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Temps de

reptes

Deia la filòsofa Marina Garcés que “en la incertesa guanya la por
perquè no ens hi sabem relacionar. Cal aprendre a relacionar-nos
amb allò que no sabem com acabarà”.
Ens trobem davant d’una crisi climàtica que compromet la pròpia
supervivència de la vida i, davant la magnitud del problema, la
resposta que es dóna des dels espais de govern i responsabilitat és
pràcticament nul·la. El capitalisme es devora a sí mateix mentre
destrossa el planeta. El desastre ecològic i la crisi econòmica
evoquen un escenari on cada cop hi ha més elements d’un sistema al
límit del col·lapse.
L’economia de post-pandèmia combina una sèrie de factors i
complexitats difícils d’encaixar. D’entrada, es constata que, igual que
en crisis anteriors, de la pandèmia n’hem sortit més desiguals.
Segons l’informe FOESSA 2022, el conjunt de l’exclusió social
(moderada i severa) ha crescut a Espanya respecte de la situació
prèvia al COVID-19, arribant a assolir el 20,8% de les llars i el 23,4%
de la població. En termes absoluts s’estima que l’exclusió social ha
passat d’afectar, el 2018, a 8,5 milions de persones a 11 milions el
2021, i l’exclusió severa de 4 a 6 milions.
En els darrers mesos, les dades de la inflació han augmentat de
manera exagerada. Els motius són molts però ha tingut un paper
central la pujada dels preus, en les matèries primes i l’energia,
agreujada per a guerra d’Ucraïna. Part d’aquesta inflació té a veure
amb una creixent escassedat de materials i a un sobtat augment de
la demanda que ha tensat la oferta. Però encara hi juga un paper
més central i accelerador la pròpia financiarització de l’economia
que tracta aquests béns com a mers productes financers. I
això provoca que l’evolució dels preus no obeeixi tant a raons
productives sinó a bombolles especulatives. Alhora, els grans
beneficis acumulats per les grans empreses, també han condicionat
de manera extraordinària la pujada de preus. I al final, el mes greu
de tot és que es comprometen certs drets bàsics i fonamentals a
grans capes de la població com l’accés a l’energia, l’alimentació,
l’habitatge, les pensions públiques o inclús l’aigua.
La resposta dels reguladors ha estat augmentar els tipus d’interès
amb l’objectiu, diuen, de refredar l’economia i frenar la inflació. Però
existeix el risc que això no funcioni quan les causes principals de la
pujada de preus actuals no respon estrictament a factors monetaris
ni a dinàmiques d’oferta i demanda sinó a la mercantilització i
financiarització permanent de l’economia. La pujada dels tipus
d’interès podria provocar que aquestes grans empreses encarissin,
encara més, els preus i per tant, no s’aconseguís disminuir
significativament les taxes d’inflació, sinó més aviat el contrari.
Aquesta dinàmica perversa té uns efectes negatius sobre la
població, especialment a la classe treballadora que veu com els
seus salaris, a diferencia de la inflació, amb prou feines augmenten.
Per tots aquests motius fa falta i és imperatiu generar i enfortir
estructures col·lectives i de democràcia econòmica. La situació
actual és tremendament incerta i això pot generar sensacions de
vulnerabilitat, angoixa o tristesa. Però totes aquestes emocions
poden tenir una funció: ajudar‐nos a reaccionar col·lectivament i
posar en marxa plans d’acció.
A Coop57 els hem de posar en marxa des de la implicació de la
base social i, així, ser més fortes per sostenir la nostra capacitat
de donar resposta a les necessitats, sortosament creixents, de
l’economia social, solidària i transformadora.
Respostes en àmbits com la cultura, l’educació, la salut, l’atenció a
persones amb necessitats especials, l’habitatge, la sobirania alimentària, la mobilitat o la justícia climàtica, entre molts d’altres. Àmbits
per construir una economia al servei de la sostenibilitat de la vida.
Toquen temps de reptes. Cal enfortir Coop57 i això només ho farem
d’una manera: entre tots i totes.

SUM

ARA I AQUÍ
Tal com mostren els diferents indicadors, vivim
un context d’incertesa pel que fa a les previsions
econòmiques. El més evident és l’acceleració de la
inflació que, lligada a la pujada dels tipus d’interès,
planteja un nou escenari sobre el qual inevitablement
haurem de conviure-hi els propers anys.

AMB CO

Per això és més necessari que mai protegir i enfortir
el gran dinamisme de l’economia social i solidària
que l’activitat financera de Coop57 ha ajudat a fer
possible.

28%

INCREMENT

COOP57
En els darrers 5 anys hem finançat iniciatives
d’habitatge cooperatiu, projectes feministes, de
transició energètica i mobilitat sostenible, de
lluita contra l’exclusió social, d’atenció a persones
i col·lectius vulnerables, ecologistes, antiracistes,
agroecològics, projectes d’àmbit rural arrelats al
territori, de desenvolupament comunitari, culturals,
d’educació, entre moltes altres.
El creixement de la base social de Coop57 i de les
noves aportacions, però, no ha crescut al mateix ritme
que ho han fet els projectes de l’economia social i
solidària.
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APO

SÒCIES

2017
3.881

2021
4.965

Evolució noves
sòcies col.laboradores

Necessitem sumar més:
més sòcies i més recursos
per continuar enfortint juntes
l’economia social i solidària
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4
2017
35.502.171

Evol
noves apo

aporsòcies tacions

MA

UN GRAN REPTE
Ara tenim un gran repte. Necessitem sumar més:
més sòcies i més recursos per continuar enfortint
juntes l’economia social i solidària.

OOP57

85%

Cal que estiguem preparades per continuar donant
impuls a projectes únics, necessaris i transformadors.
Per això Coop57 posem en marxa el Pla Suma,
que ens permetrà equilibrar el creixement dels
recursos econòmics.

INCREMENT

47%

PRÉSTECS

INCREMENT

Sabem que és un repte important i per això
necessitem la vostra implicació. A Coop57, les coses
només les sabem fer entre totes. És necessari
que més gent vinculi els seus estalvis a les finances
ètiques i a la transformació social.

ORTACIONS

2021
52.075.796

lució
ortacions

COM PODEU AJUDAR?

2017
16.633.159

2021
30.755.585

Saldo Viu
de préstecs

Persones sòcies
col.laboradores

Augmenta l’estalvi

Que les persones que ja
sou sòcies de Coop57
augmenteu els vostres
estalvis, mitjançant
noves aportacions
puntuals o periòdiques.

Convenç al teu entorn

s

préstecs

Que les persones sòcies
expliqueu el projecte de
Coop57 al vostre entorn
– amics, familiars, ... – i
engresqueu a noves
persones a estalviar a
Coop57.

Entitats
sòcies

Activa la
teva base social

Que les persones
membres i treballadores
de la vostra entitat
estalviïn a Coop57 .

Estalvia com a entitat
Que l’entitat, en la
mesura del possible,
estalviï a Coop57
mitjançant noves
aportacions puntuals o
periòdiques.
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Energia

Coop57 s’omple d’energia
La pujada de preus de l’energia ha entrat, des de fa més d’un any, en una espiral caòtica. I mentre
les factures de la llum, gas i combustible es disparen a màxims històrics, les sis grans empreses
energètiques de l’IBEX 35 han quadruplicat els seus beneficis arribant a una xifra indecent de més de
10.000 milions d’euros el 2021. Davant aquesta situació i del col·lapse climàtic, cal posar en pràctica,
de manera massiva, nous models per produir i accedir a l’energia establint un sistema democràtic,
descentralitzat i sostenible.
Democratitzar la transició
energètica. Quin model volem?
L’esgotament dels combustibles fòssils
empeny inevitablement a un canvi cap a un
altre model on la transició energètica ja no
és una opció. Però com es farà, sí.

