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PedaCOOPgia, una nova secció 
per entendre les particularitats 
de Coop57

Treballem per reforçar les bases 
pel creixement futur

Creixement social sense prece-
dents: tanquem el primer semestre 
de 2013 amb 58 entitats i 362 
persones més

Celebrada la 1a Fira d’Economia 
Social i Solidària a Madrid i a punt 
per celebrar la 2a a Catalunya

Sembrem noves 
llavors

Ser més 
sobiranes i menys 

dependents del 
dictat de les 
grans forces 

L’optimisme és un 
deure i una virtut 

que avui ens ha 
d’acompanyar en 
el nostre dia a dia

És el moment de plantejar-nos si hem d’anar més enllà, de 
caminar lluny. Pot ser interessant explorar noves formes per 
anar vertebrant i estructurant dinàmiques que ens permetin 
fer un pas endavant i treballar la transformació social des de 
la construcció de noves realitats socioeconòmiques en l’àm-

bit local. Seguint els principis d’arrelament territorial i 
de treball de proximitat, Coop57 hauria de fer un pas 
més enllà i afegir, a la seva activitat originaria d’inter-
mediació financera, una aposta per convertir-se, també,  
en una entitat que promogui el desenvolupament local 
treballant i fomentant un triple eix: teixit social, instru-
ment financer i administracions locals.

El teixit social com a motor i protagonista del procés, ja que 
és des d’on neix tot, és on radica la força i la vitalitat dels nous 
projectes, idees i canvis de models de producció i consum. 
Noves formes de treball col·lectiu i de creació de valor social, 
que generin ocupació estable i digne, on es vertebri el teixit 
productiu amb fórmules que fomentin la democràcia econò-
mica, la distribució equitativa de la riquesa i dels excedents i 
l’enfortiment dels llaços comunitaris i de bon veïnatge.

El paper que hauria de jugar Coop57 seria el que ha 
estat sempre: ser una eina al servei de la transfor-
mació social. L’instrument financer com a engra-
natge en la seva funció de canalització de recur-
sos cap a la facilitació financera dels projectes. 
Poder recolzar la viabilitat dels projectes amb 
suport econòmic. Però també anar més enllà 

de ser simplement creditors i aconseguir fomentar i 
ser portador de models inspiradors de desenvolupa-
ment local per a projectes emmarcats en l’economia 
social i solidària que portin implícits els valors de gestió 
democràtica, equitativa, solidària i respectuosa amb les 
persones i el territori.

Sense oblidar que tot parteix de l’organització des de la 
base i de la vertebració del teixit social, seria desitjable 
que les administracions locals se sumessin a aquest procés. 
Hem de poder crear les condicions perquè ens acompanyin. 
I si ho fan, bé, però sinó, també. Perquè sabem que l’èxit de 
models de desenvolupament local són les persones i el seu 
enxarxament en projectes col·lectius. Les administracions lo-

cals poden afavorir  aquest procés com a generadores de con-
fiança i d’acompanyament per al desenvolupament socio-
econòmic dels seus municipis. Poden posar eines i recursos a 
fomentar la promoció econòmica d’aquests projectes, posar 
recursos econòmics i materials a disposició d’aquestes ini-
ciatives, afegir clàusules socials en la contractació pública i 
facilitar solucions als entrebancs amb els que poden topar els 
nous projectes locals. 

En un món globalitzat on l’èxit es compta per milions de 
monedes i de clients, la lògica de la transformació social ens 
convenç, cada cop més, que aquesta és més potent i efectiva 
des del món local i que serà la metàstasi benigne d’aquestes 
iniciatives, arrelades al territori i a les persones, qui propicia-
rà el canvi global.

Per tant, treballem per a la relocalització i redimensió de 
l’economia, dels circuits curts, del coneixement mutu i la 
confiança, de l’enxarxament i dels canvis en la vida quotidia-
na com allò que realment pot fer augmentar la qualitat de 
vida de les persones i revertir les dinàmiques destructives que 
el model econòmic present ens ofereix. Ser més sobiranes i 
menys dependents del dictat de les grans forces extractives 
que des de dalt, en cascada, van deixant caure una pluja àci-

da de dificultats cap a les condicions de 
vida de la majoria.

Ajuntar-nos entre totes per crear 
nous paradigmes que, de retruc, va-
gin esmorteint fins a fer incapaç allò 

que ens tenalla i ofega. Es tracta de gi-
rar-nos, mirar-nos les unes a les altres, 

trobar i generar complicitats i construir, 
construir i construir. Crear noves maneres 

empoderadores de desenvolupament econò-
mic, social i humà. Deixar de ser espectadors 

per passar a ser actors. Actors actius d’un canvi 
social profund que, poc a poc, vagi desviant el 
centre de gravetat dels valors presents fins a po-
sar les persones, la justícia social i el desenvolu-
pament sostenible al centre.

I saber que tot això és possible, des del treball 
constant i conscient. Entenent-ho des de la 
perspectiva més encoratjadora, l’optimisme és 
un deure i una virtut que avui, més que mai, 
ens ha d’acompanyar en el nostre dia a dia. 
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En el remolí del creixement pot ser que es perdi el món de 
vista. En els projectes com Coop57, projectes dinàmics que tre-
ballen per adaptar-se a les noves realitats de manera creativa 
i innovadora però que conviuen en un context on les dinàmi-
ques s’acceleren i on les estructures mentals de l’ortodòxia 
econòmica ens poden jugar males passades, és desitjable atu-
rar-se, fer un petit exercici de memòria conceptual i fer-nos la 
pregunta: per què existeix Coop57?

El moll de l’os de Coop57 es troba a oferir solucions a les 
persones i les entitats sòcies per tal de fomentar i incentivar el 
desenvolupament d’altres models econòmics i de repartiment 

de la riquesa, contraposant-los al model preponderant 
actual. Models empresarials cooperatius que posin la 
persona al centre i s’oblidin del lucre pel lucre, que no 
vol dir renunciar al «bon viure». Models cooperatius que 
busquen la creació de llocs de treball estables, dignes i 
de qualitat. Espais on unir el desenvolupament personal 
i el professional. Coop57 ha de servir per fomentar la 
democràcia econòmica en la seva màxima profunditat, 
desenvolupant models econòmics i socials participatius 
que es vertebrin des de la base i l’horitzontalitat.

Si només ens dediquéssim a créixer i fer-nos grans i no 
recordéssim que Coop57 ha de servir per fer el món una 
mica millor perdríem l’essència i la nostra raó de ser. 
No hem d’oblidar mai que Coop57 és una eina i no una 
finalitat per ella mateixa. És relativament fàcil i altament 
perillós oblidar-se’n.

Per tant, per a Coop57, créixer és només l’eina necessària per 
poder desenvolupar millor la seva pràctica essencial: canalit-
zar finançament des de la societat civil compromesa cap a les 
entitats de Coop57 pertanyents a l’economia social i solidària.

I com es pot dur a terme aquesta tasca? Doncs es necessiten 
dos actors clau. D’una banda, les persones que volen que els 
seus estalvis treballin en aquesta direcció i, de l’altra, les en-
titats que necessiten finançament per desenvolupar els seus 

projectes i que prioritzen altres valors per sobre del lucre. Són 
aquestes últimes les que podran treballar i guiar la societat 
cap a una transformació social en positiu.

Enmig d’aquestes dues voluntats, el paper de Coop57 que ha 
de ser simplement el de facilitador. Coop57 ha de ser l’instru-
ment que ha de generar confiança tant per als estalviadors 
com per als receptors de finançament i ser capaç de recollir el 
desig de dotar de contingut social l’ús de l’estalvi i transfor-
mar-lo en el desig de les entitats sòcies de poder tirar endavant 
els seus projectes. Convertir l’estalvi en «crèdit transformador».

També és bo recordar que, igual que Coop57, els diners també 
són un instrument que, per ell mateix, no és ni bo ni dolent. 
Dependrà de l’ús que en fem, que els diners generin conse-
qüències positives o negatives. Quan l’objectiu és el màxim 
benefici, ens trobem amb rescats financers, retallades, grans 
beneficis per a pocs i socialització de pèrdues per a molts. 
Quan l’objectiu és la transformació social en positiu, ens tro-
bem amb creació d’ocupació a través del cooperativisme, amb 
la lluita contra l’exclusió social de col·lectius vulnerables, 
amb empreses d’inserció sense ànim de lucre, amb el desenvo-
lupament d’iniciatives que centrin la seva activitat en la cura i 
l’atenció a les persones, en la defensa del medi ambient, en el 
foment de l’associacionisme i dels moviments populars, en la 
promoció de la cultura i les arts, i en la pedagogia per un nou 
paradigma que situï les necessitats humanes en l’epicentre de 
l’economia. Els diners, ben utilitzats, poden ser un element 
molt i molt potent de transformació i desenvolupament eco-
nòmic, social i humà.

Des d’aquest plantejament i en el context actual, Coop57 gau-
deix d’un gran creixement, tant pel que fa a la seva base so-
cial, com per l’estalvi recollit i pels préstecs concedits.

L’any 2012, una vuitantena d’entitats i quasi 700 persones es 
van associar a Coop57, la qual cosa va representar un creixe-
ment del 20% i el 40%, respectivament. Pel que fa a les xifres 
econòmiques, l’estalvi recollit va passar de poc més de 10 mi-

Aturem-nos, mirem, rumiem 
i fem-ho bé

No hem d’oblidar mai 
que Coop57 és una 

eina i no una finalitat 
per ella mateixa. És 

relativament fàcil 
i altament perillós 

oblidar-se’n

Coop57 ha de ser 
capaç de convertir 
l’estalvi en «crèdit 

transformador»

A la família de Coop57 cada dia som més, la família creix. Cada cop 
més persones i entitats decideixen associar-s’hi, compartir i cooperar 
per tal de lluitar plegades per un futur millor, per fer les coses d’una 
altra manera i treballar perquè es reverteixin les injustícies presents.

Però si som més a la família, necessitarem fer una casa més gran, i per 
fer una casa més gran, si no volem que s’esfondri al cap de poc temps,  
haurem de reforçar-ne els fonaments, haurem d’afegir-hi mesures per 
a un nou creixement futur i poder donar cabuda a totes les persones i 
les entitats en un espai sòlid i segur.

Les bases per al creixement futur

reflexió
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Coop57 gaudeix d’un 
gran creixement, tant 
pel que fa a la seva 
base social, com per 
l’estalvi recollit i pels 
préstecs concedits

S’estan plantejant 
una sèrie de mesures 
per equilibrar el 
creixement de 
Coop57. Estem 
reforçant les bases 
per al creixement futur

lions d’euros a quasi 16, i el saldo viu de préstecs concedits va 
augmentar una mica més d’un milió d’euros: va passar dels 
8,3 milions d’euros als quasi 9,5 milions d’euros. Traslladat a 
increments percentuals, l’estalvi va créixer un 53% i els prés-
tecs, un 13%.

Amb tot això, és essencial remarcar que el creixement de la 
base social és inqüestionable per al model de Coop57. El pro-
jecte no tindria la personalitat que té ni seria tan fort sense 
una base social àmplia i compromesa. La clau de l’èxit de 
Coop57 és aconseguir que siguin les persones i entitats sòcies 
les que empenyin la cooperativa, formant part d’un projec-
te de construcció col·lectiva i socialitzada. Però si recordem 
el creixement de les magnituds econòmiques (increment del 
53% en estalvi i 13% en préstecs), veurem que és un creixe-
ment desigual.

És imprescindible que, per fer la casa més gran, el creixement 
de totes les parets sigui equilibrat. No podem fer que la paret 
d’un costat de la casa sigui el doble d’alta que la de l’altre 
costat. Estaríem comprometent l’estabilitat i la sostenibilitat 
de l’edifici i, en definitiva, del projecte de Coop57.

Per tant, s’estan plantejant una sèrie de mesures per equili-
brar el creixement de Coop57. Estem reforçant les bases per 
al creixement futur. Un creixement que hem de ser capaços 
de continuar tenint sense relaxar els criteris ètics i socials, la 
transparència, l’autogestió i la proximitat a la base social i tot 
això, evidentment, sense minvar la qualitat del servei prestat.

L’augment dels fons propis (capital format per les aportaci-
ons obligatòries de les entitats sòcies i els excedents que ge-
nera l’activitat de Coop57 que permet afrontar el risc implícit 
en l’activitat financera) s’entén com una pedra angular en 

aquesta sèrie de mesures. S’ha d’aconseguir que el creixe-
ment dels fons propis de Coop57 tingui un ritme sostingut 
i coherent amb el creixement de la cooperativa i, d’aquesta 
manera, es podrà incrementar la quantitat de préstecs con-
cedits sense que això faci disminuir la ràtio de solvència de 
Coop57. Aquesta ràtio ha d’expressar el risc que està assumint 
la cooperativa entre els diners que té prestats i la capacitat de 
fer front a eventuals impagaments o demores. Ja s’han pres 
mesures en aquest sentit els darrers anys, com ara la creació 
del fons solidari de garanties per a préstecs, i s’obrirà un debat 
perquè el compromís dels socis i sòcies col·laboradors ajudi en 
la generació sostenible de fons propis a Coop57.

