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Una dècada per resistir i construir
El 15 de setembre de 2008, Lehman Brothers –llavors, el quart 
banc d’inversió dels Estats Units i imatge icònica d’un col·lapse 
financer global– es declarava oficialment en bancarrota. En el 
país del lliure mercat, la Reserva Federal d’Estats Units va xi-
frar, cinc anys després, en 12,6 bilions de dòlars la quantitat 
que va mobilitzar per estabilitzar el sector financer, la qual cosa 
equivalia a més del 80% del seu PIB de 2007. Aquest tsunami 
va provocar una reacció en cadena de tot el sistema financer 
amb conseqüències desastroses per les economies de tot el món. 

10 anys després, hi ha qui diu que la crisi financera ha 
passat. Que ja fa anys que els indicadors macroeconòmics 
estan en verd. Que s’ha recuperat el creixement econò-
mic... Però el que realment ens demostra el pas del temps 
és que el propi capitalisme és el major generador de crisis i 
desigualtats. I ja ens sabem la norma. Qui n’acaba pagant 
les pitjors conseqüències són les persones i, especialment, 
aquelles més vulnerables. Per a molta gent la crisi no ha 
passat sinó que n’ha endurit les seves condicions de vida.

Segons un informe de la Fundació FOESSA, en termes d’ex-
clusió social, a l’Estat espanyol la crisi financera s’ha cobrat un 
increment de 1,2 milions de persones en situacions de vulnera-
bilitat. En total, a 2018, hi ha 8,4 milions de persones en una 
situació d’exclusió, de les quals, 4,1 milions de persones (un 
8’8% de la població total) estan en una situació d’exclusió seve-
ra. L’increment d’aquestes últimes ha estat del 40% des de 2008, 
aguditzant-se en el cas de dones i persones migrades.

Aquests 10 anys, també han deteriorat un sistema de pro-
tecció social cada cop més fràgil. Sumat a les brutals re-
tallades públiques en inversions socials, hem de recordar 
la reforma laboral perpetrada l’any 2012, on es trencava 
qualsevol intent d’equilibri entre empresaris i treballado-
res institucionalitzant i oficialitzant la precarietat laboral i 
fent emergir la primera generació de persones assalariades 
abocades a situacions de pobresa o exclusió en dimensions 
com l’habitatge, la salut o el consum de productes bàsics. 

Aquest context, a més a més, està abonant perillosament 
el terreny perquè moviments polítics amb valors propis d’un 
passat polític obscur, vagin guanyant unes cotes de poder ex-
cessivament altes i posant en perill la convivència en la nostra 
societat.

En el futur i davant les noves barbaritats que vindran, caldrà 
estar preparades. Dibuixar i construir alternatives que ens facin 
cada cop més immunes a aquests embats. Així doncs, durant 
aquests 10 anys, hem vist emergir iniciatives que lluiten contra 
l’explotació i la precarietat laboral engegant moltíssims projec-
tes productius des del cooperativisme, nous col·lectius que es 
fan responsables de serveis comunitaris, projectes que impulsen 
un altre model de producció i accés a la cultura o iniciatives que 
treballen per un nou model energètic generant processos de de-
mocratització en la producció, instal·lació, formació i consum. 
També, han sorgit iniciatives de consum col·lectiu en sectors 
tan suposadament impenetrables com les telecomunicacions o 

la mobilitat. Han prolife-
rat iniciatives agroeco-
lògiques que pretenen 
retornar la vitalitat 
al camp i generar un 
producte sa, fresc i sos-
tenible, acompanyat de nous 
espais per a la comercialització i 
el consum. Grups de persones que, 
reuneixen forces i plantegen un 
nou model d’accés a l’habitatge des 
del cooperativisme i la no mercanti-
lització d’un bé que hauria d’esdevenir 
universal. Projectes que treballen per a la 
conservació del medi natural i la sosteni-
bilitat de la biodiversitat i moltíssimes ini-
ciatives que posen totes les seves forces a la 
inclusió sociolaboral i l’atenció de persones i 
col·lectius específics exposats a situacions de 
vulnerabilitat. I tot revestit de la creació i enfor-
timent de noves xarxes d’intercooperació, creant 
eines i buscant solucions col·lectives per enfortir 
l’economia social i solidària.

I quina és la resposta que ha donat Coop57 
durant la crisis? 2.277 préstecs per va-
lor de més de 80 milions d’euros. Fets 
amb el convenciment que en moments 
de dificultat és quan més important és 
activar tots els mecanismes de solidaritat 
i autogestió cooperativa i compartida. 
Actuant com una autèntica xarxa que 
ha crescut de manera exponencial els 
darrers anys i que ja agrupa a més de 850 
entitats i més de 4.000 persones, establint 
mecanismes de funcionament solidaris 
per avançar cap a un objectiu comú. 
Per exemple, el pacte solidari entre sòcies 
col·laboradores i de serveis alhora de fixar 
anualment, democràtica i solidàriament, 
els percentatges tant per l’estalvi com pels 
préstecs o la creació del Fons de Garantia 
de Préstec, com a mecanisme solidari per 
sostenir el risc de manera coral i col·lectiva.

10 anys per resistir des de la solidaritat i el suport 
mutu, els embats del capital i d’una elit financera, empresarial, 
institucional i política que ha protegit amb tota la força i con-
tundència necessària un sistema que els beneficia i els perpetua 
en les seves posicions de privilegi.

10 anys per construir i seguir desenvolupant un model socio-
econòmic democràtic, autogestionat, col·lectiu, transformador, 
solidari, inclusiu, intercultural, arrelat al territori i respectuós 
amb el medi ambient, el territori i les persones.

by

“En termes d’exclusió 
social, a l’Estat 

espanyol la crisi 
financera s’ha cobrat 
un increment de 1,2 
milions de persones 

en situacions de 
vulnerabilitat.”

“En el futur i davant les 
noves barbaritats que 
vindran, caldrà estar 

preparades. Dibuixar i 
construir alternatives 

que ens facin cada 
cop més immunes a 

aquests embats.”
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CONSOLIDAR 
EL CREIXEMENT
Coop57 va tancar l’any 2017 amb un gran creixement dels 
nous préstecs concedits. En un sol any, l’increment es va enfi-
lar fins al 50%, passant dels 8,8 als 13,3 milions d’euros. Per la 
seva banda, el saldo viu de préstecs també va créixer dels 13,2 
als 16,6 milions d’euros, xifres que representen un increment 
del 25%.

És important entendre que els nous préstecs concedits 
són aquelles noves operacions que es donen durant 
un període temporal determinat com, per exemple, un 
semestre o un any.

El saldo viu de préstecs, en canvi, és la suma de tot el 
capital pendent de retornar de préstecs encara vigents 
en una data concreta, independentment de quan 
s’han concedit. És com una fotografia d’un moment 
concret, per exemple, a 31 de desembre de 2017.

Però aquests increments tan importants en períodes de temps re-
lativament curts són dues cares de la mateixa moneda. Per una 
banda, aquest creixement ens indica que més entitats d’economia 
transformadora, sòcies de Coop57, poden tirar endavant els seus 
projectes resolent les seves necessitats de finançament. 

Per altra banda, un gran creixement planteja el repte de man-
tenir-ho i que representi un increment real i sostingut.

Les dades del primer semestre de 2018 donen bones no-
tícies en aquest sentit, ja que ens diuen que el creixe-
ment de 2017 s’està consolidant i que, inclús, segueix 
augmentant. El saldo viu de préstecs ha crescut, aquest 
primer semestre, en 300.000 euros i el número total de 
nous préstecs concedits durant els primers sis mesos de 
l’any 2018 (6,3 milions d’euros) és lleugerament supe-
rior a les dades del primer semestre de l’any anterior.

D’on venim?

En el quinquenni  2011-2015 les aportacions totals d’estalvi es 
van triplicar, passant dels 10 als 30 milions d’euros. En el ma-
teix període, el saldo viu de préstecs concedits va passar de 8,3 
a 11,6 milions d’euros. És fàcil concloure que l’estalvi va créi-
xer a un ritme molt superior a la concessió de préstecs. 

Un creixement desequilibrat i sostingut d’aquestes dues mag-
nituds pot acabar comprometent l’estabilitat de qualsevol pro-
jecte que realitzi intermediació financera i, per aquest motiu, 
des del 2013-2014 es van començar a prendre mesures per 
gestionar aquest desequilibri. 

Per una part, es va aprovar una mesura on es limità l’entrada 
de noves aportacions a 10.000 euros per sòcia i any i així de-
saccelerar el ritme de creixement de les aportacions d’estalvi 
al capital social, sense haver de limitar l’entrada de noves per-
sones o entitats sòcies.

Una altra mesura fou la de reforçar els fons propis de Coop57. 
L’any 2014 es va aprovar una modificació de la composició en 
les aportacions dels socis i sòcies col·laboradores per tal que 
l’aportació mínima obligatòria (300 euros) passés a ser cata-
logada i comptabilitzada com a fons propis. Això va implicar 
augmentar la ràtio de solvència (la proporció entre els fons 
propis i el saldo de préstecs) de Coop57 del 7,15% al 18,08% 
situant-ho a uns nivells molts sòlids. 

Aquesta mesura incrementava de manera molt significativa la 
solvència de Coop57 però sobretot permetia situar la coopera-
tiva en una posició forta per afrontar el gran repte de revertir 
aquest desequilibri: el creixement en la concessió de préstecs. 
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”Les dades del primer 
semestre de 2018 

donen bones notícies, 
ja que ens diuen que 

el creixement de 2017 
s’està consolidant i 

que, inclús, segueix 
augmentant.”

”Encara queden 
múltiples reptes per  
afrontar en el futur, 

adaptant-se a les 
necessitats de les 

entitats sòcies sense 
que això desdibuixi o 

dilueixi els principis 
i criteris de la 
cooperativa.”

reflexió
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TROBADA 
DE CONSELLS 
DE SECCIÓ
El passat mes de maig es van reunir, a Barcelona, represen-
tants de tots els Consells de Secció de Coop57. A la trobada hi 
van assistir unes 40 persones, representants de totes les sec-
cions territorials (Andalusia, Aragó, Catalunya, Euskal Herria, 
Galícia i Madrid) i també una representació del grup promo-
tor de Coop57 d’Astúries i les persones membres de l’equip 
tècnic de Coop57.

L’objectiu de la trobada es pot resumir en dos aspectes principals. 
D’una banda, compartir i conèixer els processos de treball de les 
diferents seccions territorials. De l’altra, la conveniència d’un en-
fortiment dels consells de les diferents seccions territorials.

En el primer cas, el fet de compartir els processos de treball 
de totes les seccions és molt important ja que, encara que tot-
hom parteix d’uns mateixos principis, cada secció territorial 
els adapta a les seves realitats socials, tècniques i fins i tot 
geogràfiques. Compartir-ho ens serveix, per una banda, per 
entendre’ns i aprendre les unes de les altres i, per l’altra, per 

homogeneïtzar 
processos i en-
tendre que totes 
anem en la ma-
teixa direcció.

A la vegada, compartir com funcionen els fluxos i processos 
de cada secció territorial i, en concret, dels òrgans de treball 
(principalment, Consell de Secció, Comissió Social i Comis-
sió Tècnica) provoca que aflorin fortaleses i debilitats que 
permeten detectar-les per posteriorment poder-les treballar i 
millorar.