“

I les grans empreses i nombrosos
fons d’inversió, després de molts anys
pressionant per frenar i fer inviable aquesta
transició, ara ho estan fent. De fet, les
renovables ja s’han convertit en un
producte financer que, lluny de ser una
punta de llança d’un canvi de cultura i
tendència en termes de sostenibilitat
climàtica, respon a les lògiques
capitalistes on, tot i que es parla de
transició energètica, en realitat es perpetua
el dogma del creixement econòmic
infinit sota el paraigua del “capitalisme
verd”. Igualment insostenible si implica
augmentar el consum energètic i material
en un planeta finit.
Les renovables ja s’han convertit
en un producte financer que
respon a les lògiques capitalistes

A més a més, en el desenvolupament de les
energies renovables s’està replicant un model centralitzat i radial amb grans centres
de producció on les grans empreses volen
seguir tenint el control.
Però la generació d’energia a partir de fonts
renovables permet consumir l’energia allà
on es produeix i, per tant, hauria de ser un
model que, de forma natural, s’articulés
de manera descentralitzada i en xarxa.
Milions de nodes interconnectats que no
doni grans quotes de poder a cap agent
sinó que tot el poder resideixi a una xarxa
comuna i col·lectiva.
Una transició energètica transformadora
requereix (re)pensar tot el cicle energètic. Des de la producció fins al el consum
i combinar diferents eines i estratègies on el
denominador comú ha de ser la participació ciutadana, les solucions col·lectives i la
sostenibilitat energètica.
4

butlletí informatiu 42
1r semestre 2022

El paper de Coop57 i de l’ESS
en treballar pel canvi de model
Des de fa anys existeixen nombroses
iniciatives que s’estan articulant amb
l’objectiu de caminar cap un model
energètic renovable, descentralitzat,
en mans de la ciutadania i arrelat al
territori, fomentant un impacte positiu en
la generació, gestió i ús de l’energia.

“

Una transició energètica
transformadora requereix
(re)pensar tot el cicle energètic.
Des de la producció
fins al consum

Coop57 ha volgut – i vol – esdevenir un
motor d’aquest canvi. En l’actualitat, la
transició energètica s’ha convertit en un dels
principals eixos de treball en el desenvolupament de l’activitat de la cooperativa. Però
les primeres passes ja es varen fer fa anys.
L’any 2016 es va signar un acord amb Som
Energia i amb les cooperatives de serveis

energètics associades a Coop57 per habilitar una línia de finançament prioritària per
a l’ús d’energies renovables i per promoure
l’eficiència energètica. Tot i així, aquesta
línia, a la pràctica, no es va usar a causa
del marc polític i jurídic desfavorable a les
energies renovables. Allò que es va anomenar “l’impost al sol”.
Paral·lelament, a finals d’aquell mateix
2016, i conjuntament també amb Som
Energia, neix el Germinador Social per
estimular la creació de models socials innovadors amb l’objectiu de promoure nous
agents locals per a la transició energètica.
Enguany celebrem ja la seva sisena edició.
A partir de 2018 comença a canviar el
marc polític i jurídic desfavorable que
hi havia i s’obre una nova etapa que
afavoreix l’aparició de noves iniciatives
en l’àmbit de la transició energètica.
Aquest fet fa engegar nous projectes i es
concreta en que, durant els anys 2020 i
2021, Coop57 va concedir préstecs per
valor de més 3 milions d’euros en l’àmbit
de la rehabilitació energètica, l’autoconsum
col·lectiu i compartit i la comercialització
d’energia.

Les sòcies de Coop57 per la sostenibilitat climàtica i la transició energètica
Coop57 sempre ha potenciat, defensat i finançat projectes que
tinguessin un fort caràcter mediambiental en la seva activitat
essent aquest un dels criteris presents en el procés d’avaluació social
de les entitats que volen esdevenir sòcies de Coop57.
I més enllà de que aquest sigui un criteri transversal, una vuitantena d’entitats sòcies treballen específicament per la sostenibilitat,
l’educació i la sensibilització ambiental, la conservació de la natura i
custòdia del territori, la prevenció de residus i consum responsable,

la conservació i protecció d’espècies, ecosistemes i biodiversitat, la
gestió forestal sostenible o la ecomissatgeria i mobilitat sostenible.
Apart, específicament en projectes de transició energètica, hi ha 3
grans àmbits representats entre les sòcies de Coop57: cooperatives de comercialització i/o producció d’energia, cooperatives
de serveis energètics que treballen en la consultoria, enginyeria
o instal·lació i finalment, i de més recent creació, les comunitats
energètiques.

Des de fa anys han nascut diferents projectes cooperatius
de generació i consum d’energia renovable. Projectes
descentralitzats, democràtics i arrelats al territori. Clars
exemples d’ells són els casos de GoiEner a Euskal Herria o
Som Energia a Catalunya, amb més implantació i recorregut. Però molts més s’estan desenvolupant. Actualment,
també són sòcies de Coop57 Nosa Enerxía, de Galicia i
AstuEnerxia – Astúries - o Solabria – Cantàbria - , totes dues
associades a Coop57 Asturies.

Cooperatives
de comercialització
i/o producció d’energia

AstuEnerxia S. Coop. Asturiana • Goiener, S. Coop
Nosa Enerxía, S. Coop. Galega • Solabria, S. Coop. • Som Energia, SCCL

Cooperatives
de serveis energètics

Alhora, i des de fa anys, operen en el nostre entorn
cooperatives, majoritàriament de treball associat,
que aporten la seva expertesa i coneixements. Es
tracta de projectes de consultoria energètica,
instal·lació i enginyeria que porten a terme les diferents actuacions tècniques per tirar endavant projectes d’energies renovables i eficiència energètica.

Aiguasol (SAEST, SCCL) • Arkenova, SCCL • Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms - SEBA
Azimut 360, SCCL • Emelcat, SCCL • Energia per la igualtat – EPI, SCCL • Societat Orgànica +10, SCCL
Som Confort Solar, SCCL • SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL

Més recentment, i amb una perspectiva de gran creixement en el futur,
s’han anat desenvolupant les anomenades Comunitats Energètiques.
Es tracta de projectes que tenen com a objectiu impulsar l’aparició
d’una comunitat de persones que, a través d’una participació oberta i
col·laborativa, pugui emprendre les accions necessàries per aconseguir
gestionar els recursos energètics a nivell local d’una manera justa,
eficient i sostenible.

Comunitats
energètiques

Balenyà Sostenible, SCCL
Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES)
Producció Energia Maresme 128, SCCL

En els propers anys, nous projectes naixeran i, a l’acció transformadora de la producció
descentralitzada i del consum cooperatiu i democràtic, se li ha de sumar l’autoproducció i el
consum compartit, l’eficiència i la reducció de consum, la rehabilitació energètica d’edificis, la
mobilitat sostenible, la formació ciutadana i la contribució a la lluita contra la pobresa energètica.
Generar i sostenir estructures de decisió horitzontals i col·lectives que permetin avançar cap a una
nova cultura en l’ús de l’energia i en l’aprofundiment de la sobirania energètica.
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Energia
Coop57 es prepara per donar resposta a noves realitats:

les Comunitats Energètiques

Balenyà Sostenible, SCCL

Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES)

L’aparició amb força de les Comunitats Energètiques com a nou
agent en el sector energètic, amb un potencial transformador enorme, ha plantejat un nou escenari i un nou repte per Coop57.
A l’anàlisi pròpiament financer que es fa a les entitats per a la concessió de nous préstecs, l’acció transformadora de Coop57 no tindria
sentit si no anés de la mà d’una sèrie de criteris socials que
avaluessin si els projectes que formen part de Coop57 comparteixen
els principis i valors de l’economia social, solidaria i transformadora.

