
editorial
Des de la primavera del 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha trastocat les 
nostres vides de dalt a baix, deixant molta gent a la intempèrie. L’economia 
s’ha vist afectada de manera desigual, depenent del sector. L’hostaleria, per 
exemple, ha vist disminuïda la seva activitat un 40%. En canvi les manufactu-
res només van reduir un 4% l’activitat. Amb tot, el PIB va caure un 11% i l’atur 
es va situar per sobre del 16% a finals de l’any.

És cert que els ERTOS han evitat, de moment, que les xifres siguin molt pitjors, 
però igualment un gran nombre de treballadores temporals i amb els salaris 
més baixos han estat expulsades del mercat de treball. En moments de crisi la 
major part dels efectes negatius l’absorbeixen les feines on estan sobrerepre-
sentades les capes més vulnerables de la societat. Així, les dades de desocu-
pació s’eleven fins al 18% quan es refereix a les dones (comparat a un 14% 
dels homes) i fins al 40% quan es tracta de menors de 25 anys. En el cas de les 
persones migrants, el 2020 s’ha tancat amb un 37% més d’aturades que el 2019.

Ens han confinat a les llars sense pensar en les persones en situació de 
sense-llarisme. Fins i tot en el context actual, els mateixos mecanismes del 
sistema aguditzen el problema, de manera criminal. Més de 80 execucions 
diàries. I amb la previsió tèrbola que ve una onada de desnonaments quan 
acabi l’estat d’alarma, on començarà un altre estat d’alarma: l’allau de desno-
naments pendents.

De cada crisi se’n surt més desigual. I això no és culpa del virus. El sistema 
se sustenta i resisteix a costa de les més vulnerables.

L’altra cara del sistema: el nombre de milmilionaris augmenta un 30% el 2020, 
fins arribar a les 2.755 persones, el 86% de les quals han vist créixer la seva 
fortuna el darrer any. En total, acumulen 13 bilions de dòlars. A comparació,  
el PIB de l’estat espanyol és d’1,3 bilions de dòlars i el de tota la zona euro és 
d’11,3 bilions de dòlars. Tot dit.

A través de la fórmula d’avals públics, especialment avals ICO, s’han canalitzat 
més de 120.000 milions d’euros en préstecs durant la pandèmia, donant 
liquiditat a les empreses i permetent que moltes seguissin funcionant, per 
ara. Però l’equilibri entre l’acumulació de deute i les ajudes directes ha estat 
desastrós. Pot provocar una situació molt complicada els anys vinents, ja que 
moltes empreses veuran la seva viabilitat marcada pel retorn d’un deute que 
no en tots els casos es podrà assumir.

Si els préstecs no es retornen, qui n’assumirà les pèrdues seran les 
finances públiques. Com sempre passa amb la banca convencional,  
se socialitzen les pèrdues i es privatitzen els guanys.

I en aquesta línia el balanç és l’habitual: la banca espanyola guanya 2.600 
milions en interessos només pels préstecs avalats per l’Estat. Però, com es 
comportarà la banca especuladora quan desapareguin els avals públics? 
Seguirà donant finançament? O farà bona aquella dita que diu que un banc et 
dóna un paraigua quan fa sol, però te’l treu quan plou? Els antecedents no són 
molt encoratjadors.

Coop57, en canvi, és una eina comunitària al servei de l’economia solidària 
i transformadora. El benefici econòmic no guia l’activitat de la cooperativa 
sinó que ho fa el benefici col·lectiu. Durant el 2020, la nostra obsessió ha estat 
donar resposta.

Donar resposta a les necessitats de l’economia transformadora, que construeix 
una economia basada en les persones. Intentar adaptar-se per vetllar pels 
seus interessos i no pas pels d’accionistes, que tan sols cerquen el benefici més 
gran sense identificar-se ni donar importància a l’activitat duta a terme, ni sota 
quines condicions, ni amb quines conseqüències. En canvi, a Coop57 aquest és 
el nucli que guia la nostra acció.

Dit en xifres: el 2020, més de 100 préstecs refinançats per valor de 4,5 milions 
d’euros i 271 nous préstecs concedits per un valor de 17,6 milions d’euros.

Des de Coop57 seguim convençudes, més que mai, que cal construir una 
economia per les persones, respectuosa amb l’entorn i que no deixi ningú 
enrere. Que cal dirigir l’estalvi popular cap al finançament de projectes 
que fomentin una altra manera de produir i consumir. Que desenvolupi un 
model econòmic i productiu pensat per a cobrir les necessitats de tothom.

Venen anys de lluita i resistència. De construcció i consolidació d’alternatives. 
Des de l’economia solidària hem de rumiar bé quina resposta volem donar i 
cap a on ens volem orientar. És imprescindible fer-ho des dels principis de la 
solidaritat, cooperació, intel·ligència col·lectiva i comunitat.

donar
resposta
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Tancament de l’any 2020

2020: Balanç 
d’un any diferent
Va començar amb el desenvolupament ha-
bitual, celebrant les assemblees pertinents 
del primer trimestre, aprovant un pla de 
treball i un pressupost. En general, agafant 
forces per seguir treballant un any més per 
a la transformació social i econòmica de la 
nostra societat. 

El mes de març, però, tot va canviar. De 
sobte, estàvem tancades a casa. Sense 
poder sortir. Sense poder anar a treballar, 
sense poder veure les amistats, familiars, 
amics i amigues, companyes de feina. El 
món havia canviat i encara no ho sabíem. 
Les nostres vides i les nostres relacions hu-
manes, afectives i professionals ja no podi-
en ser les de sempre.

Costa fer memòria quan les coses passen 
de manera tan intensa però, en un inici, 
les mesures de prevenció per la Covid-19 
tenien una vigència de 15 dies. En general, 
es pensava que aquella situació tan extre-
ma, no podria durar massa més, perquè ens 
semblava passatger i ràpid de revertir. Però 
a poc a poc, vam entendre que ja tot es veu-
ria afectat per aquestes circumstàncies.

Des de Coop57, com sempre, la resposta 
de la seva base social va ser immediata, 
profunda, compromesa i solidària. Les 
persones vinculades als òrgans i comissi-
ons de treball, així com l’equip tècnic, van 
bolcar-se en readaptar el més ràpidament 
possible i amb la major qualitat possible 
els processos socials, tècnics, econòmics 
i polítics.

Ens vam gravar, a foc, un lema: Coop57 
dóna resposta. Seguir sent una eina útil al 
servei dels moviment socials i de l’econo-
mia social i solidària. Tant Coop57 com la 
seva Fundació van creure necessari orientar 
les seves forces a donar resposta a les noves 
necessitats sorgides de la crisis pandèmica. 
En dos mesos, van ser refinançats vora 100 
préstecs per valor de més de 4,5 milions 
d’euros, ajornant el retorn de les quotes fins 
que es pogués revertir la situació actual.

