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A propòsit de l’avui i del demà
La metàstasi de les injustícies socials, les irreversibilitats 
ecològiques, les tensions especulatives, la crisi deshumanit-
zadora de les persones que busquen refugi i les desigualtats 
patriarcals van juntes en l’actual devaluació democràtica 
i la temptació autoritària global. Amb la seva irreverència 
habitual, aviat farà un segle que G.K. Chesterton les veia ve-
nir i escrivia: «no s’ha d’augmentar ni un penic el salari de 
ningú, no s’ha d’escurçar ni una hora la jornada laboral de 
ningú; atès que això podria endarrerir el dolç i ràpid procés 
pel qual i molt aviat tota a la Terra pertanyerà als seus sis 
habitants amb menys escrupolosos».

Enmig del 2018, el mal presagi sembla confirmar-se, mal 
barrejat amb una irracional fe distòpica en la tecnociència 
i allò transhumà com a escassa i dubtosa alternativa: es 
fia tot canvi a les màquines perquè ja no es confia en la 
condició humana i es cerquen ja altres planetes, com si es 
renunciés definitivament a qualsevol possibilitat de convi-
vència en aquest. Mentrestant, els discursos oficials venen, 
endebades, la sostenibilitat futura d’un sistema estructural-
ment insostenible. Paraules buides que són un brindis al 
sol, un miratge sense oasis i un hipotètic ja impossible. El 
capitalisme és avui una casa sense sostre ni sòl.  

En la seva fase financiaritzada, especuladora i tecnològi-
ca, en la versió Silicon Valley disruptiva i inquietant, la 
lògica del capital deriva en una màquina de trinxar 
drets i llibertats i en una contrarevolució permanent 
contra tots els límits –ètics, socials, ecològics. En la 
seva base hi rau sempre la hybris voraç i carronyai-
re, degradadora i depredadora, que actua només 
en nom del diner i en nom del poder. Podrem 
domar la fera, diuen alguns periòdicament, mal-
grat mai ho facin. El cas de l’Estat espanyol i 
les seves especificitats de bombolla immobiliària 
són radicalment simptomàtics en matèria d’ha-
bitatge: la crisi després de la crisi, ha provocat 
que els voltors hagin tornat perquè mai van 
marxar, que els preus continuen enfilant-se 
pels núvols de l’impossible i que la cròni-
ca política sembli més aviat la crònica de 
la impotència. Com aturar l’espiral que 
ens fa la vida més difícil, més precària 
i més vulnerable?

Mentre Roma crema molts toquen 
la lira per mirar a una altra banda 

davant l’evidència de la rapinya. Avui, cal dir-ho, han anat 
tan lluny que el que és ja incompatible amb allò que identi-
fiquem com Estat de Dret i Democràcia –escoles, hospitals, 
pensions, cultura– és el propi capitalisme, que cada dia el 
nega i el soscava. Fa molts anys que som conscients que no 
hi ha sortida social ni ecològica ni feminista ni democràtica 
dins del capitalisme. Més val saber-ho, constatar-ho i dir-ho 
i activar-se per revertir-ho que continuar afirmant gratuïta-
ment, i contra tota evidència màgica, que dins del capitalis-
me hi ha la solució i que serà aquest qui portarà la igualtat 
social, el respecte al medi ambient o unes pensions dignes.

Si el segle XXI, com sosté Jorge Riechmann, serà el segle de 
La Gran Prova, cal insistir-hi més que mai avui, quan veiem 
com s’ha fragilitzat i invertit radicalment la relació amb la 
natura –si abans depeníem d’ella per tirar endavant, ara és 
ella qui depèn de nosaltres per sobreviure–, que cada dia 
es sabotegen les possibilitats d’igualtat que no condemna-
rien amples majories socials a l’exclusió, que es continua 
condemnant les dones a totes les violències del patriarcat 
–i la recent vaga feminista així ens ho ha recordat–, que es 
maltracta un altre cop els pensionistes més empobrits –en-
mig de la bombolla dels plans privats i el buidament de la 
guardiola pública– i que es corquen cada dia els fonaments 
de la democràcia mateixa, sota una poliarquia –poder de 
les elits– que només ens deixa triar quin serà el fuet que 

ens sotmetrà.

En tota comunitat humana, de sempre, hi ha hagut dos 
tipus de llestos: els que ho volen manar tot –els tirans– 
i els que s’ho volen quedar tot –a qui direm lladres. 
Contra ells, d’antuvi, només hi ha dos fràgils estris per 
posar-los el murrió: democràcia política i ètica de la de-
cència i la cooperació. El compromís actiu, conscient i 
quotidià de l’economia social i solidària són, per contra 
i a favor, un exercici continuat d’autocontenció i trans-
formació social, un fre d’emergència –com reclamaria 

Walter Benjamin– per saber generar i continuar 
obrint, encara, l’escletxa, l’opció i la necessitat 

d’un escenari on sigui possible garantir una 
vida digna per a totes i tots i un món on cà-
piguen tots els mons. El reclam –la necessi-
tat–  de construir, cada dia i en això estem, 
un temps de vida fora del capitalisme.
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construint la Coop57 del futur 
DEBATECOOP2017

El passat 25 i 26 de novembre, els diferents òrgans socials, polítics i tècnics de 
Coop57 es van trobar a Madrid per debatre i madurar alguns aspectes de fons 
de Coop57. Per primera vegada, es va generar aquest nou espai de participació 
on es posà en pràctica la idea de construcció col·lectiva d’una eina financera 
que ha de ser útil en la resolució de necessitats i en la construcció d’una altra 
economia.

L’origen
La idea de celebrar el DebateCoop va sorgir a partir de la va-
loració posterior a la Trobada de socis i sòcies celebrada a Sa-
ragossa l’any 2015, en la qual es va convenir habilitar un nou 
espai de debat entre persones de totes les seccions territorials 
que permetés aprofundir en les discussions i madurar temes 
de fons, amb l’objectiu de poder formular propostes que, evi-
dentment, haurien de ratificar-se en l’Assemblea General. Es 
va voler generar aquest nou espai de participació diferenciat 
de les Trobades, que havien de focalitzar-se a cohesionar la 
base social de Coop57 i fomentar el coneixement mutu i la 
interrelació entre persones i entitats sòcies.
Tot i establir mecanismes previs per garantir la participació 
universal, la idea del debat era orientar-ho a la participació 

de persones amb un coneixement profund del funcio-
nament de Coop57 que estiguessin involucrades en 
el desenvolupament del dia a dia de la cooperativa i 
que, per tant, estiguessin més familiaritzades amb els 
temes proposats pel debat.

La celebració

Prèviament a la celebració del DebateCoop es van fer 
debats en totes les seccions territorials per dos motius 
principals: per poder garantir la participació univer-
sal de tota la base social de Coop57 i per poder recollir 
idees, reflexions i suggeriments que enriquissin el de-
bat que, posteriorment, es va celebrar a Madrid.

El debat es va iniciar el dissabte al matí compartint 
la trajectòria de Coop57 dels últims anys i de tots els territoris 
per trobar un punt comú des d’on iniciar els debats previstos. 
A continuació, es va iniciar el primer dels debats sobre mu-
nicipalisme i la relació que ha de tenir Coop57 amb les ad-
ministracions públiques. A l’hora de dinar ens vam desplaçar 
a l’espai que ens va oferir la Fundació San Martín de Porres 
per fer un àpat en comunitat. A la tarda, es van abordar, de 
manera simultània, dos debats més: la possibilitat d’articular 
mecanismes per oferir serveis financers a persones consumi-
dores agrupades i la possibilitat d’ampliar l’àmbit d’actuació 
de Coop57 a noves formes jurídiques, actualment excloses de 
l’activitat financera de la cooperativa.

El segon dia de debat va començar amb la posada en comú 
de les principals idees i conceptes discutits el dia anterior i 
es va dividir la resta del matí en dues activitats: la primera va 
ser un debat sobre el cooperativisme d’habitatge en règim de 
cessió d’ús, on es van exposar alguns dels casos que ja s’han 
treballat i que, sobretot, va servir per ajustar i homogeneïtzar 
criteris sobre el model d’accés a l’habitatge al qual es proposa 
donar suport des de Coop57. La segona activitat va consistir 
en trobades de les comissions socials i tècniques de totes les 
seccions territorials per compartir èxits, dificultats, dubtes i 
criteris d’avaluació i, d’aquesta manera, convergir i aprendre 
mútuament del treball que s’està fent a cada territori.

Els debats
Els temes que es van tractar durant el DebateCoop van sor-
gir d’un procés participatiu previ, fruit del treball de diferents 
representants de totes les seccions territorials de Coop57. Fi-
nalment i per no sobrecarregar les jornades de debat es van 
acabar concretant quatre eixos, deixant fora d’aquesta edició 
del DebateCoop altres temàtiques interessants que s’aborda-
ran en el futur.

”la idea del debat era 
orientar-ho a la 
participació de 

persones amb un 
coneixement profund 
del funcionament de 

Coop57 que 
estiguessin 

involucrades en el 
desenvolupament del 

dia a dia de la 
cooperativa”

destacats
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Cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús

Coop57 va començar a treballar en el sector de l’habitatge 
recentment, apostant pel model d’habitatge cooperatiu en 
règim de cessió d’ús, un model que fa prevaldre la propietat 
col·lectiva per sobre de la individual i que anul·la els efectes 
negatius de l’especulació immobiliària. La idea del debat era 
compartir aquest model, conèixer els casos ja treballats i 
harmonitzar criteris i visions sobre el tema.
Coop57 ja ha finançat diversos projectes d’habitatge coope-
ratiu en règim de cessió d’ús. Aquestes primeres experièn-
cies, molt positives, han revelat alguns límits. Inicialment el 
producte financer estava pensat, sobretot, per a la rehabilita-
ció però no per a la compra i obres de nova construcció, per 
tant, l’import màxim del préstec sovint es queda curt. De la 
mateixa manera, també es va veure la necessitat de redefinir 
el percentatge màxim de recursos que Coop57 vol desti-
nar a aquests projectes, ja que l’actual (10% dels recursos) 
pot resultar insuficient amb el temps. També es va posar en 
comú la idea de buscar finançament conjuntament amb 
altres entitats cooperatives i de les finances ètiques 
per a aquest tipus de projectes.
Però, sobretot aquest debat va servir per posar en 
comú i cohesionar els principis i criteris amb els quals 
s’està treballant l’àmbit de l’habitatge.

Serveis financers 
a persones consumidores

A Coop57 només s’ofereix finançament a les sòcies de ser-
veis, que només poden ser persones jurídiques, i en cap 
cas persones físiques. Es va considerar interessant obrir un 
focus de debat sobre quins casos i sota quines fórmules es 
podrien ampliar i orientar nous serveis financers de Coop57 
a persones consumidores organitzades per adquirir produc-
tes i serveis de l’ESS. D’aquesta manera, es va intentar apro-
fundir en l’estratègia compartida de construcció de mercat 
social i treballar un dels pilars clau, com és el consum res-
ponsable per part de persones individuals.
En general, es va veure amb bons ulls explorar aquest camí 
però assentant alguns criteris o principis. D’una banda, hi ha 
la idea d’oferir serveis financers a persones consumidores 
finals sempre que hi hagi un paraigua col·lectiu i, per tant, 
no es tractaria estrictament de donar préstecs a persones 
individuals. També es va veure la necessitat de potenciar 
projectes comunitaris i prioritzar l’accés a l’ús per sobre de 
la propietat i remarcar la importància de les persones sòci-
es col·laboradores i de consum responsable com a eina de 
transformació social.