L’entrada d’estalvi a Coop57, tal com hem comentat, està vi-
vint un ritme alt i, per tant, s’ha plantejat posar un límit, fixat 
pel consell rector, de 15.000 euros, a les noves aportacions dels 
socis i sòcies col·laboradors. Es tracta d’una mesura conjuntu-
ral i limitada en el temps que es pot replantejar en qualsevol 
moment. Això no ha de suposar, en cap cas, limitar l’entrada 
de nous socis i sòcies a la cooperativa.

Tot aquest estalvi recollit genera un excedent de tresore-
ria que ens planteja estudiar diferents mesures. La prime-
ra i més important és potenciar la concessió de préstecs a 
les entitats sòcies de Coop57, ja que és on millor treballa-
ran els recursos econòmics de la cooperativa. En aquest 
sentit, s’ha augmentat el límit de préstec per entitat de 
250.000 euros a 300.000 euros. Però addicionalment 
s’han de valorar altres mesures. D’una banda, diversifi-
car encara més les entitats on tenim dipositada la nostra tre-
soreria augmentant el nombre d’entitats de finances ètiques 
i entitats financeres cooperatives, tant de l’àmbit estatal com 
internacional. També, potenciar l’entrada de capital en enti-
tats sòcies de Coop57 per tal de reforçar les seves necessitats 
financeres i ajudar a l’expansió o consolidació de l’entitat.

Coop57 també ha acordat incorporar-se com a soci d’Oinarri, 
societat de garantia recíproca. L’objectiu d’aquest acord és po-
der ampliar la capacitat de fer préstecs compartint el risc amb 
aquesta entitat. Aquesta possibilitat ens permet concedir prés-
tecs avalats, totalment o parcialment, per Oinarri, ampliant la 
capacitat de préstec de Coop57 sense comprometre la nostra 
ràtio de solvència i sense augmentar el risc assumit.

Tota aquesta bateria de mesures tenen com a únic objec-
tiu consolidar i acompanyar el creixement de Coop57. El 
creixement ha de ser assumible i cohesionat. Les noves 
parets s’han de construir a poc a poc, s’ha de deixar asse-
car el ciment. Per tant, totes les mesures s’han de treba-
llar i aplicar a poc a poc, assimilar-les i integrar-les. I tot, 
per tal de poder continuar desenvolupant més i millor 
la nostra tasca i, així, poder posar cada cop més granets 
de sorra per contribuir a la construcció d’un altre model 
econòmic i, en definitiva, un altre model social.

reflexió
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Creixement social 
sense precedents
La base social de Coop57 mai no havia crescut tant com en els 
primers 6 mesos de 2013.

En aquest primer semestre, s’hi han incorporat 362 nous so-
cis i sòcies col·laboradors i 58 noves entitats. Això ens porta 
a unes mitjanes d’incorporació  de 2 nous socis i sòcies col-
laboradors cada dia i una entitat cada tres dies. Aquest ritme 
tan elevat ens permet arribar a unes xifres globals de 540 en-
titats sòcies de serveis i 2.740 socis col·laboradors.

Gràcies a aquesta massa crítica de persones i entitats podem 
anar teixint una xarxa de foment del cooperativismes, l’asso-
ciacionisme i l’economia social i solidària i enfortir el projecte 
de Coop57, la pedra angular del qual és, precisament, la base 
social.

Grups promotors per a les 
noves seccions territorials
Coop57 comença a caminar a Euskal Herria. Durant aquest 
primer semestre s’ha aprovat la primera entitat sòcia i s’han 
anat consolidant els òrgans propis d’una secció territorial, es-
pecialment pel que fa  al vessant d’avaluació social. Es preveu 
un augment important de l’activitat per a la segona meitat 
d’aquest 2013 amb l’aprovació de noves entitats i la concessió 
dels primers préstecs.

D’altra banda, els grups promotors ja iniciats al País Valencià 
i a Astúries continuen incorporant persones al projecte i es 
van fent passos endavant.

El Coop57 a l’esfera virtual
El passat mes de maig va arrancar un nou servei a disposi-
ció de totes les persones sòcies col·laboradores de Coop57. Es 
tracta d’una oficina virtual que permet una operativitat més 
àgil i còmode, ja que es pot consultar l’estat de les aportaci-
ons, fer-ne de noves, sol·licitar devolucions o qualsevol altra 
consulta o petició.

Per utilitzar l’oficina virtual ho heu de sol·licitar a la 
vostra secció de Coop57. Trobareu informació de com 
utilitzar-la al web www.coop57.coop. 

S’aprova la creació 
de la Fundació Coop57
En l’Assemblea General Ordinària de Coop57 celebrada el 16 
de febrer a Madrid es va aprovar la creació de la Fundació 
Coop57. La Fundació ha de servir per ser una eina en mans 
de Coop57 per tal de reforçar la seva activitat. La Fundació, els 
patrons de la qual seran designats per l’assemblea de socis i 
sòcies i que no mantindrà estructura de gestió pròpia, tindrà 
com a línies principals la difusió, la promoció i la defensa de 
la cultura de l’economia social i solidària, la formació entre 
la ciutadania de tots aquells aspectes relatius a l’economia 
solidària i la concessió d’operacions de suport financer a les 
activitats desenvolupades per entitats de l’economia social i 
solidària sòcies de Coop57.

Va de premis
El passat 15 de març la Junta d’Andalusia, a través de la Secre-
taria General de Consum, va concedir el prestigiós premi «C 
de Consumo» d’Andalusia, com a reconeixement a la tasca de 
Coop57 en l’impuls d’una economia basada en els principis de 
la democràcia, la transparència, la participació, la solidaritat 
i la cooperació.

També, el passat 14 de maig, Coop57 va ser distingit amb el 
premi de la 5a edició del Memorial Francesc Candel en l’àmbit 
social «considerant la gran proposta que ha significat la crea-
ció d’una línia de crèdit cooperatiu per donar suport a inici-
atives socials i culturals que sorgeixen de la societat civil».

Resolt el I Concurs 
d’Emprenedoria Social 
i Cooperativa
El grup promotor al Barcelonès Nord de Coop57 va resoldre 
el I Concurs d’Emprenedoria Social i Cooperativa organitzat 
l’any passat. L’objectiu era incentivar el sorgiment de noves 
cooperatives i projectes d’economia social i solidària.

El guanyador va ser el projecte cooperatiu «Olis Món Verd», 
cooperativa de treball que té com a principal objectiu la dis-
tribució i el reciclatge d’olis en el sector de la restauració a 
Badalona i Santa Coloma. El projecte ha rebut de Coop57 un 
préstec de 15.000 euros per posar en marxa el projecte coope-
ratiu. Per la seva part, el grup promotor local del Baix Llobre-
gat ha començat a caminar durant aquest primer semestre de 
2013 amb un acte de presentació celebrat el passat dijous 7 de 
març  que va tenir lloc a la sala d’actes del Centre de Promoció 
Econòmica de El Prat de Llobregat.

[BREUS] Helena, sempre en el record
El passat mes de maig vam tenir la trista notícia de 
la defunció de l’Helena González Domínguez, sòcia 
de Coop57-Madrid i, entre altres projectes, impulsora 
de la cooperativa Dinamia. La millor de les frases que 
podem usar per recordar-la ens la diu ella mateixa i 
reflecteix la seva visió de la vida: «No digo que haya 
que afrontar la enfermedad con vehemencia, pero sí 
la vida, hacer lo que nos gusta, luchar y rodearnos 
de las personas que más queremos. Parafraseando al 
lema zapatista: seamos unas mujeres luchadoras des-

de la dignidad rebelde».

Fins sempre.

reflexió
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Encetem aquesta secció on anirem explicant algunes de les particularitats de 
Coop57, aquelles característiques que ens fan diferents i que donen valor al nostre 
projecte. Es tracta d’un espai perquè tots els socis i sòcies aneu coneixent, amb detall 
i senzillesa, les particularitats de Coop57.

Els avals personals 
mancomunats
Coop57 és una cooperativa i, per tant, no és un banc. Això que 
pot semblar obvi, sovint s’oblida i és important recordar-ho. 
El fet de ser cooperativa de serveis financers ens aporta capa-
citat i llibertat per decidir certs processos, com per exemple, 
quins avals demanem a les entitats que demanen un préstec 
a Coop57.

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials. 
El nostre sistema de garanties és aquell que anomenem avals 
personals mancomunats. El que es demana a l’entitat que 
sol·licita finançament és que busqui, entre els propis socis i 
l’entorn proper, persones que confien en el projecte per tal que 
assoleixin un compromís personal i individual per respondre 
com a avaladors d’una part del préstec concedit. En el cas que 
l’entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores 
respondrien en el seu nom i només per la part avalada.

En l’ADN del funcionament de Coop57 hi ha inserits una sè-
rie de valors, un dels quals i més important és el principi de 
confian ça. El sistema d’avals mancomunats és un document 
privat que no va a notari i on no es demana informació eco-
nòmica de la persona que avala (nòmines, situació econòmica 
patrimonial...). L’aval personal mancomunat tampoc no com-
porta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. És a 
dir, és només un compromís personal i individual que confia 
en un projecte col·lectiu.

Aquest sistema permet a moltes entitats amb projectes finan-
cerament viables però sense estar capitalitzades amb patri-
moni, poder accedir al finançament. A més a més, ens dóna 
dues informacions. La primera és que estableix unes garanties 
addicionals al retorn del préstec i, per tant, disminueix el risc 
que assumeix Coop57, ajudant a la viabilitat i la pervivència 
del projecte. La segona és que ens demostra i ens dóna infor-
mació sobre el nivell d’enxarxament de l’entitat, és a dir, quin 
nivell de confiança genera el projecte i si té una base social 
sòlida, àmplia i compromesa.

Més enllà de l’aval econòmic, el sistema d’avals personals 
mancomunats és un aval social que, per a Coop57, és tant o 
més important que l’aval financer.

cooperativacoop57

avals

aval personal mancomunat

projecte col·lectiu

base social

aval social

compromís personal
aval financer

?
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUSIA

La secció de Catalunya va tancar el pri-
mer semestre de 2013 amb 359 entitats 
sòcies de serveis i 1.568 socis i sòcies 
col·laboradors.

El creixement d’aquest primer semestre 
ha estat molt gran a la secció de Catalu-
nya, ja que en només 6 mesos s’hi han 
afegit 39 noves entitats i 234 persones 

sòcies col·laboradores, amb un ritme 
de més de 6 entitats i 40 persones cada 
mes.

Això ha fet que tant l’equip tècnic com 
les comissions social i tècnica de la sec-
ció hagin hagut de posar l’engranatge 
a tota màquina per poder fer front, ab-
sorbir i gestionar tot aquest creixement. 

En aquest primer semestre de 2013, 9 noves entitats i 20 noves 
persones s’han sumat a Coop57 Andalusia.

Es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Coop57 An-
dalusia el 2 de febrer de 2013 amb una nombrosa assistència. 
Va tenir lloc a la seu del SAT d’Alcalá de Guadaira (Mercat 
Social La Alacena). A l’Assemblea es van abordar els pressu-
postos, el pla de treball per al 2013, el debat sobre la fundació 
de Coop57 i es van reforçar totes les comissions.

Les línies bàsiques d’aquest pla de treball marcades per 
Coop57 Andalusia se centren a mantenir i potenciar els ser-
veis financers de Coop57 per donar resposta a les necessi-
tats financeres dels socis en un context general de recessió 
econòmica i de restriccions financeres. Per tant, promoure 
els préstecs per finançar inversions i la posada en marxa de 
nous projectes cooperatius i de l’economia social i solidària 
que creïn llocs de treball. També, continuar augmentant els 
fons propis i reforçar les garanties dels préstecs, ser receptius a 
possibles línies de cooperació i col·laboració amb administra-
cions locals per afavorir l’emprenedoria social i cooperativa, 
continuar amb el creixement i l’organització descentralitzada 
en xarxa de Coop57 Andalusia i donar suport a la creació de 
grups promotors a nivell local. Des del punt de vista social 
també es planteja posar esforços en el reforç de les comissions 
i del Consell de Secció i donar més impuls a la implicació i la 
promoció dels socis de Coop57, assumint, també la creació 
d’una comissió de gènere.

COOP57-ARAGÓ
La secció d’Aragó ha tancat el primer semestre de l’any amb 
un total de 44 entitats sòcies i 423 socis i sòcies col·laboradors.

L’any va començar amb força activitat a la secció d’Aragó i 
s’ha caracteritzat durant tot el semestre pel treball intern a 
nivell societari, sense descuidar la presència pública.