Igualment, el funcionament ordinari havia 
de continuar, tant les noves altes de sòcies 
col·laboradores i les noves aportacions de 
capital, com l’avaluació i aprovació de no-
ves sòcies de serveis i aprovació de nous 
préstecs. Les comissions socials, tècniques i 
consells de cada secció territorial van trobar 

Un any per adaptar-se,
un any per avançar

En temps de pandèmia les previsions han passat a ser més líquides que mai. I la capacitat d’amotllar-
se a noves realitats s’ha aguditzat. El 2020 es va veure capgirat de dalt a baix per la sobtada situació en 
la que ens vam trobar. Adaptar, en temps rècords, els processos socials, tècnics, econòmics i polítics 
mantenint els processos i presa de decisions col·lectives que caracteritzen Coop57. El pla de treball 
pel 2021, tot i el context, s’ha construït amb la mateixa voluntat de sempre i marca les grans línies i 
prioritats a treballar durant l’any. 

dades 2020
Total de noves sòcies col.laboradores
Total de noves sòcies de serveis
Total de nous préstecs concedits
Valor dels préstecs concedits
Saldo viu de préstecs (31/12/2020)
Increment respecte a l’any anterior

404
79
271

17.568.907 €
25.370.095 €

+17%
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Pla de treball 2021

la manera de seguir funcionant de manera 
participativa, democràtica i transparent tot 
i la distància. La implicació de totes les per-
sones i entitats en aquests òrgans, impres-
cindibles pel funcionament de Coop57, va 
ser impressionant. 

Les persones de les estructures tècniques 
varen veure esborrades les línies que sepa-
raven la vida personal i professional i es van 
fer tots els equilibris i esforços per fer que 
la caldera tingués sempre combustible per 
seguir funcionant.

La resposta de la base social de Coop57 tam-
bé ha estat a l’alçada dels reptes col·lectius 
que van aparèixer. Entenent i adaptant-se 
també a la nova situació, i implicant-se en 
els projectes de solidaritat i de suport mutu 

en què ha participat la Fundació Coop57  
–fos com impulsora o bé intercooperant 
amb altres col·lectius de l’ESS.

Finalment, les sòcies també van respondre 
amb molta implicació a un altre dels nous 
reptes: les assemblees. Per primera vegada 
a la història de la cooperativa, no podien ser 
presencials. S’havien de muntar, en temps 
récord, sistemes que garantissin l’accés 
universal, la veracitat dels vots i la partici-
pació directa de la base social de Coop57. 
La primera experiència virtual de Coop57 va 
ser molt positiva i es van fer els processos 
democràtics, tot garantint els drets de totes 
les sòcies, tant les col·laboradores com les 
de serveis.

Pla de treball 2021
El pla de treball de 2021 s’ha plantejat 
des de l’ambició de seguir millorant 
i aprofundint en els objectius 
essencials de Coop57 i ser una eina 
al servei de l’economia solidària i la 
transformació social.

Mesures especials 
COVID-19
Número de préstecs  
refinançats
Volum dels préstecs  
refinançats 

101

4.698.607 €

Àmbit polític: 
Es treballarà per iniciar una reflexió 

estratègica i participativa, especialment 
en les respostes més adequades que 
el nou context planteja pels propers 
anys. També, en seguir reforçant les 

aliances i relacions externes de Coop57. 
Alhora, es planteja treballar des de la 
perspectiva feminista en la promoció 

de la igualtat efectiva dins de la 
cooperativa.

Àmbit social:
Es treballarà en tres grans eixos: 

ampliar la base social de Coop57 i 
fomentar-ne la seva participació, 

començar a establir mecanismes de 
mesura de l’impacte social de la seva 
activitat i el perfeccionament de tot 
el treball respecte la definició dels 

criteris socials que guien la valoració 
i seguiment de les entitats i el seu 

potencial transformador.

Àmbit econòmic: 
L’activitat creditícia de Coop57 seguirà 

treballant per satisfer les necessitats 
financeres de les entitats i persones 

sòcies, tant pel que fa als serveis 
financers ja establerts com el disseny 
de totes aquelles noves solucions que 
abordin noves realitats i necessitats. 

També se seguirà treballant amb rigor 
per disposar dels recursos econòmics 

i administratius que garanteixin la 
sostenibilitat de Coop57.
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25 anys de COOP57
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Les xifres no són més que una breu forma 
de plasmar la immensa tasca duta a terme. 
Milers de persones que han dedicat milers 
d’hores a crear, definir, fer créixer i consoli-
dar aquest projecte que no és de ningú però 
és de tothom.

Un esforç col·lectiu per tenir a disposició de 
l’economia social, solidària i transformado-
ra una eina pensada per ajudar a construir 
una economia per la vida.

I el motor d’aquest canvi, l’autèntic protago-
nista de la transformació social són aques-
tes mil entitats que treballen per la creació 
d’ocupació estable i de qualitat, impulsant 

projectes que persegueixen la sostenibilitat 
ambiental i la sobirania alimentària, resi-
dencial, tecnològica o energètica, treballant 
per tota forma d’inclusió i reforçant la for-
mació, la cultura i les arts com els espais de 
socialització i transformació.

Destaca una predominança de coopera-
tives i associacions, ja que entre les dues 
representen el 84% del total de les entitats 
sòcies, seguides de lluny per les fundaci-
ons, empreses d’inserció o projectes d’au-
tònoms.

Predominen les dedicades a l’atenció de 
persones i col·lectius específics on 1 de cada 

4 entitats sòcies tenen aquesta funció en 
l’acció social.

Alhora, és destacable comptar amb un cen-
tenar d’entitats dels àmbits de l’alimenta-
ció, la formació, la cultura transformadora 
o espais socials i comunitaris que ajuden 
a estructurar l’economia solidària i a verte-
brar-ne el territori fomentant la participació 
col·lectiva.

25 anys i 1.000 entitats! Un gran punt i seguit 
per continuar fent i demostrant que una altra 
economia ja existeix i que funciona!

Gràcies per ser-hi. Ahir, avui i sempre!

25 anys i 1.001 entitats
Tancant el 25è aniversari de Coop57 superem les 
1.000 entitats. El destí ens ha fet aquest regal i 
ha coincidit l’efemèride exactament al final del 
primer quart de segle de la cooperativa.

tipologia d’entitats 
sòcies de serveis 

de Coop57 

	 sòcies	de	serveis
	 sòcies	col.laboradores
	 préstecs	concedits
	 euros	en	préstecs	concedits

1.001
4.686
3.232

135.388.300
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Supermercats cooperatius
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Omplir el carret de la compra 
de forma conscient i responsable

Combinant professionalització amb volun-
tarisme, aquests projectes impliquen a les 
persones que els conformen perquè no si-
guin clientela passiva, sinó agents actius en 
tota l’estructura. Les sòcies són propietàries, 
consumidores i treballadores. Volen trans-
formar el model de comercialització, venda 
i consum dominants, per passar a una op-
ció compromesa amb l’entorn, transparent, 
sense afany de lucre, creativa i inclusiva.