Municipalisme

Es van debatre dos grans temes (amb múltiples subtemes) 
sobre la relació entre Coop57 i les administracions públi-
ques, sempre pensant en com afavorir el desenvolupament 
de projectes d’economia social i solidària (ESS): d’una ban-
da, compartir i debatre en quins camps s’ha col·laborat o 
seria interessant col·laborar amb l’administració, especial-
ment en la creació de fons d’avals o programes d’ajuda en la 
capitalització de cooperatives. Es va constatar que el camí 
iniciat era bo i que tenia sentit aprofundir-hi i millorar-ho. En 
segon lloc, es va debatre sobre si Coop57 ha d’admetre 
com a sòcies a entitats d’ESS que prestin serveis o gestio-
nin equipaments públics i que incorporin a administracions 
locals com a sòcies. Aquests casos, sovint lligats a proces-
sos de (re)municipalització de serveis bàsics o prestació de 
serveis públics, contemplaven la creació d’ens jurídics que 
poguessin donar aquesta prestació de serveis. La idea que 
va tenir més consens va ser la que plantejava, de manera 
positiva, la participació de Coop57 sempre que aquest ens 
jurídic tingués forma jurídica de l’ESS (especialment coope-
rativa) i que l’administració no hi fos sòcia majoritària.

Economia local: 
noves formes jurídiques

Un dels criteris que determinen l’àmbit d’actuació de Coop57 
són les formes jurídiques. En el cas de Coop57 s’accepten 
aquelles formes jurídiques pròpies de l’economia social i so-
lidària i queden excloses entitats mercantils com les SL o 
SA. En el transcurs dels últims anys ens hem trobat davant 
situacions que han generat dubtes sobre aquesta restricció, 
provocades pels casos en els quals l’entitat en qüestió té una 
forma jurídica mercantil, però desenvolupa una activitat i ac-
tua amb comportaments similars als de l’ESS o, altrament, 
són projectes de revitalització de zones rurals amb criteris 
de proximitat i responsabilitat social.
Aquest debat va comptar amb dues visions clarament opo-
sades, la de les persones que es decantaven per estudiar, 
en alguns casos, l’acceptació com a sòcies de serveis d’enti-
tats amb formes jurídiques mercantils i les que pensaven que 
Coop57 no havia d’obrir aquest camp d’actuació. L’argument 
principal a favor de l’acceptació d’aquests tipus d’entitats 
era el fet de pensar que si una entitat té pràctiques d’ESS i 
treballa en les diferents xarxes d’economia solidària, la seva 
forma jurídica no ha de ser un criteri excloent. L’argument 
en contra es basava a dir que la forma jurídica no és un cri-
teri més, sinó que és especialment rellevant, ja que defineix 
l’estructura de propietat de l’entitat i els seus processos de 
presa de decisions, i es va posar l’accent en el fet de poten-
ciar models jurídics on el poder de les decisions recaigui en 
les persones i no en el capital.

“Els temes que es van 
tractar durant el 
DebateCoop van sorgir 
d’un procés participatiu 
previ de representants 
de totes les seccions 
territorials de Coop57.”

debate 2017madrid

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

Entenent les particularitats de Coop57

El procés d’avaluació 
econòmica
Un cop una entitat és sòcia de serveis de Coop57 
pot accedir als serveis financers de la cooperativa. 
És a dir, pot sol·licitar un préstec. Per tal d’obtenir el 
crèdit, l’entitat se sotmet a l’avaluació econòmica i 
financera que realitza la comissió tècnica de Coop57.

En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem com funci-
ona aquest procés, què s’avalua i com es decideix la 
concessió de préstecs a Coop57.

Coop57 només pot concedir préstecs a aquelles entitats 
que siguin sòcies de serveis de la cooperativa. La natura-
lesa jurídica de Coop57 fa que els serveis financers només 
es puguin concedir a formes jurídiques, no a persones in-
dividuals. A més a més, de manera col·lectiva, Coop57 ha 
decidit que aquelles formes jurídiques que es volen finançar 
siguin aquelles pertanyents a l’economia social i solidària: 
cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, 
societats laborals, etc.

Per ser sòcia de serveis de Coop57, tal com ja vam explicar 
en aquesta mateixa secció en el butlletí anterior (vegeu el 

Butlletí 32 • Sense sortir del camí), s’ha de passar un 
procés d’avaluació social, l’objectiu del qual és conèi-
xer l’entitat i veure si s’adequa als principis i criteris de 
Coop57. Si es conclou que l’entitat esdevingui sòcia de 
serveis de la cooperativa pot accedir al finançament.
En el procés d’avaluació social s’analitzen aspectes 
relacionats amb el funcionament i la naturalesa de 
l’entitat: aspectes socials, mediambientals, laborals i 
organitzatius.
Per tant, en el moment en què una entitat demana 
finançament, l’anàlisi que es fa és estrictament tècnic 
i financer i de viabilitat del mateix projecte, ja que 
l’anàlisi social i de funcionament de l’entitat ja l’ha 
fet anteriorment la comissió social, analitzant social-
ment la globalitat de l’entitat i no només la part que 
requereix finançament.

A Coop57 l’òrgan encarregat de portar a terme la tasca 
d’anàlisi econòmica de les sol·licituds de finançament que 
hi arriben és la comissió tècnica. La comissió tècnica està 
formada per persones sòcies de Coop57 amb coneixements 
financers acreditats i, igual que la comissió social, duen a 
terme la seva tasca de manera desinteressada però extraor-
dinàriament professional. En aquest cas, la comissió tècnica 
té el suport de membres de l’equip tècnic de Coop57, que fan 

de cadena de transmissió de coneixement del treball previ fet 
amb l’entitat sol·licitant.
De manera organitzada, les persones membres de la comissió 
es reparteixen els diferents casos subjectes a anàlisi, en fan 
una valoració i posteriorment es comparteix i es discuteix 
en plenària. Per a la comissió és important tenir en compte 
que no es pot deslligar la necessitat concreta de finançament 
de la situació global de l’entitat. Per tant, el primer que es 
mira és l’estat global i la seva salut financera: s’analitzen 
els resultats dels darrers anys, la seva situació econòmica, 
la trajectòria, la solidesa i la tendència. En l’anàlisi concreta 
del préstec, el que es busca és que la demanda de finan-
çament de l’entitat confirmi la viabilitat de la petició, els 
efectes positius que el finançament pot tenir en el projecte, 
la seva capacitat de generar excedents per afrontar el retorn 
del préstec, les garanties que pot aportar i el realisme de les 
xifres presentades. D’altra banda, també és important tenir 
en compte les persones que conformen el projecte, les ganes 
que hi posen, quin grau de corresponsabilitat en la inversió 
o finançament aporta el mateix projecte i el teixit social que 
tenen en el seu entorn. 

A més a més de la configuració del projecte i de la seva vi-
abilitat econòmica, es demanen unes garanties associades. 
Aquestes garanties són els avals personals mancomunats 
(vegeu l’apartat pedaCOOPgia del Butlletí 24 • Sembrem 
noves llavors). Es tracta de repartir la garantia entre les 
persones que conformen la base social d’un projecte, i que 
cadascuna d’elles assumeixi un trosset petit del risc associat 
al préstec, de manera mancomunada i corresponsable. 

Un cop feta l’anàlisi, la comissió tècnica prepara uns dic-
tàmens recomanant, o no, la concessió del préstec. Aquest 
dictamen té en compte les fortaleses i els punts febles de 
l’entitat, calibrant i valorant el risc que s’assumeix. Un cop 
fet, les conclusions es traslladen al consell de secció que és 
qui acaba decidint la concessió, o no, del préstec sol·licitat.

Coop57 adopta una política de concessió de préstecs on s’in-
tenta donar resposta a la pràctica totalitat de les sol·licituds 
que es reben. La missió de Coop57 és donar resposta a les 
seves entitats sòcies i fer tot el que estigui a les seves mans 
per facilitar-ne la viabilitat. Si no es veu clar un préstec, el 
que s’intenta és treballar-hi perquè ho acabi resultant. Però, 
alhora, s’actua amb rigor i responsabilitat per tal de decidir 
si un préstec es concedeix o no.

”A Coop57 l’òrgan 
encarregat de portar a 
terme la tasca d’anàlisi 

econòmica de les 
sol·licituds de 

finançament és la 
comissió tècnica, 

formada per persones 
sòcies de Coop57 amb 

coneixements 
financers acreditats”

comissió tècnica

Consell 
de secció

Necesitat de finançament

- GARANTIES
- CORRESPONSABILITAT
- VIABILITAT
- CAPACITAT GENERAR 
   EXCEDENTS

PROJECTE

ENTITAT SÒCIAanàlisi

reflexió
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2010-2016

socias y socios

El 1970 l’escriptora Kate Millett, líder del feminisme d’aquella 
època, va proposar la paraula sororitat (significa germana i 
prové del llatí “soror”, i de la traducció de “sisterhood”, en an-
glès) amb la finalitat de recollir una idea per la qual lluitava 
en el seu dia a dia com a fèrria activista: aconseguir una unió 
social entre dones.

La recuperació del concepte, per part del moviment feminista 
actual, busca referenciar-se conceptualment als feminismes 
comunitaris llatinoamericans i en la redefinició del terme 
realitzada per l’antropòloga Marcela Lagarde, qui defineix 
la sororitat com “una amistat entre dones diferents i iguals, 
còmplices, que es proposen treballar, crear i convèncer”. Es 
tracta, cada cop amb més dones, d’acordar, sumar i crear vin-
cles.

Sororitat és per nosaltres aquest vincle especial i col·lectiu 
que vol generar canvis. Una companyonia, una confabula-
ció, un principi ètic entre nosaltres des del que disposar d’un 
pensament alterador, una necessitat social que va més enllà 
d’una acció concreta de lluita.

La sororitat pot exercir-se en tots els àmbits socials, econò-
mics, polítics i de les relacions humanes. Certament, és difícil 
trobar espais aliens al moviment feminista en els quals la so-
roritat s’exerceixi d’una manera lliure, natural i gairebé obli-
gatòria. Estem immerses en la cultura de la competitivitat, els 
lideratges desbordants i unipersonals, de cànons patriarcals i 
del benefici com a única finalitat. 

I si existeix un espai dins de la política social i de l’economia 
que pogués i ha de ser exemple pràctic de sororitat és el de 
l’economia social i solidària (ESS).

D’una manera molt similar a la que prové de les pràctiques 
sororals, l’ESS aborda i desenvolupa un model econòmic en 
el qual es comparteixen valors comuns, s’intercanvien pràc-
tiques transformadores, es teixeixen xarxes de suport, es tre-
balla conjuntament en un procés de canvi i es lluita per una 
veritable democràcia econòmica. En definitiva, es tracta de 
crear un món millor.

En fomentar la confiança, el reconeixement recíproc de l’au-
toritat i el suport mutu, actuem en relació a aquest pacte so-
roral que ja s’està construint una forma diferent de ser i de 
fer economia. Una economia heterogènia, sense estructures 
verticals i profundament dinàmica. 

El capitalisme és un escenari reservat per els qui sostenen el 
poder des de fa dècades o segles i el seu major èxit ha estat 
aconseguir que no es modifiqui aquesta distribució del poder 
i de qui se’n veu beneficiat. L’ESS planteja unes finalitats, mè-
todes i recursos que fan tremolar el sistema actual, un model 

que predica amb una economia controlada pels treballadors i 
treballadores, que decideix quines són les normes i les formes 
d’organitzar-se, horitzontal i democràticament. Que és respec-
tuosa amb qui l’envolta i que s’enfronta, amb una proposta 
alternativa, a la imposició de l’autoritat despòtica.
Una economia amb pràctiques contra-competitives, que desa-
fien al poder dominant i que té la capacitat d’aglutinar moltes 
maneres d’exercir el bé comú, de buscar i de buscar-nos, de 
saber-nos properes, apropar a qui coincideix i seduir als altres.

