc
Domingo, de la Fundació Acció Solidària Contra
l’Atur i Laura Albareda, col·laboradora de FETS i
col·laboradora de COOP57.

butlletí informatiu
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• Entrevista per Ràdio Sant Feliu

SCCL

serveis financers ètics i solidaris

Entrevista realitzada, a en
Roger Sunyer, el 7 de novembre
i emesa el diumenge dia 11 per
un equip de periodistes
interessats en difondre el
finançament alternatiu.

• Reportatge a El Triangle

Jornades sobre Banca i Inversions Ètiques

Reportatge aparegut la segona
setmana de desembre on hi
consten breus ressenyes d’entrevistes realitzades
a Oriol Alsina, coordinador de FETS, Manfred
Burkhart, portaveu del Fons Ètic promogut per
Intermón i de Roger Sunyer, per part de COOP57
Seveis Financers Ètics i Solidaris.

• Xerrada a Madrid
Davant de més de cent persones, invitats per la
Unión de Cooperativas de Madrid, en Josep Ma.
Vilaseca, president de COOP57 Serveis Financers
Ètics i Solidaris, va realitzar una conferència sobre
inversions ètiques i alternatives tot fent especial
esment a l’experiència de COOP57.

• Xerrada Molins de Rei
Com a membre de la Junta de FETS, en Roger
Sunyer assistí, en representació de COOP57, a la
xerrada sobre finançament ètic i solidari a Molins
de Rei organitzada en el marc del curs de
Cooperació Internacional. El curs tractà, a banda
d’aquesta xerrada, temes com el
comerç d’armes o el comerç just.

• Jornades sobre
Banca i Inversions Ètiques
El darrer cap de setmana de gener d’enguany es
van celebrar les “Jornades sobre Banca i Inversions
Ètiques: Alternatives per l’Estalvi” al Castell de
Montesquiu i organitzades per La Vola, assessoria
mediambiental de Manlleu, i amb el suport de la
Diputació de Barcelona. A les Jornades hi assistiren
entorn les cinquanta persones.
A la taula de ponències i van intervenir Mercè
Vidal, Directora del Departament de Comptabilitat
i Financers de la Facultat de Ciències Jurídiques
i Econòmiques, que parlà sobre els fons ètics i
solidaris, Arcadi Oliveres, President Honorari de
FETS que parlà sobre la necessitat de canviar
l’actual sistema financer i ordre econòmic mundial.
Les Jornades també comptaren amb la presentació
de diverses iniciatives com Oikocredit Catalunya,
presentat per Ignasi Boleda, el Fondo Etico FIM
presentat per Ramon Garcia, la Fundació Acció
Solidària Contra l’Atur, presentada per Joan Garcia
Vilaseca i, finalment, COOP57 presentat per Roger
Sunyer. També s’exposaren les iniciatives de la
Caixa Manlleu,
per part del seu
secretari general, i, finalment, la Fundació Un Sol Món
de Caixa Catalunya per part
del seu Director
Àngel Font.

Jornades sobre Banca i Inversions Ètiques
butlletí informatiu
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• “Salón de la Iniciativa
Emprendedora” a Càdis

• Seminari La Democràcia Econòmica

Convidats pel Consorcio Pacto Territorial por el
Empleo Bahía de Cádiz, en Roger Sunyer assistí
a aquestes jornades. Compartí la taula amb Raúl
Contreras, gerent de Iuna, una empresa d’inserció
de València i Núria del Río, representant de RUFAS
(Red de Útiles Financieros y Alternativos).

Miquel Miró, membre del Consell de Direcció i del
Consell Rector de COOP57, assistí com a convidat
a una sessió del Seminari Democràcia Econòmica
organitzat per la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, la Fundació Alfons Comín i
Cristianisme i Justícia.

Convenis de col·laboració
• Conveni amb la Federació
de Cooperatives de Treball
D’acord amb el plantejat en el Pla Estratègic 2001-2004
aprovat a l’Assemblea de COOP57 hem establert un
conveni de col·laboració amb la Federació a partir del qual
aquest entitat es consititueix com a entitat de suport de
COOP57 aportant tant suport econòmic com tècnic i de
difusió de COOP57 en l’àmbit de les més de 400
cooperatives federades.