“

Per tant, Coop57 s’havia de preparar. Calia pensar com donar resposta a nivell de criteris d’avaluació social a aquesta nova realitat. Per
fer-ho, es va posar en marxa la intel·ligència col·lectiva creant un grup
de treball, conformat per entitats sòcies expertes en comunitats energètiques acompanyades de representants tant de totes les seccions
territorials com de les persones treballadores, que pogués detectar
els punts clau i els accents per a fer aquesta avaluació social.
Les comunitats energètiques tenen un potencial
transformador immens ja que, es descentralitza
la producció d’energia, es fa des de l’organització
comunitària i governança democràtica
Es va desenvolupar tot un procés participatiu, extremadament
ric i pedagògic per dotar al conjunt de Coop57 de nous coneixements i ser capaces de detectar una Comunitat Energètica que
complís la seva missió transformadora:
● Que l’objectiu sigui la sobirania energètica i que tendeixi, per
tant, a incorporar altres aspectes a més de l’autoconsum compartit, tals com l’eficiència energètica i reducció de consums, la
rehabilitació energètica d’edificis, la mobilitat elèctrica compartida, la lluita contra la pobresa energètica i que contribueixi a
l’empoderament comunitari.
● Que l’origen del projecte estigui vinculat a processos
comunitaris i/o d’empoderament ciutadà i que tingui una
governança democràtica i participativa.
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Balenyà

● Admetre només fórmules jurídiques pròpies de l’ESS,
prioritàriament cooperatives de consumidores i usuàries i
descartar fórmules jurídiques alienes a l’ESS, com ara les
comunitats de propietaris.

“

Es va desenvolupar tot un procés participatiu,
extremadament ric i pedagògic per dotar al conjunt de
Coop57 de nous coneixements

● Autonomia respecte a administracions públiques o
agents del mercat energètic que no comprometi el lideratge
comunitari. Que el projecte no depengui d’organitzacions
externes.
● Compromís amb l’entorn local i ús de recursos endògens i
de sinergies locals. Prioritzar proveïdors locals i de l’economia
social i solidària i moviments socials del territori
● Que el model d’autoconsum prioritzi la dimensió comunitària,
és a dir, que distribueixi l’energia consumida entre el màxim
d’usuaris de la comunitat
● Reflexionar sobre l’origen dels materials i intentar prioritzar
aquells que tinguin un origen ètic i/o de comerç just.
Les comunitats energètiques tenen un potencial transformador
immens ja que, es descentralitza la producció d’energia, es fa
des de l’organització comunitària i governança democràtica i es
planteja anar més enllà de la pròpia producció d’energia i pensar en
models sostenibles que redueixin la petjada ecològica del consum
d’energia i que permeti anar dissenyant un model energètic sostenible i de futur.
Coop57 estarà al costat de tots aquells projectes que comparteixin aquesta visió intentant, com sempre, aportar solucions
financeres i ser una eina útil al servei de l’economia social i
solidària.

Comissió Feminista Som Totes

Eines financeres per
una economia feminista
Prop de 300.000 euros canalitzats cap a projectes feministes
durant el primer semestre de 2022

quatre treballen al àmbit de l’atenció a les persones i col·lectius
específics, dos en el sector de la cultura i les arts, una en arquitectura i urbanisme, una en l’àmbit de l’assessorament i la consultoria i la
darrera en el sector de la comunicació, demostrant la transversalitat
de projectes d’aquestes característiques.
Us volem presentar i fer-nos ressò d’aquests 9 projectes finançats
durant el primer semestre de 2022:

7H, S.

Associació

Cooperativa d’assessorament
cultural ubicada a Santiago de
Compostel·la que treballa amb
l’objectiu de crear projectes i
dinàmiques que afavoreixin la
creació artística i la regularització
del sector professional a
Galicia des de la participació, el
feminisme, l’educació artística, la
creació i la comunicació.

Entitat sense ànim de lucre
ubicada a Barcelona que es dedica
a la defensa i reivindicació dels
drets de les dones que exerceixen
la prostitució des d’una
perspectiva feminista. Realitza
assessorament i formació a
persones treballadores sexuals així
com assessoraments i formacions.

Col.lectiu

Equilàtera

La Tremenda

Cooperativa de Barcelona que
ofereix serveis de formació,
investigació, sensibilització,
processos participatius i
assessorament en l’àmbit de
l’arquitectura i l’urbanisme per
fomentar la igualtat de gènere
interseccional, la sostenibilitat, la
participació i l’economia solidària
als entorns quotidians.

Entitat de Barcelona que treballa
per a la construcció d’unes
organitzacions més justes i
feministes a través de l’elaboració
de plans d’igualtat, protocols
de prevenció i abordatge de
l’assetjament i, sobretot, amb la
formació i sensibilització dels
equips que integren aquestes
organitzacions.

Cooperativa de Barcelona que
es dedica a la comunicació i
a la gestió cultural. L’activitat
que realitza esta encaminada
al disseny d’estratègies de
comunicació, campanyes
de premsa, creació de
continguts i espais web, gestió
d’esdeveniments i publicitat.

Mulleres
Colleiteiras

O Cable Inglés

Punto de Apoyo

Coop. Galega

Punt 6

S. Coop. Galega
Cooperativa de treball ubicada a
Oleiros, La Corunya. A través de
la recollida, emmagatzematge,
valorització i reutilització de l’oli
domèstic es vehicula l’objectiu
essencial de la cooperativa: la
creació i incorporació de dones
en situació d’exclusió social al
mercat de treball.

Genera

Cooperativa

S. Coop. Galega

Cooperativa de treball associat
ubicada a Vigo. Es dedica al
treball cultural en diferents
àmbits tals com el disseny, la
gestió, producció i comunicació.
A més a més, les seves sòcies
col·laboradores ofereixen serveis
en les vessants de la fotografia, la
il·lustració i l’animació.

Centre Cultura Dones

Francesca
Bonnemaison

Entitat ubicada a Barcelona que
gestiona un espai comunitari i
heterogeni de dones i persones
feministes. Un punt de trobada,
intercanvi i de creació de projectes
culturals com ara els audiovisuals,
les arts escèniques, o l’activisme
feminista i antiracista.

y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria

Cooperativa d’iniciativa social
ubicada a Saragossa. El seu
objectiu és l’atenció a persones
que pateixen algun trastorn
mental greu amb necessitats de
suport social i familiar. Aquest
treball es realitza des del seu entorn
per poder aconseguir el màxim
d’independència i autonomia.

comissió feminista

Donar visibilitat a la mirada feminista en el sí de la organització
és el leitmotiv d’aquest espai en el butlletí. En l’actualitat, del
gruix de les 1073 sòcies de serveis que conformen Coop57, un total
de 62 són els projectes feministes liderats per dones o persones no
binàries; 11 les quals s’hi han sumat des del 2021. En els darrers 6
mesos, un total de 9 iniciatives feministes han estat finançades
per un total de 283.000 euros entre préstecs d’inversió, avançament de subvencions i pòlisses de crèdit. D’aquestes entitats,
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Seccions territorials
Primer semestre 2022

Coop57 es construeix seguint un model organitzatiu horitzontal,
descentralitzat i en xarxa. Està organitzada per seccions territorials,
cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació.

5.073 TOTAL SÒCIES COL·LABORADORES

Andalucía
Durant el primer semestre s’han incorporat
4 noves entitats sòcies de serveis i 23
persones sòcies col·laboradores. Entre
les noves entitats sòcies trobem dues
associacions dedicades a l’educació, una
empresa d’inserció, i una cooperativa de
serveis. El finançament concedit ascendeix
a 277.500 €, que es reparteixen entre set
préstecs de diferents tipologies.
Al juny es va celebrar l’Assemblea de Secció
a Dílar (Granada), en un espai cedit per

Aragón

1.073 TOTAL SÒCIES DE SERVEIS

353 SÒCIES COL·LABORADORES

l’entitat sòcia Huerto Alegre. Van participar
vint-i-quatre persones que, a més, van
poder compartir un espai de trobada i
activitats a la naturalesa.