El feminisme porta denunciant des de fa segles que 
el masclisme és el major apartheid de la història i 
el veto als espais de poder per a les dones és un dels 
seus escenaris. La sororitat qüestiona aquests mètodes 
d’exercici del poder i proposa un sistema de relacions 
des de la igualtat, cosa que fa trontollar els privilegis 
d’una part de la població. 
Exercim sororitat perquè, davant de l’individualisme, 
volem reivindicar que no estem soles, perquè si ens to-
quen a una ens toquen a totes. Que teixim xarxes que 
ens sostenen i ens alcen, que volem donar visibilitat a 
la plusvàlua social i la redefinició dels beneficis. Pre-
diquem una economia i una sororitat que s’enfronta 
a la mercantilització de la vida.

La gran Úrsula K. Le Guin deia: “Som volcans. Quan nosal-
tres, les dones, oferim la nostra experiència com a veritat, com 
la veritat humana, canvien tots els mapes. Apareixen noves 
muntanyes”. 

L’economia social i solidària està capacitada per apro-
fitar-se i aprendre d’aquesta experiència humana i 
caminar en els nous i sororals mapes.

I perquè no ens cansarem de dir que juntes, som més 
fortes.

Comissions feministes de Coop57

VEUS DE LA COMISSIÓ FEMINISTA

Sororitat i economia social i 
solidària. Nous mapes.

”El 1970, Kate Millett, 
líder feminista, va 
proposar la paraula 
sororitat amb la 
finalitat de recollir una 
idea per la qual lluitava 
en el seu dia a dia com 
a fèrria activista: 
aconseguir una unió 
social entre dones.”

”Si existeix un espai 
dins de la política 
social i de l’economia 
que pogués i ha de ser 
exemple pràctic de 
sororitat és el de 
l’economia social i 
solidària.”
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Coop57 Catalunya va tancar el primer semestre de 2017 amb 
un total de 525 entitats sòcies de serveis i 2.323 socis i sòcies 

col·laboradores. S’han concedit un total de 103 
nous préstecs per un valor de gairebé 5,8 mili-
ons d’euros. Una xifra rècord en la història de 
Coop57 Catalunya. 

Aquests més de 100 préstecs suposen una nova 
fita en l’activitat de la secció de Coop57 Cata-
lunya. Entre els préstecs d’inversió, incloent-hi 
els d’habitatge i adquisició de locals, s’han 
concedit préstecs per valor de més d’1,7 mili-
ons d’euros. Les bestretes de subvencions han 
seguit sent un element destacat en l’activitat 
creditícia de la secció territorial i s’ha arribat 
als 45 préstecs concedits d’aquesta tipologia 
per un valor de gairebé 3 milions d’euros. 

A 31 de desembre, hi havia obertes un total de 26 pòlisses 
de crèdit per un saldo disposat conjunt de poc més d’1 milió 
d’euros.

Finalment, i en el marc del programa CAPITALCOOP, per a la 
capitalització de cooperatives, s’han concedit 17 nous préstecs 
per un valor conjunt de 71.000 euros.

Respecte a la difusió del projecte, s’ha seguit amb una activitat 
important amb més de 20 actes durant el semestre. Activitats 
molt diverses i de diferents àmbits com la participació en ses-
sions de formació amb Coòpolis, Barcelona Activa i amb la 
Universitat del País Basc, entre d’altres.

També vam tenir la visita d’un grup de persones membres 
d’una fundació de Corea del Sud que treballen per al desen-
volupament de projectes socials i d’integració sociolaboral. A 
més vam tenir xerrades a Igualada, Barberà del Vallès i Prats 
del Rei, entre d’altres.

Com cada any des de la seva creació, Coop57 va participar en 
la Fira d’Economia Solidària de Catalunya organitzada per la 
XES. Vam estar presents amb un estand informatiu durant tot 
el cap de setmana i vam participar en dos actes: en la sessió 
d’intercooperació i en una xerrada sobre l’avaluació de l’im-
pacte social de les finances ètiques.

La secció territorial d’Andalusia va tancar l’any 2017 amb un 
total de 74 entitats sòcies de serveis i 260 socis i sòcies col-
laboradores. Aquest semestre es van concedir vuit nous prés-
tecs per valor de més de 400.000 euros. Aquests vuit préstecs 
van ser de quatre tipologies diferents: dos préstecs d’inversió, 
dues bestretes de subvencions, dos endossaments de factures 
i dues pòlisses de crèdit. Aquest repartiment demostra que els 
diferents serveis financers que ofereix Coop57 responen a les 
diferents necessitats financeres de les entitats sòcies de la sec-
ció territorial. 

El creixement de la base social s’ha estancat relativament 
aquest semestre. No s’ha incorporat cap entitat sòcia de ser-
veis però, tot i així, la comissió social ha avaluat positivament 
tres entitats, i s’està a l’espera que en formalitzin l’alta. Res-
pecte al treball intern, s’ha negociat amb entitats que tenen 
préstecs en situacions complicades per arribar a compromisos 

de pagament. Com a resultat d’aquestes negociacions, s’han 
retornat dos préstecs íntegrament.

La secció territorial d’Andalusia ha participat en onze actes 
de difusió de Coop57 amb presentacions i participació en 
cursos, jornades i tallers relacionats amb l’economia social 
i solidària. L’activitat de difusió del segon semestre de 2017 
s’ha concentrat a la província de Sevilla, encara que també 
s’ha participat en dos cursos de la Universitat de Cadis, en una 
taula rodona a Úbeda ( Jaén), i en la projecció d’un documen-
tal -en el qual ha participat Coop57- en el festival de cinema 
“Estiu Blau” de l’Algarve portuguès.

COOP57-ARAGÓN
La secció territorial d’Aragó va tancar el 2017 amb un total de 
55 entitats sòcies de serveis i 452 socis i sòcies col·laboradores. 
Durant el segon semestre d’aquest any s’han concedit 11 nous 

préstecs per un valor de més de 150.000 euros. 
Entre aquests nous préstecs s’han concedit tres 
préstecs d’inversió, dues bestretes de subven-
cions, dos endossaments de factures i quatre 
pòlisses de crèdit.

En total, durant tot el 2017, la secció territorial 
d’Aragó ha concedit 21 nous préstecs per un 
valor conjunt superior al mig milió d’euros.

Durant el segon semestre de l’any s’ha con-
tinuat amb la col·laboració amb les xarxes 
d’economia social i solidària, participant en 
totes les assemblees i jornades de treball con-
vocades, tant per REAS Aragó, com pel Mercat 
Social d’Aragó. 

S’ha format part de la comissió de preparació de la VIII Fira 
del Mercat Social d’Aragó i es va participar amb un estand 
en aquesta. També es va assistir als tallers de disseny de l’Es-
tratègia de Consum Responsable a Saragossa, organitzats pel 

Mercat Social d’Aragó.

D’altra banda, s’ha participat en diversos actes de divulgació 
i sensibilització. Destaca la col·laboració amb el Laboratori 
Cooperatiu de la Universitat de Saragossa en la realització 
d’unes jornades amb estudiants de secundària a Utebo. Es va 
participar, també, en la Setmana de la Persona Emprenedora 
a Aragó; i a Grisel, en un cafè tertúlia, organitzat per grups de 
consum de la comarca del Moncayo.

I, també en aquest semestre, s’ha obert un nou camí de col-
laboració amb l’Associació Finançament Solidari. L’objectiu 
compartit és tractar de dissenyar una via de suport a projectes 
amb alt interès social, l’estructura econòmica dels quals no 
és encara la propícia per incorporar-se a una cooperativa de 
serveis com Coop57.

El treball realitzat amb l’Ajuntament de Saragossa ha donat 
fruits amb la publicació, al novembre, de la Línia d’Ajudes 
per a la millora de la Capitalització de les entitats d’economia 
social i solidària, per a l’any 2017.

74 entitats sòcies de serveis
260 sòcies col·laboradores

55 entitats sòcies de serveis
452 sòcies col·laboradores

525 entitats sòcies de serveis
2.323 sòcies col·laboradores
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COOP57-MADRID
La secció territorial de Madrid va tancar el segon semestre 
de 2017 amb un total de 70 entitats sòcies de serveis i 448 
socis i sòcies col·laboradores. Es van donar d’alta fins a sis 
noves entitats sòcies de serveis i es van concedir un total de 
7 préstecs per un valor de gairebé 300.000 euros. A més, es 
van concedir 27 préstecs de capitalització per un valor total de 
155.000 euros. En aquest semestre destaca que Coop57 Madrid 
va ser l’encarregada d’acollir la celebració de la primera edi-
ció del DebateCoop. Prèviament, es van realitzar dues sessions 
a nivell de Coop57 Madrid, anteriors a la trobada del mes de 
novembre, per així poder facilitar la participació de més per-
sones i entitats i conformar una idea més plural i completa so-
bre els temes a tractar al debat. Finalment, el cap de setmana 
del 25 i 26 de novembre es va celebrar al MediaLab de Madrid 
la primera edició del DebateCoop. Des de la secció de Madrid 
es va treballar per acollir totes les persones que van assistir 
des de totes les seccions territorials i es va fer un gran treball 
en l’àmbit de la logística i dels continguts. Es va comptar amb 
la participació intensa de diferents entitats sòcies, a les quals 
se’ls vol agrair especialment la seva implicació. Entitats com 
ara Abierto hasta el Amanecer, Altekio, Acais i Cyclos, així com 

a la Fundació San Martín de Porres per l’espai cedit pel dinar 
compartit del dissabte, són algunes d’aquestes entitats.

A més a més, Coop57 Madrid va participar com a entitat col-
laboradora a la Fira de l’Economia Social i Solidària de Ma-
drid. Aquest any, en la seva cinquena 
edició, es va prendre part amb un punt 
d’atenció permanent, amb una xerra-
da, i també amb la presentació del 
documental España contracorriente, 
al costat de Diagonal i MES Madrid. 
Aquest any, a més a més, conjunta-
ment amb REAS Madrid es va parti-
cipar a Biocultura. Igualment, durant 
el segon semestre de l’any, es va col-
laborar en un taller sobre economia 
social com a alternativa a l’exclusió 
econòmica i financera que es va fer 
dins de la I Trobada Internacional de 
Barris (EBVK) realitzada a Vallecas.

34 entitats sòcies de serveis
146 sòcies col·laboradores

70 entitats socies de serveis
448 sòcies col·laboradores

COOP57-GALIZA
La secció territorial de Galícia va tancar el 2017 amb un 
total de 34 entitats sòcies de serveis i 146 socis i sòcies col-
laboradores. 

S’ha incorporat com a sòcia de serveis la cooperativa de tre-
ball Arbore da Vida Celta, l’activitat de la qual es desenvolupa 
en la prestació de serveis en l’àmbit de la salut i les cures. 
També es va concedir un préstec d’inversió a la cooperativa 
de treball Pegadas, que realitza la seva activitat en el camp de 
les arts gràfiques.

Respecte a l’activitat dels òrgans socials de la secció territorial, 
enguany s’ha centrat en tres aspectes principals. En primer 
lloc, es va participar en el DebateCoop celebrat a Madrid el 
passat mes de novembre on els diferents òrgans de la secció, 
de manera conjunta, van analitzar i van realitzar propostes a 
les temàtiques del debat. Set persones de la secció van partici-
par a les jornades d’aquesta activitat.