En la majoria dels territoris, els Consells de Secció són 
òrgans que necessiten reforçar-se, ja que, o compten 
amb menys membres dels desitjables o seria positiu 
engegar processos de renovació. El bon funcionament 
dels òrgans de cada secció territorial és crucial per al 
bon desenvolupament de la cooperativa. Els processos 
socials (admissió de noves entitats sòcies) i tècnics 
(concessió de nous préstecs) culminen en la delibera-
ció i aprovació per part del consell de cada secció terri-
torial. De quina manera es treballa aquesta informació 
en cada secció és crucial.

Coordinar unes 20 comissions de treball formades per 
unes 150 persones de sis territoris diferents comporta un repte 
enorme. Aquesta complexitat moltes vegades suposa una com-
plicació afegida i genera dificultats en el desenvolupament de 
l’activitat de Coop57, però, a la vegada, és un dels majors tre-
sors de Coop57, que és necessari cuidar i alimentar.

La mesura de reforçar els fons propis permetia aspirar a un 
creixement important del saldo viu de préstecs sense deixar de 
ser forts i sòlids. En paral·lel a aquesta mesura, es va iniciar 
un camí lent i complex que es resumia en adoptar una acti-
tud proactiva en el desenvolupament de nous projectes i nous 
agents d’economia social i solidària, especialment a nivell lo-
cal, arrelats a un territori.

Aquesta estratègia, de cuina lenta, no té una resposta immedia-
 ta sinó que no és fins al cap d’un temps que algunes de les 
llavors plantades, germinen. Aquesta estratègia, i la dinàmica 
pròpia, tant de Coop57 com de l’economia social i solidària, 
ha permès incrementar el saldo viu de préstecs en un 80% en 
els darrers 5 anys .

On som i on anem?

Totes aquestes mesures combinades han permès frenar la 
tendència que estava fent que cada any la distància entre el 
volum d’estalvi i el volum de crèdit s’incrementés. Inclús l’any 
2017 aquesta distància es va escurçar.

Tot i això, el camí està a mig fer ja que encara queden múl-
tiples reptes per  afrontar en el futur. Aquests reptes han de 
permetre continuar aquesta línia i que, més enllà d’equilibrar 
els grans indicadors d’estalvi i inversió, han de poder iden-
tificar quins canvis s’haurà de plantejar Coop57 en el futur 
per adaptar-se a les necessitats de les entitats sòcies sense que 
això desdibuixi o dilueixi els principis i criteris de la coopera-
tiva. Per exemple, en cercar noves aliances, treballar en xarxa 
més que mai, qüestionar-se els propis límits i funcionament 
i, sobretot, acabar buscant les millors solucions tant per a les 
persones com per a les entitats sòcies.

1r semestre 2014 1r semestre 2018

Saldo Viu de préstecs

9.222.332

16.960.065,84

Increment 

83,90%

“Compartir com 
funcionen els fluxos 
i processos de cada 
secció territorial 
provoca que aflorin 
fortaleses i debilitats 
que permeten 
detectar-les per 
posteriorment poder-
les treballar i millorar.”

reflexió
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Enfortir les Federacions per 
cooperativitzar la societat

Coop57 Asturies segueix caminant

Durant el primer semestre d’aquest any, 
Coop57 ha reforçat la seva implicació en 
el moviment cooperatiu català. D’una 
banda, s’ha afiliat a la Federació de Co-
operatives de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (FCCUC). Com a cooperativa 

de serveis, s’ha 
apostat per la 
FCCUC en en-
tendre que el 

cooperativisme de consum és el més 
proper al cooperativisme de serveis: tant 
les cooperatives de consumidors i usu-
aris com les de serveis pretenen donar 
respostes col·lectives a les necessitats de 
subministrament de béns i de prestació 
de serveis dels seus associats.

D’altra banda, enguany tam-
bé s’ha donat un pas més per 
aprofundir la participació a la Federació de Coo-
peratives de Treball de Catalunya (FCTC). Coop57 
està federada a la FCTC des de fa anys, atès que els 
orígens de Coop57 estan molt vinculats al coopera-
tivisme de treball i bona part de les entitats sòcies 
de serveis són cooperatives de treball associat.

Coop57 va ser escollida com a membre del consell 
rector de la FCTC, després de participar en una 

candidatura conjunta de 17 cooperatives que compartíem 
unes línies programàtiques sintetitzades en el lema “coo-
perativitzar la federació per cooperativitzar la societat” i 
la voluntat de promoure una composició del consell rector 
plural i representativa, que reflectís l’heterogènia diversi-
tat del cooperativisme de treball català. 

Aquest va ser un procés diferent i singular respecte al que 
havia passat fins ara. Les votacions al consell rector de la 

federació són individuals, però aquí 
es va voler fer un esforç col·lectiu 
per anar juntes amb un sol progra-
ma. I per tant, cooperar en comptes 
de competir. També, es va fer un 
treball intens per conformar un pro-
grama on hi hagués cooperatives de 
diferents mides, sectors i territoris. 

L’assemblea de la Federació va donar suport a aquest 
plantejament i les 17 cooperatives d’aquesta candidatura 
van resultar elegides per una aclaparadora majoria, un 
fet que pot ser un revulsiu per al conjunt del cooperati-
visme i de l’economia social i solidària de Catalunya. Es 
tracta d’un Consell Rector que funcionarà, realment, com 
un col·lectiu, cooperant per treballar en cooperativitzar la 
societat.

A Coop57 Aragó diuen estar tossudament convençudes i mo-
tivades a seguir invertint energies per desenvolupar Coop57 
en el seu territori. Dit en les seves paraules: en no reblar. Això 
significa no retrocedir, no fer-se enrere. Un aragonès no rebla 
quan entra en raó. 

I això sembla que li ha transmès Coop57 Aragó a la gent de 
Coop57 Astúries. Malgrat les dificultats i les pedres al camí 
han decidit insistir fins a aconseguir allò que s’han proposat. 
I aquest objectiu no és un altre que el de sumar les forces i 

la massa crítica de persones i entitats suficients per convertir 
el que actualment és un grup promotor, en una nova secció 
territorial de Coop57.

Amb aquest propòsit es van reunir el passat 27 d’abril, a la 
seu de l’associació Cambalache, persones i entitats sòcies de 
Coop57 Astúries acompanyades per representants de Coop57 
Aragó i Coop57 Galícia. En aquesta trobada, les persones i en-
titats participants van compartir experiències i expectatives i 
es van conjurar per culminar, en un període de temps relati-
vament curt, aquest procés.

Actualment, la secció compta amb 13 entitats sòcies de serveis 
i 54 persones sòcies col·laboradores que hauran de conformar 
els òrgans de la secció abans de constituir-se oficialment. 

Coop57 escollida com a membre del consell rector de la Federació de Coopera-
tives de Treball de Catalunya i afiliada a la Federació de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya

“Coop57 ha reforçat la 
seva implicació en el 
moviment cooperatiu 
català afiliant-se a la 
FCCUC i sent escollit 

com a membre del 
consell rector de la 

FCTC.”

asturies

destacats
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1 años

El 2005 Coop57 va posar en pràctica un model de creixe-
ment en xarxa, arran de l’interès despertat en altres ter-
ritoris. La idea va ser aprofitar el model i l’estructura de 
Coop57, però aplicant un model que permetés l’autogestió 
de cada territori. Sota aquests principis, un grup de per-
sones i entitats provinents de l’economia social andalusa 
i de les lluites obreres i sindicals van decidir crear Coop57 
Andalusia.

D’aquesta manera, Coop57 Andalusia s’integrava l’any 
2008 a una experiència consolidada (ja existien seccions a 
Catalunya, Aragó i Madrid) i amb el qual l’economia social 
i solidària andalusa disposaria d’un instrument financer 
ètic, autogestionat i solidari. I ho va fer coincidint amb 
l’inici de la crisi econòmica, quan més necessitat de finan-
çament tenia l’economia social i solidària, especialment 
colpejada per les restriccions creditícies. Aquesta demanda 
social es va veure compensada per un creixement de la 
base social i de l’estalvi aportat a Coop57. Les persones 
podien dipositar els seus estalvis a una entitat que donava 
suport a la transformació social i econòmica del territori 
i apostava per una economia amb criteris ètics i socials.

Fa una dècada vam emprendre un camí col·lectiu que s’ha 
nodrit de la pedagogia i la consciència. L’esforç ha estat 
enorme, molt especialment pel que fa a la difusió. Són de-
senes les persones de la secció andalusa que han participat 
en multitud de presentacions, seminaris, cursos i jornades, 
donant a conèixer el projecte.  A poc a poc, la construcció 
d’un instrument útil i necessari per a l’economia social i 
solidària andalusa es va fer realitat. I tot això sobre la base 
d’un procés d’autonomia, suport, confiança i autoorganit-
zació. Hem arribat fins i tot a transcendir les fronteres amb 
la incorporació de sòcies de l’Algarve (Portugal).

La base social de Coop57 Andalusia ha crescut fins a les 
334 sòcies: 260 persones sòcies col·laboradores i 74 enti-
tats sòcies de serveis. I s’han concedit 119 préstecs -una 
mitjana d’un préstec per cada mes de vida de la secció- per 
un import que supera els 3 milions d’euros. L’estalvi del 
territori ha revertit en el mateix territori, possibilitant la 
creació i/o consolidació de nous projectes econòmics que 
treballen per a la creació d’ocupació digna i estable i per al 
desenvolupament de projectes pensats sota els principis de 
la sostenibilitat, l’equitat i la solidaritat, demostrant, així, 
que una altra economia és possible. 

Després de deu anys caminant i amb l’objectiu de prendre 
un nou impuls, el 13 de juliol de 
2018 es va celebrar a Osuna una 
Trobada Estratègica de la secció 
territorial. Coop57 Andalusia 
mira al futur amb la clara idea 
de la descentralització territorial 
per enfortir i ampliar el projecte.

El camí recorregut posa en evi-
dència que Coop57 serveix per a 
l’impuls d’una altra economia i 
aposta per la transformació so-
cial. És la resposta a aquells que 
neguen sempre que les coses pu-
guin ser radicalment diferents i/o 
democràtiques. Posar els diners 
on estan les nostres idees ho fa 
possible.

Deu anys construint 
finances ètiques des d’Andalusia
El 27 de setembre de 2018, la secció andalusa de Coop57 va complir deu anys

Assemblea constituent de Coop57 Andalusia (2008)

destacats
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Coop57 Catalunya va tancar el primer semestre amb 
554 entitats sòcies de serveis i 2.560 persones sòcies 
col·laboradores. En total, aquest semestre s’hi han 
sumat un total de 29 noves entitats sòcies de serveis 
i 142 persones sòcies col·laboradores. Això demostra 
que la base social de Coo57 Catalunya, amb el pas 
dels anys,  segueix creixent a un ritme constant i ele-
vat, i posa de manifest un permanent aprofundiment 
en nous sectors i capes de la societat.

Pel que fa a l’activitat creditícia, s’han concedit un 
total de 68 nous préstecs per un valor conjunt de gai-
rebé 5 milions d’euros, dels quals gairebé 2 milions 
corresponen a préstecs d’inversió i habitatge, préstecs 
d’un gran valor per la seva naturalesa i significat res-
pecte a les entitats que els reben.