86 SÒCIES DE SERVEIS
.

L’activitat de difusió de Coop57 ha consistit
en la realització d’una campanya a les
xarxes socials per augmentar la base social,
que s’ha unit a la tradicional activitat
presencial mitjançant presentacions a
entitats socials, mercats agroecològics,
universitats i fòrums.

464 SÒCIES COL·LABORADORES

67 SÒCIES DE SERVEIS

Aquest semestre, Coop57 Aragó ha participat a les sessions de
disseny del Pla d’Impuls de l’Economia Social d’Aragó. Es va
participar a la Llotja del Comerç Just i es varen promoure les
Jornades d’Economia Solidària Aragoneses. En elles es va retre
homenatge a una de les principals impulsores de Coop57 Aragó:
la Asociación para la Financiación Solidaria. Gràcies per tant!
També es va organitzar un col·loqui amb representants de
projectes aragonesos al voltant del consum col·laboratiu, des
dels valors de l’economia social i solidària. I es va aprofitar
l’Assemblea per donar a conèixer i recolzar la Iniciativa
Legislativa Popular #RegularizaciónYa!

Asturies

seccions

Durant el primer semestre de 2022, s’ha
incorporat 1 nova entitat de l’àmbit de
la comercialització d’energia renovable:
AstuEnerxia.

8

S’ha dut a terme una gran activitat social i
participativa durant aquest primer semestre
de l’any. Es van celebrar, com és habitual,
les assemblees de secció i les reunions de
les comissions social i tècnica.
A més a més, es va participar en altres actes
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78 SÒCIES COL·LABORADORES
com en la taula rodona “Comerç Local i
producció de proximitat” que es va celebrar
de manera presencial el 7 d’abril a Áviles, es
va participar en l’elaboració de continguts
per a la pàgina web de l’economia solidària
asturiana i es va fer la preparació de la II
Trobada Cooperativa de Coop57 Asturies.
D’altra banda, persones sòcies van elaborar
diversos vídeos per donar a conèixer
Coop57 que es poden veure i compartir a
les xarxes socials de Coop57 Asturies.

23 SÒCIES DE SERVEIS

Catalunya

Entre totes aquestes operacions volem
destacar el finançament de l’Associació
Alba per a la construcció d’un Centre de
recursos i de suport comunitari per a la vida

autònoma i la vellesa activa en una zona
rural de la comarca de l’Urgell. A part dels
préstecs concedits, per un valor conjunt de
1,3 milions d’euros, es va llançar una emissió de títols participatius de 200.000 euros
que es va cobrir en un sol dia demostrant
una altra vegada la força col·lectiva per
aconseguir grans coses.
D’altra banda, es van poder celebrar les
dues assemblees anuals en format mixt,
presencial i virtual, on es va intentar anar
recuperant la normalitat societària i de
participació.

Euskal Herria
Durant el primer semestre de l’any s’han
incorporat 4 noves sòcies de serveis i 8
sòcies col·laboradores. En l’àmbit financer
s’han concedit 5 préstecs; una bestreta
de subvenció i 4 pòlisses de crèdit, per un
valor total de 668.000 euros, entre elles, el
major préstec concedit mai en la secció
d’Euskal Herria.
A nivell societari i de difusió, s’ha participat en diferents xerrades i entrevistes: es

Galiza
En el primer semestre de 2022 hi ha hagut
avanços moderats en les noves altes de
sòcies de serveis i col·laboradores, trencant
així la bona dinàmica dels semestres
anteriors, a causa d’un context econòmic
complicat al que se li uneix incertesa sobre
la seva evolució futura.
Així i tot, va haver-hi 3 noves altes de sòcies
de serveis i es van resoldre positivament 12

Madrid
Durant el primer semestre de 2022 s’han
donat d’alta 4 noves entitats sòcies,
després d’uns mesos de transició en la
secretaria tècnica de la secció i on, per
molts motius, les altes de noves entitats
s’havia congelat. A nivell creditici, aquest
semestre també s’ha recuperat un bon
ritme d’operacions per un import global de
265.000 €. Especialment significatius són la
concessió de 18 préstecs de capitalització
a 3 entitats sòcies per un import conjunt
de 165.000 euros. Aquests préstecs, que
es concedeixen tant a l’entitat com a la
persona sòcia, són de vital importància per

677 SÒCIES DE SERVEIS

196 SÒCIES COL·LABORADORES

46 SÒCIES DE SERVEIS

va participar al programa PrESStatzen de
REAS a Bilbao, a la universitat de Mondragón - a Bilbao i Irun - compartint la visió de
Koop57 en diferents actes i taules rodones,
a Bergara amb el projecte Ehundu a l’esdeveniment de Zutik a Elizondo i, també, en
entrevistes a Gure Irratia d’Iparralde i Goiena Komunikazio Taldea. Des de Koop57
es considera molt valuosos i s’està molt
agraït de poder tenir tots aquests espais de
difusió i extensió del projecte.

199 SÒCIES COL·LABORADORES

63 SÒCIES DE SERVEIS

sol·licituds de finançament, amb un import
total de 461.104,02 €.
Es va participar en 8 fòrums i espais de divulgació diversos, presencials i virtuals, destacant
la Fira de Mercat social a Ribadeo, el Fòrum de
finançament d’economia social de la USC, els
Laboratoris d’Emprenedoria social i solidària
del Concello de Carballo i la Trobada de
Finançament ètic i solidari d’Espazocoop.

463 SÒCIES COL·LABORADORES

92 SÒCIES DE SERVEIS

al reforç i enfortiment de les entitats i de les
seves estructures financeres.
S’ha enfortit la relació amb les entitats
sòcies compartint espais de treball i, així,
construir nous teixits, i vincles. En concret,
es va portar a terme una gira per treballar
directament en seus i locals de diferents
nuclis d’entitats de l’economia solidaria
compartint, així, el dia a dia amb entitats
sòcies de Coop57.

seccions

Durant el primer semestre de l’any, s’han
sumat a Coop57 Catalunya unes noves 100
persones sòcies col·laboradores i gairebé 20
noves entitats sòcies de serveis de sectors
molt diversos. A nivell creditici hi ha hagut
una gran activitat durant aquest primer semestre amb gairebé 100 noves operacions
de préstecs per un valor una mica inferior
als 9 milions d’euros.

3.165 SÒCIES COL·LABORADORES

Durant aquest semestre s’han celebrat les
diferents assemblees de secció.
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Primer semestre 2022
Noves sòcies de serveis
i nous préstecs
ANDALUCÍA
4 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

277.500 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
118.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
4.500 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ
140.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: ASOCIACIÓN ACCIÓN POLITEIA | ASOCIACIÓN TRAPEROS HUELVA | FUNDACIÓN GIRASOL
NOVA

Empresa d’inserció que té per objecte social la integració i la
formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a
trànsit a l’ocupació ordinària.
NOVA

Associació malaguenya sense ànim de lucre dedicada a la lluita
contra l’exclusió social a través de l’educació, en el sí d’una societat
basada en la tolerància, la democràcia i la solidaritat.

OSEET S.COOP. AND

NOVA

Cooperativa d’interès social i sense ànim de lucre dedicada a
la prestació de serveis de neteja, serveis detenció a la dependència,
formació i organització d’activitats culturals i esportives.

ASOCIACIÓN ECOHERENCIA

NOVA

Associació amb seu a Màlaga que es dedica a l’educació ambiental, la conscienciació i l’acció davant de l’emergència climàtica. També
treballa en projectes d´agroecologia, restauració d´ecosistemes i
custòdia del territori.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, SLL

15.000 € Endossament de fctures
Societat laboral ubicada a Arcos de la Frontera que es dedica a la creació
d’equipaments i mobiliari per espais infantils al servei de les necessitats
evolutives de la infància i tots els moviments de renovació pedagògica.