Es va llançar un qüestionari a totes les persones sòcies col-
laboradores per sondejar les necessitats no cobertes en ma-
tèria de comunicació i les possibilitats de participació més 
activa d’aquests socis. Una de les mesures més noves i desta-
cades que va aparèixer en aquest qüestionari i en l’assemblea 
posterior fou plantejar la possibilitat que entitats sòcies que, 
només amb el seu entorn pròxim, no puguin aconseguir la 
totalitat d’avaladors mancomunats necessaris per accedir a 
un préstec, poguessin disposar d’un segon cercle d’avaladors 
per cobrir la seva petició de finançament. 
Arran d’aquesta idea discutida en l’Assem-
blea de Secció, s’ha iniciat la creació d’una 
xarxa de possibles avaladors.

S’ha fet un treball intern de coordinació 
i millora amb la celebració de sessions de 
treball conjunta entre el consell de secció 
i les comissions, social i tècnica, tant per 

planificar l’any com per preparar les diverses assemblees que 
s’han anat realitzant.

De cara als socis i sòcies de la secció, s’ha iniciat una activitat 
que consta de trobades formatives periòdiques amb l’objectiu 
de facilitar el debat al voltant de temes d’actualitat i, així, aug-
mentar el coneixement sobre aspectes cooperatius i de funcio-
nament del mateix Coop57. També, com cada mes de juny, 
es varen celebrar les Jornades d’Economia Social i Solidària 
que van acabar amb la celebració de la Fira del Mercat Social 
a Aragó, en la qual Coop57 va estar present amb un estand.

37 entitats sòcies de serveis
171 persones sòcies col·laboradores

44 entitats sòcies de serveis
423 persones sòcies col·laboradores

359 entitats sòcies de serveis
1.568 persones sòcies col·laboradores

seccions
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COOP57-GALIZA
Al final del primer semestre de 2013, la secció territorial de 
Galícia comptava amb un total de 29 entitats sòcies de serveis 
i 131 socis i sòcies col·laboradors.

Durant aquest primer semestre s’ha treballat el pla de treball 
de 2013 de la secció territorial, on s’estan centrant esforços 
en la necessitat de continuar madurant i implementant es-
tratègies que afavoreixin la participació dels socis i sòcies col-
laboradors i la vertebració territorial en l’àmbit local a través 
de grups de suport i difusió de Coop57. També es destaca la 
importància de continuar enfortint els processos d’intercoo-
peració amb altres iniciatives de finances ètiques i xarxes de 
l’economia solidària a Galícia.

A l’Assemblea de Secció del mes de juny, es van aprovar la 
memòria social i els comptes anuals de 2012, i es va comu-
nicar que l’informe d’auditoria externa d’aquests és a dispo-
sició dels socis i sòcies. També es va disposar d’un espai per 
treballar els documents reguladors de la Fundació Coop57, 

especialment pel que fa a la composició del patronat, on es 
posà èmfasis en que tingui una representació territorial cor-
responent a la realitat de Coop57. En aquesta Assemblea de 
Secció també es va parlar dels reptes del creixement futur de 
Coop57 i de la incorporació com a socis a Oinarri. 

COOP57-MADRID
Durant aquest primer semestre de 2013, cinc noves entitats i 
41 socis i sòcies col·laboradors s’han afegit a la secció terri-
torial de Coop57.

El Consell de Secció s’ha reunit un cop al mes per tractar els 
diferents temes que afecten l’activitat de la cooperativa, els 
seus socis i sòcies i els diferents projectes en marxa.

Als mesos de febrer i juny van tenir lloc les Assemblees de 
Secció. A més a més, el mes de febrer passat es va realitzar 
l’Assemblea Estatal de Coop57 a Madrid, i al mes de juny el 
Consell Rector Estatal també es va reunir a Madrid.

La Comissió Social ha treballat el qüestionari social i les en-
trevistes per a l’admissió de noves entitats sòcies, el seguiment 
d’entitats i els criteris d’admissió d’autònoms. El treball de la 
Comissió Tècnica es va centrar a crear un espai de formació 
sobre els mètodes per avaluar i fer el seguiment de revisió 
establerts per alguns préstecs.

Altres espais de participació actius aquest semestre van ser la 
comissió de comunicació, coordinant i desenvolupant les dife-
rents tasques de difusió i comunicació de Coop57 a Madrid i la 
creació d’un grup de treball per a la captació de noves entitats.

Al mes de març la seu de Coop57 Madrid es va mudar a la nova 
seu de Dinamia, on a més comparteix el local amb altres socis 
de Coop57 Madrid com Agresta i Transformado.

Durant aquest semestre també s’ha realitzat una enquesta no 
vinculant a persones sòcies col·laboradores. La finalitat de 
les enquestes era recollir l’opinió de les persones sòcies sobre 
alguns aspectes, com ara la fluctuació de les remuneracions 
al capital i el cost dels préstecs, sobre els avals demanats, el 
grau de satisfacció amb Coop57, noves propostes, etc. Hi van 
participar 78 persones sòcies col·laboradores, a qui s’agraeix 
la seva participació i les seves observacions.

A principis de juny es va celebrar la 1a Feria de Economía So-
lidaria de Madrid on Coop57 hi va participar amb un estand.

29 entitats sòcies de serveis
131 persones sòcies col·laboradores

60 entitats sòcies de serveis
353 persones sòcies col·laboradores

Des del consell de secció es dóna molt de valor a la feina que 
han fet les dues comissions. Es valora molt positivament que 
ens puguem continuar enxarxant i fent de la base social de 
Coop57 Catalunya una autèntica xarxa que compta amb so-
cis i sòcies a totes les comarques de Catalunya. Un veritable 
abast territorial i l’extensió d’una xarxa cada cop més potent 
de persones i entitats que treballen pel desenvolupament de 
l’economia social i solidària.

Es van celebrar dues Assemblees de Secció, al mes de gener 
i al mes de juny, amb l’assistència de més 100 socis i sòcies 

col·laboradors i una setantena d’entitats en cada una de les 
dues trobades. Aquestes assemblees van servir per compartir 
i avançar en els debats en els quals es troba immers Coop57, 
des de la riquesa que dóna la diversitat d’opinions i des del 
convenciment que tots remem en la mateixa direcció. seccions
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 COOP57 Aragó aposta pel mercat social
Aquest va ser el quart any que, des de REAS-Aragón, s’ha im-
pulsat la celebració de la Feria de Mercado Social, un espai 
per ajuntar les entitats d’economia social i solidària d’Aragó.

L’objectiu principal de la fira és el de fer visible una altra manera 
de fer economia englobant sectors diversos com el productiu, els 
serveis, la comercialització, el consum o el financer, a través de 
models empresarials i projectes socials que basen la seva viabilitat 
en una rendibilitat integral (econòmica, social i ambiental). 

Coop57 Aragó va ser present a la fira ja que forma part del 
grup d’entitats que, juntament amb REAS-Aragón, estan 
impulsant la creació del Mercat Social d’Aragó, mitjançant 
processos participatius, de manera que s’impliquin, des del 
principi, el major nombre possible d’entitats i persones que 
aposten per l’economia social i solidària i el consum respon-
sable al nostre territori, aportant propostes concretes per a la 
seva posada en marxa.

[El racó de l’economia 
social i solidària]

 Ensenya el cor, fes 
balanç social!
Ja ha començat la 6a edició de la Campanya Balanç Social 
2012, impulsada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

El balanç social és una eina d’autoavaluació per mesurar les 
aportacions a la societat fetes per una organització al llarg 
d’un exercici. Avalua el grau de democràcia, igualtat, compro-
mís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat 
professional de l’entitat.

El balanç social té una doble dimensió, interna i externa. In-
terna perquè permet a l’entitat que el duu a terme fer una 
reflexió sobre ella mateixa valorant i fent aflorar indicadors 
complementaris als econòmics, i externa, perquè permet do-
nar visibilitat a l’economia social i solidària com a sector de-
mostrant la seva aportació positiva a la societat.

A més a més, el balanç social es presenta com una eina per 
millorar la transparència i la confiança, com una eina que 
fomenta la construcció de mercat social i, en definitiva, com 
una eina de transformació socioempresarial.

Per a Coop57, aquesta eina pot ser de gran utilitat per fer el se-
guiment de les entitats sòcies de la cooperativa i us animem a 
elaborar el balanç social i enfortir l’economia social i solidària.

Pots consultar més informació a: www.bsxes.org 
www.ensenyaelcor.org/

 1a Feria de Economía Solidaria de Madrid
Els passats 1 i 2 de juny es va celebrar a Madrid la 1a Feria 
de Economía Solidaria. Aquesta primera edició va ser un gran 
èxit amb 131 empreses i organitzacions socials presents, dues 
exposicions muntades i 3 activitats simultànies gairebé per-
manentment, incloses 4 activitats per infants durant el cap de 
setmana. L’espai Matadero-Madrid es va omplir de persones 
curioses, passejants, consumidors responsables, observadors 
inquiets, participants, emprenedors, que van donar sentit a la 
necessitat de fer aquesta fira i aconseguir mostrar la força dels 
projectes de l’economia solidària madrilenya.

Sota el lema «Cooperar para transformar», durant dos dies es van 
establir multitud de relacions de tota mena entre entitats, que po-
drien ser el començament de futurs projectes d’intercooperació. 
Una bona llavor per a la construcció de mercat social.

Les grans xifres de la fira es resumeixen en el fet que, per les 
activitats del programa, hi han passat prop de 1.000 persones, 
que s’ha consumit per valor de 40.000 moniatos (moneda so-
cial de l’economia solidària de Madrid) i que han participat 
d’una manera o altra a la fira més de 10.000 persones.

Aquesta fira ha de servir per poder dotar el dia a dia del mercat 
social i l’economia solidària de Madrid de més consumidors i 
productors per tal de poder oferir cada cop més solucions per 
satisfer necessitats sota els principis de l’economia solidària.

Coop57 Madrid va participar activament a la fira i l’expositor 
va tenir una afluència constant amb moltes persones i entitats 
interessades. Tot un èxit, i l’any que ve, més!
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/

 2a Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya
Els dies 26 i 27   d’octubre 
se celebra al recinte de Fabra 
i Coats, al barri de Sant An-
dreu de Barcelona, la 2a Fira 
d’Economia Social i Solidà-
ria de Catalunya.

L’any passat, en la primera 
edició hi van participar 114 
experiències d’economia so-
cial i solidària, es van cele-
brar més de 40 actes i entre 
4.000 i 5.000 persones van 
assistir-hi com a públic. Des-
prés d’aquest èxit rotund, es 

presenta amb gran il·lusió 
aquesta segona edició. La 
fira demostra com, cada 
cop més, podem satisfer les 
nostres necessitats a través 
de practicar un consum res-
ponsable, una producció de-
mocràtica i sostenible, una 
comercialització justa i un 
finançament ètic i, per tant, 
viure amb coherència amb 
els valors personals, per la 
justícia social i pel benestar 
col·lectiu.
www.firaesc.org

economia 
solidària
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NOUS SOCIS I SòCIES 
COL·LABORADORS

Catalunya [234]
 ❚ Josep Ma Vigatà Reig
 ❚ Manel Salvat i Devesa
 ❚ Montserrat Fernández Piñón
 ❚ Gemma Fuentes Garcia
 ❚ Antonio Olivares i M. Concepción Polo
 ❚ Alberto Casado Bregón
 ❚ Stanislav Ilkov Pergelov
 ❚ Eduard Frías Sánchez
 ❚ Pere Freixa Oliveras
 ❚ Anna Viñas Roca
 ❚ Ana Belén Solana Solana
 ❚ Antonio Fernández Bosch
 ❚ Jaume Iglésies i Pié
 ❚ Ignasi López Fontanills
 ❚ Àngels Carbonell Tor
 ❚ Oscar Caldera Merino
 ❚ Indalencia Martínez Carreño
 ❚ Oriol Junyent i Balasch
 ❚ M. Mar Clemente Gimeno
 ❚ M. Teresa Sala Casas
 ❚ Remedios Sala Casas
 ❚ Germán Gil Rodríguez
 ❚ Leticia Sáez Munoyerro
 ❚ Xavier Guasch i Assumpta Arumí
 ❚ Aina Torres Rexach
 ❚ David Moncunill i González
 ❚ Carmen Palomino Sánchez
 ❚ Josep M. Pujol i Boira
 ❚ Núria Costa Montoya
 ❚ Jordi Prat Fígols
 ❚ Tomàs Llorens Marès
 ❚ Aleix Badia Bosch
 ❚ Oriol Olivé Barberà
 ❚ María Fernández Suárez
 ❚ Josep Gil Ventura
 ❚ Pau Nicolau Batalla
 ❚ Enrique Francesch Campi
 ❚ Pol Ansó Ros
 ❚ Elena Julià i Xavi Urbano
 ❚ Arnau López Andreu
 ❚ Clara Soler i Roig
 ❚ Paloma García Guirado
 ❚ Adriana Nicosia
 ❚ Josep Lladonosa Capell
 ❚ Martí Boleda Montpart
 ❚ Maria Mercè Güell Verdaguer
 ❚ Ignasi Chaparro Bertran
 ❚ María Giner Gómez
 ❚ Francesc Andreu Torrent
 ❚ Ruth Lamas Borraz
 ❚ Esther Majades
 ❚ Andrés Missé i Carmen Sánchez
 ❚ Esther Artigas Nisa
 ❚ M. Carmen Sebastià Cerqueda
 ❚ Samanta Vanrell Minteguia
 ❚ Elena Cívico Seguí
 ❚ Ferran Martín Mila