En referència a l’activitat interna, en l’assemblea celebrada 
el passat mes de maig es van renovar diferents càrrecs del 
Consell de Secció per omplir-lo de noves energies que enfor-
teixin l’òrgan. Fins a 5 noves cooperatives s’hi han incorporat: 
Actua, Biciclot, L’Arada, Idària i Emelcat. D’altra banda volem 
agrair de manera molt sincera la dedicació de les cooperatives 
que deixen pas a noves entitats en el consell de la secció de 
Coop57 Catalunya.

També és destacable el treball que ha dut a terme la comissió 
social per millorar l’anàlisi social de les sol·licituds de noves 
entitats sòcies de serveis. La complexitat creixent de les enti-
tats i les ganes constants de millora han portat a la comis-
sió social de Coop57 Catalunya a desenvolupar uns annexos 
específics al qüestionari social en els àmbits de l’habitatge, 
l’educació i l’entorn rural.

La secció territorial d’Andalusia va tancar el primer semestre 
de 2018 amb un total de 76 entitats sòcies de serveis i 271 per-
sones sòcies col·laboradores. Les entitats que s’han sumat com 
a sòcies de serveis de la cooperativa són Távora Teatro Abier-
to i Jomad, que són entitats insignes en el seu àmbit amb 
una gran trajectòria i reconeixement. Respecte a les persones 
sòcies col·laboradores, s’han donat d’alta nou persones sòcies 
col·laboradores. Destaca que aquestes noves sòcies es repar-
teixen per gairebé totes les províncies, fins i tot en províncies 
amb escassa base social com ara Almeria, Huelva i Jaén.

Respecte a l’activitat creditícia, durant aquest període, Coop57 
Andalusia ha concedit 8 nous préstecs per un valor total de 
més de 400.000 euros. Es tracta de diferents tipologies de fi-
nançament: s’han concedit préstecs de bestretes de subven-
cions, pòlisses de crèdit per al finançament de circulant i 

préstecs d’inversió. D’entre ells, destaca un 
préstec de 180.000 euros concedit a Coope-
ractiva, per gestionar la piscina pública de 
Puerto Real durant 25 anys. Es tracta d’un 
préstec el valor del qual no està en la quanti-
tat econòmica sinó en el que té d’exemple per 
a altres treballadors i treballadores i adminis-
tracions públiques, i la convicció que és possi-
ble fer les coses d’una altra manera.

A part de l’activitat tradicional de difusió, mit-
jançant xerrades o la participació en cursos, s’han desenvolu-
pat dues activitats rellevants: d’una banda, la Trobada Estra-
tègica de Coop57 Andalusia, que ha servit d’espai de trobada 
i treball per rellançar l’activitat a Andalusia; i de l’altra, la 
reunió amb la cooperativa portuguesa QRER, que ha mostrat 
molt d’interès a pertànyer a Coop57 com a sòcia de serveis.

La secció, com sempre, s’ha mantingut molt activa realitzant 
una quinzena de presentacions, jornades i tallers relacionats 
amb l’economia social solidària, les finances ètiques i Coop57. 
Cal destacar, també, la intervenció al Parlament d’Andalusia 
per exposar la posició de Coop57 davant la proposta de  refor-
ma de la Llei de Cooperatives andalusa.

COOP57-ARAGÓN
La secció territorial d’Aragó ha incorporat dues 
noves entitats sòcies de serveis durant els pri-
mers sis mesos de 2018. Es tracta del Consejo 
de la Joventud de Zaragoza i la cooperativa re-
presentativa del mercat social d’Aragó, MesCoop. 
Són dues entitats de molta envergadura i impor-
tància en el desenvolupament de l’associacionis-
me i l’economia social i solidària d’Aragó.

D’altra banda, s’han concedit 5 préstecs nous, 
per un total de 320.000 euros. Dos d’aquests 
préstecs són bestretes de convenis amb l’admi-
nistració pública i els altres tres són pòlisses 
per finançar les necessitats de tresoreria de les 
entitats.

Durant el primer semestre de l’any s’ha participat en diversos 
esdeveniments de divulgació. Entre els quals hi ha les Jorna-
des per a emprenedores, organitzades pel centre d’ocupació de 
l’Ajuntament d’Utebo, el Curs per a professorat d’Economia de 
Secundària, en col·laboració amb la Universitat de Saragossa, 
i el taller per a estudiants de Grau de Treball Social, també de 

la Universitat de Saragossa.

S’ha continuat participant de manera intensa en les assemble-
es i jornades de treball en les quals es pren part, tant per REAS 
Aragó, com pel Mercat Social d’Aragó. Respecte a això, s’està 
col·laborant en la preparació de la IX Fira del Mercat Social 
d’Aragó, que se celebra a Saragossa. 

Durant aquest primer semestre, Coop57 Aragó, conjunta-
ment amb representants de la secció de Coop57 Galícia, ha 
col·laborat en unes jornades de treball, realitzades a Oviedo, 
convidades pel grup promotor de Coop57 Astúries. Va ser un 
moment de compartir il·lusions i de seguir facilitant el crei-
xement en xarxa de Coop57, com a eina de finançament de 
l’economia social i solidària.

Per tancar el semestre es va realitzar una sessió de treball con-
junta amb les comissions social i tècnica i el consell de secció, 
per debatre sobre els reptes actuals, tant interns, vinculats a la 
participació de les sòcies en els òrgans societaris, com externs, 
relacionats amb la proactivitat en el foment de l’economia 
local transformadora.

76 entitats sòcies de serveis
271 sòcies col·laboradores

57 entitats sòcies de serveis
462 sòcies col·laboradores

554 entitats sòcies de serveis
2.560 sòcies col·laboradores
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COOP57-MADRID
La secció territorial de Madrid va tancar el primer semestre 
de 2018 amb 78 entitats sòcies de serveis i 453 socis i sòcies 
col·laboradores. El ritme de creixement de la secció segueix 
sent alt, amb la incorporació de 6 noves entitats, de diferents 
àmbits, sectors i formes jurídiques. 

Es van concedir un total de 16 nous préstecs per un valor total 
de 374.800 euros. Dels 16 préstecs concedits, 12 corresponen 
a préstecs de capitalització en dues entitats sòcies de Coop57: 
Heliconia i Vórtex, i això és una bona notícia, ja que són prés-
tecs orientats a enfortir la solvència i l’estructura financera 
de les entitats.

Aquest any s’han iniciat processos per millorar la participació 
de les  sòcies i socis, tema que també va sorgir en l’assem-

blea de maig. El creixement de la secció no està 
acompanyat de participació i davant d’aquest fet 
es treballa per buscar alternatives, amb l’objectiu 
que la participació tingui uns nivells més adients 
respecte a la base social. 

Per obtenir més informació sobre aquest tema s’ha 
elaborat una enquesta adreçada a les sòcies i socis 
on es manifestaven les diferents circumstàncies i 
realitats per col·laborar en les diferents estructures 
i activitats de la cooperativa. El procés té previst con-
tinuar amb més accions i propostes per al segon semestre.

Aquest semestre la secció ha augmentat considerablement la 
participació en diferents espais i activitats, com per exemple, 

la participació en la 1a Feria de la sostenibi-
lidad  celebrada a la Casa Encendida;  les Jor-
nades Emprende & CO, de la Fundación Muje-
res Progresistas; la participació a Hacktón, un 
laboratori de ciutadania activa i aprenentatge 
no formal; i un col·loqui al teatre Teatro de 
Barrio, sota el lema “Orgullo cooperativista”.

36 entitats sòcies de serveis
150 sòcies col·laboradores

78 entitats sòcies de serveis
453 sòcies col·laboradores

COOP57-GALIZA
La secció territorial de Galícia va tancar el primer semestre 
de 2018 amb 36 noves entitats sòcies de serveis i 150 persones 
sòcies col·laboradores. En l’àmbit econòmic, s’han realitzat 7 
noves operacions per un valor total de 223.000 euros. La ma-
joria d’aquests crèdits responen a operacions a curt termini 
vinculades a necessitats de tresoreria de les entitats.

En aquest període s’han celebrat dues reunions de l’Assem-
blea de Secció, en els mesos de febrer i de maig. Com a acords, 
destaquen, d’una banda, la incorporació de tres nous mem-
bres a la comissió social i, d’una altra, el propòsit de millorar 
les xifres d’anys anteriors quant a la incorporació de sòcies de 
serveis i sòcies col·laboradores, a través de la implicació de les 
actuals sòcies de serveis perquè cadascuna associï a una nova 
sòcia. També es considera fonamental per a aquest objectiu la 
col·laboració d’Espazocoop, com una de les xarxes d’econo-
mia social més important de Galícia. A més a més, es va deci-
dir estudiar la viabilitat d’implantar una eina telemàtica que 
facilités i millorés l’assistència de la base social a les reunions 
de les assemblees de secció.

Sobre la representació en xarxes i actes de l’economia social 
i solidària cal destacar la participació en l’acte de presentació 
del “Foro pola Economía Social Galega”, que es va celebrar a 
Compostel·la el passat mes de març de 2018. Van assistir-hi al 
voltant de 150 persones pertanyents al teixit de 
l’economia social; universitats; organitzacions 
sindicals i empresarials; i de l’administració 
pública local i autonòmica. El Fòrum pretén 
ser una eina col·laborativa per tal de donar 
visibilitat a l’economia social en la societat i 
en els principals agents econòmics; representar 
els interessos de l’economia social davant els 
diferents agents polítics, econòmics i socials i 
generar condicions per al desenvolupament de 
les entitats d’economia social de Galícia a tra-
vés de la intercooperació i els processos de con-
tractació pública. També, conjuntament amb 
Coop57 Aragó, es va participar en la trobada 
del grup promotor de Coop57 Astúries per compartir experi-
ències i mètodes de funcionament.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el primer semes-
tre de 2018 amb un total de 26 entitats sòcies de serveis i 117 
persones sòcies col·laboradores. Respecte a l’activitat creditícia, 
es van concedir 4 nous préstecs d’inversió per un valor total de 
157.400 euros.

La secció territorial de Koop57 Euskal Herria ha estat activa 
durant el semestre pel que fa a actes i xerrades de difusió de 
Coop57. Destaca la participació en una taula rodona sobre 
economia solidària, conjuntament amb Goiener i Izarkom; 
i en d’altres al voltant de temes com ara les sobiranies (tec-
nològica, de treball, alimentària, energètica i financera), una 
de les quals va ser organitzada per la Fundació Manuel Robles 
Arangiz. També es va participar en la fira del mercat social de 
REAS Navarra i en la fira del mercat social de REAS Euskadi. A 
més, durant el mes de juny, la cooperativa va estar present en 
l’Alternatiben Herria i l’Alternaktiba Azoka.

Durant aquest primer semestre la secció ha desenvolupat altres 
activitats, com ara la formació per a tutors de projectes de Ko-

opfabrika, i es va seguir 
participant de forma 
activa en la taula de fi-
nances ètiques, des de 
la qual es vol desenvo-
lupar un programa per 
a l’educació financera a 
les escoles.

De manera més interna, 
s’ha formulat un pla 
per al desenvolupament 
de la secció territorial 
en què s’ha inclòs una 
formació per als partici-
pants de les comissions i 
òrgans de la secció amb 
l’objectiu de seguir mi-
llorant el funcionament intern.