TRANSFORMANDO, S.COOP.AND

110.000 € Préstec d’inversió
4.500 € Préstec de capitalització

sòcies i préstecs

Transformando Sociedad Cooperativa Andaluza és un grup d’emprenedors que va decidir, mitjançant el consum crític, responsable i solidari,
lluitar per transformar la realitat

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

8.000 € Préstec d’inversió
Sindicat andalús, de classe, anticapitalista, sobiranista, internacionalista, feminista, ecologista, unitari i assembleari que lluita per l’emancipació social del poble treballador andalús. El préstec finança la inversió
per l’organització d’un concert solidari antidepressiu
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2 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

8 NOUS PRÉSTECS

754.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
754.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

15.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

ASOCIACIÓN INCIDE

PRÉSTECS

ENTITATS

ARAGÓN

7 NOUS PRÉSTECS

EQUA INSERCIÓN

149

38

NOUS

NOVES

PÒLISSES DE CRÈDIT A: 2A VIA ACOMPAÑAMIENTO TERAPEÚTICO S. COOP |
GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO BUENOS AIRES (ASDECOBA) | ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN
GITANA DE ZARAGOZA | PUNTO DE APOYO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
COMUNITARIA, S. COOP. | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA EL CAMPO DE SALAMANCA ADECASAL | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS “SARACOSTA” DE ZARAGOZA (FABZ)

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, S. COOP. NOVA
Cooperativa ubicada a Aineto (Osca) que elabora cerveses i altres
begudes naturals a partir del saüc. Projecte fortament arrelat al seu
territori amb el desig de generar llocs de treball a la localitat i prevenir
la despoblació.

A COBIJO EN ZARAGOZA, S. COOP.

NOVA

Cooperativa sense ànim de lucre que té per objectiu promoure
el dret a un habitatge assequible, ambientalment sostenible, que
afavoreixi la generació de llaços comunitaris i la cura de la comunitat i
els seus integrants.

ASTURIES
1 NOVA SÒCIA DE SERVEIS
ASTUENERXIA, S. COOP. ASTURIANA

NOVA

Projecte cooperatiu de consum d’energia renovable que fomenta
la transició a un nou model energètic més sostenible, participatiu i
respectuós amb el medi ambient.

PAÍS VALENCIÀ
1 NOVA SÒCIA DE SERVEIS

1 NOUSPRÉSTEC

60.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
60.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES
COL.LECTIU DE JOVES DE LA COMA

NOVA

Associació ubicada a Paterna que vol donar resposta a la
marginació i la pobresa que pateixen les persones més vulnerables i
empobrides de la nostra societat. Disposen d’un projecte de Centre
d’Atenció Diürna d’inserció sociolaboral i un projectes d’horts socials
comunitaris i agroecològics.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

60.000 € Endossament de factures
Cooperativa de Tècnics Nàutics dedicats a impartir classes, cursos i
formació en les Activitats Nàutiques. El préstec finança les factures del
contracte amb les Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana.

11.497.457 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS

L’EROL, COMUNITAT D’EDUCACIÓ VIVA, SCCL NOVA

CATALUNYA
95 NOUS PRÉSTECS

8.846.853 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
1.186.620 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
220.000 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA
1.876.852 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
25.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

BAOWATT, SCCL

NOVA

Cooperativa ubicada a Quart, al gironès, que ofereix serveis de producció transversals i escalables a qualsevol tipus d’esdeveniment. Disposen
d’ un espai de creació pensat per artistes i personal de l’àmbit cultural i
creatiu. El préstec finança la compra d’estructures per la participació en
diferents fires i mercats.

1.511.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS
3.627.380 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | QUESONI, SCCL | ASSOCIACIÓ ALBA
| SOCIETAT ORGÀNICA +10, SCCL | FEDERACIÓ TRANSFORMA PORTA - TRES65,
SCCL | LLEURE QUALIA, SCCL | ÒMNIUM CULTURAL | SPRINTCOOP, SCCL | ESPAI
AMBIENTAL, SCCL | ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL | ASSOCIACIÓ PROHABITATGE |
ASSOCIACIÓ PLÀUDITE TEATRE. ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES | ASSOCIACIÓ
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA | ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL L’ALTRE
FESTIVAL | SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP | ASSOCIACIÓ
CARMEL AMUNT | ESCOLA GREGAL, SCCL | GRUP D’ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN
TUSELL | ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, TAULA PER
MÈXIC | FUNDACIÓ PRIVADA TRES TURONS | MINYONS ESCOLTES | GUIES SANT
JORDI DE CATALUNYA | E.I. FORESTERRA, SCCL | FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
| LA CARBONERA LLIBRERIA, SCCL | CANDELA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I FEMINISTA, SCCL | ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC) | AFA ESCOLA
JOAQUIM RUYRA | EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL | IACTA SOCIOJURÍDICA,
SCCLP | FCCUC FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS
DE CATALUNYA | NOU SET, SCCL | ANDRÒMINES EINES ASSOLIDES E.I. | ASSOCIACIÓ BIDÓ DE 9 BARRIS | GRUP COOPERATIU ECOS, SCCL | SOM CONFORT
SOLAR, SCCL | COL·LECTIU PUNT 6, SCCL | SURTDECASA, SCCL | ASSOCIACIÓ BICIHUB | ASSOCIACIÓ ASPASIM | SOS RACISME CATALUNYA | ASSOCIACIÓ GENERA | EDUXARXA, SCCL | SPORA SINERGIES, SCCL | LA TREMENDA, SCCL | ENERGÍA POR LA IGUALDAD, SCCL (EPI) | LA SELVA, ECOSISTEMA CREATIU, SCCL
NOVA

80.000 € Préstec de locals
Cooperativa sense ànim de lucre formada per artesanes de cosmètics i
saboners. Disposa d’un obrador i laboratori compartit per a la fabricació de productes cosmètics ecològics artesanals, i oficis que requereixin
aquesta infraestructura. El préstec finança les obres d’adequació de
l’espai.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA CRISTALERIA

NOVA

32.000 € Préstec d’inversió

400.000 € EN PRÉSTECS D’HABITATGE

AVANTVA COOP, SCCL

TRES CADIRES, SCCL

Cooperativa sense ànim de lucre de desenvolupament local que
elabora licors i vermuts artesans de qualitat. Disposen d’un obrador
que comparteixen amb d’altres projectes agroecològics i, alhora, impulsen l’agroecologia i l’economia social i solidària a Ponent.

NOVA

Entitat sense ànim de lucre ubicada a Lleida i constituïda el 2018.
Gestiona un gimnàs social especialitzat en la boxa educativa sense
contacte i l’acompanyament socioeducatiu mitjançant l’esport, posant
especial èmfasi en persones en situació de vulnerabilitat i exclusió
social.

ASSOCIACIÓ CULTURAL NAU BOSTIK

NOVA

La Nau Bòstik és, des del 2015, un espai cultural i social de gestió
comunitària ubicat a l’antiga fàbrica Bostik, al barri de la Sagrera. Acullen un ampli ventall d’entitats, col·lectius, projectes i iniciatives veïnals,
artístiques i vinculades a l’economia social i solidària.

DROP CAMPERS, SCCL

NOVA

Cooperativa de treball ubicada a Masquefa que treballa en el
disseny, construcció, reparació, venda i lloguer de mini caravanes, així
com de tots els seus accessoris buscant promoure una altre manera de
viatjar més essencial que retorni als orígens dels viatgers.

WATTECO, SCCL

NOVA

Cooperativa que desenvolupa comunitats locals a realitzar la
transició energètica d’una manera més col·laborativa i participativa,
involucrant als ciutadans, facilitant el finançament col·lectiu de projectes
renovables i fomentant el comerç de proximitat amb una moneda virtual.