 ❚ Josep Manel Busqueta Franco
 ❚ Jairo Echávez Martínez
 ❚ Pere Rusiñol Costa
 ❚ Yaiza Blanch Górriz
 ❚ Ariadna Pomar León
 ❚ Enrique Martinell i Cristina Ruano
 ❚ José Ramon Campa López
 ❚ Cristina Rodríguez Fernández
 ❚ Marta Camargo Subires
 ❚ Jordi Isidro Llobet
 ❚ Marta Bernat i Daniel López
 ❚ Carles Vila Mumbrú
 ❚ Bertran Cazorla Rodríguez
 ❚ Sandra Canóniga Franco
 ❚ Núria Vallès Esteve
 ❚ Emili Soro Camats
 ❚ Carlos Enrique Mira Giner
 ❚ Ricard Amaya i Alcázar
 ❚ Alba Isern Ros
 ❚ Víctor Franch i Gimeno
 ❚ Xavier Planes i Fontestad
 ❚ Virginia Castillo Jaén
 ❚ Lydia Sangüesa Viudes
 ❚ Miquel Garcia i Rovira
 ❚ Ana Mabel Peressini
 ❚ Dídac Rimoldi Camí
 ❚ José Luis Serrano Burillo
 ❚ Marc Ibeas Huguet
 ❚ Xavier Fernández Caballé
 ❚ Sergi García Hornos
 ❚ M. Isabel Bartolomé i Luis Bartolomé
 ❚ Antonio Díaz de la Fuente
 ❚ Antonio Cerrillo i Àngels Lladó
 ❚ Xavier Magem Carreras
 ❚ Jonatan Beardo Moreno
 ❚ Rafael Bellido Cárdenas
 ❚ Alejandro Jiménez Gil
 ❚ Irene Escorihuela
 ❚ Lara Arribas i Xavier González
 ❚ Anna Algaba Trias
 ❚ Maria Mercè Clot Font
 ❚ Judit Amigó Casanovas
 ❚ Josep Coma Mercader
 ❚ Ernest Clotet i Berenguer
 ❚ Maria Rosa Ramon Borràs
 ❚ Carla Albiol Solà
 ❚ Pere Bosch Navarro
 ❚ Jordi Urgell Garcia
 ❚ Albert Piqué i Guijarro
 ❚ Joel Sans Molas
 ❚ Neus T-Figueras Uranga
 ❚ Víctor Jiménez Fernández
 ❚ Patricia García Lepetit
 ❚ Ignasi Perramon Carrió
 ❚ Conxita Parcerisas Estruch
 ❚ Francisco Salamé Sabater
 ❚ Jaume Ferrer i Pinyol
 ❚ Núria Gibert Dasca
 ❚ Alejandro Ballesta López
 ❚ Sílvia Argemí Figuera

 ❚ Catalina Bueno de los Santos
 ❚ Maria Mena Yuste
 ❚ Ramon Gabarrós Cardona
 ❚ Josep Pàmies i Rosa M. Gràcia
 ❚ Catalina Martí Mira
 ❚ Enric Stern i Taulats
 ❚ Jordi López Navines
 ❚ Unió Gestió, SCCL
 ❚ Esmeralda Redondo Moreno
 ❚ Aitor Mezquíriz Vázquez
 ❚ Usoa Mezquíriz Vázquez
 ❚ Sergi Illa Solanes
 ❚ Eugeni Grau González
 ❚ Susana Climent Ariño
 ❚ Màrius Belles i Raquel Pérez
 ❚ Manuela Cuervo García
 ❚ Vicenç Planas Herrero
 ❚ Montserrat Castellví García
 ❚ Andrés Céspedes Molina
 ❚ Cèlia Díaz Pardo
 ❚ Glòria Degà Amenós
 ❚ Eloi Escútia Fors
 ❚ Marta Fisa Guilera
 ❚ Bonaventura Bolívar i Pilar Navarro
 ❚ Mireia Mena
 ❚ Darío Campos i Yolanda Gómez
 ❚ Josep Tuson Valls
 ❚ Ahmed Pria Mojena
 ❚ Sergio Rodríguez Vives
 ❚ Joan Moré Monreal
 ❚ Ildefons Sardà i M. Teresa Basora
 ❚ Jordi Lluís Gibert
 ❚ Joan Sanromà Bauló
 ❚ Isidor Marí i Mayans
 ❚ M. Dolores Martínez Villarreal
 ❚ Oriol López Llauradó
 ❚ Marta Medina Buzón
 ❚ Margalida Castillo Trujillo
 ❚ Enric Mateu Serrats
 ❚ Alexandre Ruiz Iguacen
 ❚ Manuela López i Rafael Campillo
 ❚ Glòria Juanmartí i Bordoll
 ❚ Maria Truñó Salvadó
 ❚ M. Carmen Deiros i Manel Aisa
 ❚ Margarita Eulalia García García
 ❚ Teresa Parareda Mora
 ❚ Daniel Martínez i M. Teresa Capdevila
 ❚ Xavier Ubach Miralda
 ❚ Eulàlia Riu i Juan Martín
 ❚ Maria Teresa de la Mano Castaño
 ❚ Albert Abante Palomar
 ❚ Irene Buonocore
 ❚ Aida García Secall
 ❚ Joaquín Villanueva Munuera
 ❚ Carles Josep Santos Ballesteros
 ❚ Rut Vilar Albareda
 ❚ Ferran Palmés i M. Teresa Aparicio
 ❚ Agustí Grau Gascón
 ❚ Francisco José Rodríguez Pardo
 ❚ Albert Grau i Serrat

 ❚ Fernando Torres i Ana Isabel Arambillet
 ❚ Sergio Mayorgas i Miriam Rubio
 ❚ Laia Núria Calvo Pérez
 ❚ María López Ruiz
 ❚ Arantxa Prieto Peña
 ❚ Ricard Espelt Rodrigo
 ❚ Eleonora Milani
 ❚ Salvador Carrasco Calvo
 ❚ Carme Garriga Boadella
 ❚ Alícia Roca Bertrán
 ❚ Xavier Tarragón Cervós
 ❚ Iria Vives Riba
 ❚ Joaquin Vergés Cabanzón
 ❚ Rosa Maria Ortiz Huguet
 ❚ Mercè Marsal Puig
 ❚ Enric Fontanals i Josep Maria Agustí
 ❚ Antoni Labazuay Girón
 ❚ Cristina Poch Galisteo
 ❚ Asier Suberbiola Unanue
 ❚ Joaquim Jesús Duran Redondo
 ❚ Manuel Filella Roldan
 ❚ Antoni Gutierrez Rubí
 ❚ Belén Peris Farrés
 ❚ Clara Griera Llonch
 ❚ M. Carmen Esteban, Albert Lleonart 

i Carla Lleonart
 ❚ Alternativa d’Esquerres per Badia
 ❚ Jordi Algué Sala
 ❚ Neus Castell Delgado
 ❚ Jon Reverter Queralt
 ❚ Boi Segarra Pascual
 ❚ Uwe Schneider Jiménez
 ❚ David Claret i Joaquim Farguell
 ❚ Marc Rambla Vila
 ❚ Montserrat Pareja i Xavi Pellicer
 ❚ Montserrat Pareja i Marc Pellicer
 ❚ Daniel Cots Martín
 ❚ Albert González Farran
 ❚ Guiomar Pau Solé
 ❚ Àngel Montaner Pérez
 ❚ Alfonso González Pauner
 ❚ Xavier Gonzalo Arango
 ❚ Aurora Gabarre Cardies
 ❚ Susana Mir Cruells
 ❚ Montserrat Mir Cruells
 ❚ Sara Joana Casas i Emili Moreno
 ❚ Rosa Llorens Vercher
 ❚ Purificación Obregón Castañer
 ❚ Ricard Cabré Roigé
 ❚ Xavier Planas i Puigbert
 ❚ Susana Pascual García
 ❚ Joan Manel del Llano Ribas
 ❚ Albert Soler Sebastià
 ❚ Dolores Cano Jiménez
 ❚ M. Teresa Sánchez Clavero
 ❚ Jorge de los Santos
 ❚ Ignasi Blanco Sastre
 ❚ Seminari TAIFA

Aragó [34]
 ❚ Dabi Lahiguera Albericio
 ❚ Luís Francisco Rodríguez Pradas
 ❚ Alberto Cubero Serrano
 ❚ Miguel Cirujano Cuesta
 ❚ Daniel González García
 ❚ Patricia Geric Clavero
 ❚ Juan José de la Nava González

 ❚ Francho Herrero Roche
 ❚ Gabriel Peinado Alda
 ❚ Ignacio Aragüés Dufol
 ❚ Enrique Condon Lazaro
 ❚ Daniel Arnao Bada
 ❚ Arturo Lupón Pallás
 ❚ Fund. Creas Valor Social
 ❚ José Manuel Santo Tomás Escacho
 ❚ Alfredo Gil Navarro

 ❚ Mª Pilar Aranda Lafoz
 ❚ Javier Celaya Pérez
 ❚ Alejandro Artaso González
 ❚ Carmen Galindo Agesta
 ❚ José Ramón Górriz Lobé
 ❚ Dolores Miravete Martínez
 ❚ Asociación Huaquipura
 ❚ Consuelo Casallo Mantecón
 ❚ José Antonio Merino Montesa

 ❚ Mª Esperanza García i Javier Gracia
 ❚ Ana Nogués Pevidal
 ❚ Pablo Félix González Ochoa
 ❚ Ibón Baquero i Noemí Calvo
 ❚ Carmen Murillo Núñez
 ❚ María Dulce Galbe Sada
 ❚ Ricardo Gracia Ballarín
 ❚ Ángel García Escuín

Andalusia [20]
 ❚ Benjamín Castilla Rodríguez
 ❚ Carlos Martínez Agudiez
 ❚ Juan Sánchez Navarrete

 ❚ Javier Sánchez Perona
 ❚ Israel Ponce Baro i Reynaldo Ponce Baro
 ❚ Alejandro Ruiz i Cristina Peña
 ❚ Angel Luís Saez Gallego
 ❚ Regine Mayer
 ❚ Concepción Jurado Rodríguez

 ❚ Mª Josefa Martín Sánchez
 ❚ Ricardo López Jiménez
 ❚ Mª del Carmen Trujillo Maestre
 ❚ José Luis Ojeda López
 ❚ Alice Maria Ramos Pisco
 ❚ Jorge Wienken Rico

 ❚ Adrián Soto Salmerón
 ❚ Asunción Ibáñez Beltrán
 ❚ Blanca Crespo Arnold
 ❚ Mª Teresa Rosa Aça de Matos
 ❚ Juan María Jiménez López

Madrid [41]
 ❚ Héctor García Gómez
 ❚ Arantzazú Barragán Rabadán
 ❚ Blanca Mª García García-Inés
 ❚ Mª Luisa Sombría Rodríguez
 ❚ Francsico Javier Zumajo Galdón
 ❚ Beatriz Martín León
 ❚ Carlos Aguilar Fernández
 ❚ Aurora Fundación Intermitente
 ❚ María Luisa Rojas Ruiz

 ❚ José Luis Velasco Garasa
 ❚ María Pérez Sánchez
 ❚ Mª Villar Royo Martínez
 ❚ Óscar Roizo Barbero
 ❚ Cristina Carrero Aguado
 ❚ Juan Antonio Herrero Alonso
 ❚ Felipe Martín Frau
 ❚ Mª Natividad Fernández Sancho
 ❚ Rafael Conde Melguizo
 ❚ José Alberto Herreruela
 ❚ Laura Pardo Mariscal

 ❚ Paloma Luisa García Hornillos i 
Carlos Javi

 ❚ Maria González Valdezate
 ❚ Esther Belén Tagle Hijarrubia
 ❚ Esmeralda Gómez Concostrina
 ❚ Guillem Marpons Ucero
 ❚ Pablo Vázquez Pita
 ❚ Mónica Ibáñez García
 ❚ Juna Castro Urbiola
 ❚ Julio José Lado Garrido
 ❚ José Tormo i Graciela Hernández