• Conveni amb Qualitat Promocions
Pel qual, Qualitat Promocions SCCL, compartint els valors i principis de COOP57 esdevé entitat col·laboradora.
L’acord s’ha formalitzat mitjançant la firma d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

butlletí informatiu

02 gener 2002

10

reflexió

coop 57
SCCL

serveis financers ètics i solidaris

socis

préstecs

accions

debat

notícies

xifres

Notícies d’arreu
Opcions,
la primera revista de consum crític
Aquest mes de gener hem de celebrar l’aparició
d’Opcions, la primera revista amb informació
pràctica per a un consum crític o consum
responsable que es fa a Catalunya.
Si les inversions ètiques i solidàries plantegen la
pregunta d’on invertim els nostres recursos, tot
proposant alternatives com COOP57 Serveis
Financers Ètics i Solidaris, el terme consum
responsable s’empra cada vegada més – també
amb altres denominacions com consum verd,
consum no-excessiu– com aquella forma
d’entendre el nostre propi consum des de la
consciència de les seves repercussions socials,
econòmiques i ambientals.
Durant molt de temps ha estat habitual veure el
consum com una simple satisfacció de les
necessitats i desitjos: el mercat ens ofereix uns
béns, i nosaltres els adquirim, fixant-nos només
en el preu o la qualitat. Darrerament, però, ens
comencem a fer més preguntes: de quins materials
està fet aquest objecte? Els processos de producció,
com afecten el medi? On es fan? En quines
condicions laborals? A quina empresa dono els
meus diners comprant aquesta marca? Com és
aquesta empresa, d’on és, a qui pertany, quina
personalitat té?

Els dos primers números són gratuïts i només es
distribuiexen entre entitats i xarxes afins. La
continuïtat més enllà del tercer número està
supeditada a una bona acollida per part dels
lectors. Per a més informació es pot contactar a:
Opcions, tel. 93 412 75 94 i correu electrònic:
cric@pangea.org

Fins ara, no hem disposat de cap mitjà que
regularment ens ofereixi informació per poder
respondre aquestes preguntes. La revista Opcions
pretén omplir aquest buit.

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
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FONS PROPIS

GENER 2002
Euros
Ap. Obligatòries socis
54.520,78
Ap. Voluntàries socis
292.446,51
Ap. Adherits i adherides
169.846,55
Capital Social
516.813,84
Compte en participació
178.508,20
Fons, reserves i resultat provisional 2001 12.526,42
707.848,46
Subvencions a l'explotació
0,00
Aportacions a suport econòmic
0,00
Recursos propis
707.848,46
GENER 2002

PRÉSTECS
Projectes finançats 2001
Projectes finançats 2002
Valor total concessió crèdits 2001
Crèdits actius
Valor total crèdits actius
Import total capital pendent
Crèdits cancel·lats
Valor total crèdits concedits

Euros Núm.
15
1
331.324,44
25
556.678,61
341.077,17
24
798.580,42

GENER 2002
Euros Núm.
Número de socis
63
Aportació mitjana nous socis 2001
1.980,10
Aportació mitjana socis
4.626,54
Número d'adherits/des
81
Ap. Adherits/des 2001
142.104,00
Aportació mitjana adherits/des 2001
7.141,16
Aportació mitjana adherits/des
1.296,82
INDICADORS

debat

notícies

Segons Pla Estratègic
2001-2004
DESEMBRE 2002
Euros
124.852,22
578.490,26
232.023,69
935.366,17
204.375,70
41.755,80
1.181.497,67
12.020,24
48.080,97
1.241.598,88
DESEMBRE 2002
Euros

xifres

DIFERÈNCIA
Euros
-71.532,96
-286.043,75
-128.278,35
-485.855,06
-25.867,50
-29.229,38
-473.649,21
-12.020,24
-48.080,97
-533.750,42
DIFERÈNCIA

Núm.

331.324,44
556.678,61
341.077,17

26

798.580,42
DESEMBRE 2002
Euros Núm.
143

DIFERÈNCIA
-80

Composició dels fons propis
5
4

1 Aport. Obligatòries socis
1

2 Aport. Voluntàries socis
2

3

3 Aport. Adherits i adherides
4 Compte en participació
5 Fons, reserves i resultat
2001
12
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