L’AFLUENT, SCCL

NOVA

50.000 € Préstec de tresoreria
92.028 € Préstec d’inversió
Cooperativa de serveis culturals i de gestió cultural, especialment en la
producció i el comissariat tècnics i artístics d’esdeveniments musicals,
així com en la gestió integral de locals de música en directe. Els préstecs
financen, per una banda les necessitats de liquiditat de la cooperativa i
per l’altre poder engegar la gestió de la sala Barts de Barcelona.

EL XUP-XUP ECOLÒGIC, SCCL

NOVA

Cooperativa més coneguda com La Forquilla Ecològica que es
dedica a la gestió de l’espai migdia d’escoles elaborant menjar ecològic
i de proximitat i, alhora educar en la sostenibilitat i l’educació en valors.

LA BROSTADA, SCCL

NOVA

Cooperativa fruit d’un procés de cooperació de tres empreses del sector
agroalimentari del municipi de Bràfim (Tarragona) per tal de compartir
esforços i generar sinergies per a la Transformació i comercialització de
productes agroalimentaris.

sòcies i préstecs

19 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

Comunitat d’aprenentatge autogestionada per unes famílies
i educadores que comparteixen una manera d’entendre l’educació,
generant un fort vincle entre totes les persones del projecte. El préstec
finança les obres d’adequació de l’espai educatiu.
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AVANÇAMENTS DE SUBVENCIÓ I ENDOSSAMENT DE FACTURES A CATALUNYA

entitat

import

finançadora

motiu

ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA

36.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Dinamització social i comunitària

FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA

30.567,12 €

Ajuntament de Barcelona

Gestió Cívica

FORMACIÓ I TREBALL

500.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inclusió social i laboral

ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ

300.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inclusió social i laboral

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA

3.000,00 €

Diputació de Barcelona

Foment de la cultura popular

RECURSOS D’ANIMACIÓ
INTERCULTURAL (RAI)

14.600,00 €

Generalitat de Catalunya

Foment de l’associacionisme juvenil

WATTECO, SCCL

20.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

ESPAI BROTES, SCCL

36.000,00 €

Ajunt. de L’Hospitalet de Llobregat.Salut familiar

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
DE CIRC DE CATALUNYA

90.000,00 €

ICUB

Gestió Cívica

FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH

39.360,00 €

Ajuntament de El Prat

Foment de la cultura popular

ASSOC. PROMOTORA CENTRE CULTURA
DONES FRANCESCA BONNEMAISON
ASSOCIACIÓ ATENEU
POPULAR ZONA FRANCA

35.000,00 €

ICUB

Promoció de la cultura i el feminisme

20.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Dinamització social i comunitària

BAOWATT, SCCL

25.000,00 €

Ajuntament de Cassà de la Selva Esdeveniments de cultura popular

FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL

109.000,00 € Generalitat de Catalunya

Enfortiment de la participació ciutadana

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL

56.696,00 €

Generalitat de Catalunya

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

30.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Foment de la cultura i el cant gitano

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

133.864,00 €

Generalitat de Catalunya

Inserció social i laboral

CULTURA 21, SCCL

18.000,00 €

ICUB

Cultura crítica i fira cultural

ASSOCIACIÓ ADEFFA

40.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Preservació d’espais naturals de Catalunya.

MARTINET SOLIDARI

19.265,00 €

Ajuntament de Barcelona

Educació popular

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL

25.500,00 €

Generalitat de Catalunya

Foment del consum de proximitat

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

170.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Formació i la Promoció dels Gitanos a Catalunya

FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

CENTDEU, SCCL

NOVA

Cooperativa de segon grau de recent creació amb l’objectiu de tirar
endavant l’ecosistema i pol cooperatiu de Sabadell i el seu entorn. Vol
ajudar a crear i fer créixer projectes d’economia solidària esdevenint,
també, un espai d’intercooperació i xarxa.

LA RURAL DE COLLSEROLA

NOVA

Cooperativa de treball de producció i distribució d’aliments ecològics
i de proximitat ubicada al Parc Natural de la Serra de Collserola. Alhora el
projecte vol divulgar a través d’activitats formatives, educatives i culturals
relacionades amb l’agroecologia, l’educació lliure i l’economia social.

ASSOCIACIÓ ESPAI XARXA
PROJECTE Q (QWERTY)

NOVA

Associació de recent creació que promou l’obertura d´un espai comunitari
LGTBIQ+ a la ciutat de Barcelona que pretén ser una referència del moviment i desenvolupar projectes de dinamització i salut comunitària i ser un
espai per la cultura, les arts escèniques i l’oci per al col·lectiu LGTBIQ+.

ASSOCIACIÓ LA TEULADA

NOVA

Associació creada per les entitats de l’ESS de la ciutat de Tarragona que van tenir la necessitat de generar una entitat pròpia compartida
per tal d’enfortir i articular l’ecosistema local de l’ESS de la ciutat.

sòcies i préstecs

ZUMZEIG CINECOOPERATIVA, SCCL

NOVA

Zumzeig és una cooperativa cultural de proximitat i sense ànim de
lucre, formada per una base social de més de tres-centes persones. Punt
de trobada, reflexió i oci, ofereix projeccions de cinema independent en
versió original i diverses iniciatives artístiques, socials i solidàries.

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL

NOVA

Cooperativa de consumidors i usuaris que neix de l’acció
ciutadana vers la crisi mediambiental actual. Es tracta d’una comunitat
energètica de consum compartit sense ànim de lucre, que vol avançar
cap un model de transició energètica i sostenible.
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Suport a l’associacionisme juvenil i la salut mental

NOVA
COOPERATIVA SANTPERENCA
D’ENERGIA SOSTENIBLE, SCCL (COSPES)

Cooperativa de consum sense ànim de lucre per fomentar un procés de
transició energètica a Sant Pere de Torelló que ha de desenvolupar un
model de consum d’energia basat en l’eficiència i l’ús d’energies renovables.

LA SOBIRANA, SCCL

NOVA

Cooperativa de treball sense ànim de lucre nascuda el 2018 que
treballa per transmetre i recuperar la cultura de la ratafia i dels licors
casolans elaborant i comercialitzant licors i oferint activitats guiades.

COS, COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

120.000 € Préstec de tresoreria
Cooperativa Mutualista sense ànim de lucre, constituïda sota el principis de l’ajuda mútua i la solidaritat, amb la finalitat de crear un projecte
de salut integral per a totes les persones que en formem part. El préstec
finança les necessitats de liquiditat de l’entitat.

QUESONI, SERVEIS INTEGRALS
PER A L’ESPECTACLE, SCCL

50.000 € Préstec de tresoreria
94.817 € Préstec d’inversió
Cooperativa que treballa en l’àmbit de la cultura en la gestió d’esdeveniments, programació cultural, serveis artístics i serveis tècnics de
so, il·luminació i audiovisuals. Els préstecs financen, per una banda les
necessitats de liquiditat de la cooperativa i per l’altre poder engegar la
gestió de la sala Barts de Barcelona.

LA RAVAL, SCCL

400.000 € Préstec d’habitatge
Cooperativa d’habitatge ubicada a Manresa que porta a terme un
projecte de vida comunitària i promou, en un entorn urbà, un model
d’accés a l’habitatge no especulatiu i basat en el dret d’ús. El préstec
finança la posada en marxa de les obres d’adequació del terreny.

202.377 € Préstec d’inversió
Entitat sense ànim de lucre dedicada a l’ensenyament 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. El préstec finança el trasllat i adequació del centre on realitzar les
activitats gimnàstiques.