 ❚ Manuel Pino López
 ❚ Javier Ferrero Cabezas
 ❚ Ignacio Gómez Aguilera
 ❚ Rommy Arce Legua
 ❚ AERESS
 ❚ Santiago Salvador Polo
 ❚ María Teresa Vicente Sancho
 ❚ Luis González Pérez
 ❚ Javier Tardáguila Moro
 ❚ Jaime Foriscot Blanchart
 ❚ Pablo Ballestero Sanz
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Galiza [9]
 ❚ Cristina Lastra González
 ❚ Tania Veiga Blanco
 ❚ Fernando Jesús Martínez Yáñez
 ❚ David Quinteiro Rendo
 ❚ Fernando Luis González Otero
 ❚ Francisco José Pena Brage
 ❚ Mª Carmen Hermida i Robert 

Francisco Hernández
 ❚ Eva Blanco Lorenzo
 ❚ Benito Mosteiro González

Astúries [9]
 ❚ María Pilar Fernández Martín
 ❚ Carlos Felipe Álvarez González
 ❚ Roberto Porras de Arriba
 ❚ Matilde Díaz González de Lena
 ❚ Olaya Lago García
 ❚ Ana Mª Llavona Hevia
 ❚ Mª Esperanza Fernández González
 ❚ Marcos García Sánchez
 ❚ Alberto Gutiérrez Ruiz

Pais Valencià [11]
 ❚ Marc Arbós i Mayordomo
 ❚ Carles Escrig Royo
 ❚ José Ángel Pérez Ferrer
 ❚ Alex Vilanova Pla
 ❚ Josep Peres i Monter
 ❚ Virginia Brígida Cabello Bataller
 ❚ María Jesús Guridi
 ❚ Fèlix Casanellas Berges
 ❚ Juan Eladio Puig Mascarell
 ❚ Sergi Llorca Lloret
 ❚ Francesc Gassó Minguet

Euskal Herria [5]
 ❚ Nerea Izaguirre Eceiza
 ❚ Enrique Ortiz de Mendivil Llano
 ❚ Víctor Cundín Rodríguez
 ❚ Pau Fernández i César Fernández
 ❚ Nuño Santillana Urrea

HUERTO ALEGRE, SCA
Cooperativa granadina constituïda el 
1982 que va engegar la primera granja 

escola d’Andalusia. Entitat especialitzada a desenvolupar pro-
grames i activitats en el camp de l’educació ambiental i la 
interpretació del patrimoni cultural, tant en centres d’ense-
nyament com en altres espais públics o privats.
www.huertoalegre.com

SOCIEDAD AGRARIA 
DE TRANSFORMACIÓN 
DE PRODUCTOS DE 
LA CABRA MALAGUEÑA
Societat agrària constituïda l’any 1983 per un grup de ra-
maders malaguenys que té com a principal objectiu millorar 
el nivell de vida dels ramaders i les seves famílies. Des de fa 
anys ha impulsat la marca de qualitat «El Chivo Lechal Mala-
gueño», per millorar la comercialització del producte i per a 
la permanència en el territori dels ramaders.
www.cabrama.com/

ENREDA, SCA
Cooperativa amb seu a Sevilla que ofereix 
un ampli ventall de serveis vinculats al des-
envolupament i la innovació tecnològica, la 

comunicació i el disseny. La seva visió és que la tecnologia ser-
veix per servir la gent i no a l’inrevés i, per tant, assumeix una 
visió ètica a l’hora d’afrontar un projecte entenent-lo com a 
eina de canvi. http://enreda.coop

SOS-MÚSICA, SCA
Cooperativa de treball que té per objectiu 
oferir una gamma integral de serveis per a 
espectacles musicals, culturals, producci-
ons artístiques, lloguer i transport de ma-
terial per a espectacles, distribució i venda 

dels productes derivats, activitats públiques sobre temàtiques 
socials i culturals, disseny web i multimèdia, entre d’altres.

[Andalusia]
9 noves entitats sòcies

NOVES ENTITATS SòCIES
58 noves entitats sòcies

ASOCIACIÓN LA MATRAKA
Projecte de gestió d’iniciatives culturals creat 

l’any 2007 que aposta per la cultura com a subjecte de trans-
formació social. En la majoria dels seus projectes implementa 
elements que possibiliten la participació activa del públic, de 
manera que es genera un element d’autocrítica, a nivell in-
tern, i un sentit de pertinença, a nivell extern, per part dels 
usuaris. www.lamatraka.es

JALOQUE, SCA
Projecte de serigrafia ecològica i soci-

alment sostenible que pretén impulsar una nova cultura del 
tèxtil entre empreses de l’economia social, el tercer sector i 
els moviments socials. Promou la posada en marxa d’un pla 
integral de sensibilització, formació i difusió d’altres maneres 
de fer l’estampació tèxtil, afectant el cicle productiu complet.
http://jaloque.wordpress.com

ECOQUEREMOS, SCA
Cooperativa de Treball Associat amb seu a 
Còrdova en què el 70% dels seus socis tre-
balladors són persones amb discapacitat intel·lectual. El seu 
principal objectiu és la integració de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i el seu desenvolupament en un pla 
d’igualtat. Treballa en tasques d’educació ambiental i de re-
ciclatge d’oli vegetal usat.
http://ecoqueremos.com

EL ARADO DE TARTESSOS, SCA
Projecte ubicat a la Conquista (Còrdova) que es dedica a la 
producció i la comercialització de productes d’agricultura i 
ramaderia ecològica, aplicant principis d’economia social, so-
lidària i alternativa. També realitza tasques de sensibilització 
i formació en aquesta matèria.

VEGANATURA, SCA
Cooperativa que  neix el 2012 per obrir un Centre d’Innova-
ció Educativa, que generi ocupació per a joves (menors de 30 
anys) i en què s’ofereix un servei integral d’activitats educati-
ves, turístiques, rurals i d’oci. Es posa especial èmfasi a oferir 
activitats adreçades a persones amb dificultats econòmiques, 
amb tarifes i promocions especials.
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[Catalunya]
39 noves entitats sòcies

UIKÚ COWORKING, SCCL
Cooperativa de serveis formada per un grup de professionals 
del Prat de Llobregat que inclouen disciplines molt diferents, 
units per satisfer col·lectivament les necessitats de professio-
nals que treballen de forma autònoma per tal de sumar es-
forços i disposar d’un espai tant de treball, com de formació, 
d’oci i de relació amb la ciutat. http://uiku.es/

XARXA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL DE CATALUNYA

Neix l’any 2005 de la necessitat de dotar d’estruc-
tura el moviment del voluntariat ambiental de Catalunya i 
de consolidar projectes i programes en aquest àmbit. Facilita 
l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les entitats de 
voluntariat ambiental i promou activitats comunes de forma-
ció i difusió. www.xvac.cat

SENY PUBLICACIONS, SCCL
Cooperativa que gestiona la revista Montseny, una revista 
mensual d’informació local del Baix Montseny. La publicació 
pretén ocupar un espai geogràfic concret que no disposa d’un 
mitjà de comunicació local en paper i pretén fer d’altaveu co-
marcal tant a nivell polític, social i econòmic com cultural.
www.revistamontseny.cat

AGRUPAMENT ESCOLTA 
I GUIA JAUME CARESMAR 
I MARIA ANTòNIA SALVÀ
Cau escolta d’Igualada creat durant el franquisme amb l’ob-
jectiu de ser una entitat d’educació no formal per a la trans-
formació social a la ciutat d’Igualada. Duu a terme diferents 
campanyes amb altres associacions locals, sobretot amb altres 
entitats d’educació comunitària. www.cauigualada.cat

COOPERATIVA PROMOTORA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS 
(DRAC MÀGIC)

Cooperativa fundada el 1970 i que es dedica fona-
mentalment a l’estudi i la divulgació del cinema 

i els audiovisuals per a la seva utilització en diverses activi-
tats educatives, socials i culturals. Una de les seves àrees prefe-
rents d’activitat és la representació de les dones en els mitjans 
de comunicació audiovisual. www.dracmagic.cat

òMNIUM CULTURAL ANOIA
Associació creada en ple franquisme per 
a la promoció i la normalització de la 
llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. 
Duu a terme diferents campanyes amb altres associacions locals 
al voltant de temàtiques com ara la llengua catalana, la cohesió 
social i altres activitats amb agrupaments, corals, casals o ateneus 
de la ciutat. http://anoia.omnium.cat/www/anoia/ca.html

CENTRE D’ESTUDIS 
DE L’HOSPITALET

Associació cultural fundada l’any 1984 oberta a qualsevol per-
sona interessada en el coneixement, la recerca i el debat sobre 
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Duu a terme activitats 
culturals i socials per afavorir la cohesió social i la multicul-
turalitat, rebutjant frontalment la segregació i la xenofòbia.
www.celh.org

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
LA COLL@NADA

La Coll@nada és una iniciativa creada l’any 2003, integrada 
per diverses colles i entitats de la ciutat d’Igualada. Els seus 
objectius són proporcionar a la ciutat una alternativa de festa, 
amb preus populars, donar vida a la ciutat i als barris i fer 
partícips les entitats igualadines de la Festa Major de la ciutat.
http://lacollanada.cat

ASSOCIACIÓ FRINGE PER 
A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS

Associació nascuda l’any 2003 per a la creació 
del Festival Emergent que es realitza al Giro-
nès. L’associació té per finalitat dinamitzar les 
arts escèniques i la cultura en general, especi-
alment a pobles petits i a un públic que no les 
té a l’abast. www.festivalemergent.cat

CELOBERT, SCCL
Cooperativa de treball creada el 2010 que ofereix serveis tèc-
nics integrals entorn l’arquitectura, l’energia i el territori. El 
seu objectiu és la millora i la transformació social a través de 
projectes arquitectònics, urbanístics i energètics, mitjançant 
una visió integral que tingui en compte l’economia, la societat 
i l’ecologia. www.celobert.coop

ASSOCIACIÓ DONES 
AMB EMPENTA

L’entitat va néixer l’any 1996 a la comarca de l’Anoia. Associ-
ació oberta a les inquietuds i necessitats de les dones, un espai 
per treballar i generar canvis en la realitat diària. Actualment, 
treballa mitjançant programes de sensibilització social, pre-
venció, atenció i formació.
http://dones-empenta.blogspot.com.es

CASAL INDEPENDENTISTA 
LA TEIXIDORA D’IGUALADA

Projecte inaugurat l’octubre de 
2011 que promou la implicació 
social, el pensament crític i el 
treball per a la comunitat. Tre-
balla per la defensa del territori, per la llibertat nacional, soci-
al i de gènere  i pel foment de la llengua i la cultura catalanes,  
conjuntament amb altres entitats de la ciutat.
http://lateixidoraigualada.wordpress.com
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FUNDACIÓ WORLD NATURE
Fundació dedicada a la conservació de la biodiversi-
tat i la cooperació al desenvolupament a Catalunya 
i arreu del món. Treballa amb projectes de custòdia 
del territori, amb la diversificació de l’economia de les 

zones de muntanya per tal d’evitar-ne el despoblament i amb la 
sensibilització ambiental. http://www.wnature.org/

VIVINT AL RUSC, SCCL
Cooperativa d’habitatge de cessió d’ús creada l’any 2011. Ubi-
cada a la masia Cal Vicenç de Rubió (Anoia), parteix de la 
recerca de formes de vida sostenibles amb el medi a partir de 
l’eficiència energètica, l’agricultura ecològica i la gestió cons-
cient de l’aigua. El treball en xarxa i la solidaritat són eixos 
essencials del projecte. http://vivintalrusc.blogspot.com.es/

CONTRAPUNT, SCCL
Cooperativa de treball ubicada a Mo-
llet del Vallès. Un grup de joves van 

decidir editar un setmanari d’informació local en català al muni-
cipi, treballant a partir d’una difusió molt àmplia que en garantís 
la gratuïtat. Actualment estan desenvolupant l’impuls del diari 
digital comarcal AraVallès. http://www.contrapunt.cat

SOCIETAT CIVIL «CABRITS 
OLIVER» (AUTÒNOM)

Societat civil muntada per Antonio Rodríguez i Sidna Pereira 
a Bellcaire de l’Empordà. Amb la seva tasca ramadera contri-
bueix al manteniment dels espais protegits de la comarca, a la 
recuperació dels usos tradicionals de la zona i a la prevenció 
d’incendis forestals.

ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
I PROMOCIÓ JUVENIL FUTUR 
DE LLEIDA
Associació creada el 1993 per millorar les condicions de vida 
del col·lectiu gitano, especialment dels infants i els joves a 
l’entorn de Lleida. Per aquest motiu i objectius, desenvolupa 
diverses activitats formatives i d’integració sociolaboral.
https://sites.google.com/site/futurlleida2011/

ASSOCIACIÓ ORATGE
Associació nascuda l’any 2008 amb el suport de la Fundació 
ASPASIM  amb l’objectiu de treballar per la inclusió de les 
persones amb discapacitat a la nostra societat des de l’àmbit 
del lleure. Desenvolupa activitats de suport familiar, suport 
a la llar i sensibilització social. http://blocs.xarxanet.org/oratge/

ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ PER 
A L’ACCIÓ CRÍTICA (EDPAC)

Associació que promou la construcció d’una societat civil crí-
tica, lluitant contra les desigualtats socials, a partir de mèto-
des pedagògics participatius, creatius i alternatius, promovent 
el benestar, la justícia social i la salut individual i col·lectiva. 
Es dirigeix especialment a infants i joves i als agents socials de 
canvi. http://edpac.cat/

CRESOL, SCCL
Cooperativa de treball que actua als 
territoris de les Terres de l’Ebre, del 

Maestrat i el Matarranya i se centra en l’eficiència energètica, 
les energies renovables i la biohabitabilitat. Treballa tant en 
el sector privat com públic, el món de la investigació i el de la 
cooperació internacional. http://cresol.coop/

ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE 
JAZZ I MÚSICA MODERNA DE 
CATALUNYA

Creada l’any 1989, és una entitat cultural, demo-
cràtica i de caràcter sindical creada amb la fina-

litat d’agrupar els músics professionals de jazz i música moderna 
de Catalunya per aconseguir millores culturals, socials i econò-
miques. L’AMJM forma part de la Unió de Músics de Catalunya i 
altres entitats en defensa del sector. http://www.amjm.org/

AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
VEGETAL DE PRODUCCIÓ 
ECOLÒGICA DE PONENT
Associació formada per pagesos i pageses creada l’any 2003. 
Iniciada a la comarca de la Noguera, actualment també com-
prèn altres comarques. És, actualment, l’única ADV ecològica 
de la província de Lleida. Neix de la necessitat de prestar un 
assessorament encarat a la producció ecològica a les comar-
ques de Ponent. http://www.advecologica.org/

LABCOOP, SCCL
LabCoop és una cooperativa de 2n grau integrada per ECOS 
Grup Cooperatiu, Arç Cooperativa, Complementum, Etcs, Ho-
best i l’Apòstrof nascuda l’any 2012. Impulsa iniciatives d’in-
novació social que desenvolupen activitats transformadores 
en l’àmbit social, econòmic, polític, cultural o ambiental.
http://www.labcoop.coop/

OLIS MÓN VERD, SCCL
Cooperativa de treball de nova creació 
fundada el 2013 per 3 persones aturades 

de llarga durada de Badalona que, més enllà de permetre cre-
ar llocs de treball dignes i estables, té com a principal objectiu 
la distribució i el reciclatge d’olis en el sector de la restauració 
a Badalona i Santa Coloma.

ROBA AMIGA, EMPRESA 
D’INSERCIÓ, SL

Empresa d’inserció constituïda l’any 2012 a partir d’un acord 
de col·laboració entre la Fundació Formació i Treball, Recibaix 
i Roba Amiga, SCCL. S’impulsà amb l’objectiu de gestionar una 
nova planta de reutilització i reciclatge per al tractament del resi-
du tèxtil de Barcelona i Tarragona. http://ca.robaamiga.cat/

TAT, SCCL
Cooperativa de treball fundada l’any 1998 que es 
dedica a la conceptualització, el disseny, la produc-
ció i el muntatge d’exposicions i de projectes per a 
artistes. Planteja reformular el concepte de serveis 

1r semestre 2013
NOVES ENTITATS SòCIES
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culturals i identificar nous camps d’acció més enllà de la immobi-
litat del sector i els clients institucionals.www.tatespais.com

CENTRO CULTURAL 
GITANO LA MINA

Ubicat a Sant Adrià del Besòs, va ser creat el 1978 per un grup 
de gitanos andalusos procedents del Camp de la Bota. Ha es-
devingut un clar referent  al barri de la Mina, en el suport a les 
famílies gitanes. És un espai reivindicatiu de millora del barri 
en l’àmbit social, cultural i laboral. www.ccgitanolamina.es/

ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS
Entitat dedicada a la conservació de l’entorn, la 
biodiversitat i el paisatge de manera compatible 
amb les activitats socioeconòmiques del territo-
ri.  Implica els propietaris o els gestors a través 
de la signatura d’acords de custòdia que permeten a l’entitat 
actuar sobre el terreny i assegurar-ne el manteniment a llarg 
termini.http://www.paisatgesvius.org/

FUNDACIÓ FORMACIÓ 
I TREBALL

La fundació promou la formació i la inserció laboral de per-
sones amb especials dificultats personals i sociolaborals per 
incorporar-se al mercat de treball. Al servei d’aquest objec-
tiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com la 
realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció 
laboral. http://www.formacioitreball.org/

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
I POPULAR LA FALÇ

Associació ubicada a Vic que busca promoure activitats relacio-
nades amb la cultura dels Països Catalans i vol ser un espai de 
trobada on totes les entitats, les associacions, les organitzacions i 
els moviments socials i populars de la comarca puguin dur a ter-
me les seves activitats. Gestiona un espai cultural i gastronòmic.

ASSOCIACIÓ GROC
L’Associació Grup de Recerca d’Opisto-
branquis de Catalunya, creada l’any 2009, 
és una organització dedicada a estudiar els 
mol·luscs opistobranquis (popularment 

coneguts com a llimacs de mar), fer-ne divulgació i vetllar per 
la conservació dels seus hàbitats. http://www.opistobranquis.org

CENTRE DE DIA EL TRÈVOL, SCCL
El centre va néixer l’any 2004 a l’Hospitalet de Llobregat per 
poder atendre, durant la major part del dia, persones amb de-
pendència, seguint una programació d’activitats orientades al 
manteniment de les facultats físiques i psíquiques dels usuaris 
del centre.

ASSOCIACIÓ SUBMÓN
Associació creada l’any 2003 per a la divul-
gació, l’estudi i la conservació de l’entorn 
natural. L’objectiu de l’entitat és ser una pla-

taforma de serveis ambientals marins, especialitzada a rea-
litzar projectes en l’àmbit de la conservació marina i estudis 
d’impacte ambiental marí. www.submon.org/

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’ESCOLES DE MÚSICA 
(ACEM)

Associació existent des de 1996 que engloba es-
coles  de música i dansa d’arreu de Catalunya. 
Coordina esforços per intercanviar experiències 

i elaborar projectes que garanteixin la qualitat i la quantitat de 
l’ensenyament musical arreu de Catalunya amb una funció bà-
sicament formativa, però també social i cultural. www.acem.cat/

FUNDACIÓ EMYS
Fundació nascuda l’any 2003 i ubi-
cada a Riudarenes (Girona), és una 
entitat sense ànim de lucre dedicada 

a l’estudi, la conservació i la divulgació del patrimoni natural. 
Gaudeix d’una llarga experiència en la restauració i la gestió 
de zones humides i en la investigació d’amfibis i rèptils.
http://fundacioemys.com/

SERVEIS INTEGRALS 
CLARIANA EMPRESA 
D’INSERCIÓ, SL (SICEI)
L’experiència adquirida en el sector de les neteges 
i l’aplicació dels objectius socials en l’activitat de 
Neteges Clariana des de l’any 2002 va impulsar a la 
Fundació Clariana a crear una empresa d’inserció. 
L’empresa realitza acompanyaments i formació, i 
tutela el procés d’inserció de les persones en risc de 
exclusió social. www.clariana.org/sicei.html

FUNDACIÓ CLAROR
Entitat nascuda el 1989 que promou l’esport, la salut 
i el lleure per a tothom. L’àmbit més important de 
la seva activitat és la gestió esportiva de cinc centres 
esportius municipals per concessió administrativa, quatre a la 
ciutat de Barcelona i un a Llinars del Vallès. En total aglutina més 
de 37.000 abonats i 75.000 clients. www.claror.cat/

ESPAI BROTES, SCCL
Projecte cooperatiu centrat en la salut integral, 
l’alimentació conscient, l’oci alternatiu i la creació 
de xarxes de transformació social i personal al barri Centre de 
l’Hospitalet de Llobregat. Vol ser un lloc de trobada que afa-
voreixi la salut integral, atenent la persona en totes les seves 
dimensions i oferint processos i eines d’autogestió de la salut. 
www.espaibrotes.org/

ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Associació fundada l’any 1994 amb l’objectiu 
d’oferir a les famílies atenció psicoterapèutica i 
social especialitzada.   A més, treballa la  preven-
ció  dels trastorns psicosocials en la  infància  i l’adolescèn-
cia a través de les famílies, adaptant-se a la realitat canviant.  
www.ventijol.cat/

socis
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ARTICULTURA DE LA TERRA, 
S. COOP. V.

Projecte que fomenta l’autoocupació i el desenvolupament 
rural sostenible i que neix com a projecte cooperatiu compro-
mès amb l’economia social i la valorització de les tasques rela-
cionades amb la conservació del paisatge. Treballa en l’àmbit 
del desenvolupament rural, el conreu sostenible i ecològic 
com a principi de qualitat i responsabilitat en la producció. 
Produeix la cervesa artesana ecològica Lluna.
http://articulturadelaterra.ecsocial.com/

TECNINAU, S. COOP. V.
Cooperativa de treball cre-
ada l’any 2001 a Borriana, 
a la comarca de la Plana 

Baixa. La finalitat de Tecninau és crear el màxim possible de 
llocs de treball en l’àmbit marí durant el període més ampli 
possible al llarg de l’any. Les activitats de Tecninau se centren 
fonamentalment en la gestió de les escoles de la mar de la 
Generalitat Valenciana. http://www.tecninau.com/

[Euskal Herria]
1 nova entitat sòcia[Madrid]

5 noves entitats sòcies

MELANDRAINAS CREATIVA, 
S. COOP. GALEGA

Cooperativa de treball constituïda el 2012, situada al municipi 
d’Arteixo, a la Corunya. L’activitat de la cooperativa es desen-
volupa en els àmbits de la cultura, el saber, les arts escèniques 
i musicals i l’hostaleria, recuperant el format de pub-cafè-
teatre per tal de donar coherència a la seva visió associativa i 
comunitària en el desenvolupament de la seva activitat.
http://facebook.com/melandrainas.creativa 

[Galiza]
1 nova entitat sòcia

[País Valencià]
2 noves entitats sòcies

KIS (KOOPERATIVA 
DE INICIATIVA SOCIAL 
DE ASISTENCIA PERSONAL)

Cooperativa de treball creada l’any 
2013 que treballa en l’assessorament 
i l’atenció de persones amb diversitat 
funcional i els seus familiars. KIS ofe-

reix eines per tal que les persones ateses entrin en un procés 
d’apoderament que els permeti anar assolint graus de més 
independència en la seva vida quotidiana.

BESANA, SOC. COOP. MAD
Cooperativa de treball i consum nascuda 
amb la finalitat de contribuir al consum res-

ponsable, sostenible i equitatiu a nivell ecològic, econòmic i social 
i que proveeix productes ecològics evitant intermediaris i afavo-
rint el consum responsable. Fomenta, també, la producció pròpia 
de productes d’horta. http://cooperativabesana.blogspot.com.es

GOTEO, S. COOP. MAD.
La cooperativa neix per gestionar el Centre Inte-
gral de la Bicicleta i la Mobilitat Sostenible de la 
Universitat Autònoma de Madrid, CibiUAM. Té l’objectiu de 
promoure la bicicleta, la mobilitat sostenible, l’educació am-
biental i l’economia social. http://www.goteo.coop/

OLMA, SOC. COOP. MAD.
Cooperativa de treball centrada en la formació i la intervenció 
social. Treballa amb ajuntaments i entitats privades tractant 
temes d’infància, joventut i gènere. El seu projecte més ampli 
és el desenvolupament socioeconòmic, cultural i educatiu de 
la Sierra Norte de Madrid. www.olmainiciativasocial.es

UNIÓN DE RADIOS LIBRES 
Y COMUNITARIAS DE MADRID 
(URCM)
Espai de coordinació i treball col·lectiu d’emissores de ràdios 
lliures i comunitàries. Desenvolupa programes de formació 
tant interna com externa i compta amb programes propis o en 
col·laboració amb altres entitats, majoritàriament de caràcter 
social i integratiu. http://www.urcm.net/

FUNDACIÓN RUBÉN 
DARÍO–CAMPO CIUDAD

La fundació neix arran de la solidaritat internacional, al co-
mençament dels anys vuitanta, com a resposta a la interven-
ció nord-americana a Nicaragua. Les seves accions s’enfoquen 
a les famílies camperoles per a la producció d’aliments com a 
mitjà de lluita contra la pobresa, enfortint el model de Comerç 
Just i Solidari. http://www.fundacionrubendario.org/

1r semestre 2013
NOVES ENTITATS SÒCIES

MARIO MURUA PELLICER
És el primer cas d’incorporació d’un autònom com a soci de 
serveis a Aragó. Jove agricultor ecològic, molt vinculat a xar-
xes d’agricultura ecològica i consum responsable. Desenvolu-
pa el projecte «SaboresPróximos», que pretén recuperar els 
sabors i les varietats tradicionals, respectuoses amb el medi 
ambient i amb la salut de les persones, apostant per una eco-
nomia de proximitat. http://saboresproximos.com/

[Aragó]
1 nova entitat sòcia

socis
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
1r SEMESTRE 2013

TOTAL
1.172.020,06

Aragó 33.000,00 €
EL ESQUEJE, SOC.  
COOPERATIVA   33.000 € a 60 mesos

ARA75 El Esqueje és una cooperativa de treball ubicada a 
Saragossa que gestiona el restaurant La Birosta, que ofereix 
un menú vegetarià i de productes ecològics i naturals. El prés-
tec finança millores al local, així com el llançament d’un nou 
producte ecològic, de comerç just i d’elaboració local.