Els prestatges recorden a les botigues de 
barri de tota la vida, recuperant maneres 
de fer tradicionals com la venda a granel 
i els envasos reutilitzables. Als supermer-
cats cooperatius podem omplir sencer 
el carret de la compra i resoldre totes les 
necessitats d’una llar, des de la cuina al la-
vabo. Ofereixen sabons, fruites i verdures, 
cosmètics, carn i peix, congelats, neteja, 
llaunes de conserves... produïts posant la 

sostenibilitat i el benestar comú com a ei-
xos centrals.

Tot plegat, amb la incorporació de pro-
ductes que les nostres àvies no tenien a la 
cistella de la compra: tofu, estris de bam-
bú, algues o kombutxa. Diversos super-
mercats cooperatius són sòcies de serveis 
de Coop57. Us expliquem alguns projectes 
nascuts recentment.

Supermercado 
Cooperativo La Osa 
(Madrid)
La Osa ha obert portes al desembre. El 
projecte neix de l’experiència de les sòci-
es amb grups de consum al caliu del 15M 
(2011), que han optat per fer una salt cap a 
la cooperativa de consum i treball. A través 
d’aquesta botiga física, milloraran i amplia-
ran les seves activitats econòmiques en el 
sector agroecològic i del comerç just. Com-
binant autoservei i venda assistida, La Osa 
ofereix una àmplia gamma per cobrir totes 
les necessitats de la cistella de la compra a 
un preu assequible.

La Feixa
(Catalunya)
Enguany ha obert portes a Mataró aquesta 
cooperativa de consum sense ànim de lu-
cre, autogestionada i participativa. Neix de 
la necessitat d’un canvi d’escala de les as-
sociacions de consumidores de productes 
ecològics a la ciutat. Prioritza productors de 
proximitat i de projectes d’iniciativa social. A 
més, vol ser espai de trobada i socialització. 

Qualsevol persona pot adquirir-ne produc-
tes, tot i que les sòcies consumidores tenen 
un preu més reduït. Per finançar el projecte, 
92 persones han avalat un crèdit de Coop57 
mancomunadament i 57 n’han subscrit tí-
tols participatius.

SupercoopManresa
(Catalunya)
Encara ha d’obrir portes, però ja compta 
amb 700 sòcies que volen canviar les for-
mes de consum actuals. Posa èmfasi en 
oferir productes el menys processats possi-
ble, saludables, que generin el mínim residu 
i que cuidin les condicions laborals de totes 
les persones implicades en la cadena de 
producció. L’obertura de Supercoop Man-
resa cada vegada està més a tocar.

Una de les màximes de l’economia social i solidària és que el nostre consum és transformador. 
Els supermercats cooperatius van néixer per promoure compres quotidianes conscients i per 
enxarxar productores amb consumidores. Són d’organitzacions de l’ESS, on el pes de les decisions 
està en les consumidores, alhora escoltant amb molta atenció les veus de les productores i els grups 
de consum agroecològic.
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Comissió Feminista Som Totes

El cooperativisme és una peça clau en 
la corresponsabilització de les cures

Per a afavorir la igualtat en les cures, Coop57 va aprovar en 2016 un 
permís paternal intransferible per a la seva plantilla, de vuit setma-
nes ininterrompudes o no, durant el primer any de la criatura. Que-
daven a càrrec de la cooperativa les sis setmanes que aleshores no 
cobria la Seguretat Social.

Des d’una perspectiva de l’economia feminista i la de la cura, hi ha al-
gunes premisses que van determinar aquesta decisió. Primer, la vul-
nerabilitat universal i la interdependència que ens travessa en la 
nostra naturalesa com a éssers humans. La humanitat requereix 
cures al llarg de tota la vida, encara que en alguns moments sigui de 
forma més intensa. Sens dubte, el naixement i la primera infància són 
un clar exemple. Per això, atès que la cura és una necessitat univer-
sal que ens travessa a totes les persones, totes hauríem de tenir el 
dret de rebre’l i totes hauríem de comprometre’ns amb prestar-lo.

Segon, des de l’economia feminista veiem la necessitat de descentrar 
els mercats com a eixos ordenadors de les nostres vides. Guiar els 
temps de vida seguint les necessitats del capitalisme va en detriment 
de garantir les necessitats bàsiques. Posar la cura en el centre, com 
a sinònim de posar la vida en el centre, no pot limitar-se a l’espai 
individual i privat. Assumir-ho com una responsabilitat comuna 
és una opció política col·lectiva. Per això, hem de dotar-nos de me-
canismes per a corresponsabilitzar-nos de la cura entre llars, comu-
nitats, organitzacions i polítiques públiques.

Els permisos parentals ampliats permeten avançar en diversos sen-
tits. Per a acabar amb la feminització de la cura es requereixen mesu-
res dirigides a la responsabilització masculina amb les cures. També 
reforcen les capacitats de les famílies i faciliten que la criança es doni 
de forma una mica menys precària. No obstant això, estan lluny 
de complir amb la idea d’anteposar la vida al mercat. Les setze 
setmanes de permís no cobreixen les necessitats dels i les nou-
nades i continuen forçant una separació prematura amb la mare 
que tria estar al seu costat.

Quart, les mesures no han de pensar-se a partir de les necessitats 
del temps de treball: ha de ser la persona treballadora qui decideixi 
quan i com organitzar el seu permís. Així mateix, malgrat la dimensió 

biològica de la gestació, l’ampliació de permisos ha de ser tant per 
a mares gestants com per a pares o mares no gestants, ja que les 
tasques de la cura de bebès són molt més àmplies.

En resum, assumir com a cooperativa l’ampliació dels permisos 
parentals és una manera de col·lectivitzar la cura, facilitant que 
aquest pugui donar-se en les llars -lloc idoni en els primers me-
sos de vida- i corresponsabilitzant-nos dels seus costos com a 
organització. En aquest sentit, la Comissió Feminista Som Totes ha 
treballat durant el segon semestre del 2020 per a plantejar propostes 
que ampliïn les mesures positives que ja estan en marxa en la nostra 
cooperativa. Esperem que aviat donin fruit i puguem abordar també 
altres aspectes de les necessitats de cures.

La Comissió Feminista Som Totes, que agrupa 
companyes de les set Seccions Territorials, 
reflexionem sobre l’ampliació pública dels 
permisos de paternitat a partir del 2021. Plantejant-
nos com continuar aprofundint en la capacitat 
transformadora del cooperativisme, fem memòria 
dels passos que ja s’han donat en la nostra entitat.
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Noves altes i distribució
de sòcies al territori

36
 4

1
1

19
5
4
1
1

1.001
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

83
62
20

646
39
48
93
10

NOVES ALTES
2n semestre 2020

TOTAL

+ 500

100 - 500

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25 

5 - 10 

< 5 

Sòcies de serveis 

185
19
5
9

107
11
13
13
8

4.686
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

314
461
72

2.957
159
167
454
102

NOVES ALTES
2n semestre 2020

TOTAL

+ 2.000

500 - 2.000

250 - 500 

100 - 250 

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25

< 10

Sòcies col.laboradores 

Dades a 31 de desembre de 2020
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En un moment marcat profundament pels efectes adversos 
de la pandèmia i de la crisi socioeconòmica, Coop57 ha seguit 
treballant en els diferents territoris per garantir les necessitats 
de finançament de les sòcies de serveis i per adaptar la 
capacitat de resposta al context complex. Així mateix, s’han 
acordat i ampliat períodes de carències per a entitats que estan 
patint l’impacte de la Covid-19 i les seves conseqüències.