26 entitats sòcies de serveis
117 sòcies col·laboradores

seccions



348 octubre 2018

butlletí
informatiu

destacats

seccions

sòcies

préstecs

dades

reflexió

economia 
solidària

2010-2016

L’associació Mujeres Pa’lante és un d’aquells projec-
tes especials i singulars. Es tracta d’un grup de dones 
de diversos països d’origen que han creat un espai per 
trobar-se, reconèixer-se, acompanyar-se, ser solidàries 
i trobar un camí comú per aconseguir un món millor 
i més just per tots i per a totes.

L’associació va néixer per cobrir les necessitats especí-
fiques de les dones migrades, doblement discrimina-
des pel patriarcat i pel racisme. Va sorgir del Colectivo 
Maloka (un col·lectiu de solidaritat dels moviments 

socials de Colòmbia a Catalunya), primer per donar resposta i 
defensar els drets de les dones migrades colombianes i, després, 
per oferir suport a totes les dones de l’Amèrica Llatina. En l’ac-
tualitat, dotze anys després, l’associació agrupa també dones 
d’altres orígens com el Magrib, l’Índia o l’Àsia meridional. 

Una representació de la comissió feminista de 
Coop57 Catalunya es va trobar amb la Clara 
Romero, fundadora de Mujeres Pa’lante, al 
local que té l’associació al carrer Villarro-
el de Barcelona. I ella ens va poder expli-
car algunes de les coses que han fet pos-
sible la multitud de projectes que porten 
a terme i, especialment, la creació d’una 
cooperativa, del mateix nom, amb una 
potent voluntat de transformació social 
des de la perspectiva feminista.  

Durant tots aquests anys, Mujeres Pa’lante 
ha acollit, format i acompanyat a centenars 
de dones. La pròpia evolució de l’entitat 

ha creat, de manera natural, una eina amb la qual 
poder donar sortida laboral a les dones que s’hi 
formaven, i aquesta eina ha cristal·litzat en forma 
de cooperativa de serveis, perquè les dones puguin 
tenir accés a una feina digna. 

“L’associació va 
néixer per cobrir 

les necessitats 
específiques de les 

dones migrades, 
doblement 

discriminades pel 
patriarcat i pel 

racisme.”

“Durant tots aquests 
anys, Mujeres Pa’lante 

ha acollit, format 
i acompanyat a 

centenars de dones. 
Ara cristal•litza un nou 

projecte en forma de 
cooperativa de serveis, 

perquè les dones 
puguin tenir accés a 

una feina digna.”

I fou pel seu gran valor social que el projecte Lliures – im-
pulsat, entre d’altres, per Coop57 - va decidir seleccionar-lo 
com un dels projectes al qual donar suport econòmic amb 
l’objectiu de crear una cooperativa de treballadores en l’àmbit 
de les cures i l’atenció a la dependència.

La nova cooperativa ofereix serveis en quatre grans àmbits: 
servei d’atenció i ajuda a domicili, serveis de càtering, ser-
veis de costura i formació en perspectiva de gènere dirigit a 
entitats i/o institucions i en resolució de conflictes i gestió 
d’equips

Es cerca així, al mateix temps, generar canvis dins els sectors 
econòmics altament feminitzats i racialitzats, com són el tre-
ball de la llar i l’atenció a la dependència. 

Ara, el repte de la cooperativa és consolidar-se com a espai 
de treball, però també de solidaritat. I ha de servir per poder 
regularitzar la situació d’algunes dones i per dotar de resposta 
les demandes d’un col·lectiu en recerca no només de feina, 
sinó també de sororitat i ajuda mútua.

Com diuen elles mateixes, “Lo importante es saber que al 
llegar, tenemos una mano de mujer que nos acompaña”.

VEUS DE LA COMISSIÓ FEMINISTA

Dones que sempre miren 
Pa’lante

reflexió
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Andalucía [9]
 ❚ Juan Luque Moreno 
i Sara Ruiz Cazalla

 ❚ Patricia Martínez Pérez
 ❚ Juan José Yepes Arrieta

 ❚ Paola Alpresa Gutiérrez
 ❚ Andrés Zoilo Donaire
 ❚ Laureano Sánchez Perea
 ❚ Olga Isabel Sánchez Cano
 ❚ Ma Luisa Dávila Martinez
 ❚ Domingo Villar Sánchez

Catalunya [142]
 ❚ Jaume Vila Palà
 ❚ Eva Navea Carrasco
 ❚ Ingrid Balcells i Eloi Franquesa
 ❚ Albert Gónzalez Rico
 ❚ Alberto Araujo Mariño
 ❚ Romà Caba Raventós
 ❚ Eduard Morell Martí
 ❚ Joan Dolz i Carmen Sanz
 ❚ Gemma Torralbo Salmón
 ❚ Marc Hernández Peña
 ❚ Yasmin Gemma Manssour 
Triedo

 ❚ Pilar Olivares Aguilar
 ❚ Xavier Romero Vidal
 ❚ Cisco Prades Batalla
 ❚ Arnau Vilà Vialdón
 ❚ Ildefons Duran Solà
 ❚ Fernando Piñero i Clementa 
Fernández

 ❚ Quim Matheu Ribera
 ❚ Laura Rodríguez Murciano
 ❚ Lucía Morales Muñoz
 ❚ Gemma Cortabitarte Amoròs
 ❚ Carla Álvarez Pérez
 ❚ Guillem Pujó Rovira
 ❚ Jordi Bonet Dalmau
 ❚ Francesc Balcells Teixidó
 ❚ Tània Bordes Fàbrega
 ❚ Oriol Augé Baró
 ❚ Xavier León Domingo
 ❚ Josep Maria Thió Fernández de 
Henestrosa

 ❚ Anna Buxaderas Rierola
 ❚ Maria Xandri Casas
 ❚ Joan Manuel Mallofré Anguera
 ❚ Carlos Pulgar García
 ❚ Neus Carme Barberà i Jordi 

Segarra
 ❚ Marçal Gabaldà Sagarra
 ❚ Nil Saladich Grau
 ❚ Elisabet Cercavila Vigo
 ❚ Miriam Romeu Coloma
 ❚ Alicia Marzo Salas
 ❚ Xavier Verges Tarragona
 ❚ Albert Curto Vinuesa
 ❚ Cristina Casali i Max Casali
 ❚ Nicolás Falquet
 ❚ Rosa Mercader Verdés
 ❚ Lucas Español Escofet
 ❚ Guillem De Lorenzo Martínez
 ❚ Eduard Torroja Pascual
 ❚ Jordi Romero Miranda
 ❚ Noé Frías Escabias
 ❚ Josep M. Vallès Gené
 ❚ Maria del Mar Ibáñez Tejedor
 ❚ Jaume Gili Ferré
 ❚ Anna Sangrà Herrero
 ❚ Alex Márquez Oliet
 ❚ Jordi Ardèvol López
 ❚ Laia Agell Codina
 ❚ Ingrid Alemany Falguera
 ❚ Iván Lanaspa González
 ❚ María Aranzazu Lacasa Caz-
carra

 ❚ Jordi Draper Costa
 ❚ Draper Higiene
 ❚ Jaume Matamala Minguet i 
Elisabet Cano

 ❚ Alberto Segura Gòmez
 ❚ Alba Nin Hill
 ❚ Jeremias Juan Mateo Castillo
 ❚ Joan Josep Sabater Martí
 ❚ Sheila Cordido Rejes
 ❚ Miriam López Remeseiro
 ❚ Lola de Querol i Manuel Galeote
 ❚ Varlin Llibres

 ❚ Melé Güell Eira
 ❚ Josep Maria Hernández i Maria 
Justina Masana

 ❚ Eugenio Comendeiro i Laura 
Cuenca

 ❚ Carlos Murcia Moya
 ❚ Ferran Gay Boelle
 ❚ Andreas Claus, SLU
 ❚ Maria José Jansà Cuatrecasas
 ❚ Núria Campaña i Ferran Estrada
 ❚ Ana Pons Calvo
 ❚ Josep Oriol Feu i Laura Fàbrega
 ❚ Claudia Solito
 ❚ Carles Rodríguez March
 ❚ Jordi Mir Gassiot
 ❚ Mario Rodríguez i Helena Muñoz
 ❚ Borja Espinosa Fuentes
 ❚ Martí Làzaro Mullor
 ❚ Pau Callao Salvador
 ❚ Marçal Peguera Arias
 ❚ Eduardo López Gracia
 ❚ Lucía Frechiné Parra
 ❚ Sònia Pino Barquilla
 ❚ Antoni Arderiu Ricart
 ❚ Montserrat Cortés i Pol Turull
 ❚ Raül Cañizar i Laia Besalduch
 ❚ Rafael Cid García
 ❚ Luisa Berenguer Martin 
 ❚ Gemma Danes Moret
 ❚ Paula García Calderon
 ❚ Joan Santaeulària Boquet
 ❚ Lourdes Casas i Hugo La-
marthée

 ❚ Òscar Simon i Guifré Bombilà
 ❚ Guillem Esteban Valera
 ❚ Laura Carolina i Xabier Mendiola
 ❚ Aldo Reverte Rivas
 ❚ David Terol Vivas
 ❚ Alicia Calvo Burés

 ❚ Marcel Ricart Sardà
 ❚ Bernat Quintana Teres
 ❚ Teresa Juanmartí Palacín
 ❚ Vicente Muñoz Llacha
 ❚ Francisco Bolance Dugo
 ❚ Maria Toll i José Mª Osuna
 ❚ Maria Borja Solé
 ❚ Felip Carles Vives
 ❚ Arantxa Perellón López
 ❚ Pau Gonzàlez Torres
 ❚ Iria Campelo Jerez
 ❚ Recollim. EI.
 ❚ Cooperativa Catalana de 
Serveis Financers

 ❚ Laura Llavina Jurado
 ❚ Xavier Moya Arévalo
 ❚ Francesc Oliveras Nolis
 ❚ Dani Samaniego Vidal
 ❚ Frederic Giráldez Puvill
 ❚ Jordi Sallent i Thais Jurado
 ❚ Montserrat Poch Giró
 ❚ Guillermo Aramburo Caragol
 ❚ Dídac Pairó  i Josep Maria Pairó
 ❚ Òscar Romero Rodríguez
 ❚ Alba Garriga Gabaldà
 ❚ Josep Oriol Roca i Martí Roca
 ❚ Anna Domenech i Núria Vidal
 ❚ Xabier Blanch Gorriz
 ❚ Lluïsos d’Horta
 ❚ Mª del Carmen Fàbrega Gimeno
 ❚ Maria Castellet Rovira
 ❚ Violeta Martín Martínez
 ❚ Giulio Cappadona
 ❚ Agnès Buscart Coromines
 ❚ Júlia Jareño Cerulla
 ❚ Cristina Velasco Soldevilla
 ❚ Francesc López Seguí

Madrid [10]
 ❚ Marc San Barón
 ❚ Jaime Íñigo Ávalos Mongil
 ❚ Alejandra Bajo Erice
 ❚ Mª Carmen Abad Vilumbrales

 ❚ Consuelo Delgado Beistegui
 ❚ Miguel Peral Sánchez
 ❚ Miguel Tamayo Belda
 ❚ Isaac Para Fernández
 ❚ David Hidalgo Noguero
 ❚ Juan Darío Peña Serraño

Pais Valencià [5]
 ❚ Jose Ignacio i Alícia Gavara
 ❚ Xavier García Andrés
 ❚ David Martínez Pablo