Andalusia 20.000,00 €

SOS MUSICA, S.COOP. AND. 
 20.000 € a 36 mesos

AND38 Cooperativa de treball que té per objectiu oferir una 
gamma integral de serveis per a espectacles musicals, cultu-
rals, produccions artístiques, lloguer i transport de material 
per a espectacles, distribució i venda dels productes derivats, 
activitats públiques sobre temàtiques socials i culturals, disseny 
web i multimèdia, entre d’altres. El préstec finança l’adquisició 
d’una furgoneta per desenvolupar la tasca de la cooperativa.

Catalunya 1.119.020,06 €

TALLERS JERONI  
de MORAGAS, SCCL 150.000 € a 60 mesos

CAT860 i CAT861 Cooperativa de treball creada el 
1980 dedicada al servei ocupacional de persones adultes 
amb discapacitat psíquica, així com a la seva integració 
sociolaboral. El préstec finança les necessitats de circu-
lant de la cooperativa a causa de les factures pendents de 
cobrar amb l’Administració Publica. La meitat del préstec 
està avalat per Oinarri.

DATUM, SCCL  25.000 € a 24 mesos

CAT862 Cooperativa de treball constituïda l’any 1995 i 
ubicada a Mataró que presta serveis informàtics i d’adminis-
tració de sistemes, d’instal·lació i manteniment de xarxes i 
consultoria i d’assistència tècnica. S’han especialitzat en en-
titats de l’economia social i solidària. El préstec finança les 
necessitats de circulant de la cooperativa.

Associació EL SAFAREIG 50.000 € a 36 mesos 

DONES AMB EMPENTA 50.000 € a 36 mesos

CAT863 i CAT878 EL SAFAREIG i DONES AMB EM-
PENTA són dues associacions que volen donar resposta a les 
inquietuds i les necessitats de les dones i treballen per crear 
serveis professionalitzats amb perspectiva de gènere. Les dues 
entitats gestionen conjuntament el Centre d’Intervenció Es-
pecialitzada per a Dones en situació de violència masclista i 
per als seus fill i filles a la demarcació de Lleida. Els préstecs 
financen aquesta gestió compartida.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
«LA RODA»   15.000 € a 18 mesos

CAT867 L’associació La Roda, ubicada a Gavà i nascuda 
per iniciativa d’un grup de persones joves amb ganes de crear 
espectacles de qualitat i en català, aposta pel treball col·lectiu, 
la tasca formativa i per promoure un teatre amb valors fent 
una lectura actualitzada dels contes tradicionals. El préstec 
finança la producció de l’obra de teatre La princesa i el pèsol.

CICLOSTIL EDICIONS, SCCL   16.000 € a 36 mesos

CAT868 Un grup de periodistes de la comarca de l’Anoia 
molt desencantats amb el periodisme local van començar a 
contemplar la possibilitat de tirar endavant un setmanari co-
marcal. Es tracta d’un mitjà independent al servei d’un debat 
públic plural i rigorós. El préstec finança la posada en marxa 
del projecte cooperatiu.

ARÇ COOPERATIVA  34.941,35 € a 6 mesos

CAT873 Cooperativa de treball nascuda el 1983, inspirada 
en el cooperativisme autogestionari i especialitzada en asse-
gurances en el sector de les energies renovables i l’economia 
social, entre d’altres. El préstec finança els pagarés per a cli-
ents que abonen de forma fraccionada les pòlisses d’assegu-
rances contractades.

ATENEU INDEPENDENTISTA I POPULAR 
DE LA VILA DE GRÀCIA (LA TORNA) 
 6.000 € a 1 mes

CAT874 La Torna, ateneu independentista i popular de la 
Vila de Gràcia, va néixer el 1996 com a espai de lluita, troba-
da i compromís per fomentar la dissidència, la resistència i 
la transformació social. El préstec finança la 16ª edició de la 
Calçotada Popular de la Vila de Gràcia.

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 
 18.400 € a 13 mesos

CAT876 Associació nascuda a Terrassa el 1999 amb l’ob-
jectiu de treballar per garantir habitatges dignes i adequats 
a la gent que ho necessita. El préstec finança la fiança, sol-
licitada per l’Ajuntament de Barcelona, com a adjudicatària 
del programa «Servei d’habitatges d’inclusió amb suport so-
cioeducatiu».

UIKÚ COWORKING  
EL PRAT, SCCL   28.000 € a 73 mesos

CAT879 Cooperativa de serveis formada per un grup de 
professionals del Prat de Llobregat de disciplines molt dife-
rents per sumar esforços i disposar d’un espai compartit i de 
relació amb la ciutat. El préstec finança les obres de remode-
lació i adequació del local llogat per Cooperativa Obrera de 
Viviendas del Prat de Llobregat.

SENY PUBLICACIONS, SCCL 
 15.000 € a 36 mesos

CAT888 Seny publicacions és una cooperativa que gestiona la 
revista Montseny. La publicació pretén ocupar un espai geogrà-
fic concret que no disposa d’un mitjà de comunicació en paper 
per fer d’altaveu de la comarca a nivell polític, social, econòmic 
i cultural. El préstec finança la posada en marxa de la revista.

préstecs
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ASSOCIACIÓ OBRADOR  
XISQUETA  50.000 € a 60 mesos

CAT889 Associació ubicada al Pallars Sobirà nascuda el 
2008 amb un projecte que pretén donar un valor afegit a la 
feina resultant de l’ofici de pastor. Inicia un projecte pilot en 
el territori que implica pastors, artesans i la mateixa ciutada-
nia. El préstec finança la consolidació del projecte.

ROBA AMIGA, empresa  
d’inserció, SL  60.000 € a 48 mesos

CAT894 Empresa d’inserció constituïda l’any 2012 a partir 
d’un acord de col·laboració entre la Fundació Formació i Tre-
ball, Recibaix i Roba Amiga, SCCL. L’objectiu és gestionar una 
nova planta, ubicada a Sant Esteve Sesrovires, de reutilització 
i reciclatge de residu tèxtil per generar ocupació d’inserció 
social. El préstec finança una part de la inversió i de les neces-
sitats de circulant de la nova planta.

OLIS MÓN VERD, SCCL 15.000 € a 36 mesos

CAT897 Olis Món Verd, SCCL és una cooperativa de treball 
de nova creació fundada el 2013 per 3 persones aturades de 
llarga durada de Badalona que té com a principal objectiu la 
distribució i el reciclatge d’olis en el sector de la restauració a 
Badalona i Santa Coloma de Gramenet. El préstec finança la 
posada en marxa del projecte cooperatiu.

FOLGADO PISCINES, SCCL 3.000 € a 21 mesos

CT899 Cooperativa de treball ubicada a Calella de la Costa 
creada l’any 2001 i vinculada al manteniment de piscines per 
garantir la màxima qualitat sanitària de les instal·lacions i la 
seguretat dels usuaris, i també per introduir processos més 
ecològics. El préstec finança l’equip d’electròlisi salina de la 
Comunitat de Veïns de Calenova

FUNDACIÓ FORMACIÓ  
I TREBALL  300.000 € a 60 mesos

CAT900 Fundació que busca la formació i la inserció 
laboral de persones amb especials dificultats personals i so-
ciolaborals per incorporar-se al mercat de treball. El préstec 
finança les inversions d’una botiga de roba de segona mà a 
Tarragona, la creació d’una escola d’hostaleria d’inserció, 
un pàrquing de bicicletes vigilat a Vilanova i la Geltrú, i el 
trasllat de la tria de roba a una nova planta ubicada a Sant 
Esteve de Sesrovires.

GRANJA ESCOLA   
L’AURÓ, SLL  100.000 € a 84 mesos

CAT902 El projecte, ubicat a la comarca del Solsonès, es 
crea amb la finalitat de dur a terme colònies escolars d’edu-
cació especial a través de l’horticultura i la zooteràpia, amb 
un oci inclusiu i respectuós amb el medi ambient. El préstec 
finança la construcció i l’adequació de l’espai de la Granja 
Escola. El finançament d’aquest projecte es comparteix amb 
Triodos Bank i Gicoop.

ESPORT 6, SCCL  75.000 € a 84 mesos

CAT903 Cooperativa d’iniciativa social ubicada a Barce-
lona i integrada a la Xarxa Gedi. Gestiona projectes i equipa-
ments esportius amb l’objectiu de millorar el benestar de les 
persones com a eina integradora, educativa i social. El préstec 
finança la posada en marxa del bar-restaurant La Tossa de 
Montbui (Anoia).

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
i POPULAR LA FALÇ   30.000 € a 54 mesos

CAT906 Associació ubicada a Vic que busca promoure 
activitats relacionades amb la cultura dels Països Catalans i 
vol ser un espai de trobada on totes les entitats, associacions, 
organitzacions i moviments socials i populars de la comarca 
puguin dur a terme les seves activitats. El préstec finança el 
traspàs i part de l’adequació de la seu social.

LABCOOP, SCCL  25.000 € a 36 mesos

CAT907 LabCoop és una iniciativa cooperativa sense 
ànim de lucre d’ECOS Grup Cooperatiu, Arç Cooperativa, 
Complementum, Etcs, Hobest i l’Apòstrof nascuda l’any 
2012. Impulsa iniciatives d’innovació social que desenvolu-
pen activitats transformadores en l’àmbit social, econòmic, 
polític, cultural i ambiental. El préstec finança la consolida-
ció del projecte.

HANDYTEC, SCCL     12.678,71 € a 6 mesos

CAT923 Cooperativa de treball a les comarques tarragoni-
nes, a Castell de Montornès, nascuda a la dècada dels vuitanta. 
Motivada per l’autogestió, la participació i el treball en xarxa, 
la cooperativa es dedica a la realització de climatitzacions, 
instal·lacions elèctriques i d’energia solar en l’àmbit de la 
construcció. El préstec finança les necessitats de circulant de 
la cooperativa.

CONTRAPUNT, SCCL  15.000 € a 12 mesos

CAT924 Un grup de joves van editar un setmanari d’infor-
mació local en català a Mollet del Vallès, treballant a partir 
d’una difusió molt àmplia que en garantís la gratuïtat. Actual-
ment estan desenvolupant l’impuls d’un diari digital comar-
cal AraVallès. El préstec finança la digitalització i la consoli-
dació d’aquest projecte.

ESPAI BROTES, SCCL  25.000 € a 36 mesos

CAT925 Espai Brotes és un projecte cooperatiu centrat en 
la salut integral, l’alimentació conscient, l’oci alternatiu i la 
creació de xarxes de transformació social i personal, al barri 
Centre de l’Hospitalet de Llobregat a través de l’atenció inte-
gral a les persones. El préstec finança la inversió inicial de 
posada en marxa del projecte cooperatiu.