 Andalucía

 Aragón

 Asturies

Durant el segon semestre s’han incorporat 
quatre noves sòcies de serveis i dinou sòcies 
col·laboradores. El finançament concedit, en 
quatre préstecs, ascendeix a 620.000 euros.

La segona paret de l’any ha suposat la fina-
lització de la cuina industrial comunitària al 
Polígono Sur de Sevilla, projecte copartici-
pat entre Coop57 Andalucía -amb un prés-
tec- i la Fundació Coop57 -amb una exitosa 
campanya de donacions. 

La Asociación Cultural Gitana Vencedores 
ha acabat les obres i la instal·lació d’equipa-
ment i maquinària. A la tardor, ha arrencat 
l’activitat de cuina, amb un programa de ga-
rantia alimentària que ha servit per ampliar 
i millorar l’anterior servei, i alhora ha creat 
llocs de feina per a persones del barri. 

S’estan preparant àpats per a 70 llars, amb 
aliments de producció local i de l’entorn co-
operatiu del territori.

Durant el segon semestre de 2020, s’han 
concedit quatre préstecs nous, per un total 
de 467.380,75 euros. Són endossaments de 
cobraments pendents amb l’administració 
pública i per a finançar inversions. S’han 
donat d’alta cinc sòcies col·laboradores i una 
sòcia de serveis.

Des de Coop57 Aragón s’ha participat en di-
versos esdeveniments i jornades. Per exem-
ple, com a ponent en una taula rodona en 
línia a la Semana del Emprendimiento en 

Aragón, amb la temàtica “Experiències so-
lidàries en la pandèmia: Entitats de l’ESS”. 
S’ha presentat l’experiència de finançament 
cooperatiu en un programa de formació en 
economia social per a dones de l’àmbit rural 
de diverses comarques aragoneses. 

I s’ha participat en la trobada “Amasar cultu-
ra con economía social y solidaria: Mezclas 
que leudan”, organitzada a La Harinera de 
Zaragoza, dirigida a entitats culturals i de 
l’ESS, a més de les seves xarxes territorials.

El segon semestre s’han incorporat a la sec-
ció una nova sòcia de serveis i nou sòcies 
col·laboradores. A l’activitat financera, la xifra 
de préstecs suma 34.000 euros, repartits en 
dos préstecs.

A l’àmbit intern, la secció ha organitzat al 
setembre una jornada de formació interna 
(“Conociendo Coop57”) per a totes les per-
sones i entitats sòcies. A més, amb motiu del 
Dia Internacional de la Sobirania Alimentà-
ria, s’ha organitzat una xerrada sobre la re-

lació d’aquest dret amb l’economia social i 
solidària. 

En aquesta jornada s’ha aprofundit en la uti-
litat de Coop57 per les iniciatives que volen 
portar a la pràctica la sobirania alimentària 
a Asturies. L’activitat estava plantejada per 
a celebrar-se de forma presencial al bosc 
de Fungi-Natur, sòcia de serveis asturiana, 
però les mesures sanitàries van forçar a en-
darrerir-la i a celebrar-la finalment de forma 
virtual el 3 de desembre.

Seccions territorials
Segon semestre 2020 

 314 SÒCIES COL·LABORADORES

 461 SÒCIES COL·LABORADORES

 72 SÒCIES COL·LABORADORES

 83 SÒCIES DE SERVEIS

 62 SÒCIES DE SERVEIS

 20 SÒCIES DE SERVEIS
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 Catalunya

 Galiza

 Madrid

  Euskal Herria

Durant el segon semestre, s’han sumat 107 
noves sòcies col·laboradores i dinou sòcies 
de serveis. A Catalunya, el valor total dels 
préstecs concedits ascendeix a 7.881.540 
euros.

L’activitat s’ha centrat en la participació en 
xerrades obertes i a formacions. D’una ban-
da, en el marc de la IX FESC -per primera ve-
gada, en format virtual-, s’ha participat en la 
Presentació del Baròmetre de les Finances 
Ètiques desenvolupat per FETS i a la xerrada 

“Finances ètiques i solidàries davant la pan-
dèmia”. 

També s’ha participat en les Jornades Finan-
cESS organitzades per l’Ateneu Cooperatiu 
Terres Gironines. Altres formacions on s’ha 
col·laborat han estat organitzades per Coo-
pHalal i el Cercle de Migracions de Còopolis, 
i per l’organització Kuskaya.

Coop57 Galiza ha sumat quatre noves sòci-
es de serveis i tretze sòcies col·laboradores 
durant el segon semestre del 2020. S’han fet 
cinc préstecs, per un import total de 145.200 
euros.

S’ha participat en l’”Escola de economías 
transformadoras” de la Mostra do Posible 
2020, a Cangas. A més, s’ha compartit l’ex-
periència de Coop57 Galiza en una trobada 
virtual amb la Rede Portuguesa de Econo-
mía Solidaria. S’espera que aquesta relació 

tingui continuïtat i fructifiquin projectes con-
junts amb l’ESS portuguesa.

A més, al novembre s’ha participat en la tro-
bada online “Consumir local de costas aos 
monopolios”, de Reas Galicia, i al Foro de 
Financiación organitzat per la Universidade 
de Santiago de Compostela amb la Rede 
Eusumo.

En aquesta segona meitat del 2020, s’han 
concedit nou préstecs per un valor total de 
675.814 euros. S’han sumat tretze sòcies col-
laboradores i una sòcia de serveis nova.

La Osa Supermercado Cooperativo ha obert 
portes aquest desembre, gràcies a l’intens 
treball de les sòcies que van gestar el pro-
jecte i del finançament col·lectiu des de 
les finances ètiques arrelades al territori. A 
Coop57 Madrid, el préstec concedit a aques-
ta entitat ha estat de 311.677 euros.

Durante el semestre s’ha participat en la III 
Edición de La Cooperadora de Economis-
tas Sin Fronteras. També s’ha participat en 
les Jornadas Construyendo Alternativas, 
organitzades per la CGT Metal Madrid. Final-
ment, Coop57 Madrid ha estat ponent de 
la VI edició del “Curso de Comercio Justo y 
Consumo Sostenible” del Ayuntamiento de 
Madrid. A causa de l’excepcionalitat genera-
da per la pandèmia, tots aquests esdeveni-
ments han estat virtuals.

Durant el segon semestre del 2020, s’han su-
mat a la secció cinc noves sòcies de serveis i 
onze sòcies col·laboradores. En l’activitat cre-
ditícia, s’ha concedit un préstec per valor de 
30.000 euros.