En segon lloc, l’elaboració de propostes per al pla de treball de 
Coop57 per a l’any 2018. Propostes d’acció i pressupostàries, 
principalment enfocades al disseny i la implementació d’eines 

de gestió, videoconferències, plans i materials de comunicació 
i realització de trobades anuals de consells de secció i comis-
sions.

I en tercer lloc, es va generar un procés de reforç en la comis-
sió social a causa d’una insuficient disponibilitat dels seus in-
tegrants. Des del Consell de Secció es va acordar tractar d’in-
corporar noves persones a l’Assemblea 
de febrer de 2018.

També es va treballar, amb la coordi-
nació tècnica de Coop57, la necessitat 
d’incrementar la base social i l’activi-
tat de préstecs; d’enfortir la Comissió 
Social i el Consell de Secció, donant 
suport a la consecució d’aquestes fites 
de forma transversal, amb la millo-
ra de l’estratègia comunicativa i de 
la implicació i reactivació de la base 
social.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el 2017 amb 
un total de 20 entitats sòcies de serveis i 97 socis i sòcies col-
laboradores. Respecte a l’activitat creditícia, es van aprovar 
dues noves operacions de finançament per un total de 145.000 
euros. D’una banda, un préstec d’inversió de 100.000 euros a 
la cooperativa Asaken, una cooperativa de treball dedicada a 
la prestació de serveis de treballs verticals: manteniment de 
molins d’energia eòlica, rehabilitació d’edificis, manteniment 
industrial, entre altres. De l’altra, un préstec de 45.000 euros per 
a l’adquisició d’un local de la cooperativa Mahatserri, un espai 
de restauració que a més a més dinamitza i realitza activitats 
culturals al barri d’Otxarkoaga de Bilbao.

Al seu torn, destaquem la participació durant el semestre en dos 
grans esdeveniments. El passat 18 de novembre es va participar 
en la V Fira d’Economia Solidària a Errenteria. La Fira l’han 
promogut OlatuKoop (Ekonomia Sozial eta Eraldatzailearen 
Sarea), REAS Euskadi (Xarxa de Xarxes d’Economia Alterna-
tiva i Solidària), i Saretuz (Grup de consum responsable a Do-
nostia). La fira va comptar amb la participació de 55 entitats. 

Koop57 va prendre part en una taula rodona de Finances per a 
l’educació, juntament amb Fare, Oikocredit, Elkarcredit, Mun-
du bat i Economistes sense fronteres.

D’altra banda, el passat 2 de desembre es va celebrar a Hernani 
la II edició de la Fira d’Economia Social Transformadora: Alter-
naktiba. La Fira té entre els seus propòsits mostrar a la ciutada-
nia les diferents alternatives econòmiques de l’economia social 
i transformadora. L’objectiu de la Fira va ser donar visibilitat 
a aquestes iniciatives i oferir a la ciutadania alternatives de 
consum que satisfacin les necessitats quotidianes (alimentació, 
energia, telecomunicacions, finances, tecnologia, etc.) d’una 
manera social i transformadora.

20 entitats sòcies de serveis
97 sòcies col·laboradores
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 ENS FIREM!
En els últims anys, un dels aspectes en els quals més ha 
incidit i avançat el moviment de l’economia social i solidà-
ria (ESS) ha estat l’articulació i el creixement en xarxa. En 
aquesta línia, s’han desenvolupat diferents fires on es posa 
de manifest tota aquesta riquesa i es consolida un escenari 
ideal per seguir articulant l’ESS. A continuació us n’expli-
quem algunes. En totes, Coop57 va participar activament 
tant pel que fa a l’organització, com posant estands infor-
matius i col·laborant i realitzant xerrades i tallers.

V FERIA DE L’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA DE MADRID 

La Feria ha tancat la seva cinquena edició amb una gran 
afluència de públic a l’espai del Centre Cultural de la Casa 
del Reloj i al Matadero Madrid. Fins a 18.000 visitants es 
van apropar a conèixer el centenar d’estands en els quals les 
empreses i organitzacions de l’Economia Solidària de Madrid 
van exposar els seus productes i serveis.
Aquest any la fira va presentar una programació amb més de 
70 activitats simultànies entorn de quatre eixos temàtics: les 
economies feministes; l’emprenedoria col·lectiva; els consums 
alternatius i la transformació social i, finalment, la sostenibilitat 
i l’agroecologia. Les activitats infantils van tenir també el seu 
espai reservat a la fira i, com a novetat, la fira va comptar aquest 
any amb un escenari amb música, teatre i ràdio en directe.
http://laferiamadrid.mercadosocial.net

VIII FERIA DEL MERCAT SOCIAL 
D’ARAGÓ 

“Consum que suma” va ser el lema sota el qual l’economia 
solidària es va reunir a la VIII Fira del Mercat Social d’Aragó, 
organitzada per MESCoop Aragó i REAS Aragó, que es va 
celebrar a la plaça del Pilar de Saragossa. La fira va tenir 
com a objectiu apropar a la ciutadania una economia que es 
centra en valors ètics, socials i mediambientals, i difondre les 
diferents iniciatives associatives i empresarials que s’hi podien 

trobar. A les entitats, dedicades a pràcticament tots els sectors 
econòmics bàsics, es van sumar la cita setmanal del mercat 
agroecològic i la celebració del 10è aniversari de la Ciclería, 
amb un concert després del tancament dels estands. Al llarg del 
dia es van intercanviar productes i serveis, així com xerrades i 
experiències que van contribuir a enfortir la xarxa d’Economia 
Social i Solidària d’Aragó.
https://mercadosocialaragon.net/viiiferiamercadosocial

VI FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
DE CATALUNYA 

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) va celebrar 
el passat 20, 21 i 22 d’octubre la seva sisena edició amb un 
gran èxit d’assistència. Milers de persones van visitar les més 
de 190 organitzacions expositores i van gaudir d’un programa 
format per unes cinquanta xerrades. En aquesta edició, sota el 
lema “Ni teu, ni meu. Nostre! Fem comunitat”, va destacar la 
forta presència d’experiències internacionals, amb 15 països 
representats, com per exemple, les terres comunals de Portugal, 
l’habitatge cooperatiu d’Alemanya, l’economia feminista de Xile 
i les propostes d’economia social del nord del Marroc.
http://xes.cat

FIRES A EUSKAL HERRIA 

Aquest segon semestre, Koop57 Euskal Herria ha participat en 
dues fires celebrades entre novembre i desembre. Es tracta, d’una 
banda, de la V Fira d’Economia Solidària celebrada el passat 18 
de novembre a Errenteria, promoguda per OlatuKoop, REAS 
Euskadi i Saretuz. Sota el lema “Cooperar per transformar-nos”, 
la fira va voler apropar el mercat social a la societat, i impulsar 
la col·laboració entre la persona productora i la consumidora.
D’altra banda, el passat 2 de desembre, es va celebrar a Hernani 
la segona Fira d’Economia Social i Solidària sota el nom de 
#Alternaktiba Azoka. A la fira van participar 23 entitats de 
diferents àmbits, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquestes 
iniciatives i oferir a la ciutadania alternatives de consum que 
satisfacin les necessitats quotidianes d’una manera social i 
transformadora.

[El Racó de l’economia 
social i solidària]

 Intercooperació, finances ètiques i recuperació de 
serveis públics a Andalusia
EL CAS DE LES PISCINES DE PUERTO REAL (CADIS) 

Coop57 va concedir un préstec a Cooperactiva, una coopera-
tiva de treball formada per persones que es van quedar sense 
feina després del tancament de la piscina de Puerto Real, a la 
província de Cadis.
La cooperativa es va constituir l’any 2016, gràcies a la volun-
tat d’un grup d’antigues persones treballadores del complex 
municipal de les piscines de Puerto Real. L’any 2015 els tre-
balladors i treballadores van ser acomiadats pel concessiona-
ri mentre estaven en vaga per impagament de nòmines. La 
socie tat gestora de la instal·lació va acabar abandonant el ser-
vei i aquest va quedar suspès i a l’espera de resolució. La deso-
cupació en el municipi i la capacitat emprenedora va determi-
nar la iniciativa de crear una cooperativa formada pels antics 
treballadors i treballadores amb l’objectiu d’optar a gestionar 
la instal·lació.  Després d’un llarg procés, l’adjudicació del ser-

vei per a la reobertura de la piscina va correspondre a la UTE 
formada entre Cooperactiva i l’Associació de Tècnics d’Activi-
tats Aquàtiques de l’Aljarafe, ambdues sòcies de Coop57. Les 
dues entitats han gestionat aquest recurs municipal des de 
l’economia social i solidària, i han recuperat un servei públic 
i l’ocupació prèviament destruïda. En l’arrancada del projecte, 
Coop57 va participar amb la concessió d’un préstec que im-
pulsés l’activitat. Aquest és un bon exemple d’intercooperació, 
finances ètiques i recuperació de serveis públics.

V Feria de l’Economia solidària de 

Madrid

VI Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya

VIII Feria del Mercado Social 
de Aragón

economia 
solidària
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2n SEMESTRE 2017

Andalucía [8]
 ❚ Marco Ocaña / Luis Ocaña

 ❚ Juan Matutano Cuenca
 ❚ Noemí Gonzalez i Jorge Elís 
Ollero

 ❚ Rubén Jiménez Jiménez
 ❚ Antonio Ramírez Fernández
 ❚ Samuel Barco Serrano

 ❚ Ricardo Román Chacón
 ❚ María Inmaculada Gómez-Plana

Catalunya [170]
 ❚ Alexis Demko
 ❚ Zoraida Roselló i Fernando 
Paniagua

 ❚ Joan Cabrera i Mireia Utzet
 ❚ Joan Montserrat Vall
 ❚ Jaime Aguilar Valdivieso
 ❚ Montserrat Catalán Morera
 ❚ Guillem Cabra Cortès
 ❚ Jaume Serrasolsas Domènech
 ❚ Maria Méndez Paniagua
 ❚ Íñigo Abós Díez
 ❚ Alícia Pujol Pujol
 ❚ Mònica Albertí Cortés
 ❚ Xavier Navarrete i Ángel Na-
varrete

 ❚ Erica Bel Queralt
 ❚ Mireia Ribas Montfort
 ❚ M. Elisa Puigrodon Montserrat
 ❚ Sílvia Martín Molina
 ❚ Elisa Viladàs Ollé
 ❚ Helena Viladàs Ollé
 ❚ Enrique Marín Moreno
 ❚ Ignacio Laso Parga
 ❚ David Esteve López
 ❚ Raul Sust Keck
 ❚ Pierre de Wangen de Gelodseck 
Aux Vosge

 ❚ Roser Tió Puntí
 ❚ Montse Jardí Segura
 ❚ Sara Ould El Jebli Marco
 ❚ Jesús Rivera Díaz
 ❚ Florencia Kliczowski Wladimirski
 ❚ Marcel Masllorens Ruiz
 ❚ Felip Alfred Galitó Trilla
 ❚ Àngels Rabadà i Toni Llotge
 ❚ Mireia Llussà i Josep Perramon
 ❚ Marc Salud Santana
 ❚ Josep M. Rius Caulus
 ❚ Pedro José Martos Fernández
 ❚ Xavier Sanz Ribera
 ❚ Andrea Carrera Brugés
 ❚ Isaac Bueso Borràs
 ❚ Marc Poch Martell
 ❚ Kilian Sampol i Isabel Vert
 ❚ Adrià Pallejà i Clara Martin
 ❚ Adria Vallès Pauls

 ❚ Júlia Colón Lamosa
 ❚ Montserrat Mata
 ❚ Arnau-Lenin Gols Rovira
 ❚ Helena Estevan de Hériz
 ❚ Ortrud Siemsen
 ❚ Josep López Santin
 ❚ Glòria Andreu Terren
 ❚ Manuel València i Pilar Domènech
 ❚ Roger Torres Muratet
 ❚ Genís Margarit i Marta Guzmán
 ❚ Ramon Palà Moncusí
 ❚ Miquel Muniesa Argilés
 ❚ Sergio Reguan Godayol
 ❚ Cristina Delgado Pinero
 ❚ Salvador Ríos Beltran
 ❚ Elia Obis Monné
 ❚ Alba Gubert Celma
 ❚ Sergi de Paz Camprubí
 ❚ Joel Solé Lamich
 ❚ David Redondo García
 ❚ Magí Canyelles Armengol
 ❚ Ignasi García Pérez
 ❚ Gerard Xixons Solé
 ❚ Joana Pino Gutiérrez i David 
Martí P.