 ❚ Abel Cruzado Gómez
 ❚ Elena Albesa Alcón

Euskal Herria [14]
 ❚ Francisco Javier Gutiérrez 
Caballero

 ❚ Miren Larraitz González Gur-
rutxaga

 ❚ Markel Saenz de Ugarte Balza
 ❚ Mikel Gandarias Jaio
 ❚ Iglesias Urkia Ioritz
 ❚ Zigor Etxaburu Elorza

 ❚ Amaia Oleaga Agesta
 ❚ Leo Argote Vivar
 ❚ Christian Reinicke Urrutikoetxea
 ❚ Xabier Igartua Loidi
 ❚ Ekaitz Goienetxea Cereceda
 ❚ Ander Elortondo Bergaretxe
 ❚ Leire Udabe Aizpurua
 ❚ Eduardo Urturri i Mª Isabel 
Aldama

Galiza [9]
 ❚ Patricia Silvia Mascuñan
 ❚ Jose Manuel Ben Álvarez
 ❚ Mª José Cabaleiro Casa
 ❚ Carlos Iglesias Malvido
 ❚ David Esperón Fontán
 ❚ Xoán Xosé Rafael Vilas

 ❚ Esteban Garrido Bellido
 ❚ Pablo Díez i Almudena Sánchez
 ❚ José Manuel Martín Morales

TOTAL 199

Aragón [9]
 ❚ Ana Nogués Pevidal
 ❚ María Ángeles del Arco Ro-
dríguez

 ❚ Pere Casacuberta Pérez
 ❚ Elena Ramos Enciso
 ❚ Javier Gonzalez 
i María del Pilar Lisa

 ❚ Colectivo Unitario 
de Trabajadores

 ❚ María Isabel Nuez 
i Yolanda Ibáñez

 ❚ Montserrat Bergada Martínez
 ❚ Francisco Javier Armendáriz 
Ferre

Asturies [1]
 ❚ Carlos Pulgar García

NOVES SÒCIES 
COL·LABORADORES

sòcies
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[Andalucía] 
3 noves entitats sòcies

TÁVORA TEATRO 
ABIERTO, S. COOP.  
AND.  

Cooperativa mixta ubica-
da a Sevilla i formada per 
persones treballadores i 

persones sòcies col·laboradores i consu-
midores. L’equip està format per tècnics 
i artistes amb gran experiència professi-
onal que fan possible que totes les ma-
nifestacions artístiques (presenta cions 
d’obres teatrals, musicals, dansa, etc.) 
tinguin cabuda en el teatre, oferint un 
servei necessari davant de la mercanti-
lització de l’escena cultural.  
https://tavorateatroabierto.com

ASOCIACIÓN JOMAD 

JOMAD sorgeix a Màlaga l’any 
1989, fruit de la iniciativa d’uns 

pares i mares desbordades per la neces-
sitat de donar suport terapèutic urgent 
als seus familiars drogodependents. Es 
dedica a l’atenció integral de persones 
afectades per alguna addicció, així com 
d’aquelles que es troben en situació de 
risc i/o exclusió social,  atenent un col-
lectiu ampli i heterogeni.  
http://www.jomad.org

LA ZARZA, S. COOP. 
AND.  
La Zarza és una cooperativa de treball 
que neix de l’associació Huertoliva, a 
Morón de la Frontera (Sevilla). La seva 
activitat destaca per l’elaboració d’un 
oli d’oliva de qualitat i per pagar als 
proveïdors un preu just. A més a més, 
ofereix el servei de premsa als agricul-
tors locals. Així els productors d’oliva 
poden convertir el seu fruit en oli i no 
sotmetre’s a la política de preus de les 
grans productores.

[Aragón] 
2 noves entitats sòcies
CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ZARAGOZA

Xarxa independent que agrupa 
a diferents associacions juvenils 

de Saragossa. Aposten per la participa-
ció de les persones joves com a motor 
de canvi i lluiten per millorar la ciutat. 
Impulsen la participació lliure i eficaç 
dels joves en el desenvolupament social, 
cultural, econòmic i polític de Saragos-

sa. Vetllen pels interessos de l’associaci-
onisme juvenil saragossà i de les perso-
nes joves en general.

http://juventudzaragoza.org/

MESCOOP, 
COOPERATIVA MERCADO 
SOCIAL  

Cooperativa de serveis, 
que funciona com una 
xarxa de producció, 

distribució i consum de béns i serveis 
amb criteris ètics, democràtics, ecolò-
gics i solidaris, constituïda per empreses 
i entitats de l’economia social i solidà-
ria d’Aragó al costat de consumidors i 
consumidores, individuals i col·lectius. 
En l’actualitat està formada per 55 enti-
tats sòcies de serveis.
https://mercadosocialaragon.net

[Asturies] 
1 nova entitat sòcia
LA CARACOLA 
INICIATIVAS SOCIALES  

Organització social sense 
ànim de lucre que neix el 
2011 amb la idea de cons-

truir una proposta de treball que doni 
aire fresc a la intervenció i dinamització 
social i comunitària a Astúries. L’entitat 
està constituïda per un grup de perso-
nes formades en diverses disciplines, 
però amb el mateix somni compartit: la 
transformació social.
http://espaciocaracola.es

[Catalunya]
31 noves entitats sòcies
L’ECONOMAT, SCCL

Cooperativa creada l’any 
2016 i ubicada a Valls que 
neix com a empresa de gestió 

de projectes cooperatius i d’economia 
social i solidària al Camp de Tarragona 
a través de la creació d’un ecosistema 
cooperatiu i de la sensibilització i la 
reivindicació dels valors del cooperati-
visme. També ofereix assessorament i 
serveis cooperatius i gestió de projectes 
de desenvolupament local.  
https://coopcamp.cat/punts-atencio/

METROMUSTER, SCCL

Cooperativa sense ànim de lu-
cre amb l’objectiu de construir 
alternatives autogestionàries 

que serveixin per impulsar processos 

de transformació social, econòmica i 
política més enllà del capitalisme. Uti-
litzen l’audiovisual com una eina de 
transformació social prenent un com-
promís amb la pràctica ètica i transpa-
rent en l’execució de tots els  projectes. 
http://metromuster.cat

ZONA VERDA, SCCL

Zona Verda és una cooperativa dedi-
cada a la comercialització al detall de 
productes de parafarmàcia, plantes me-
dicinals i alimentació a granel. També 
ofereix serveis de consulta amb tres 
especialitats: nutricionista, massatgista 
i naturòpata. La cooperativa vol pro-
moure un consum responsable a través 
de la compra de producte a granel i ali-
mentació ecològica i de proximitat.

COOPGROS, SCCL

Cooperativa ubicada 
a Barcelona i nascuda 
l’any 2017 que es dedica 

a la creació, construcció, muntatge 
i desmuntatge de tot tipus de cons-
truccions efímeres. La cooperativa és 
un taller d’escultura especialitzada 
en imatgeria festiva, escenografies i 
productes personalitzats i vol obrir 
noves línies de negoci orientades a 
l’àmbit de les pràctiques artístiques de 
tallers cooperatius i d’acció comuni-
tària com a eixos per al canvi social.  
http://www.coopgros.cat

ASSOCIACIÓ PEL 
CONSUM RESPONSABLE 
I LA SOSTENIBILITAT DE 
TERRASSA

L’origen de l’entitat sor-
geix del grup de consum 
ecològic de l’Ateneu Can-

dela de Terrassa. El projecte actual con-
sisteix a habilitar una botiga per dotar 
de més serveis els socis, a la vegada que 
es vol donar més visibilitat als projectes 
agroecològics i de consum responsable 
que es desenvolupen en els àmbits local 
i comarcal.
https://lacoopecandela.wordpress.com

CENTRE MORAL 
D’ARENYS DE MUNT

Associació cultural, sense 
ànim de lucre, fundada el 
1913, que promou l’edu-

cació integral dels infants i joves i 
col·labora en la formació i desenvolu-
pament personal i col·lectiu de les per-
sones adultes, mitjançant l’organització 
d’activitats cíviques, socials, culturals, 

NOVES ENTITATS SÒCIES
50 noves entitats sòcies

sòcies
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https://centremoral.wixsite.com/centre-
moral

https://www.totraval.org

http://jovedetarragona.cat

http://cep.cat

http://www.gruplafabrica.cat/

https://www.facebook.com/scloliva/

http://www.diadelaterra.org

https://www.fundaciomambre.org

https://www.elroure.org

https://www.b1b2b3.org/ca

http://ilabso.net

https://sants.coop/project/kop-de-ma/

http://www.lesguardcoop.cat

sòcies
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LA MAGALLA, SCCL

Cooperativa ubicada a Les Franqueses 
del Vallès i dedicada a la producció de 
verdures de temporada i ecològiques i 
a la comercialització en xarxes de con-
sum local, cooperatives i associacions 
de consum ecològic, menjadors escolars 
ecològics i restauració conscient i res-
ponsable. El projecte vol contribuir, per 
una banda, a la producció i divulgació 
de varietats antigues de la comarca i de 
Catalunya, i per l’altra, a la dignificació 
de l’ofici de pagès i la contribució al re-
lleu generacional.
http://www.lamagalla.cat

MENSAKAS, SCCL

Cooperativa de recent creació 
nascuda com a resultat d’una 
lluita laboral iniciada l’abril de 

2017 i que pretén millorar i dignificar 
les condicions laborals dels treballa-
dors de les empreses tecnològiques de 
missatgeria actuals. Després d’obrir un 
procés judicial i de denúncia per les 
condicions laborals a les quals aquestes 
empreses sotmeten els seus
treballadors i treballadores es va arribar 
a la conclusió que la millor manera de 
canviar el sector era des de l’organitza-
ció i la força col·lectiva, amb la genera-
ció de llocs de treball dignes a través del 
model cooperatiu.

ASSOCIACIÓ TERRITORI 
DE MASIES

Territori de Masies és 
una associació creada 

l’any 2013, formada per veïns, associ-
acions i empreses dels pobles del Baix 
Solsonès que treballa per promoure, 
reivindicar i protegir les maneres de fer, 
els paisatges i la vida als pobles de la 
zona. L’objectiu principal de l’associa-
ció és promoure integralment el territo-
ri del Baix Solsonès, principalment des 
de la cultura i la pagesia.
http://territoridemasies.cat

SOM COMFORT SOLAR, 
SCCL

Cooperativa de recent 
creació ubicada a Saba-
dell que ofereix serveis 

d’enginyeria, instal·lacions i manteni-
ment dins de l’àmbit de les energies re-
novables i l’eficiència energètica, amb 
solucions personalitzades i amb l’ob-
jectiu de seguir impulsant i fomentant 
les energies renovables. La cooperativa 
aposta per l’autoconsum, la generació 
distribuïda i la construcció d’un nou 
model energètic just, renovable, soste-
nible i en mans de la ciutadania.
https://www.somconfortsolar.coop

ASSOCIACIÓ EL PRAT 
COMÚ
Associació creada l’any 2017 a Vila-
maniscle, a l’Alt Empordà, per donar 
resposta a les necessitats detectades en 
l’àmbit de la inserció sociolaboral de 
persones en risc d’exclusió social, així 
com en l’àmbit de persones titulades 
amb vocació social, i també en la con-
servació i millora del patrimoni natu-
ral i cultural a través de produccions 
agrícoles i forestals ecològiques a espais 
protegits.