Koop57 ha participat en el programa Haus-
potu, facilitant una línia de crèdit de 250.000 
euros d’impuls a projectes d’ESS a diverses 
comarques d’Euskal Herria despoblades i amb 
manca de serveis. S’ha participat en la xerrada 
“Finançament de l’economia solidària i rein-

versió social” organitzada per REAS Euskadi i 
Alboan ONG, amb experiències de Mèxic, Nica-
ragua i Euskal Herria.

També s’ha col·laborat econòmicament en la 
creació del fons Olatukoop. Vol desenvolupar 
mecanismes propis d’intercooperació, mit-
jançant el mutualisme, la resiliència de l’ESS i 
com a instrument per l’autonomia en coopera-
ció. Per això, Koop57 Euskal Herria possibilita-
rà una línia de crèdit.

 2.957 SÒCIES COL·LABORADORES

 167 SÒCIES COL·LABORADORES

 454 SÒCIES COL·LABORADORES

 159 SÒCIES COL·LABORADORES

 646 SÒCIES DE SERVEIS

 48 SÒCIES DE SERVEIS

 93 SÒCIES DE SERVEIS

 39 SÒCIES DE SERVEIS
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ANDALUCÍA
 4 NOVES ENTITATS

 620.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 620.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del 
Aljarafe | Marinaleda S. Coop. AND | Asociación Ponte, Iniciativas psicosocia-
les | Asociación Acción Politeia

ASOCIACIÓN	TRAPEROS	HUELVA
Entitat dedicada al reciclatge, la reutilització i l’educació ambien-
tal, que promou l’economia circular.

GESTIÓN	Y	DESARROLLO		
DE	ECONOMÍA	SOCIAL

Cooperativa que assessora i acompanya entitats de l’ESS.

COOPERATIVA	DE	JURISTAS
Cooperativa de professionals de l’advocacia, especialitzada en la 
defensa dels drets de les treballadores.

CHUITOS	ESCUELA	INFANTIL
Centre d’educació infantil cooperatiu de Córdoba. El seu objectiu 
social és dotar a l’alumnat d’una educació plena en la primera infància.

ARAGÓN
 1 NOVA ENTITAT SÒCIA

 467.380 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 438.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 9.380 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA

 20.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

RECREANDO	ESTUDIO	CREATIVO
Estudi interdisciplinari, fundat l’any 2015 a Zaragoza, que ofereix 
serveis de disseny, tallers, dinamització i difusió, entre altres.

ALGO	NUEVO, Empresa de Inserción	

  18.000 € + 420.000 € Préstecs d’inversió 

Projecte ubicat a Salamanca orientat a la inserció laboral de persones 
en situacions vulnerables. Un préstec finança l’adquisició d’una furgone-
ta per al repartiment dels serveis de càtering de l’entitat. L’altre préstec 
finança l’adquisició d’una nau industrial, amb instal·lacions i maquinària 
per desenvolupar l’activitat de càtering de l’entitat.

IMPRENTA	PAPELERÍA	GERMINAL

  9.380 € Préstec de tresoreria

Projecte iniciat en 1986 i pioners en el tractament digital i en l’ús de pa-
per reciclat. El préstec servirà per finançar les tensions de tresoreria ge-
nerades per la crisi de la Covid-19.

LA	BEZINDALLA Sociedad Cooperativa

  20.000 € Avançament de subvenció 

Cooperativa constituïda el 2014 dedicada a la intervenció comunitària 
i la participació ciutadana. El préstec avança una subvenció concedida 
per l’Ajuntament de Zaragoza per desenvolupar l’activitat de l’entitat.

ASTURIES
 1 NOVA ENTITAT SÒCIA

 34.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 34.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Finca el Cabillón | Kikiricoop,S.Coop.Ast

IDENTIDAD	PARA	ELLOS	Y	ELLAS
Associació a Xixón, nascuda el 2020, per oferir al jovent extutelat un 
suport integral per garantir els seus drets i la seva plena incorporació social.

CATALUNYA
 19 NOVES ENTITATS SÒCIES  

 7.881.540 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 1.107.200 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 1.048.058 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA

 2.071.282 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 55.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

 871.000 € EN PRÉSTECS D’HABITATGE

 550.000 € EN PRÉSTECS D’ENERGIA

 2.179.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: L’Apòstrof, SCCL | Biciclot, SCCL | Casal dels Infants per 
a l’Acció Social als Barris | La Ciutat Invisible, SCCL | C.I.P.S Can Capablanca 
- Nou Indret, SCCL | Andròmines Eines Assolides E.I. | Celobert, arquitectura, 
enginyeria i urbanisme, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet | Drac Màgic | 
Labcoop, SCCL | LaCol, SCCL | Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans 
Digitals (AMIC) | Nou Patufet, SCCL | Arrels Fundació | Associació Tantàgora 
Serveis Culturals | Spora Sinergies, SCCL | Cierto Estudio, SCCLP | Labaula 
Arquitectes, SCCLP | Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans | Ninkasi, 
SCCL | Fundació Privada Mambré | ILabso, SCCL | Moviment d’Esplai del Vallès 
| Malarrassa, SCCL | Obertament, Associació Catalana per la lluita contra 
l’estigma en salut mental | Terra d’Escudella Produccions Gastronòmiques i 
Culturals, SCCL | Fundació Privada Ared | Eixida del Teler, SCCL

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVES 

36
ENTITATS 

NOUS

131
PRÉSTECS 

Segon semestre 2020 
Noves sòcies de serveis 

i nous préstecs 

 4 NOUS PRÉSTECS

 4 NOUS PRÉSTECS

 2 NOUS PRÉSTECS

 105 NOUS PRÉSTECS
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AIXADA, SCCL

  5.000 € Préstec d’inversió 
Associació que promou el consum agroecològic de productes locals. 
El préstec finança l’adquisició d’una furgoneta per a distribuir les seves 
fruites i verdures.

AMPA	JOAQUIM	RUYRA, ESCOLA DE VIDA

  40.000 € Avançament de subvenció 

Associació de Mares i Pares de l’escola Joaquim Ruyra, de L’Hospitalet de 
Llobregat. El préstec avança una subvenció de municipal per desenvolu-
par el projecte ‘Escola de Vida’.

ASSOCIACIÓ	CARAMELLA

  8.058 € Préstec de tresoreria

Associació que impulsa la creació de la revista de música i cultural po-
pular ‘Caramella’. El préstec finança les tensions de tresoreria generades 
per la crisi de la Covid-19.

	ASSOC.	FRANCESCA	BONNEMAISON

  15.000 € Endossament de factures

El préstec avança l’import de les factures emeses a l’Institut Català de 
la Dona per desenvolupar projectes de defensa dels drets de les dones. 

ASSOCIACIÓ	MIGRACIÓ	I	ECONOMIA		
SOCIAL	I	SOLIDÀRIA	(MIGRESS)

  70.500 € Avançament de subvenció 

Vol promoure la participació de persones migrades en l’economia social 
i solidària. El préstec avança una subvenció de l’Ajuntament de Barcelo-
na per a projectes d’inserció laboral.