 ❚ Eduard Saura i Elena Marzo
 ❚ Carles Jódar  i Alba Rojas
 ❚ Alba Rojas i Carles Jódar
 ❚ Megàfon Serveis de Comunicació
 ❚ Cristina Calvo Torres
 ❚ Vicenç Mas Petit
 ❚ Jordi Mulet Cisteré
 ❚ Nuria Espinach B. i José M. 
Sánchez B.

 ❚ Marc Solà Carcedo
 ❚ Àxel Gonzalez Santiago
 ❚ Mariona Ortiz Llargués
 ❚ Daniel Pi i Noya
 ❚ Xavier Serrallach Pons
 ❚ Pere Solà Gusiñer
 ❚ Marie Pierre Ramouche
 ❚ Meritxell Ribas Roig
 ❚ Josep Cruanyes Tor
 ❚ Vidal Prados B. i M. Josepa 
Roig R.

 ❚ Pol Alcalde Floriach
 ❚ Víctor Grande Carreras
 ❚ Òscar Pisa Rodríguez

 ❚ Pedro Gutiérrez González
 ❚ Javier Osuna López
 ❚ Marina Badia Fabregat
 ❚ Roger Mallol Parera
 ❚ Irene Casas Padín
 ❚ Jordina Tarré Olaiz
 ❚ Daniel Hernández M. i Laura 
Hernández G

 ❚ Daniel Mosegui González
 ❚ Roger Seuba López
 ❚ Lluc Planas Gual
 ❚ Xavier Bonet Viura
 ❚ Abigail Garcia Abrodos
 ❚ Sergio Ruiz Cayuela
 ❚ Àngel Gelonch Rosinach
 ❚ Antoni Armengol Puig
 ❚ Jordi Fariñas Claret i Montserrat 
Gustà

 ❚ Daniel Vidal Carretero
 ❚ Abel Servera Perona
 ❚ Anna Coll-Vinent Noguera
 ❚ Pere Comellas Casanova
 ❚ Carles Prado Fonts
 ❚ Patsilí Toledo Vásquez
 ❚ Claudia Cimiano Matilla
 ❚ Juana Gracia G i Fco Javier 
Vallejo N.

 ❚ Laura Bergés Saura
 ❚ Adrià Corbella Burgués
 ❚ Valentí Zapater Barros
 ❚ Marina Pont Garriga
 ❚ Ramon Nicolau B. i Roser 
Batalla B.

 ❚ Eulàlia Ripoll Rajadell
 ❚ Carles Fígols Company
 ❚ Gabriel Altés Olivan
 ❚ August Muntanya N. i Eulàlia 
Masana S.

 ❚ Alba Ferran Bagur
 ❚ Jaume Marcè Esteve
 ❚ Araceli Godina C. i Miquel 
Sintes G.

 ❚ Beatriz Porqueres Giménez
 ❚ Enric Bea Seguí
 ❚ Manuel Antonio Martí Salvador
 ❚ Victor Giménez Aliaga
 ❚ Ariadna Ribas S. i Artut Tort P.
 ❚ Carlos Lerin Martínez

 ❚ Isart Montane Mogas
 ❚ Norbert Manén Pérez
 ❚ Josep Grifoll Saurí
 ❚ Albert Martín Gómez
 ❚ Sílvia Juventeny Berdún
 ❚ Martí Erra i Gil
 ❚ Dani Armengol G. i Marta 
Dachs D.

 ❚ Tomas Ribes Arntzen
 ❚ Marta Arrufat Trigàs
 ❚ Miquel Boguña Torras
 ❚ Pau Pla- Giribert Carreras
 ❚ Eulàlia Muñoz Burzón
 ❚ Fernando Piñero C. i Clementa 
Fernández

 ❚ Carmelo Izquierdo Redón
 ❚ Edgar Tello García
 ❚ José Marcos Moreno Cabrera
 ❚ Oriol Puig Rodriguez
 ❚ Júlia Sardà Forcadell
 ❚ Jordi Pujol,  Maria Molist i 
Tomeu Pujol

 ❚ Berta Claramunt Serra
 ❚ Marc Lena Jimenez
 ❚ Blandina i Francesca Niubó 
i Prats

 ❚ Albert Romero Martínez
 ❚ Jaume Gimeno M i Encarnación 
Codina B.

 ❚ Francesca Niubó P. i Blandina 
Niubó P.

 ❚ Mark O’Neil Compte
 ❚ Jaume Iglesias Yus
 ❚ Sebastià Mas i Adela Olivares
 ❚ David Jou Bueno
 ❚ Albert Molist i Qian Zhang
 ❚ Ariadna Guinovart Caballé
 ❚ Marina Sánchez Nicuesa
 ❚ Emilia Vila García
 ❚ Javier Gayo Ramos
 ❚ Clara Calbet Domingo
 ❚ Ferran Badal i Laia Serra
 ❚ Isabel Godino Romero
 ❚ Germán Tomás Jiménez
 ❚ Antoni Arias i Anna Prats
 ❚ Xavier Navarro i Jordi Navarro

Madrid [8]
 ❚ Belén Fluiters y Juan Pablo 
Casado

 ❚ Begoña Núñez Biurrun

 ❚ Marcos David Lanseros Rivera
 ❚ Ernesto Bustos Vela
 ❚ Carlos Fernando Martínez-Pereda
 ❚ Lourdes Biurrun González

 ❚ Alvaro Díaz Cuevas
 ❚ Elena González F. i Daniel 
Gutiérrez P.

Pais Valencià [2]
 ❚ Inocencio García Robledo
 ❚ Roberto Benavent Alberola

Euskal Herria [7]
 ❚ Elena Sanz
 ❚ Jorge Ortega i Eva Soraya Mena

 ❚ Alberto Estefanía Hurtado i 
Raquel Royo

 ❚ Joaquín Revilla i Yolanda Juveto
 ❚ Aratz Leon Basaguren

 ❚ Jon Urrusolo Santos
 ❚ Jon Ander Peñalba Esteban

Galiza [2]
 ❚ Abel Rodríguez López
 ❚ Carlos Tuñón González

TOTAL 212

Aragón [11]
 ❚ José Ángel Cordero Rico
 ❚ María Pilar Pueyo Puy
 ❚ Guillermo Cano de Guadalfajara
 ❚ Pedro Liarte Abanto

 ❚ Pilar Bertrán Audera
 ❚ Mónica Herrera Gil
 ❚ Isabel Funes
 ❚ Iratxe Ortiz Temiño
 ❚ Juan Antonio González Pascual

 ❚ Angel Ambroj Villanueva
 ❚ Marcos García D. i María Isabel 
Pérez M.

Asturies [4]
 ❚ Borja Fernández Sierro
 ❚ Enrique Pañeda Reinlein
 ❚ Santiago Galán Terán
 ❚ Óscar Suárez Cuetos

NOUS SOCIS I SOCIES 
COL·LABORADORES

sòcies
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[Aragón] 
1 nova entitat sòcia

1917, SOCIEDAD 
COOPERATIVA  

Cooperativa de treball associat, 
formada per tres joves de Mi-

randa de Ebro (Burgos), per gestionar el 
cafè llibreria “El Esperpento”. Les seves 
sòcies conceben la cooperativa com un 
projecte capaç de conjuminar les pro-
postes alternatives del teixit associatiu 
de la seva ciutat, com a possible espai 
de les expressions artístiques i culturals 
locals, com a lloc de trobada de les inici-
atives agroecològiques i com a espai de 
confluència i interrelació de disciplines, 
debats i treballs.

[Catalunya]
20 noves entitats sòcies
APAC RUMBA CATALANA

L’Associació Professional d’Au-
tors i Creadors de Rumba Cata-

lana neix l’any 2015 amb la voluntat de 
constituir un organisme que pugui reu-
nir músics, artistes i creadors de rumba 
catalana de caràcter professional i es-
tablir vincles amb les administracions 
culturals per promoure’n la difusió i, a 
través de la rumba catalana, fomentar la 
cohesió social i la trobada de diferents 
cultures. http://www.rumbafest.cat/

AULA D’IDIOMES, SCCL

És un projecte lingüístic cooperatiu 
ubicat a Barcelona que combina 

l’aprenentatge de llengües amb la crítica i la 
reflexió. Una cooperativa ideada i impulsada 
per un grup de professores i professors del 
sector de l’ensenyament de llengües per or-
ganitzar una proposta formativa de qualitat 
sota els principis de cooperació, col·laboració 
i autogestió.
https://auladidiomes.wordpress.com/

CAMPER DIEM, SCCL

Cooperativa de treball ubicada 
a Sabadell que es dedica a la 

camperització de furgonetes i que busca 
convertir-se en un lloc de referència del 
sector. El fet de ser cooperativa aporta 
un valor afegit en el desenvolupament 
de la seva tasca i fomenta un model de 
turisme diferent i alternatiu. El funcio-
nament de la cooperativa es basa en els 
pilars que sustenten l’economia social 
com a motor de transformació social.
http://camperdiem.cat/

LA CARBONERA 
LLIBRERIA, SCCL

Cooperativa que neix 
amb l’objectiu de convertir-se en la lli-
breria del Poble Sec, amb la voluntat de 
construir des del barri i per al barri una 
comunitat lectora que creixi i que estimi 
la literatura, els llibres i la cultura. Pro-
jecte cooperatiu, on les sòcies entenen el 
treball i el projecte de manera compar-
tida i cooperant, amb voluntat transfor-
madora en el marc de l’economia social 
i solidària.
https://carbonera.cat/

(XOBBCOOPERATIVA), 
SCCL

Cooperativa de treball d’inicia-
tiva social i creativitat tecnolò-

gica ubicada a Barcelona i de recent cre-
ació que desenvolupa projectes socials 
de base tecnològica adreçada a millorar 
la vida de les persones, a generar llocs 
de treball dignes, xarxes comunitàries i a 
produir economia social i solidària.
www.xobbcoop.net

ASSOCIACIÓ PER A LA 
DIFUSIÓ DE LA IMATGE 
DOCUMENTAL 
“MECÀNIC”

Mecànic és una associació que 
neix recentment i que sorgeix 

del projecte de l’editorial fotogràfica 
“Seriousbooks”, amb l’objectiu d’obrir 
un centre de la imatge documental. Un 
lloc físic, de trobada i d’intercanvi per 
a persones i entitats relacionades amb 
la fotografia i la imatge. La finalitat de 
l’associació és oferir eines per despertar 
l’esperit crític a l’hora d’interpretar una 
imatge: discernir la manipulació de la 
informació.
http://www.mecanic.eu/

ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA

Entitat cultural coneguda popu-
larment com El Casino de Calaf, 

fundada el 23 de novembre de 1896. 
En principi va ser creada per fomentar 
el cant artístic, sense caràcter polític ni 
religiós, i per dur a terme tot tipus d’ac-
tivitats lúdiques i d’oci com ara teatre, 
balls, etc. En l’actualitat té més de 200 
persones sòcies i realitza tot tipus d’acti-
vitats de caire cultural i social.
http://www.casinodecalaf.cat/

ASSOCIACIÓ CIMA

CIMA és l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals. 
Tres-centes dones professionals del mit-
jà audiovisual (directores, guionistes, 
productores, actrius, muntadores, com-
positores i representants dels diferents 
departaments creatius i tècnics) que 
tenen com a objectiu contribuir a una 
representació equilibrada i realista de la 
dona dins dels continguts que ofereix el 
mitjà audiovisual.
http://cimamujerescineastas.es/

LA TERRASSENCA, SCCL

Cooperativa de treball associat 
que treballa en l’ecomissat-

geria i que ofereix serveis ecològics i 
sostenibles al transport de mercaderies 
tradicional. La cooperativa aposta per la 
bicicleta com a mitjà de transport urbà 
i també per l’ús de vehicles de 0,0 emis-
sions per donar solució als problemes 
de logística de les grans ciutats. La seva 
activitat es desenvolupa en la ciutat de 
Terrassa i Matadepera.
https://misenbis.wordpress.com/

SETEM CATALUNYA

Organització no governamental 
de solidaritat internacional, in-

dependent i participativa que va néixer 
a Barcelona l’any 1968 i que, juntament 
amb organitzacions del Sud, sensibilitza 
la societat sobre les desigualtats Nord-
Sud, en denuncia les causes i promou 
transformacions personals i col·lectives 
per aconseguir un món més just i soli-
dari.
www.setem.cat

XARXA DDiPAS

Xarxa DDiPAS és l’Associació 
Xarxa de Dones Directives i 

Professionals de l’Acció Social. Es tracta 
d’un espai impulsat l’any 2012 per la fe-
deració d’Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS) i té com a objectiu potenciar 
la presència i la visibilitat de les dones en 
les organitzacions del tercer sector social 
i afavorir-ne la presència en els seus òr-
gans de direcció.
https://donesdirectives.wordpress.com/

CIERTO ESTUDIO, SCCL

Cooperativa de treball en l’àm-
bit de l’arquitectura i el disseny de cre-
ació recent, que té la finalitat d’ajuntar 
forces per poder realitzar projectes d’ar-
quitectura i disseny. La idea de fons de 
la cooperativa és repensar com millorar 

NOVES ENTITATS SÒCIES
31 noves entitats sòcies

sòcies
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http://www.ciertoestudio.com/

www.diarijornada.coop

http://labaula.eu

www.plaudite.org

http://independentbadalona.cat/

http://iridia.cat/

www.laltrefestival.cat

http://labase.info/

https://www.tres65.es/

[Euskal Herria]
3 noves entitats sòcies

http://www.gaindegia.eus/  

http://www.gislan.eus

[Galiza]
1 nova entitat sòcia

www.arboredavidacelta.com

sòcies
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[Madrid]
6 noves entitats sòcies
COOPERATIVA 
EDITORIAL S. COOP. 
MAD. (EL SALTO)

Mitjà de comunicació indepen-
dent de publicació mensual 
amb reportatges, humor i anà-

lisi reposada. Té edicions a Andalusia, 
Aragó, Galiza, Madrid, Nafarroa, País 
Valencià i una edició general. És una 
proposta impulsada pel diari Diagonal i 
més de 20 projectes comunicatius de tot 
l’Estat per llançar un nou mitjà amb més 
recursos i adreçat a un públic ampli.
https://www.elsaltodiario.com/

2DECOLÓGICO S. COOP. 
MAD.

Projecte cooperatiu que 
neix de la necessitat de 

posar en contacte a petits productors 
locals i a consumidors responsables de 
Madrid, amb la intenció de crear una 
comunitat de persones que afavoreixin 
els circuits curts de comercialització de 
productes ecològics de proximitat. Es 
garanteix l’origen dels productes per 
assegurar-ne la qualitat i com es pro-
dueixen, per tal de provocar el menor 
impacte mediambiental possible i per 
assegurar un preu just per a productor 
i consumidor.
http://2decologico.org/

LA TRAVIESA KUN S. 
COOP. MAD.

Cooperativa de segon grau 
que gestiona un espai comú 

i que, a més, té com a finalitat promo-
cionar l’economia social i solidària i la 
democràcia econòmica, organitzar se-
minaris, conferències, congressos i altres 
esdeveniments per fomentar l’economia 
social i solidària. El cooperativisme és la 
seva referència principal, se’n recuperen 
els seus valors originals i es complemen-
ten per respondre a noves necessitats 
socials.

FORO ESTATAL DE 
REDES Y ENTIDADES DE 
CUSTODIA DEL 
TERRITORIO

L’associació FRECT és 
una entitat de tercer 

nivell que constitueix un espai de col-
laboració, debat i representació del col-
lectiu d’entitats de custòdia del territori 
al conjunt de l’Estat Espanyol. Té com a 
finalitat treballar de manera estratègica 
i conjunta per a la promoció institucio-
nal, social, legal i tècnica del concepte de 
Custòdia del Territori i la seva aplicació 
en la gestió i conservació del patrimoni 
natural, cultural i del paisatge. 
http://www.frect.org

ASOCIACIÓN TR3S 
SOCIAL
Associació formada per professionals 
de les ciències socials i el teatre, amb 
una àmplia experiència en processos 
de formació i intervenció socioeducati-
va.  El seu objectiu és aplicar l’art per 
a la transformació social com un mitjà 
i no com una finalitat. Generar proces-
sos d’intervenció comunitària i oferir 
activitats, eines pedagògiques i espais de 
trobada i intercanvi culturals.
http://www.3social.org

SIGNAR S. COOP. MAD.

Cooperativa d’iniciati-
va social sense ànim de 

lucre creada l’any 1997 i formada per 
un grup de professionals que treballa 
perquè l’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat en diferents àrees de 
la vida quotidiana es converteixi en una 
realitat. La cooperativa creu en els valors 
del cooperativisme per desenvolupar un 
model d’empresa versàtil, viable i soste-
nible.
http://signar.org/

Nous préstecs
i saldo viu de préstecs 

4.500.000 €

9.000.000 €

13.500.000 €

18.000.000 €

Total nous préstecs

Saldo viu de préstecs

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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PRÉSTECS 2017 
UN ANY DE RÈCORD
El 2017 ha estat l’any en què Coop57 ha concedit més préstecs que mai. En 
total, han estat més de 13 milions d’euros en nous préstecs concedits, xifra que 
suposa un augment d’un 50% respecte a l’any anterior. Coop57 tanca l’exercici 
amb uns resultats extraordinaris, fruit del treball realitzat els anys anteriors.

Tots els serveis financers augmenten

Totes les tipologies de préstecs han augmentat respecte a l’exer-
cici anterior. Especialment significatiu és l’increment del 81% 
en préstecs d’inversió, habitatge i adquisició de locals. És una 
bona notícia, ja que els préstecs d’inversió són aquells que re-
presenten un reforç de l’entitat perquè normalment estan ori-
entats a fer inversions per l’arrencada, consolidació o millora 
dels projectes.
Per altra banda, també és significatiu l’augment del finança-
ment de circulant que s’ha duplicat respecte a l’any passat. A 31 
de desembre, un total de 69 entitats tenien oberta una pòlissa 
de crèdit amb Coop57 amb un saldo conjunt disposat d’aproxi-
madament 2 milions d’euros. Una pòlissa de crèdit consisteix 
a obrir una línia de finançament per afrontar necessitats de 
tresoreria, principalment per cobrir desfasaments entre els co-
braments i pagaments de l’activitat econòmica.

El saldo viu, també, de rècord

També el saldo viu de préstecs concedits ha estat el més elevat 
de la història de Coop57, superior als 16 milions i mig. El saldo 
viu de préstecs és la xifra que calcula, de tots els préstecs con-
cedits, el que encara queda pendent de retornar. El fet d’haver 
concedit préstecs d’imports elevats amb períodes de devolució 
llargs consolida el saldo viu ja que encara tenen molt capital 
pendent de retornar. En canvi, els 5 milions d’euros prestats per 
avançament de subvencions pràcticament no es contemplen en 
el saldo viu. Són préstecs que es retornen en un període curt de 
temps un cop l’administració pertinent fa el pagament de la 
subvenció o factura pendent.

Reptes de futur

Tot i el gran creixement del 2017, els reptes de futur són enor-
mes. Per una banda, s’ha de poder consolidar el creixement 
experimentat aquest 2017. El darrer gran salt va ser l’any 2014 
i en el trienni posterior (2014-2016) tant la concessió de nous 
préstecs com el saldo viu de préstecs es van mantenir relati-
vament constants i, per tant, podria ser que després d’un fort 
creixement, es necessiti un període on aquest nou llindar es 
consolidi. 
En un segon lloc, cal recordar que el volum total d’aportacions 
segueix sent significativament superior al volum de préstecs 
concedits i, per tant, s’ha de seguir treballant per equilibrar-ho. 
I això s’aconseguirà si l’activitat creditícia de Coop57 segueix la 
línia ascendent dels darrers anys.

A Coop57 sempre s’ha dit que el creixement de la co-
operativa serà indirecte. Si entenem Coop57 com una 
eina al servei de l’economia social i solidària, en la me-
sura que aquesta economia creixi i en la mesura que 
Coop57 sigui capaç, alhora, de promoure nous projec-
tes transformadors, la seva activitat creixerà.

Creixement préstecs
270 nous préstecs - 13.320.846€ 

TOTAL
PRÉSTECS

8.891.267 €

13.320.846 €
49,8%

Préstecs
d’inversió,

habitatge i locals

2016

2017
3.006.230 €

5.450.053 €
81%

Pòlisses
de crèdit

931.030 €

1.988.428 €
113%

Avançament
de subvencions

i factures

4.689.008 €

5.356.365 €

14%
Préstecs participatius

i de capitalització
265.000 €

526.000 €
98%

“Totes les tipologies de 
préstecs han 
augmentat respecte a 
l’exercici anterior. 
Especialment 
significatiu és 
l’increment del 81% en 
préstecs d’inversió, 
habitatge i adquisició 
de locals.”

“Tot i el gran 
creixement del 2017, 
els reptes de futur són 
enormes. S’ha de 
poder consolidar el 
creixement 
experimentat aquest 
2017.”

préstecs
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1.056.209,56 €

Andalucía: 186.000 €

MARINALEDA, S.COOP.
AND

176.000 € 
a 18 mesos

AND107 La Cooperativa Marinaleda, nascuda de les llui-
tes jornaleres, és un projecte col·lectiu l’objectiu del qual 
és la creació d’ocupació mitjançant la venda de productes 
hortícoles saludables i de qualitat. La cooperativa, de segon 
grau, agrupa 8 cooperatives de primer grau, entre elles El 
Ciervo, S. COOP. AND, receptora d’aquest préstec. El préstec 
finança el pagament de l’aigua a la comunitat de regants 
“Los Humosos”.

ABOGAD@S EN RED SOC.
COOP.AND

10.000 € 
a 48 mesos

AND109 Cooperativa ubicada a Granada que neix l’any 
2010 com un projecte de col·laboració entre diferents despat-
xos amb l’objectiu d’oferir un servei més ampli basat en la 
cooperació i, d’aquesta manera, cobrir diferents especialitats. 
El 2012 es constitueix com a cooperativa per coherència amb 
els seus principis i manera de treballar. El préstec finança les 
necessitats de liquiditat de la cooperativa en el marc del seu 
procés d’expansió i creixement.