JUIA JEWELS, SCCL

Juia Jewels és un espai d’art 
on es creen joies d’autor per 
a la seva venda organitzada 

com a cooperativa de treball associat. 
Creuen fermament en el model coope-
ratiu per tal de generar llocs de treball 
estables i dignes. Escullen proveïdors 
amb certificats de comerç just i l’ús de 
materials amb certificat sostenible, com 
el segell Fairmined.
https://www.juiajewels.com

GRUP SERVEIS 
INICIATIVA SOCIAL, SCCL 

Constituïda el 1996 per un 
grup de familiars de perso-
nes amb discapacitat intel-

lectual, GSIS és una cooperativa mixta 
de treball associat i consum, de serveis 
socials i d’iniciativa social, sense ànim 
de lucre en totes les seves activitats, que 
té per objecte la integració social de les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
a través de la jardineria, l’hípica i la 
restauració. http://gsiscat.org

CLUB GIMNÀSTIC 
TERRASSA

El Club Gimnàstic Terrassa 
és una entitat sense ànim de 
lucre dedicada a l’ensenya-

ment de la gimnàstica artística, rítmica 
i trampolí en totes les seves modalitats 
i nivells. Dins de la seva especialitat és 
l’entitat de gimnàstica més important 
de la ciutat, i així ho acredita el nombre 
d’alumnes, més de 450 nens i nenes, i 
els resultats. L’entitat destina els seus 
ingressos a la millora constant de la 
instal·lació.
http://www.gimnasticterrassa.cat

IACTA SOCIOJURÍDICA, 
SCCL

Cooperativa de treball 
sense ànim de lucre, cons-

tituïda el 2012, amb la finalitat d’exer-
cir l’advocacia des d’una clara vocació 
social, de servei a l’interès col·lectiu i 
de transformació social. Es reivindica la 
funció social de les professions jurídi-
ques i la necessitat que assumeixin un 

compromís ètic amb les injustícies de 
la societat, mitjançant la defensa dels 
drets, la protecció dels col·lectius més 
vulnerables, així com el foment dels 
principis de l’economia social i feminis-
ta. http://iacta.coop

DIÀNIA, SCCL

Cooperativa de treball de re-
cent creació del sector de la 

restauració que vol oferir una oferta 
gastronòmica valenciana a Barcelona. 
Alhora, ho volen fer des dels valors del 
cooperativisme i de l’autogeneració 
d’ocupació per crear llocs de treball 
dignes i de qualitat en un sector, sovint, 
excessivament precari com és el sector 
de l’hostaleria i la restauració.

FESTIVAL PROTESTA

Associació cultural creada 
l’any 2012 i ubicada a Vic. 
El Protesta és un festival 

internacional de cinema de crítica so-
cial que pretén posar el seu granet de 
sorra per tal d’ajudar a transformar la 
societat a través del cinema i ho vol fer 
en sentit constructiu, en positiu i de for-
ma creativa, fent del festival una festa 
del cinema de denúncia.
http://www.festivalprotesta.cat/

QUEPO, SCCL

La creació de la cooperativa 
Quepo ve precedida d’una 
experiència de 10 anys de 

l’equip humà desenvolupant les activi-
tats de l’entitat, a través de la Fundació 
Quepo que es va constituir l’any 2007, 
a Barcelona. Quepo treballa des del seu 
origen en l’audiovisual i la comunica-
ció estratègica com a eines de transfor-
mació social. Amb aquestes eines s’han 
dut a terme projectes d’educació i co-
municació per al desenvolupament i la 
transformació social.
http://www.quepo.org

[Euskal Herria]
5 noves entitats sòcies
AINHOA LANDABEREA 
TORREMOCHA ETA 
BESTE BAT, E.Z
Projecte d’agricultura ecològica format 
per dos agricultors que, des del 2014, 
mantenen el subministrament de pro-
ductes hortícoles a famílies del seu en-
torn, especialment al barri Egia de Sant 
Sebastià (Donostia), Usurbil i Lasarte. 
Tenen la perspectiva d’estendre’s en bo-
tigues de proximitat, compromeses amb 
la comercialització d’hortalisses eco-
lògiques, aprofitant que el consum de 
productes frescos de temporada i ecolò-
gics s’està estenent a les zones urbanes 
del País Basc.

sòcies
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JENTIL BARATZE, 
KOOP. ELK
Cooperativa que conjuntament amb 
una associació desenvolupa un projecte 
de turisme rural a la comarca d’Aiaral-
dea. Al seu torn, posen en funcionament 
un nou concepte d’allotjament rural 
sostenible. Ofereixen un espai multi-
disciplinari i polivalent on es realitzen 
diferents cursos, jornades, seminaris, 
entre d’altres.

ASTRA IDEIN FAKTORIA

Astra era una vella fàbrica d’armes que 
feia temps que estava abandonada i que 
va ser recuperada com a espai autoges-
tionat pels veïns i veïnes de Guernica. El 
seu ús inicial va sorgir de la necessitat 
que tenien els diferents moviments so-
cials i grups de música del municipi de 
disposar d’espais on desenvolupar les 
seves activitats. Avui dia, aquest espai es 
manté obert a tots els veïns i veïnes com 
a lloc de creació sociocultural, experi-
mentació i transformació social.

TAPUNTU, KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa ubicada a Her-
nani que neix del progra-
ma d’emprenedoria social 
i cooperativa de Koopfabri-

ka. Ofereixen serveis de formació en dis-
seny web, serveis de disseny gràfic, plans 
de comunicació integrals per a empre-
ses, e-màrqueting, enregistrament i edi-
ció de vídeos i fotografia.
https://www.tapuntu.eus

ZITUENE, KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa situada a Ore-
reta-Errenteria, Guipúscoa, 

que desenvolupa un projecte de produc-
ció i comercialització de pasta artesana i 
ecològica amb matèries primeres locals 
i de temporada des dels valors i la visió 
de l’economia social i transformadora. 
A més de proveir les persones que com-
pren el producte, són proveïdors de la 
cooperativa de consum Labore-Oarso i 
també de diversos menjadors d’escoles 
properes. http://www.zituene.eus

[Galiza]
1 nova entitat sòcia
FABSPACE, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de treball 
sense ànim de lucre amb 
seu a la ciutat de Vigo 

que està enfocada al foment de les noves 
tecnologies i treballa contra la bretxa 
digital, tant per a professionals com per 
a estudiants i entusiastes. Realitzen ta-

llers,  xerrades, cafè labs, workshops…, 
amb origen a la filosofia del moviment 
Makers i les Fab Labs, espais on la filo-
sofia col·laborativa està present en totes 
les seves activitats. https://fablabvigo.org

[Madrid]
6 noves entitats sòcies
AVENTURA COSMÉTICA, 
S. COOP. MAD.

Entitat que creu ferma-
ment que existeix una alternativa salu-
dable a la cosmètica convencional que 
coneixem, i que amb el seu treball po-
den ajudar a entendre el que realment 
significa la cosmètica natural. Donen 
una resposta a les persones  consumido-
res preocupades per la seva salut i la del 
seu entorn. Aquesta entitat es presenta 
com una alternativa a les grans compa-
nyies i corporacions de laboratoris que 
abusen de productes químics nocius en 
les seves formulacions cosmètiques.
https://www.aventuracosmetica.com/

COOPERAMA, UNIÓN DE 
COOPERATIVAS 
MADRILEÑAS DE 
TRABAJO

Entitat representant 
de les cooperatives de 

treball de Madrid. Presta serveis pro-
pis als projectes cooperatius en àmbits 
com l’assessoria, la intercooperació, la 
informació, la formació, entre d’altres. 
Té per objectius fonamentals difondre, 
reivindicar i defensar el cooperativisme 
i l’economia solidària com a alternati-
ves possibles als models d’empresa  im-
perants, i establir aliances amb entitats 
i moviments socials que comparteixin 
valors amb les cooperatives de treball.
https://www.cooperama.coop

AERESS, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
RECUPERADORES DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA

Entitat representativa 
que promou les entitats 

no lucratives que desenvolupen con-
juntament la inclusió sociolaboral de 
persones en risc d’exclusió i les tasques 
de protecció i gestió ambiental, especi-
alment la recuperació de residus. Donen 
suport a les entitats sòcies per tal de mi-
llorar el seu sosteniment i creixement. 
Aquestes entitats van apostar per la ren-
dibilitat social per sobre de l’econòmica, 
prioritzant la solidaritat humana i soci-
al. http://www.aeress.org

MIL HOJAS, S. COOP. 
MAD.

Cooperativa dedicada a la 
comercialització en línia de 
material d’oficina: papereria, 

consumibles i neteja per a empreses, 
organitzacions i grups de consum, se-
guint criteris de sostenibilitat i respecte 
mediambiental i social. D’una banda, 
promocionen i afavoreixen l’ús de pro-
ductes ecològics i el seu reciclatge, i per 
l’altra, treballen per reduir les desigual-
tats socials i de gènere existents, a través 
de l’apoderament de la dona mitjançant 
la creació de llocs de treball dignes i es-
tables.
https://milhojaseco.es

VORTEX, DIMENSIÓN 
DIGITAL, SLL

Vortex és una empresa 
d’economia social que 

compta amb més de deu anys d’experi-
ència en el tractament de la informació 
i la documentació en l’oficina. L’entitat 
va néixer per la necessitat de generar 
ocupació de qualitat, perquè l’electrò-
nica i la informàtica són sectors en els 
quals existeix una gran barrera per a la 
incorporació laboral de la dona.
https://www.dimensionvortex.com

JORGE FERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ (AUTÒNOM)
En Jorge dona continuïtat al projec-
te Gastrochigre, entitat del sector de 
l’hostaleria, antiga sòcia de serveis de 
Coop57 que va haver de dissoldre’s. El 
seu enfocament gastronòmic recupera 
la filosofia gastronòmica tradicional 
“del morro a la cua”, basada en l’apro-
fitament integral de tot l’animal en re-
ceptes variades, que afavoreix un menor 
nombre de sacrificis d’animals. És un 
projecte de respecte mediambiental, i de 
promoció de productes locals i rurals.
https://www.facebook.com/gastrogamberros

[País Valencià]
1 nova entitat sòcia
ACCIÓ CULTURAL PAÍS 
VALENCIÀ

Associació cívica creada l’any 
1971, i legalitzada amb la res-
tauració de la democràcia el 

1978. El seu objectiu és la promoció de 
la llengua i la cultura pròpies del País 
Valencià, i de la consciència civil que 
se’n deriva. Va ser fundada per Joan 
Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu 
Alfaro, Eliseu Climent i Joan Francesc 
Mira, entre d’altres. Acció Cultural pro-
mou i organitza tot tipus d’iniciatives, 
activitats i campanyes per a la promoció 
de la llengua i la cultura valenciana. 
http://acpv.cat

sòcies
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1.776.280,64 €

Andalucía: 285.000 €
ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

30.000 € 
a 48 mesos

AND113 L’Associació Cultural Gitana Vencedors sorgeix el 
2008 amb l’objectiu principal d’afavorir la inclusió de menors, 
joves i adults/es del Polígon Sud a través de diversos projectes 
que incideixen en diferents àrees. Amb això pretenen trencar el 
cercle viciós d’exclusió. El préstec finança la creació d’una fàbrica 
de gel.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

75.000 € 
a 60 mesos

AND114 Cooperativa que treballa la transformació social 
des de la promoció d’un consum crític, responsable i solidari. 
La cooperativa es dedica a importar, fabricar i comercialitzar 
productes des dels valors de l’economia social i solidària. El 
préstec finança l’adquisició de maquinària per a la producció 
de la cervesa artesana Bandolera.