1r semestre 2013
PRÉSTECS CONCEDITS

préstecs
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Avançaments de   1.300.160 euros
subvencions, convenis i factures

[Andalusia] TOTAL: 50.000, € 
 ❚ AND36 COOPERATIVA IDEAS 50.000 € Comerç just i cooperació al desenvolupament Ajuntament de Còrdova

[Aragó]  TOTAL: 112.000 € 
 ❚ ARA71 CONSOLIDA OLIVER SL, EMPRESA DE INSERCIÓN 100.000 € Inserció sociolaboral Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA73 AMEDIAR 12.000 € Mediació intercultural Ajuntament de Saragossa

[Catalunya]  TOTAL: 1.100.660 € 
 ❚ CAT854 RED DE SOLIDARIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 16.000 € Solidaritat internacional amb El Salvador Col·legi d’Advocats de Barcelona
 ❚ CAT857 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL (RAI) 10.000 € Teixit associatiu juvenil Dir. Gral. de Joventut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT858 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS 57.000 € Promoció de salut i prevenció de VIH Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT864 GRUPS ASSOCIATS DE TREBALL SOCIOCULTURAL (GATS) 30.000 € Formació i alfabetització informàtica SOC, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT865 FED. D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA 32.000 € Promoció cultural i veïnal Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT866 FED. CAT. D’ASS. DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS 60.000 € Suport i sensibilització social a la malaltia mental Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT869 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC) 22.500 € Sostenibilitat mediambiental Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
 ❚ CAT870 ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA 65.000 € Moviment associatiu i cultural Diferents departaments de la Generalitat
 ❚ CAT871 FUNDACIÓ PACO CANDEL 24.300 € Suport a les persones immigrades Dep. de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT872 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 10.000 € Foment del periodisme Dir. Gral. de Mitjans de Comunicació, Generalitat
 ❚ CAT875 ATLÀNTIDA, PROFESSIONALS PER LA INTERCULTURALITAT 24.000 € Suport a les persones immigrades Dir. Gral. d’Immigració, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT880 ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ DEL CASC ANTIC 8.000 € Eines de socialització i foment de la diversitat Dir. Gral. d’Immigració, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT881 FUNDACIÓ PRIVADA CLARIANA 22.000 € Inserció sociolaboral Dir. Gral. d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat
 ❚ CAT882 ASSOCIACIÓ FRINGE PER A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS 19.000 € Foment de la cultura i les arts escèniques Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT884 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB) 86.000 € Foment de l’associacionisme Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT885 PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES 40.000 € Gestió d’equipament municipal Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT886 FUNDACIÓ WORLD NATURE 15.000 € Conservació de l’entorn natural Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
 ❚ CAT887 CABRITS OLIVER (AUTòNOM) 24.000 € Establiment de joves agricultors Dir. Gral. de Desenvolupament Rural, Generalitat
 ❚ CAT891 APRISE-CATALUNYA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SL 22.000 € Inserció sociolaboral Dep. de Treball, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT893 FUNDACIÓ CIEMEN 27.360 € Promoció dels drets col·lectius Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT895 ADV DE PRODUCCIÓ ECOLòGICA DE PONENT 22.000 € Suport a la pagesia Dir. Gral. d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat
 ❚ CAT896 IPCENA 10.000 € Conservació de l’entorn natural Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
 ❚ CAT901 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 94.500 € XLIV edició de la Universitat Catalana d’Estiu Secretaria d’Universitats i Recerca
 ❚ CAT904 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 30.000 € Suport socioeducatiu i cultural Diverses administracions públiques
 ❚ CAT908 E.I. ADAD L’ENCANT, SL 36.000 € Inclusió sociolaboral Dir. Gral. d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat
 ❚ CAT909 ASS. DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CAT. (APCC) 29.000 € Promoció del circ Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat
 ❚ CAT910 CASAL LAMBDA 23.400 € Defensa del moviment gai i lèsbic Dep. de Benestar i Família, Generalitat
 ❚ CAT911 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL (RAI) 8.000 € Promoció de l’associacionisme juvenil Dir. Gral. de Joventut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT913 CASAL INFANTIL LA MINA 80.000 € Accions civicocomunitàries al barri de la Mina Dir. Gral. d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat
 ❚ CAT915 SERVEIS INTEGRALS CLARIANA, EI (SICEI) 18.000 € Inclusió sociolaboral Dep. de Treball, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT916 FUNDACIÓ WORLD NATURE 5.600 € Conservació de l’entorn natural Dir. Gral. de Polítiques Ambientals, Generalitat
 ❚ CAT917 CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 100.000 € Foment de l’associacionisme Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT919 SOS RACISME 30.000 € Lluita contra el racisme Dep. de Benestar i Família, Generalitat

[País Valencià] TOTAL: 37.500 € 
 ❚ PV5 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 37.500 € Escoles del Mar de la Generalitat Valenciana Conselleria d’Educació Cultura i Esport

Endossament de factures  170.300 euros
[Catalunya] TOTAL: 155.300 € 
 ❚ CAT855 ANDRòMINES EINES ASSOLIDES, EISL 30.000 € Factura emesa a la Deixalleria municipal de Montcada i Reixac
 ❚ CAT856 L’EINA, SCCL 15.000 € Factura emesa a l’Ajuntament de Rubí
 ❚ CAT859 AGROECOLòGICA DEL GARRAF, SCCL 12.000 € Factura emesa al Consell Comarcal del Garraf
 ❚ CAT883 TRÈVOL MISSATGERS, SCCL 60.000 € Factures emeses al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT898 FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 24.300 € Diverses factures
 ❚ CAT922 ALBERA, SCCL 14.000 € Factura emesa al Consorci d’Educació de Barcelona

[Galícia] TOTAL: 9.000 € 
 ❚ GAZ31 TRESPES, S. COOP. GALEGA 15.000 € Factura emesa al Concello de Redondela  

[Madrid] TOTAL: 175.000 € 
 ❚ MAD43 GARCÍA LORCA DE JARDINERÍA, S. COOP. MAD 175.000 € Factures emeses a l’Ajuntament de Fuenlabrada  

Intercooperació 14.382,26€

[Catalunya] TOTAL: 3.555,26 €

 ❚ CAT692
ALBERA SCCL > ARÇ COOP. 3.555,26 € Pòlissa d’assegurança

[Andalusia] TOTAL: 10.827,00 €

 ❚ AND37
ASOCIACIÓN MERCAO SOCIAL DE CÓRDOBA >

> Transformando SOC. COOP. AND. 6.742 €
> Atrapasueños SOC. COOP. AND. 3.000 €
> Autonomía SUR SOC. COOP. AND. 545 €

Convenis 327.000€

de circulant
[Aragó] TOTAL: 57.000 € 
 ❚ ARA72 ASOCIACIACIÓN DE TIEMPO 

LIBRE PANDORA
25.000 €

 ❚ ARA74 VIA ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO, S. COOP

32.000 €

[Catalunya] TOTAL: 95.000 € 
 ❚ CAT877 MÓN VERD, SCCL 35.000 €
 ❚ CAT890 DRAC MÀGIC, SCCL 35.000 €
 ❚ CAT892 EL CENTRE D’ESTUDIS 

DE L’HOSPITALET
25.000 €

Servei finançament circulant

préstecs
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Coop57 2.0
Ens podeu seguir a Facebook i a twitter, on informem de les activitats quotidianes, de les convocatòries properes i enllacem 
amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, solidàries i alternatives. En l’àmbit de les xarxes desenvolu-
pades amb software lliure ens podeu trobar al perfil de N1.

A Andalusia, es 
xerra molt!
Coop57 Andalusia ha participat en mul-
titud d’actes de temàtiques i entorns di-
versos, que s’han succeït a Màlaga, Gra-
nada, Jaén, Dos Hermanas, Sevilla, Mo-
rón de la Frontera, Grazalema o Conil de 
la Frontera. Destaca la participació al se-
minari «Miradas al mundo», organitzat 
per l’Instituto de la Paz y los Conflictos 
a la Universitat de Granada, la partici-
pació al «Congreso Andaluz del Volun-
tariado y la Participación», al Palau de 
Congressos i Exposicions de Sevilla o la 
participació a les jornades d’emprenedo-
ria, a la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia de Granada.

A l’Algarve a 
explicar Coop57
El 14 d’abril passat, Coop57 Andalusia va 

participar a la trobada organitzada 
a la Facultat d’Econòmiques de la 
Universitat de l’Algarve, a Portu-
gal. L’objectiu de la trobada era 
explicar el model de Coop57 a un 
grup de persones i entitats molt 
interessades a dinamitzar proces-
sos de creació d’experiències de 
finances ètiques i de cooperatives 
de crèdit.

Les finances 
ètiques a «Valor 
Afegit», de TV3
El 6 de març passat, el programa de te-

màtica econòmica «Valor Afe-
git», de Televisió de Catalunya, 
va emetre un programa dedicat 
a les finances ètiques titulat 
«La banca ètica es fa un lloc». 
Coop57 hi apareix explicant el 
projecte i demostrant que una 
altra manera de fer finances és 
possible. Aquestes iniciatives 
són positives, ja que ens perme-
ten arribar a públics als quals 
normalment no tenim accés.

Continuem 
aprenent els 
dimecres!
Durant aquest primer semestre de 2013 
es va continuar a la secció de Coop57 de 
Madrid amb la realització de «Los Miér-
coles de Coop57». Es tracta d’un espai de 

trobada i reflexió per tal d’aprofundir en 
alguns aspectes de Coop57 i per afavorir 
la participació dels socis i les sòcies.

Durant aquest semestre es va parlar so-
bre: conceptes bàsics per entendre els 
comptes i els balanços de Coop57, un 
taller informatiu per fer presentacions 
de la cooperativa, la presentació d’un 
curtmetratge crític amb l’estil de vida 
actual (La isla de las flores) i un taller 
per conèixer el funcionament de Coop57 
i animar a participar-hi.

Amunt i avall per 
Catalunya
Un total de 38 xerrades, actes, taules ro-
dones i participació en jornades s’ha fet 
des de Coop57 Catalunya en els primers 
6 mesos de l’any. Una activitat frenètica 
que ens ha permès poder arribar a tot el 
territori i a un gran nombre de persones 
de manera directa i indirecta. Des dels 
Pirineus fins al Priorat, passant per mol-
tes comarques, persones de l’equip tèc-
nic i un grup de «xerraires» format per  
socis col·laboradors hem pogut explicar 
Coop57 i debatre sobre quins models 
econòmics i socials volem.

Coop57-Madrid a 
la televisió
El canal HispanTV va fer una entrevista 
a Coop57 Madrid per al seu programa «A 
la calle» emès el  30 d’abril passat per 
projeccions a països de l’Amèrica Llati-
na. La idea del programa era mostrar les 
eines que existeixen per donar un bon 
ús als diners, i fer palès que l’economia 
social i solidària s’està dotant de siste-
mes financers alternatius d’acord amb 
els seus valors.

També, al mes de juny, Coop57 va apa-
rèixer en una entrevista per al programa 
de televisió «Comando Actualidad» de 
TVE1.

Varietat, quantitat i 
qualitat a Galícia
S’ha fet una feina de difusió i extensió 
de Coop57 a Galícia d’una manera molt 
notòria, amb un total de 16 actes en el 
primer semestre de 2013. Es van atendre 
les invitacions realitzades pel moviment 
15M d’Ourense i de la comarca de Bar-
banza, es va participar en la projecció 
i el col·loqui sobre el documental Con 
tu dinero realitzat per Setem, a les lo-
calitats de Vigo, Pontevedra, Redondela, 
Compostel·la i Ourense, es va participar 
en un acte organitzat per la Facultat 
d’Economia de la Universitat de Santia-
go de Compostel·la, es van fer activitats 
divulgatives del cooperativisme i l’eco-
nomia solidària als ajuntaments de Pon-
tevedra i Vigo, entre d’altres.

Coop57 va a l’ONU!
El 6 de maig passat, Raquel Alquézar, sò-
cia col·laboradora de Coop57, va partici-
par al congrés organitzat per l’ONU titu-
lat «Potencials i límits de l’Economia So-
cial i Solidària». El congrés volia debatre 
les característiques de l’economia social 
i solidària i augmentar-ne la visibilitat. 
L’objectiu era poder incloure l’economia 
social i solidària en els debats i els pro-
grames de desenvolupament de l’ONU a 
partir de 2015. Es va presentar l’experi-
ència de Coop57 com un exemple d’èxit 
de l’economia social i solidària.

Assemblea de 
Banca Popolare 
Etica
El dissabte 18 de maig es va celebrar a 
Florència l’Assemblea Anual de Banca 
Popolare Etica, amb una presència de 
socis i sòcies de FIARE important. Entre 
ells, com a soci transversal del projec-
te FIARE, Coop57 també hi va assistir. 
L’Assemblea va escollir un nou Consell 
d’Administració, entre els membres del 
qual hi ha Peru Sasia, actual president 
de FIARE estatal. Fou la tercera persona 
més votada per l’Assemblea, la qual cosa 
reforça i reafirma el procés d’integració 
entre BpE i Fiare. Va ser un dia emocio-
nant per a les 89 persones que van portar 
les 300 delegacions de l’Àrea FIARE.

ACCIONS

accions
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DADES INTERESSANTS

Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Préstecs a llarg termini 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 2.541.681 1.117.782

Préstec a curt termini 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 395.620

Endós de convenis i factures 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 170.300

Avançament de finançament 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 1.300.160

Operacions especials 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 - -

Gestió de títiols participatius 400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.116.000

Total préstecs concedits 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 2.983.862
SALDO VIU PRÉSTECS - - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.144.903
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Aportacions obligatòries

Aportacions voluntàries

Aportacions de socis/es col·laboradors

Fons de garantia de préstecs

Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aportacions obligatòries 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 619.466

Aportacions voluntàries 680.708 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 780.562

Aportacions socis/es col·laboradors 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 17.654.010

Fons de garantia de préstecs - - - - - 32.612 49.568

TOTAL 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 19.103.605
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“El sistema està trencat i perdut, 

per això teniu futur.”

José Luis Sampedro

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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