Aragón 42.500 €

ORTAL Y TAL, SOC. 
COOPERATIVA

20.000 € 
a 60 mesos

ARA129 Cooperativa de treball associat que conrea ali-
ments saludables i nutritius i treballa per la sobirania ali-
mentària a través de la producció agroecològica i la comer-
cialització en canals curts i venda directa. El préstec finança 
les inversions necessàries per a l’adquisició de maquinària i 
equips informàtics, i la construcció d’instal·lacions de magat-
zem, per tal de millorar el rendiment de l’activitat de cultiu 
agroecològic.

1917, SOCIEDAD 
COOPERATIVA

13.500 € 
a 60 mesos

ARA132 Cooperativa de treball associat, formada per tres 
joves de Miranda de Ebro (Burgos), per tal de gestionar el Cafè 
Llibreria “El Esperpento”. El projecte vol generar un espai de 
trobada per les propostes alternatives del teixit associatiu de la 
ciutat. El préstec finança l’adequació del local i la compra de 
materials necessaris per a l’inici de l’activitat del cafè llibreria 
i la posada en funcionament del projecte cooperatiu.

DESMONTANDO A LA PILI, 
SOCIEDAD COOPERATIVA

9.000 € 
a 36 mesos

ARA133 Cooperativa formada per dones que entenen la 
sexualitat com a part integral de la persona. Es dediquen a 
l’assessorament, la formació i la teràpia. També tenen una 
botiga de productes eròtics amb criteris ecològics i de comerç 
just. El préstec reordena l’estructura financera de l’entitat i les 
seves necessitats de circulant.

Catalunya: 552.709,56  €

KOITTON CLUB, SCCL 16.300 € 
a 5 mesos

CAT1455 Koitton Club és un bar, però també és una sala de 
concerts i també és una cooperativa de treball associat que va néi-
xer amb l’objectiu de servir de plataforma per al desenvolupament 
i la promoció d’activitats musicals i culturals al barri de Sants de 
Barcelona. El préstec finança els projectes executius de les instal-
lacions, l’assessoria ambiental i l’estudi de so, del nou projecte que 
es vol desenvolupar a les naus del carrer Blanco.

CENTRE DE DIA EL 
TRÈVOL, SCCL

6.000 € 
a 12 mesos

CAT1462 El centre de dia El Trèvol, és una cooperativa de 
treball que atén gent gran en acollida diürna. Està situat al Barri 
Centre de L’Hospitalet de Llobregat i durant les hores d’atenció es 
duen a terme diverses activitats com ara jocs, gimnàstica passiva, 
fisioteràpia, treball amb la memòria, tallers i cançons. El préstec 
té la funció de fer front a les necessitats de liquiditat de la coope-
rativa.

ASSOCIACIÓ CINEBAIX 150.000 € 
a 72 mesos

CAT1466 Associació nascuda l’any 2005 que va aconseguir 
que l’Ajuntament de Sant Feliu comprés el local dels antics cine-
mes Guitart de Sant Feliu de Llobregat i en cedís la gestió al teixit 
associatiu de la ciutat convertint el projecte de Cinebaix en un 
referent cultural i associatiu. El préstec finança la construcció d’un 
ascensor homologat per poder accedir a les sales de projecció dels 
pisos superiors.

LA CARBONERA 
LLIBRERIA, SCCL

30.000 € 
a 72 mesos

CAT1469 La Carbonera neix amb l’objectiu de convertir-se 
en la llibreria del Poble Sec, amb la voluntat de construir des del 
barri i per al barri una comunitat lectora que creixi i que estimi 
la literatura, els llibres i la cultura. El préstec finança les obres 
d’adequació i la compra d’estoc per a la llibreria, al barri del Poble 
Sec de Barcelona.

GIMNÀS SOCIAL SANT 
PAU, SCCL

60.000 € 
a 60 mesos

CAT1474 Es tracta d’un espai comunitari dels veïns i veïnes 
del barri del Raval de Barcelona que va molt més enllà d’un simple 
gimnàs. Es tracta d’un espai inclusiu i participatiu del barri. L’any 
2012, i davant la fallida del gimnàs a causa de la mala gestió, els 
treballadors i treballadores van decidir comprar-lo i convertir-lo 
en cooperativa. El préstec finança les obres d’adequació i la com-
pra de màquines per a les seves instal·lacions esportives.

Préstecs inversió a curt i llarg termini

2n SEMESTRE 2017

162 PRÉSTECS CONCEDITS
TOTAL: 7.077.749,77 €

préstecs
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METALL TECNOLÒGIC, 
SCCL

60.000 € 
a 60 mesos

CAT1475 Cooperativa de treball nascuda l’any 2013 a Cercs, 
un poble del berguedà. La finalitat inicial de la cooperativa és la 
creació de llocs de treball mitjançant la recuperació de l’activitat 
industrial del sector del metall a la comarca i la generació d’un 
projecte cooperatiu d’autoocupació per dinamitzar l’activitat so-
cioeconòmica de la població. El préstec finança inversions en ma-
quinària i necessitats de circulant.

ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE 
LA IMATGE DOCUMENTAL “MECÀNIC”

30.000 € 
a 66 mesos

CAT1486 Mecànic és una associació que neix recentment i 
que sorgeix del projecte de l’editorial fotogràfica “Seriousbooks”, 
amb l’objectiu d’obrir un “centre de la imatge documental”. Un 
lloc físic, de trobada i d’intercanvi per a persones i entitats relaci-
onades amb la fotografia i la imatge. El préstec finança les obres 
d’adequació i la compra d’utillatge per a la llibreria especialitzada 
i del servei de bar.

ACTUA, SCCL 50.000 € 
a 60 mesos

CAT1487 Cooperativa d’iniciativa social que associa 
professio nals del camp social per oferir serveis d’atenció a les per-
sones i les comunitats, en especial a la infància i l’adolescència en 
situació de risc. El préstec finança les obres d’adequació i compra 
de mobiliari per a l’obertura dels centres de primera acollida i pel 
CRAE Raiers de Tremp, per encàrrec de la DGAIA.

BOSQUEROLS SCCL 67.300 € 
a 60 mesos

CAT1490 Cooperativa creada l’any 2010 i ubicada a l’Alt Em-
pordà que realitza treballs forestals sota criteris de gestió forestal 
sostenible i propera a la natura amb l’objectiu de que els boscos es 
desenvolupin de manera sostinguda i rendible. El préstec finança 
la compra de maquinària i utillatge pel desenvolupament de la 
seva activitat habitual.

DIVA 2001 33.109,56 € 
a 60 mesos

CAT1492 DIVA es dedica a l’assistència per a la llar oferint 
serveis i treballs de paleta, pintura, fontaneria, electricitat, serra-
lleria, desembossos, fusteria metàl·lica, fusta, etc. El seu objectiu 
principal és generar autoocupació i donar formació, i per a això 
tota la seva activitat s’emmarca en les reformes de les llars, locals 
i/o oficines. El préstec reorganitza l’estructura financera de l’enti-
tat a curt i mitjà termini.

LA TERRASSENCA, SCCL 50.000 € 
a 84 mesos

CAT1502 Cooperativa de treball associat que treballa en 
l’ecomissatgeria i que ofereix serveis ecològics i sostenibles al 
transport de mercaderies tradicional. La cooperativa aposta per la 
bicicleta com a mitjà de transport urbà i també per l’ús de vehicles 
de 0,0 emissions per donar solució als problemes de logística de les 
grans ciutats. El préstec finança la compra de vehicles sostenibles 
i la posada en marxa de la cooperativa pel desenvolupament de la 
seva activitat habitual.

Euskal Herria 100.000 €

ASAKEN, S. COOP. 100.000 € 
a 24 mesos

EH14 Cooperativa constituïda l’any 2005 amb persones vincula-
des a diferents moviments socials de Bilbao i el món de l’escalada 
amb l’objectiu de crear una empresa democràtica que prestés ser-
veis de treballs verticals: manteniment de molins d’energia eòlica, 
rehabilitació d’edificis, manteniment industrial, entre d’altres. El 
préstec reordena l’estructura financera de l’entitat.

Galiza 12.000 €

PEGADAS, S.COOP.
GALEGA

12.000 € 
a 84 mesos

GZ53 Cooperativa de treball associat constituïda el 2005 i ubi-
cada a la Corunya, l’activitat de la qual es desenvolupa en el sector 
de les arts gràfiques. La missió de la cooperativa, combina la cre-
ació i consolidació de llocs de treball amb la prestació d’un servei 
integral en el seu sector d’activitat, basant-se en els principis i va-
lors cooperatius. El préstec finança les inversions en maquinària i 
eines del taller de la cooperativa.

Madrid 163.000 €

LA TRAVIESA KUN 
S.COOP.MAD

32.000 € 
a 84 mesos

MAD71 Xarxa de cooperatives i entitats de l’economia solidà-
ria. És una associació flexible, oberta, participativa i democràtica 
que agrupa empreses, treballadors i treballadores que construei-
xen alternatives des de la realitat quotidiana amb el cooperativis-
me com a referència principal. El préstec finança el condiciona-
ment del local social amb la finalitat de convertir-lo en un espai de 
coworking per a entitats de l’economia social de Madrid.

COOPERATIVA EDITORIAL, 
S.COOP.MAD, “EL SALTO”

40.000 € 
a 60 mesos

MAD72 El Salto és una proposta impulsada pel diari Diago-
nal i més de 20 projectes comunicatius de tot l’Estat per llançar 
un nou mitjà amb més recursos i adreçat a un públic ampli. Un 
mitjà democràtic, de propietat col·lectiva, descentralitzat i finançat 
per la gent. El préstec finança el llançament d’un nou projecte 
denominat “Un salt endavant” que exigeix la contractació de nou 
personal, servei d’assessoria tècnica i el desenvolupament d’una 
nova línia de negoci.

FUNDACIÓN CARLOS 
MARTÍN

91.000 € 
a 90 mesos

MAD75 La Fundació desenvolupa la seva activitat en el marc 
de l’economia social. La missió és promoure els processos d’auto-
nomia personal i de millora de la qualitat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual, des de models orientats a la inclusió so-
cial i sobre la base del principi d’igualtat d’oportunitats. El préstec 
finança les obres d’adequació de la seu de l’entitat.

2n SEMESTRE 2017

préstecs
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1.225.000 €
Préstecs d’habitatge i locals d’entitats

Catalunya 1.180.000 €

NOU PATUFET, SCCL 400.000 € 
a 123 mesos

CAT-H05 El Nou Patufet neix l’1 de setembre del 2015. 
Es tracta d’una escola familiar d’una sola línia, arrelada 
al barri de Gràcia. L’escola es vertebra en tres eixos: escola 
familiar i cooperativa, de proximitat i humanista. Ser una 
escola cooperativa permet aportar els valors del cooperati-
visme a l’escola: suport mutu, responsabilitat, democràcia, 
igualtat, equitat i solidaritat. El préstec finança les obres 
d’adequació a la normativa vigent del nou local de l’entitat, 
ubicat a Barcelona.