COOPERACTIVA, S. COOP. 
AND.

180.000 € 
a 12 mesos

AND115 La cooperativa va ser creada el 2016 per un grup 
d’extreballadors del complex municipal de les piscines de Puerto 
Real. El 2015 els treballadors i treballadores van ser acomiadades 
pel concessionari mentre estaven en vaga per impagament de nò-
mines. Aleshores van decidir crear una cooperativa amb l’objectiu 
d’optar a la gestió de la instal·lació. El préstec finança el desenvo-
lupament del contracte de gestió de serveis del complex municipal 
de piscines de Puerto Real durant 25 anys.

Catalunya: 1.291.880,64 €

FUNDACIÓ ELS TRES 
TURONS

275.000 € 
a 120 mesos

CAT1500 La Fundació Els Tres Turons és una entitat d’ini-
ciativa social i sense ànim de lucre, creada el 1985 al districte 
d’Horta-Guinardó de Barcelona. L’objectiu de l’entitat és afavorir 
la inclusió social de les persones que pateixen trastorns mentals, 
ja que es poden trobar en una situació d’exclusió social i necessi-
tar una intervenció que vagi més enllà del tractament de la seva 
simptomatologia i que en potenciï la integració social. El préstec 
finança la millora de les instal·lacions de diferents locals de l’en-
titat.

FUNDACIÓ FUTUR 200.000 € 
a 120 mesos

CAT1517 Fundació Futur és una entitat sense ànim de lucre 
creada el 1996 que té com a objectiu principal la integració so-
ciolaboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant la for-
mació i contractació, principalment en el sector de la restauració, 
de persones derivades de l’entorn penitenciari i usuaris de serveis 
socials. El préstec finança les obres d’adequació d’una nau indus-
trial per utilitzar-la com a escola d’hostaleria i aules de formació. 
El 50% de l’operació està avalada per Elkargi SGR.

FUNDACIÓ SALUT MENTAL 
DE CATALUNYA

45.000 € 
a 36 mesos

CAT1521 Salut Mental de Catalunya vol contribuir al fet que 
les persones amb problemes de salut mental participin en la soci-
etat, amb igualtat d’oportunitats. Perquè ningú no sigui exclòs i 
tothom pugui exercir els seus drets com a ciutadà. Perquè totes les 
persones puguin tenir aficions, amics i feina. En definitiva, perquè 
puguin tenir una vida plena. El préstec finança l’adequació del 
local de l’entitat “Club Social Gramenet”.

ZONA VERDA, SCCL 15.000 € 
a 60 mesos

CAT1522 Zona Verda és una cooperativa dedicada a la co-
mercialització al detall de productes de parafarmàcia, plantes me-
dicinals i alimentació a granel. També ofereix servei de consulta 
amb nutricionista, massatgista i naturòpata. La cooperativa vol 
promoure un consum responsable a través de la compra de pro-
ducte a granel i alimentació ecològica i de proximitat. El préstec 
finança la posada en marxa d’un local comercial d’herbodietètica 
i alimentació i les compres d’existències de l’entitat.

MENJADOR CA LA ROSA, 
SCCL

27.380,64 € 
a 72 mesos

CAT1525 El Menjador Ca la Rosa és un menjador ecològic 
ubicat al barri de La Sagrera de Barcelona. El projecte vol ser 
un referent en el menjar per a col·lectius amb un producte de 
qualitat, sa, ecològic, local, amb valors socials i integrador de les 
diferents dimensions de la persona. El préstec finança l’adquisició 
d’una furgoneta i l’adequació del local de l’entitat.

L’INDEPENDENT DE 
BADALONA

35.000 € 
a 60 mesos

CAT1526 L’Associació Cultural L’Independent de Badalona 
sorgeix de la inquietud de diversos veïns i veïnes de la ciutat, pro-
cedents d’entitats culturals, educatives, veïnals... o no associades, 
que comparteixen la necessitat de posar el periodisme al servei de 
la transformació i la cohesió socials en l’àmbit local. El préstec 
finança la posada en marxa del nou setmanari L’Independent de 
Badalona.

ARA LLIBRES, SCCL 300.000 € 
a 41 mesos

CAT1528 Ara Llibres és una editorial cooperativa al servei de 
la cultura catalana, compromesa amb la innovació i amb vocació 
internacional. Es fa una aposta ferma per la generació d’idees, la 
creativitat i la innovació. El préstec finança la compra dels drets 
de comercialització del fons editorial de la col·lecció “Bernat Met-
ge”, els “Clàssics de Tots els Temps” i la “Bíblia en català”.

ASS. PEL CONSUM RESPONSABLE 
I LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

14.000 € 
a 60 mesos

CAT1537 L’entitat neix del grup de consum ecològic de l’Ate-
neu Candela de Terrassa. El projecte actual consisteix a habilitar 
una botiga per dotar de més serveis els socis, a la vegada que es 

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

1r SEMESTRE 2018

110 PRÉSTECS CONCEDITS
TOTAL: 6.377.744,54 €

préstecs
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vol donar més visibilitat als projectes agroecològics i de consum 
responsable que es desenvolupen en els àmbits local i comarcal. El 
préstec finança la posada en marxa d’una ecobotiga, l’adequació 
del local i la compra d’utillatge i maquinària inherent a l’activitat.

FORMATGERIA CAN 
PADRÓ

18.000 € 
a 56 mesos

CAT1540 Projecte ubicat al Vallès Occidental que con-
sisteix en un obrador per elaborar formatges, iogurts i mató 
des d’una perspectiva sostenible socialment i ecològicament 
i amb una visió de transformació de l’entorn més proper. El 
préstec finança les obres i la compra d’utillatge de l’obrador 
de la formatgeria situada a la Masia de Can Padró, al terme 
municipal de Sentmenat.

IPCENA 55.000 € 
a 60 mesos

CAT1546 IPCENA és una entitat ecologista fundada l’any 
1990, que treballa a les comarques de Lleida en defensa del 
medi ambient i de la qualitat de vida de les persones. L’objec-
tiu fonamental que impulsà la creació d’IPCENA és la defensa 
del nostre entorn a través de l’educació de les persones i el 
foment d’activitats que ajudin a descobrir els valors de la na-
tura. El préstec finança la construcció d’un magatzem per a la 
gestió i distribució d’estella forestal que prové de l’explotació 
de la forest de Brugals.

JAMGO, SCCL 20.000 € 
a 12 mesos

CAT1547 Cooperativa tecnològica ubicada a Barcelona 
que impulsa un projecte transformador sota els principis de 
l’economia social i solidària. Un projecte on el centre són les 
persones i que funciona amb criteris democràtics i d’equitat. 
El préstec finança les obres d’adequació del nou local de l’en-
titat al barri de Sants de Barcelona.

SAPIENS, SCCL 150.000 € 
a 48 mesos

CAT1548 Cooperativa que forma part del grup cooperatiu 
SOM, especialitzada en l’edició de revistes i col·leccionables 
sobre temes culturals, històrics i d’actualitat. El préstec finan-
ça una campanya de nous subscriptors i la inversió en nous 
equipaments informàtics.

LA MAGALLA, SCCL 30.000 € 
a 60 mesos

CAT1553 Cooperativa de producció agroecològica ubica-
da al Vallès Oriental amb una mirada respectuosa cap a la 
terra i la comunitat. Treballen col·lectivament amb diferents 
cooperatives i grups de consum i, més enllà de la producció, 
tenen el desig de contribuir a la divulgació de varietats anti-
gues, dignificar l’ofici de pagès i contribuir al manteniment 
dels espais naturals i agraris dels quals formen part. El préstec 
finança la posada en marxa de la finca i maquinària per a la 
producció.

JUIA JEWELS, SCCL 17.500 € 
a 60 mesos

CAT1555 Juia Jewels és un espai d’art on es creen joies 
d’autor per a la seva venda organitzada com a cooperativa de 
treball associat. Escullen proveïdors amb certificats de comerç 

just i l’ús de materials amb certificat sostenible. El préstec fi-
nança les obres d’adequació, a la normativa vigent, dels siste-
mes de seguretat i de les instal·lacions tècniques per al taller 
de la cooperativa.

RESIDÈNCIA CASA SANT 
JOSEP, EI

15.000 € 
a 18 mesos

CAT1557 L’empresa d’inserció Casa Sant Josep és un 
instrument creat per la Fundació PRAHU, entitat sense ànim 
de lucre que té com a missió la inserció sociolaboral de col-
lectius en situació o risc d’exclusió sociolaboral. L’objecte 
principal de l’entitat és proporcionar suport personal i un 
treball retribuït a les persones en risc d’exclusió social o ex-
closes. El préstec finança la posada en marxa d’un projecte 
que generarà llocs de treball per a persones amb necessitats 
d’inserció social i laboral.

DIÀNIA COOP, SCCL 75.000 € 
a 74 mesos

CAT1558 Cooperativa de treball del sector de la restau-
ració que vol oferir una oferta gastronòmica valenciana a 
Barcelona. Alhora ho volen fer des de l’autogeneració de llocs 
de treball per cercar llocs de treball dignes i de qualitat en un 
sector, sovint, excessivament precari. El préstec finança el tras-
pàs, llicència, reformes i inici de l’activitat del bar-restaurant 
situat al barri de Gràcia de Barcelona.

Euskal Herria 157.400 €

AINHOA LANDABEREA 
TORREMOCHA ETA BESTE BAT, EZ

7.000 € 
a 36 mesos

EH15 Projecte d’agricultura ecològica format per dos per-
sones que, des del 2014, mantenen el subministrament de 
productes hortícoles a famílies del seu entorn, especialment, 
al barri Egia de Sant Sebastià (Donostia), Usurbil i Lasarte. 
El préstec finança la inversió de la compra i instal·lació d’un 
hivernacle, per millorar la producció ecològica de les verdures 
destinades a la venda en cistelles de consum familiar.

ZITUENE, KOOP. ELK. 
TXIKIA

60.000 € 
a 120 mesos

EH16 Cooperativa ubicada a Orereta-Errenteria, Guipúscoa, 
que desenvolupa un projecte de producció i comercialització 
de pasta artesana i ecològica amb matèries primes locals i 
de temporada des dels valors i la visió de l’economia social 
i transformadora. El préstec finança la inversió de reforma i 
l’adequació de l’obrador i botiga de l’entitat.

EUSKAL HERRIKO ESKUBIDE SOZIALEN 
ALDEKO PLATAFORMA ELKARTEA

20.000 € 
a 8 mesos

EH17 La Carta de Drets Socials d’Euskal Herria (Euskal 
Herriko Eskubide Sozialen Aldeko) és l’origen de l’entitat. Es 
tracta d’una plataforma que agrupa sindicats i organitzacions 
socials d’àmbits variats. Arran d’aquesta carta de principis, 
s’ha dut a terme una iniciativa pràctica denominada Alterna-
tiben Herria, iniciativa que té el seu reflex en el dia d’Alterna-
tiba que es celebra anualment. El préstec finança la inversió 
necessària per a l’organització de l’espai d’aquesta trobada 
orientada a experiències i projectes transformadors.