ASSOCIACIÓ	TANTAGORA

  20.000 € Préstec de tresoreria

Espai de creació de formes de promoure la literatura a través del treball 
amb altres disciplines artístiques. El préstec finança les tensions de tre-
soreria generades per la crisi de la Covid-19.

ASSOCIACIÓ	TAULA	EIX	PERE	IV
Formada per veïnes, col·lectius i entitats del Poblenou, fa dinamit-
zació comunitària, incidència política i activació d’espais en desús.

CENTRE	DE	LLEURE	TU	TRIES
Associació de Terrassa fundada el 2012 que treballa en el lleure 
educatiu i sociocultural, atenent persones de l’àmbit de la diversitat fun-
cional i la salut mental.

CENTRE	EXCURSIONISTA	DEL	PENEDÈS

  441.000 € Préstec de locals d’entitats 

Entitat creada el 1975 pel foment i pràctica continuada d’activititat física, 
esportiva i cultural. El préstec finança la compra i rehabilitació de dues 
finques per a la nova seu social del projecte. 

CERVESA	ARTESANA	ESTRELLA	NEGRA, SCCL

  110.000 € Préstec d’inversió 
Cooperativa provinent de col·lectius de caire llibertari que elabora cer-
vesa artesana seguint el procés tradicional. El préstec finança les obres 
d’adequació de l’obrador i del nou punt de distribució.

CIEMEN

  50.000 € Préstec de tresoreria

Entitat de la societat civil catalana que treballa per a difondre el coneixe-
ment dels pobles i nacions sense estat. El préstec finança les tensions de 
tresoreria generades per la crisi de la Covid-19.

COLORAC, SCCL

  60.000 € Préstec d’inversió 
Projecte nascut a Badalona a partir d’un procés de reconversió en coo-
perativa de treball. Fabrica mostraris de colors, cartells i expositors i el 
préstec finança la recuperació de l’activitat productiva.

CULTURA	21, SCCL

  127.800 € Préstec d’inversió 
Cooperativa de treball associat ubicada a Manresa dedicada a la gestió 
i dinamització cultural. El préstec finança la compra i traspàs d’un fons 
editorial de publicacions universitàries.

	DBCOOP, SCCL

  50.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa especialitzada en produccions gràfiques, impressió digital i 
offset. El préstec finança les tensions de tresoreria generades per la crisi 
de la Covid-19.

ESPAI	LLAVORS, SCCL

  35.000 € Préstec d’inversió 

Llibreria cooperativa i espai comunitari integrat activament al barri del 
Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat. El préstec finança la posada en 
marxa del projecte.

FEDERACIÓ	D’ENTITATS		
AMIGUES	CAN	CAROL	I	CONSOLAT

L’entitat, ubicada al barri barceloní de Vallcarca, neix per protegir el patri-
moni arquitectònic i promoure la participació veïnal.

FEDERACIÓ	D’ENTITATS	SOCIOCULTURALS		
I	DE	LLEURE	DE	SANT	ANDREU	DE	PALOMAR

  40.000 € Avançament de subvenció 

Organització de segon grau formada per 13 entitats encarregada de la 
gestió comunitària de l’Ateneu L’Harmonia. El préstec avança una sub-
venció de l’Aj. de Barcelona per desenvolupar el projecte. 

FUNDACIÓ	ELS	TRES	TURONS

  170.000 € Préstec d’inversió 

Entitat creada l’any 1985 a Barcelona amb la missió de donar suport a la 
salut mental comunitària. El préstec finança les obres de rehabilitació de 
dos locals per desenvolupar l’activitat de la Fundació.

FUNDACIÓ	PRIVADA	FORMACIÓ	I	TREBALL

  200.000 € Préstec de locals d’entitats 

Fundació creada l’any 1992 per formar i inserir laboralment persones en 
risc d’exclusió social. El préstec finança la rehabilitació de les instal·laci-
ons comunes de la seu central de l’entitat.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

9.868.899 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS
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FUNDACIÓ	PRIVADA	IDEA	

  250.000 € Préstec de tresoreria

Fundació dedicada a la promoció i defensa dels drets dels infants. El prés-
tec finança les tensions de tresoreria generades per la crisi de la Covid-19.

FUNDACIÓ	ORFEÓ	GRACIENC

  125.000 € Préstec d’inversió 

Entitat fundada el 1904 que impulsa i promou tota iniciativa cultural, es-
pecialment la música. El préstec finança la rehabilitació de la seu.

FUNDACIÓ	PRIVADA	INTEGRA	PIRINEUS

  110.368 € Avançament de subvenció 

Entitat arrelada a l’Alt Urgell que contribueix a la inserció sociolaboral a 
través de projectes de gestió forestal. La subvenció ajuda al desenvolu-
pament de l’activitat de l’entitat.

FUNDACIÓ	VIDABONA

  100.000 € Préstec d’inversió 

Fundació impulsada per col·laborar en la implantació d’El Camí, una ruta 
de senderisme cultural. El préstec finança les obres de rehabilitació del 
Centre Mas El Negre, ubicat al municipi d’Ogassa, al Ripollès.

GERARD	BATALLA	I	TÀSIES
Autònom dedicat a la pagesia ecològica, transformació i distribució de la 
producció, que forma part del projecte de conservació de varietats anti-
gues “Cultures Trobades”.

GESTIÓ	DE	PUBLICACIONS	LOCALS, SCCL

  50.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa dedicada a la venda de publicitat pel finançament de publi-
cacions periòdiques d’entitats, ajuntaments, etc. El préstec finança les 
tensions de tresoreria generades per la crisi de la Covid-19.

NOVA

NOVA

ARRELS FUNDACIÓ
92.000 € Generalitat de Catalunya Atenció a persones en situació de sense-llarisme

88.000 € Generalitat de Catalunya Atenció a persones en situació de sense-llarisme
ASSOCIACIÓ ADEFFA 29.000 € Generalitat de Catalunya Defensa medi ambient i espais naturals protegits  

ASSOCIACIÓ ASPASIM 146.300 € Generalitat de Catalunya Serveis de Teràpia Ocupacional i Llars Residencials
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ 

FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS 38.280 € Ajuntament de Barcelona Foment dels drets sexuals i reproductius
ASSOCIACIÓ DE SERVEIS 

JUVENILS LA MINA 8.500 € Generalitat de Catalunya Participació comunitària

ASSOCIACIÓ GENERA

25.000 € Generalitat de Catalunya Prevenció infecció virus VIH
21.590 € Ministerio de Igualdad Defensa drets de les dones
48.900 € Ajuntament de Barcelona Defensa drets socials i laborals de treballadores sexuals

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 16.000 € Ajuntament de Barcelona Defensa drets humans
ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI 20.000 € Generalitat de Catalunya Enfortiment i reconeixement del poble gitano

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT
100.000 € Generalitat de Catalunya Projectes de foment de la salut mental
100.000 € Generalitat de Catalunya Projectes de foment de la salut mental

ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS 54.000 € Generalitat de Catalunya Projectes de conservació de l’entorn natural
ASSOCIACIÓ SELVANS 18.900 € Generalitat de Catalunya Projectes de conservació de la biodiversitat

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL
14.500 € Diputació de Girona Projectes orientats a la inclusió Social
7.850 € Diputació de Girona Projectes orientats a la inserció sociolaboral

ASSOCIACIÓ SODEPAU 35.000 € Ajuntament Barcelona Foment cultura i arts audiovisuals  
ASSOCIACIÓ SUBMÓN 17.750 € Generalitat de Catalunya Conservació dels ecosistemes marins

ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 18.300 €  Generalitat de Catalunya Productes de proximitat i consum responsable
ASSOCIACIÓ UPEC 10.000 € Diputació de Barcelona Formació i ensenyament

ATENEU POPULAR ZONA FRANCA 20.000 €  Ajuntament de Barcelona Desenvolupament comunitari
BICICLOT, SCCL 40.500 € Generalitat de Catalunya Foment de la mobilitat sostenible
CASAL LAMBDA 8.000 € Generalitat de Catalunya Defensa drets persones LGBTI

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 35.000 € Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya Foment de les arts gitanes i el cant flamenc

COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 34.650 € Generalitat de Catalunya Prevenció VIH
ESGUARD, SCCL 43.200 € Ajuntament de Barcelona Celebració de diferents casals d’estiu

FAGIC 100.000 € Generalitat de Catalunya Promoció de la cultura gitana
FEDERACIÓ SALUT MENTAL 

DE CATALUNYA 100.000 € Diputació de Lleida Projectes de foment de la salut mental

FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA 29.111 € Ajuntament de Barcelona Projecte amb un model de gestió cívica i comunitària
FORESTERRA, SCCL, empresa d’inserció 24.841 € Generalitat de Catalunya Projectes d’inclusió social

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS 16.065 € Generalitat de Catalunya Projecte ‘Escola de Naturalistes’
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 80.000 € Generalitat de Catalunya Promoció escolar alumnat poble gitano  
FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA 33.176 € Generalitat de Catalunya Projectes de desenvolupament rural

IMPULSEM, SCCL 
15.000 € Generalitat de Catalunya Projectes d’emprenedoria social
20.000 € Generalitat de Catalunya Projectes d’inserció social

INSERCOOP, SCCL 85.000 € Generalitat de Catalunya Foment de la inserció sociolaboral
L’OLIVERA, SCCL 25.000 € Associació COCEDER Projecte ‘Luz de Todos’ de cooperació a Guatemala

LA SARGANTANA DALT DE LA VILA SCCL 97.000 € Generalitat de Catalunya Foment de l’economia social i del cooperativisme
TERRITORI DE MASIES, SCCL 24.000 € Generalitat de Catalunya Productes de proximitat i consum responsable

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 70.000 € Ajuntament de Barcelona Promoció de l’Economia Social i Solidària

 2.071.282 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS A CATALUNYA
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INCOOP, SCCL

  200.000 Préstec de tresoreria

Cooperativa de treball i de consum que desenvolupa projectes i serveis 
educatius, culturals i socials. Els préstecs financen les tensions de treso-
reria generades per la crisi de la Covid-19.

INSERCOOP, SCCL	

  65.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa que ofereix un servei de suport educatiu i de qualitat per 
a la inserció sociolaboral. El préstec finança les tensions de tresoreria 
generades per la crisi de la Covid-19.

INSTITUT	DIVERSITAS
Promou la diversitat i ofereix eines per a la seva gestió en diversos 
àmbits socials.

LA	FEIXA, SCCL

  46.000 € Préstec d’inversió 

Cooperativa de consum sense ànim de lucre, amb un model autogestio-
nat i participatiu. El préstec finança la posada en marxa del projecte de 
supermercat cooperatiu i obertura del local ubicat a Mataró.

LA	PROVIDÈNCIA	TAVERNA
Un espai de trobada al barri antic de Valls, que ofereix vins, escu-
mosos, cerveses artesanes, caves, licors i formatges de producció local 
i sostenible.

L’EIXIDA	DEL	TELER, SCCL
Cooperativa de treball de Sabadell, fa serveis d’acompanyament i 
assessorament a cooperatives en formació o ja consolidades.

LLAR	JOVE	MARINA	DEL	PRAT		
VERMELL	–	LA	CHALMETA

Cooperativa d’habitatge per a 32 unitats de convivència en un solar mu-
nicipal en cessió d’ús a Barcelona.

LLEURE	QUALIA, SCCL

  85.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa de treball especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. 
El préstec finança les tensions de tresoreria generades per la crisi de la 
Covid-19.

L’OLIVERA,	SCCL

  20.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa que elabora vins i olis incorporant persones amb dificultats 
d’inserció sociolaboral. El préstec finança les tensions de tresoreria ge-
nerades per la crisi de la Covid-19.

ORATGE	ASSOCIACIÓ

  40.000 € Endossament de factures

El préstec avança l’import de les factures emeses a l’Associació ASPAS-
SIM per desenvolupar projectes d’atenció a col·lectius vulnerables amb 
discapacitat intel·lectual.

PASSAR	VIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

  68.000 € Préstec d’inversió 

Empresa que promou la inserció laboral en el mercat de treball ordinari 
a persones amb dificultats. El préstec finança les obres de rehabilitació i 
adequació d’un local per desenvolupar l’activitat.

	POC	A	COOP, SCCL

  195.000 € Préstec d’habitatge 

Cooperativa de consumidores i usuàries que cerquen una forma d’accés 
a l’habitatge que passa per la resolució col·lectiva. El préstec finança l’ad-
quisició i rehabilitació d’una finca per portar a terme el projecte.

PRODUCCIÓ	DE	DERIVATS	DEL	CACAU
Cooperativa que elabora xocolata artesanal de cacau sostenible 
en un obrador propi ubicat a Mallorca.

PRODUCCIÓ	D’ENERGIA	MARESME	128, SCCL

  550.000 € Préstec d’energia 

L’entitat ha estat impulsada per la Comunitat de Propietaris Maresme 
128 de Barcelona i té per objecte actuar com a comunitat energètica lo-
cal. El préstec finança la rehabilitació energètica de l’edifici.

REBOST	MOLSA, SCCL

  129.000 € Préstec d’inversió

Cooperativa de botigues de barri d’aliments agroecològics i productes 
sostenibles. El préstec servirà per finançar l’arrencada d’una botiga 
online i l’adequació del nou magatzem. 

SAPIENS, SCCL

  250.000 € Préstec de tresoreria

Editora de les revistes en català amb major difusió al nostre territori en 
tres àrees diferents: cultura, oci i turisme. El préstec finança les tensions 
de tresoreria generades per la crisi de la Covid-19.	

SÒL	BEN	MOLL

  25.000 € Préstec d’inversió 

Projecte d’agricultura ecològica i permacultura al Maresme. El préstec 
finança la posada en marxa del projecte i el traspàs de l’antiga explotació 
agrària.