SOSTRE CIVIC, SCCL 280.000 € 
a 204 mesos

CAT-H06 Cooperativa mixta d’habitatges en règim de 
cessió d’ús i de consumidores i usuàries que té per finalitat, 
entre d’altres, millorar l’accés a l’habitatge, a través de la 
construcció, la rehabilitació, la conservació i l’administra-
ció d’habitatges, locals i edificacions sempre mitjançant un 
model no especulatiu de propietat col·lectiva. El préstec fi-
nança les obres de rehabilitació integral de la finca situada 
a la ciutat de Barcelona, per tal que es pugui destinar a un 
local i cinc habitatges, que seran cedits a les persones sòcies 
en règim de cessió d’ús

GEDI, SCCL 500.000 € 
a 120 mesos

CAT-H07 Cooperativa que agrupa i desenvolupa un gran 
nombre de projectes d’intervenció social dirigida a l’atenció 
de persones i a la generació de valor social. Porta a terme 
projectes de serveis residencials, serveis escolars, de lleure, 
serveis de mediació, psicologia, geriatria i inserció laboral, 
entre d’altres. El préstec completa la compra de la finca de 
Can Colomé per convertir-la en un local de l’entitat i que 
esdevingui una casa d’acollida per a joves en situació d’ex-
clusió sociolaboral.

Euskal Herria 45.000 €

MAHATSERRI EUSKAL 
KULTUR ELKARTEA     

45.000 € 
a 120 mesos

EH-H01 L’entitat, ubicada a Bilbao, es va fundar l’any 
2012 i actualment compta amb més de 60 persones sòcies. 
És un espai de restauració amb gran reconeixement sobre la 
qualitat del producte i del tracte humà. Realitza activitats al 
barri tals com, jornades infantils, San Juan festa, exhibició 
d’esports rurals i sortides guiades pel coneixement dels veïns 
de la història del barri. El préstec finança la inversió per la 
compra del local de l’entitat anomenat “Mahatserri Taber-
na” com a seu social.

2n SEMESTRE 2017

2n SEMESTRE 2017

44 Préstecs de capitalització 226.000 €
[Catalunya] TOTAL: 71.000,00 € 
 ❚ Bosquerols 3 persones sòcies 8.000 € 3 anys
 ❚ Nou Set 1 persona sòcia 4.500 € 6 anys
 ❚ Nou Verd 13 persones sòcies 58.500 € 6 anys

[Madrid] TOTAL: 155.000,00 € 
 ❚ Recumadrid, S. Coop. Mad. Iniciativa Social 2 persones sòcies 10.000 € 3 anys
 ❚ Freepress, S. Coop. Mad. 3 persones sòcies 9.000 € 2 anys
 ❚ Adeia, S. Coop. Mad. 10 persones sòcies 100.000 € 3 anys
 ❚ Agresta,  S. Coop. Mad. 12 persones sòcies 36.000 € 2 anys

Pòlisses de crèdit
A data de 31 de desembre de 2017, Coop57 tenia vigents un total de 69 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de serveis, per 
un saldo disposat global de 2.054.007,14 euros i un saldo global disponible de 3.883.300,55 euros 

Quantitats disposades
 a 31 de desembre de 

2017

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 2n semestre de 2017 35
Saldo disposat de les noves pòlisses a 31 de desembre de 2017 1.146.641,21 €
Saldo disponible de las noves pòlisses a 31 de desembre de 2017 2.151.200,55 €

Nº Total de Pòlisses vigents a 31 de desembre de 2017 69
Saldo disposat TOTAL a 31 de desembre de 2017 2.054.007,14
Saldo disponible TOTAL a 31 de desembre de 2017 3.883.300,55

préstecs
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Avançament de  3.125.845,00 €

subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 62.800,00 € 
 ❚ AND110 ASOCIACIÓN “EQUA” 12.800,00 € Inclusió social i economia social Fons Social Europeu
 ❚ AND111 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE 50.000,00 € Inc. sociolaboral per a persones drogodependents CEPES

[Aragón] TOTAL: 69.500,00 € 
 ❚ ARA130 TRANVIASER 49.500,00 € Inserció sociolaboral Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA134 REAS ARAGÓN 20.000,00 € Desenvolupament local de la ESS Ins. Mpal. de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 2.923.545,00 € 
 ❚ CAT1456 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Educació en el lleure Ajuntament de Granollers
 ❚ CAT1457 CASAL LAMBDA 19.000,00 € 22a mostra internacional de cinema gai i lesbià Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1458 ALENCOP S.C.C.L. 225.000,00 € Inserció sociolaboral - Sistema Cooperatiu Integral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1459 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 65.000,00 € Relacions acadèmiques internacionals Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1460 CONFED. D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA 25.000,00 € Revitalització dels barris de Barcelona Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1461 ASSOCIACIÓ DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON 11.000,00 € Creació de projectes culturals feministes ICUB, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1463 FUNDACIÓN INTERMEDIA 300.000,00 € Inserció sociolaboral Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 ❚ CAT1464 FUNDACIÓ PERE CLOSA 40.000,00 € Promoció escolar de l’alumnat del poble gitano DP d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1465 DIOMCOOP S.C.C.L. 120.000,00 € Inserció sociolaboral - Sistema Cooperatiu Integral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1467 KVIURES ALIMENTS, SAL 4.500,00 € Contractació laboral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1468 Grup Cooperatiu ECOS S.C.C.L. 55.000,00 € Projecte Singulars DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1470 ASSOCIACIÓ GENERA 14.400,00 € Drets de les Dones Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 ❚ CAT1472 BICICLOT S.C.C.L. 300.000,00 € Mobilitat Sostenible Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1473 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L 6.000,00 € Inserció sociolaboral Diputació de Girona
 ❚ CAT1476 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 125.000,00 € Menjador Social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1477 ASSOCIACIÓ AMISI 6.500,00 € Mediació Intercultural per a interns DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1478 FORMATGERIA DEL MIRACLE S.C.C.L 18.500,00 € Desenvolupament Rural DP d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1479 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 14.000,00 € Processos migratoris Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1480 ASSOCIACIÓ ASPASIM 100.000,00 € Atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1481 FED. D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA 34.000,00 € Memòria històrica del poble gitano Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1482 XOBB COOPERATIVA 6.000,00 € Infraestructura digital Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1483 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS 70.000,00 € Prevenció de la infecció per VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1484 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 100.000,00 € Programa d’Acolliment de Refugiats Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1485 ASSOCIACIÓ SIDA STUDI 43.000,00 € Centre de documentació en VIH/Sida DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1488 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L 10.000,00 € Inserció sociolaboral Consorci de les Gavarres
 ❚ CAT1489 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS 37.000,00 € Acompanyam. a les fam. en situacions vulnerables Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1491 ASSOCIACIÓ ALBA 210.000,00 € Inserció social Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1493 CIEMEN 26.100,00 € Dones i drets col·lectius Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1494 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 30.000,00 € Acollida i acompanyament a l’inserció social DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1495 ASSOCIACIÓ GATS 82.000,00 € Intervenció sociocomunitària Ajuntament de El Prat del Llobregat
 ❚ CAT1496 FAGIC 54.000,00 € Intervenció sociocomunitària Varis
 ❚ CAT1497 ASSOCIACIÓ CIMA 4.500,00 € Foment cultura audiovisual Institut de cultura, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1498 XARXA DDiPAS 15.000,00 € Equitat de gènere al tercer sector Varis
 ❚ CAT1499 L'OLIVERA, SCCL 40.000,00 € Inserció Sociolaboral i medi ambient Confederación de Centros de Desarrollo Rural
 ❚ CAT1501 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 9.000,00 € Comunicació i inclusió social DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1503 TAMAIA, Viure sense violència, S.C.C.L. 30.000,00 € Atenció, recup. i prev. de la violència masclista Varis
 ❚ CAT1504 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 100.000,00 € Enfortiment de l'associacionisme DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1505 RECIBAIX, empresa d’inserció 29.550,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1506 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU, 80.000,00 € XLIX edició de la Universitat Catalana d’Estiu Secretariat d’Universitats i Recerca, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1507 ROBA AMIGA, empresa d’inserció 130.650,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1509 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció 96.320,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1510 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 96.400,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1511 ASSOCIACIÓ CIEMEN 22.640,00 € Les dones i la transformació de drets col·lectius DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1512 FUNDACIÓ CIEMEN 13.485,00 € Enfortiment Hotel d'Entitats DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1514 NOU VERD, SCCL 75.000,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.

[Pais Valencià] TOTAL: 70.000,00 € 
 ❚ PV15 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE, 70.000,00 € Intervenció sociocomunitària Generalitat Valenciana

2n SEMESTRE 2017

Endossament de factures 298.054,00 €
[Andalucía] TOTAL: 125.000 € 
 ❚ AND106 COOPERACTIVA S.COOP.AND 50.000,00 € Explotació piscina municipal Ayuntamiento de Puerto Real
 ❚ AND108 FUNDACIÓN GIRASOL 75.000,00 € Atenció a persones drogodependents DG de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, Junta de And.

[Aragón] TOTAL: 17.000 € 

 ❚ ARA131 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE 9.000,00 € Treball sociocomunitari Ayuntamiento de Zaragoza

 ❚ ARA135 IDEMA 8.000,00 € Mobilitat sostenible DP de vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge, Gobierno de Aragón
[Catalunya] TOTAL: 40.000 € 
 ❚ CAT1471 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000,00 € Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual Associació ASPASIM

[Madrid] TOTAL: 66.054 € 
 ❚ MAD73 HELICONIA S.COOP.MAD 35.000,00 € Feines hortícoles sostenibles en centres escolars Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
 ❚ MAD74 HELICONIA S.COOP.MAD 31.054,00 € Sensibilització ambiental i creació d'horts escolars Ayuntamiento de Fuenlabrada

[Pais Valencià] TOTAL: 50.000 € 
 ❚ PV14 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 50.000,00 € Escola de Mar de la Generalitat a Benicàssim Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Valenciana

préstecs
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DADES INTERESSANTS
Distribució al territori segons el nombre 
d’entitats sòcies (A 31 DE DESEMBRE DE 2017)

Distribució al territori segons el nombre de socis 
i sòcies col·laboradores (A 31 DE DESEMBRE DE 2017)

799

3.881

 Més de 100 entitats

 Entre 50 i 100 entitats

 Entre 25 i 50 entitats

 Entre 10 i 25 entitats

 Entre 5 i 10 entitats

 Menys de 5 entitats

 Més de 2000 socis/es

 Entre 500 i 2000 socis/es

 Entre 250 i 500 socis/es 

 Entre 100 i 250 socis/es

 Entre 50 i 100 socis/es

 Entre 25 i 50 socis/es

 Entre 10 i 25 socis/es

 Menys de 10 socis/es

Nombre total de sòcies de serveis

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Andalucía
Aragón
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragón
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

74
55
11

525
20
34
70
10

260
452
52

2.323
97

146
448
103

75
noves entitats

sòcies

noves sòcies 
col·laboradores

nous préstecs 
concedits

392
270

Durant el 2017…

dades
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fons propis 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395

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

Aportacions socis/es col·laboradors/es 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060

TOTAL 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3

0

4.500.000

9.000.000

13.500.000

18.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053

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

Pòlisses de crèdit/circulant  212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428

Avançament de finançament  3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365

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

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846

Gestió de títols participatius 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000

SALDO VIU PRÉSTECS 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159

dades
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En els mals temps, només se’n surten els més 
brutals i els més cooperadors. Venen temps 

dolents: s’ha de fer el possible i l’impossible perquè 
les nostres societats es decantin cap a la segona 

opció, compartir i cooperar

Jorge Riechmann

COOP57 SCCL - Andalucía
C/ Historiador Juan Manzano,

edificio Palmera Center,
portal 2, planta 2, oficina 17,
41089, Montequinto, Sevilla

T 95 502 77 77  
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
C/ Mayoral, 9

50003, Zaragoza
T 976 44 05 30

aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 93 268 29 49

coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6

48220, Abadiño
T 656 45 51 62

koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Rúa Taboada 

Leal, 15 Entresollado
36203, Vigo

T 673 524 739
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
C/ Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 91 467 06 40

madrid@coop57.coop