1r SEMESTRE 2018

préstecs
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650.000 €
Préstecs participatius i habitatge

Catalunya 650.000 €

BICICLOT, SCCL 150.000 € 

CP09 Cooperativa de treball ubicada a Barcelona i dedi-
cada a la mobilitat sostenible a través de l’ús de la bicicle-
ta. Treballen projectes d’autoreparació, circulació segura, 
educació i inserció social. El préstec concedit és un crèdit 
participatiu, una tipologia de finançament amb vocació de 
permanència i llarga durada, i finança la nova activitat “Bi-
cicargos” que la cooperativa posa en marxa en el context 
del desenvolupament del projecte “BiciHub” ubicat a “Can 
Picó”.

LA BORDA, SCCL 500.000 € 
a 180 mesos

CAT-H08 La Borda és un projecte d’una cooperativa 
d’habitatge en règim de cessió d’ús ubicada al barri de Sants 
de Barcelona a l’espai de Can Batlló. El préstec, que consta 
de diverses fases, finança part de la construcció d’un edifici 
de nova construcció amb 28 habitatges socials i cooperatius.

1r SEMESTRE 2018

12 Préstecs de capitalització 120.000 €
[Madrid] TOTAL: 120.000,00 € 
 ❚ Heliconia 8 persones sòcies 80.000 € 3 anys
 ❚ Vórtex 4 persones sòcies 40.000 € 3 anys

TAPUNTU, KOOP. ELK. 
TXIKIA

70.400 € 
a 84 mesos

EH18 Cooperativa ubicada a Hernani que neix del programa 
d’emprenedoria social i cooperativa de Koopfabrika . Ofereixen 
serveis de formació en disseny web, serveis de disseny gràfic, plans 
de comunicació integrals per a empreses, e-màrqueting, enregis-
trament i edició de vídeos i fotografia. El préstec finança les obres i 
l’adequació a la normativa vigent i l’equipament del local ubicat a 
la localitat de Usurbil, Guipúscoa, on l’entitat situarà el seu centre 
de treball.

Galiza 42.000 €

ARBORE DA VIDA CELTA, 
S. COOP. GALEGA

12.000 € 
a 48 mesos

GZ54 Cooperativa de treball associat que desenvolupa una acti-
vitat i uns serveis enfocats cap a les teràpies alternatives i la salut, 
vista des d’un punt de vista natural en el que s’inclou la transmis-
sió d’informació a través de cursos i tallers. El préstec finança les 
inversions de millora de les instal·lacions i les despeses normals de 
funcionament de la cooperativa.

REXENERANDO, S. COOP. 
GALEGA

30.000 € 
a 60 mesos

GZ55 Cooperativa de treball associat formada per un equip 
obert, dinàmic i multidisciplinari. Especialistes en igualtat, serveis 
socials, formació, cultura i dinamització de grups. Compten amb 
una àmplia experiència treballant amb l’administració pública, 
sindicats, ONGs i consultories. El préstec finança nous projectes 
de l’entitat, així com les despeses normals de funcionament de la 
cooperativa.

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

préstecs
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Avançament de  1.834.470 €
subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 67.400,00 € 
 ❚ AND112 ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES 30.000,00 € Fira de Sevilla 2018 Varis
 ❚ AND116 ECOTONO, S. COOP. AND. 15.000,00 € Conservació d'ecosistemes fluvials Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de And.
 ❚ AND117 CERVEZAS MOND, S. COOP. AND. 22.400,00 € Elaboració de cervesa artesana i ecològica Varis

[Aragón] TOTAL: 12.000,00 € 
 ❚ ARA137 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA 12.000,00 € Promoció de la participació i de l’associacionisme juvenil Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL:1.632.270,00 € 
 ❚ CAT1508 FORMACIÓ i TREBALL, Empresa d’Inserció 250.000,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1515 ASSOCIACIÓ GATS 26.500,00 € Desenvolupament de l'Economia Social i Solidària DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1516 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 40.000,00 € Custòdia del territori i lluita contra el canvi climàtic Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1518 ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS 80.000,00 € Gestió comunitària d'equipaments municipals Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1523 DIARI JORNADA, SCCL 28.800,00 € Foment del periodisme DP de la Presidència, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1524 ESPAI BROTES, SCCL 30.000,00 € Transformació social i creixement personal DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1527 ASSOCIACIÓ AMIC 130.000,00 € Mitjans de comunicació DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1529 DIMAS, Empresa d’Inserció 100.000,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1530 L’ECONOMAT, SCCL 50.000,00 € Desenvolupament de l'Economia Social i Solidària DG d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1531 FUNDACIÓ FUTUR 175.000,00 € Inserció sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1532 ALENCOP, SCCL 160.000,00 € Sistema integral cooperatiu d’intervenció socioeconòmic Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1533 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CAT. 20.000,00 € Arts escèniques i cultura Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1534 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 15.000,00 € Gestió de treball comunitari front el VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1535 CASAL LAMBDA 22.000,00 € Projecte “Acció Cívica 2018” DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1536 FUNDACIÓ FORMACIÓ i TREBALL 100.000,00 € Incubadora de nous projectes Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1538 ASSOCIACIÓ SODEPAU 15.000,00 € Cinema i cultura Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, Aj. de Barcelona
 ❚ CAT1539 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRÀCIA 10.370,00 € Foment del periodisme DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1542 IDARIA, Empresa d’Inserció, SCCL 60.000,00 € Desenvolupament de l'Economia Social i Solidària DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1543 ASSOCIACIÓ DIA DE LA TERRA 4.000,00 € Fira de la Terra 2018 Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1544 DIOMCOOP, SCCL 100.000,00 € Sistema integral cooperatiu d’intervenció socioeconòmic Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1549 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA 16.000,00 € Setmana de la Natura 2018 DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1550 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 55.000,00 € Cultura i formació popular Varis
 ❚ CAT1551 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL 10.500,00 € Pobresa, vulnerabilitat i exclusió social Ajuntament de Sant Celoni
 ❚ CAT1552 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 33.000,00 € XXVIII Festival de Cante Flamenco de la Mina Varis
 ❚ CAT1554 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 7.000,00 € Foment de l'Economia Social i Solidària Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1556 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA 30.000,00 € Desenvolupament rural de Catalunya DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1559 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 8.100,00 € IX Barcelona Creative Commons Films Festival ICUB, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1561 ASSOCIACIÓ PRAT COMÚ 16.000,00 € Protecció d'espais naturals de Catalunya DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1562 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 40.000,00 € Casals d'estiu Ajuntament de Granollers

[Madrid] TOTAL: 14.800,00 € 

 ❚ MAD76 ASOCIACIÓN FORO DE REDES Y ENTIDADES DE 
CUSTODIA DEL TERRITORIO 14.800,00 € Custòdia del territori Fundación Biodiversidad

[Pais Valencià] TOTAL: 108.000,00 € 

 ❚ PV16 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE 108.000,00 € Atenció a joves DG de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependèn-
cia, Generalitat Valenciana

1r SEMESTRE 2018

Endossament de factures 429.700 €
[Aragón] TOTAL: 8.000 € 
 ❚ ARA136 ASOCIACIÓN AMEDIAR 8.000,00 € Mediació en conflictes comunitaris Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 201.700 € 
 ❚ CAT1513 ASSOCIACIÓ ALBA 12.800,00 € Gestió de residus Ajuntament de Terrassa
 ❚ CAT1520 NOU INDRET, SCCL 30.000,00 € Construcció de mobiliari Varis
 ❚ CAT1541 ASSOCIACIÓ ALBA 8.900,00 € Atenció a la drogodependència DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1545 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 150.000,00 € Centres de menors tutelats DG d’Atenció a la Infància i Adolescència

[Madrid] TOTAL: 220.000 € 
 ❚ MAD77 DINAMIA, S. COOP. MAD. 150.000,00 € Atenció a les dones i polítiques d'igualtat Ayuntamiento de Madrid
 ❚ MAD78 HELICONIA, S. COOP. MAD. 70.000,00 € Sensibilització ambiental i alimentària Varis

Pòlisses de crèdit
A data de 30 de juny de 2018, Coop57 tenia vigents un total de 79 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de serveis, per un 
saldo disposat global de 1.926.437,73 euros i un saldo global disponible de 4.359.133,78 euros 

Quantitats disposades
 a 30 de juny de 2018

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 1r semestre de 2018 29
Saldo disposat de les noves pòlisses a 30 de juny de 2018 675.194,72 €
Saldo disponible de les noves pòlisses a 30 de juny de 2018 1.567.293,90 €

N. total de pòlisses vigents a 30 de juny de 2018 79
Saldo disposat TOTAL a 30 de juny de 2018 1.926.437,73 €
Saldo disponible TOTAL a 30 de juny de 2018 4.359.133,78 €

préstecs
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NÚMERO DE PRÉSTECS PER SECTOR

DADES INTERESSANTS

1r semestre de 2018

TOTAL: 6.377.744,54 €

 Comunicació,
audiovisuals i
noves tecnologies

9 [480.570 €]

Alimentació, 
agricultura, 
ramaderia i comerç just 

 

9 [328.781 €]

Medi Ambient,
sostenibilitat i 
mobilitat sostenible

14 [584.600 €]

Cultura, art, 
educació i formació 17 [787.100 €]

Habitatge, locals
i instal·lacions 2 [590.000 €]

Inclusió sociolaboral
i atenció a persones
i col·lectius específics

  17 [1.629.400 €]

Assessorament, 
consultoria i gestoria 13 [372.294 €]

Desenvolupament 
comunitari i de 
l'economia solidaria 11 [568.500 €]

Espais socials, 
associatius i de 
representació

4 [537.000 €]

Altres 14 [499.500 €]

 Comunicació,
audiovisuals i
noves tecnologies

9 [480.570 €]

Alimentació, 
agricultura, 
ramaderia i comerç just 

 

9 [328.781 €]

Medi Ambient,
sostenibilitat i 
mobilitat sostenible

14 [584.600 €]

Cultura, art, 
educació i formació 17 [787.100 €]

Habitatge, locals
i instal·lacions 2 [590.000 €]

Inclusió sociolaboral
i atenció a persones
i col·lectius específics

  17 [1.629.400 €]

Assessorament, 
consultoria i gestoria 13 [372.294 €]

Desenvolupament 
comunitari i de 
l'economia solidaria 11 [568.500 €]

Espais socials, 
associatius i de 
representació

4 [537.000 €]

Altres 14 [499.500 €]

Quina resposta ha donat Coop57 
a la crisi financera?

2008-2018

L’any 2008 el col·lapse bancari feia saltar pels aires el sistema financer internacional. A les hostilitats i limitacions 
habituals, els bancs varen adoptar una política molt restrictiva en la concessió de préstecs.

La reflexió de Coop57 va ser exactament la contrària. En moments de dificultats s’han d’articular tantes respos-
tes com siguin possibles per superar el moment. Ser arriscades i facilitar l’accés al crèdit.

A nivell quantitatiu, aquesta és la resposta que  ha donat Coop57:

Import total: 80.961.780 €
Nombre de préstecs: 2.277
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fons propis 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.424.659

Fons de garantia de préstecs 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 274.465

Aportacions socis/es col·laboradors/es 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 34.288.342

TOTAL 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 36.987.466
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 1.776.281

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - - - 2.391.000 500.000

Pòlisses de crèdit/circulant  167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 1.567.294

Avançament de finançament  5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 2.264.170

Préstecs participatius i de capitalització - 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 270.000

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 6.377.745

Gestió de títols participatius 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000

SALDO VIU PRÉSTECS 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 16.960.066
primer semestre

dades
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Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra 
intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem 
tot el nostre entusiasme. I organitzeu-vos, perquè 

necessitarem tota la nostra força

Antonio Gramsci

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