ASSOCIACIO UN CASAL EN MARXA
“LA TAFANERA”

30.000 € Préstec d’inversió
Espai de dinamització comunitària, social i cultural que neix de la
necessitat de generar relacions de suport mutu i solidaritat entre els
col·lectius anticapitalistes de Terrassa. El préstec finança les obres
d’adequació del local de l’entitat.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA
(FCCUC)

45.000 € Préstec d’inversió
La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és
una organització que aglutina i representa a les cooperatives de persones
consumidores i usuàries de Catalunya. El préstec finança les necessitats
d’inversió pel manteniment i les millores de l’edifici de l’entitat.

L’OLIVERA, SCCL

450.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa de treball i d’iniciativa social en el món rural i periurbà.
Elaboren vins i olis ecològics incorporant persones amb dificultats,
posant les diferents capacitats al servei d’un projecte comú. El préstec
reordena l’estructura financera de l’entitat i permet fer les inversions
necessàries per portar a terme l’activitat de la cooperativa.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP

5.700 € Préstec d’inversió
Enginyeria de serveis energètics especialitzada en energies renovables.
Els principals camps de treball són l’assessorament, projectes executius,
la formació, l’acompanyament tècnic i la intervenció directa en aspectes
socials de l’energia. El préstec finança la compra de material informàtic.

CULTURA 21, SCCL

20.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa de treball associat dedicada a la gestió i dinamització cultural des d’una òptica activa. Des de l’any 2011 fomenten en diferents
àmbits i expressions culturals una aproximació entre el públic general
i les cultures perifèriques. El préstec finança les obres d’adequació del
nou local de la cooperativa.

CAL CAMAT

47.076 € Préstec d’inversió
Projecte agroecològic que ofereix una alternativa de consum mitjançant
la producció de llegums i cereals locals de manera respectuosa amb
l’entorn, i amb una economia directa i de proximitat. El préstec finança
la compra i instal·lació de maquinària amb l’objectiu de disposar d’un
obrador propi.

QUÈVIURE, SCCL

26.000 € Préstec d’inversió
Distribuïdora majorista de consum responsable amb la voluntat de ser
un punt de trobada entre consumidors i productors, i promoure tan el
consum d’uns com la feina dels altres. El préstec finança la compra i
instal·lació d’una nova càmera frigorífica.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

72.500 € Préstec d’inversió
Projecte cultural dedicat a la creativitat urbana, l’art urbà i la participació social. Efectuen publicacions pròpies i compten amb un arxiu i fons
d’art propi. El préstec finança les obres d’ampliació del magatzem de
l’entitat.

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

50.000 € Préstec d’inversió
Entitat dedicada a l’estudi i conservació del patrimoni natural de Catalunya mitjançant la custòdia del territori i la promoció de l’economia verda.
El préstec finança el desenvolupament d’un projecte per la incorporació
de tecnologies de la informació en produccions agroecològiques.

BICICLOT, SCCL

19.120 € Préstec d’inversió
Cooperativa de treball que promou la bicicleta com a mitjà de transport
ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat sostenible. El préstec
finança la compra de diferents materials per la construcció de bicicargos.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

96.000 € Préstec d’inversió
Centre social autogestionat ubicat a la Seu d’Urgell que es constitueix
amb valors antifeixistes, antiracistes i feministes. És un espai de trobada
que aglutina entitats i col·lectius que treballen per la transformació
social. El préstec finança la compra de l’espai de l’entitat.

ASSOCIACIÓ ALBA

900.000 € Préstec d’inversió
Entitat d’iniciativa social que ofereix una atenció integral a col·lectius en
risc d’exclusió. El préstec finança la construcció d’un Centre de recursos
i de suports comunitaris per a la vida autònoma i l’envelliment actiu en
un entorn rural de la Vall del Corb.

CASTELLERS DE SANT CUGAT DEL VALLES

60.000 € Préstec d’inversió
Entitat creada l’any 1996 plenament consolidada dins el teixit associatiu
de Sant Cugat. Aplega unes dues-centes persones amb l’objectiu de
fer dels castells una tradició arrelada al municipi. El préstec finança
l’adequació de l’espai de l’entitat.

COOPERATIVA INTEGRAL EL ROSER, SCCL

300.000 € Préstec d’inversió
Comunitat d’aprenentatge autogestionada, formada per famílies i
professionals que promouen l’apoderament individual per aconseguir
una transformació global de la societat. El préstec finança l’adequació
de l’espai de l’entitat a la normativa vigent.

EUSKAL HERRIA
4 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

5 NOUS PRÉSTECS

668.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
18.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
650.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: GOIENER, S.COOP | ASAKEN, S.COOP | HIRITIK AT,
KOOP. ELK. TXIKIA | IRULE ZERBITZU JURIDIKO ETA PSIKOSOZIALA KOOP.
ELK. TXIKIA

GOIENER

NOVA

Cooperativa ciutadana sense ànim de lucre que té com activitat
principal la comercialització d’electricitat d’origen 100% renovable
fomentant el treball i la col3laboració entre xarxes locals.

IRULE ABOKATUAK

NOVA

Cooperativa que desenvolupa serveis jurídics i psicosocials des
d’una perspectiva feminista, exercint l’advocacia d’una manera diferent
a l’habitual.

FINACOOP NOUVELLE-AQUITAINE

NOVA

Cooperativa que ofereix serveis d’assessoria jurídica, comptable
i financera. A més, ofereix serveis de suport a petites empreses de nova
creació.

sòcies i préstecs

CLUB GIMNASTIC TERRASSA
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ATERI 7 ESE, KOOP. S.

NOVA

Cooperativa de consum que promou l’Economia social i solidària
en tots els sectors i formes, a Euskal Herria i especialment al barri de Egia.

GARAU KOOP. ELK. TXIKIA

18.000 € Avançament de subvenció
Cooperativa que produeix begudes vegetals a base de matèries primes
ecològiques i locals, a Bergara, a la vall del Deba. El préstec avança
l’import de la subvenció concedida pel Departament de sostenibilitat i
medi ambient del Govern Basc.

12 NOUS PRÉSTECS

461.104 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
54.000

€ EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

9.500 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ
391.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

A TALANGREIRA DO BEQUE, S. COOP. GALEGA NOVA
Cooperativa de consum que aposta per un nou model de gestió
energètica basat en les energies renovables, en l’eficiència energètica, la
promoció de l’economia local i la transparència i gestió democràtica.
NOVA

Cooperativa de consum que aposta per un nou model de gestió
energètica basat en les energies renovables, en l’eficiència energètica, la
promoció de l’economia local i la transparència i gestió democràtica.
NOVA

Cooperativa sense ànim de lucre que ofereix serveis i productes
en els àmbits de la infància, naturalesa i patrimoni cultural, camp
musical i editorial, través de la ideació i creació pròpia, promovent estils
de vida sostenibles, respectuosos i saludables en la societat.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.

NOVA

Cooperativa de treball sense ànim de lucre ubicada a Vigo
i creada l’any 2016 del sector editorial posant especial èmfasis en
l’ecoedició. El projecte es crea per desenvolupar una activitat editorial
coherent amb els principis ètics de l’economia social i de l’ecologia.

ASOCIACION ARRAIANAS

6.604 € Avançament de subvenció
Associació que treballa per la justícia social i els drets humans, amb especial atenció a col·lectius migrants i a dones. El préstec avança l’import
d’una subvenció de la Xunta de Galicia.

STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA

9.500 € Préstec de capitalització

sòcies i préstecs

Desenvolupa solucions d’electrònica professional en camps com les
telecomunicacions, l’oceanografia, les Ciències de la Terra, el control industrial o l’eficiència energètica. El préstec finança l’aportació de capital
a la cooperativa per reforçar-ne la solvència financera.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GALEGA

29.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa dedicada a la producció de farina de panís ecològica,
transformació artesanal i investigació en temes relacionats amb l’agricultura ecològica i el medi ambient. El préstec finança les inversions
necessàries per portar a terme l’activitat productiva.
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4 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

21 NOUS PRÉSTECS

85.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
165.000 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ
180.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

ASOCIACIÓN ESPACIO
AFROCONCIENCIA (ESPACIO AFRO)

PÒLISSES DE CRÈDIT A: NUMAX, S. COOP. GALEGA | ABELURIA, S. COOP. GALEGA | CIDADANIA REDE DE APLICACIONS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA | SOS
RACISMO GALICIA | 7H S. COOP. GALEGA | O CABLE INGLÉS, S. COOP. GALEGA |
AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA | UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA

MADRID

PÒLISSES DE CRÈDIT A: SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE
GUADALAJARA | FUNDACIÓN ENTRETANTOS

6.604 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

NOSA ENERXÍA, S. COOP. GALEGA

25.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa que treballa en la recollida, emmagatzematge i reutilització
d’oli domèstic usat, a cuines i particulars. El préstec finança la compra
d’una furgoneta per l’activitat habitual de la cooperativa.

265.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

GALIZA
3 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

MULLERES COLLEITEIRAS, S. COOP. GALEGA

NOVA

85.000 € Préstec d’inversió
Associació que presenta una proposta artística, cultural i política centrada a
reivindicar les realitats Afro posant al centre la diversitat ètnica i racial de la
societat i lluitar per fer-les més inclusives. El préstec finança les obres per la
posada en marxa del Centre Cultural “Consciència Afro”, a Madrid.

ECONOMÍAS BIOREGIONALES

NOVA

Associació que treballa per la innovació alimentària, social i
econòmica, impulsant l’economia circular i els cicles virtuosos dels
residus, així com fonamentar els processos de transició agroecològica i
energètica.

CLUB DEPORTIVO LA FABRIKA VALLEKAS

NOVA

Espai per la pràctica d’esports de contacte fora de la interpretació
habitual que es dóna a aquests esports. S’ensenyen i es practiquen des
dels valors del companyerisme, el bé comú i a contribuir positivament a
millorar el barri i l’entorn on s’ubica.

LA CABRA TIRA AL JERTE

NOVA

Cooperativa ubicada a la Vall del Jerte, a Càceres, que busca
recuperar la rellevància de la producció làctica i de la ramaderia
caprina a partir de la producció ecològica de formatges i derivats làctics
artesanals de qualitat.

HELICONIA, S. COOP. MAD.

110.000 € en 11 préstecs de capitalització
Consultoria social i ambiental creada el 2004 amb un equip de treball
multidisciplinari, gestionada de manera democràtica basada en els
valors de l’economia social i solidària. El préstec reforça els fons propis
de l’entitat a través d’onze préstecs de capitalització a diferents socis i
sòcies de la cooperativa.

LA OVEJA NEGRA TABERNA VEGANA, S. COOP. MAD.

15.000 € en 3 préstecs de capitalització
Cooperativa de treball antiespecista, formada en la seva majoria per
identitats queer, que té com a objectiu apropar el veganisme a la gent.
El préstec reforça els fons propis de l’entitat a través de tres préstecs de
capitalització a diferents socis i sòcies de la cooperativa.

VORTEX DIMENSIÓN DIGITAL, SLL

40.000 € en 4 préstecs de capitalització
Vortex és una empresa d’economia social que compta amb més de deu
anys d’experiència en el tractament de la informació i documentació i
que vol ajudar a digitalitzar-se a petites empreses i iniciatives. El préstec
reforça els fons propis de l’entitat a través de quatre préstecs de capitalització a diferents socis i sòcies de la cooperativa.

Dades a 30 de juny del 2022
Saldo de les

aportacions
60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Fons propis
Fons de garantia de préstecs
Aportacions voluntàries sòcies
de serveis i col·laboradores

TOTAL

2016
2016
2.115.729

2017
2017
2.304.395

2018
2018
2.494.602

2019
2019
2.689.405

2020
2020
2.856.124

2021
2021
3.075.852

2022
2022 *1r
3.131.787

205.332

255.716

296.463

368.863

423.628

435.239

443.240

30.641.020

32.942.060

35.434.833

39.039.530

43.677.587

48.564.705

50.088.342

semestre

32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796 53.663.369

Préstecs

36.000.000

concedits

30.000.000

24.000.000

3

18.000.000

12.000.000

6.000.000

0
Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

2017
2017
3.059.053

2018
2018
3.185.062

2019
2019
3.292.066

2020
2020
3.812.126

2021
2021
568.547

2022 *1r semestre
2022
1.443.620

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

1.546.000

6.033.630

1.911.000

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

7.349.915

8.940.065

5.962.381

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

3.744.940

5.284.146

2.001.456

265.000

526.000

318.360

38.000

97.664

234.839

179.000

-

-

-

-

1.018.262

2.201.900

0

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

8.891.267

13.320.846

14.570.010

19.347.387

17.568.907

23.263.127

11.497.457

SALDO VIU PRÉSTECS

13.199.144

16.633.159

19.256.271

21.773.691

25.370.095

30.755.585

32.889.636

dades

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats

2016
2016
3.006.230
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Rehabilitem l’Estel!

un nou projecte per crear llars cooperatives

La cooperativa d’habitatge LLARS FAMILIARS i la FUNDACIÓ COOP57 hem engegat una
campanya de finançament solidari i comunitari. Un projecte per alliberar habitatge del mercat
especulatiu amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a famílies en risc d’exclusió social.
Segons els últimes dades de l’informe de FOESSA l’exclusió
residencial és crònica i afecta el 29,4% de les llars de
Catalunya i el 35,3% de la població. Davant d’aquesta realitat,
per moltes persones és impossible adquirir un habitatge o pagar
un lloguer als preus que el mercat imposa. La conseqüència és
que cada cop hi ha més persones excloses del parc residencial,
abocades a situacions d’insalubritat (humitats, brutícia i olors),
situacions d’habitatge insegur o inadequat, el subhabitatge
(pisos rellogats o ocupats) o la marginalitat per manca d’accés a
l’empadronament i als serveis comunitaris, entre d’altres.

Aquesta intervenció garantirà un
sostre on viure a cinc famílies en
situacions d’especial vulnerabilitat
Per aquest motiu, calen solucions estructurals però també
iniciatives nascudes en clau de suport mutu, de recerca de preus
justos i assequibles i des dels valors l’economia social i solidària.
Això és precisament el que fan a la cooperativa Llars Familiars
de Reus des de fa més de 7 anys. Obrir alternatives i escletxes
per a que el dret a l’habitatge sigui una realitat. La proposta és,
a més, un projecte innovador: una cooperativa d’habitatge

d’iniciativa social que aconsegueix i recupera habitatges
–cedides, llogades per particulars o bé en propietat– i que els
ofereix a les persones sòcies en règim de cessió d’ús. A uns
preus assequibles –entre 235 i 350 euros–, adreçats a persones
en contextos d’exclusió social i molt allunyats de les lògiques
depredadores de l’especulació immobiliària.
El projecte vol ampliar aquesta resposta, atesa la llarga llista
d’espera que té, i han impulsat una rehabilitació integral i
energètica de l’edifici situat al carrer Estel del barri del Carme,
de Reus. Aquesta intervenció garantirà un sostre on viure a cinc
famílies en situacions d’especial vulnerabilitat, especialment
dones en llars monoparentals, que pateixen directament
l’exclusió residencial.
Rehabilitem L’Estel és també un projecte que contribueix a la
dinamització d’un barri degradat i que busca la sostenibilitat
social, energètica i econòmica i alhora l’empoderament de les
famílies en la lluita per fer efectiu el dret a l’habitatge, un dret
fonamental que es vulnera cada dia.

Per fer-ho et necessitem!
Fes una donació al projecte i
entre totes ho farem possible
https://estel.coop57.coop

“Som natura i pensar la vida al marge de la biosfera
és simplement un construcció cultural errònia i il.lusa”
[ Yayo Herrero ]

serveis financers
ètics i solidaris

https://coop57.coop