SOSTRE	CÍVIC, SCCL

  35.000 € Préstec de locals d’entitats 

Té per objectiu promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge. El 
préstec dota de liquiditat per a situacions urgents i temporals de les seves 
usuàries d’habitatges socials.

SUPERCOOP	MANRESA

  106.400 € Préstec d’inversió 

Supermercat cooperatiu a Manresa que dóna suport a la producció sos-
tenible i local. El préstec serveix per finançar la posada en marxa del pro-
jecte i les obres d’adequació del local de l’entitat.

VIURE	JUNTES, SCCL
Projecte de cohabitatge que vol comprar i rehabilitar una masia rural a La 
Llacuna, posant especial atenció a la sostenibilitat i l’impacte ambiental.

XARXA	DE	L’OBSERVATORI	DEL		
DEUTE	EN	LA	GLOBALITZACIÓ

Impulsada per la Xarxa per l’Abolició del Deute Extern, neix l’any 2000 per 
fer sensibilització i incidència per promoure la justícia social.

EUSKAL HERRIA
 5 NOVES ENTITATS SÒCIES

 30.000 € TOTAL DE PRÉSTECS CONCEDITS

 30.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Aztiker Koop. Elk. Txikia

AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA 
Cooperativa que des del 2007 ofereix assessorament per a la parti-
cipació comunitària, serveis de mediació i resolució de conflictes.

BIDEAN	AGIÑARRON	HERRI	ELKARTERAKO
Associació juvenil que fomenta el treball comunitari, actes culturals i di-
namització del barri d’Aginaga a Usurbil.

GARAU, KOOP. ELK. TXIKIA
Produeix begudes vegetals a base de matèries primes ecològiques i lo-
cals, a Bergara, a la vall del Deba.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA
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NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

 1 NOU PRÉSTEC
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SUDERGINTZA, KOOP. ELK. TXIKIA
Cooperativa feminista que promou l’acció social per la construcció de 
pau, convivència i memòria, des d’una perspectiva integral de gènere.

SALHAKETA	NAFARROA
Associació anticarcerària i antipunitivista de suport a persones 
preses i a les seves famílies, constituïda a Navarra el 1988.

GALIZA
 4 NOVES ENTITATS SÒCIES

 145.200 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 99.100 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 36.100 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 10.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: SOS Racismo Galicia

AS	VACAS	CORREDOIRAS, S. COOP. GAL.
Cooperativa de treball que desenvolupa un projecte de transfor-
mació i comercialització de llet ecològica i productes derivats.

AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA
Cooperativa que ofereix serveis de lleure i educació per a la infàn-
cia i la joventut.

ARRAIANAS

  16.100 € Avançament de subvenció 

Associació que treballa per la justícia social i els drets humans, amb es-
pecial atenció a col·lectius migrants i a dones. El préstec avança l’import 
d’una subvenció de la Xunta de Galicia per projectes de lluita antiracista.

ASOCIACIÓN	PARA	O	COIDADO	DA		
TERRA	CARABEL	DAS	CABRAS

Granja ubicada a Corme, que vol garantir la sostenibilitat social i del terri-
tori, preservant la vida comunitària i les pràctiques tradicionals.

TRES	FUCIÑOS, S. COOP. GALEGA

  24.100 € Préstec d’inversió 

Cooperativa de petits productors de porc autòcton. Agrupa productores 
de tot el territori gallec. El préstec finança la compra d’un vehicle iso-
tèrmic.

LENTO, S. COOP. GALEGA

  75.000 € Préstec d’inversió

Cooperativa de treball que fa producció de pa i rebosteria artesanal eco-
lògica. El préstec finança les obres d’un obrador artesanal, compra de 
maquinària i inici de l’activitat.

SOS	RACISMO	GALICIA

  20.000 € Avançament de subvenció 

El préstec avança l’import de la subvenció atorgada per la Xunta de Gali-
cia per projectes de lluita antiracista.

PAÍS VALENCIÀ
 1 NOVA ENTITAT SÒCIA

 14.963 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 14.963 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

CASTELLÓ	PER	LA	LLENGUA

  14.963 € Avançament de subvenció 

La plataforma neix de la voluntat de treballar per la normalització del 
valencià i per viure plenament la llengua. El préstec avança l’import de la 
subvenció concedida per la Generalitat Valenciana.

MADRID
 1 NOVA ENTITAT SÒCIA

 675.814 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 311.667 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 30.916 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA

 24.750 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 223.481 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

 85.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Espanica S. Coop. Madrid | Abierto Hasta el Amanecer 
S. Coop. Madrid | Freepress, S. Coop. Madrid

SUPERCOOP, SOC. COOP. MAD.
Supermercat cooperatiu al barri madrileny de Lavapiés, que vol 
teixir una xarxa veïnal implicada en el consum responsable i sostenible.

SUPERMERCADO	LA	OSA, S.COOP.MAD.

  80.000 € + 231.677 € Préstecs d’inversió

Primer supermercat cooperatiu, participatiu i sense ànim de lucre de 
Madrid, basat en els valors de la qualitat, producció ètica, preu just i co-
munitat. Els dos préstecs financen les obres i altres inversions d’inici del 
projecte.

DINAMIA	S.COOP.MAD

  30.916 € Préstec de tresoreria

  23.481 € Endossament de factures

Cooperativa dedicada a la consultoria social que treballa des d’una mi-
rada solidària i transformadora. El primer préstec reordena l’estructura 
financera; el segon, avança factures emeses a l’Ajuntament de Madrid.

EL	CURRO	DT S.COOP.MAD

  24.750 € Avançament de subvenció 

Companyia de dansa i teatre present des de fa anys a les sales alterna-
tives madrilenyes. El préstec avança l’import d’una subvenció atorgada 
per la Comunidad de Madrid.

ASOCIACIÓN	TRABE

  24.750 € Avançament de subvenció 

Treballa per contribuir al canvi social i l’apoderament personal i col·lectiu 
des d’una perspectiva de gènere. El préstec avança les factures emeses a 
l’Aj. de Madrid per projectes de defensa dels drets de les dones.
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 5 NOUS PRÉSTECS
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fons propis 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124

Fons de garantia de préstecs 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628

 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587

TOTAL  24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339

Saldo de les
aportacions 

Aportacions voluntàries sòcies
de serveis i col·laboradores
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126
Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000

Pòlisses de crèdit i préstecs de tresoreria  402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915
Avançaments de finançament  4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940

Préstecs de capitalització 0 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664
Préstecs d’energia 0 0 0 0 0 0 1.018.262

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 0 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907
SALDO VIU PRÉSTECS 11.574.576 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095

Préstecs 
concedits

Dades a 31 de desembre del 2020



La previsió pel 2020 era que seria l’any de 
rellançament de la Fundació Coop57, on ima-
ginar quins camins es volien recórrer i quines 
iniciatives es volien reprendre o reenfortir. Ara 
bé, com per tothom, l’esclat de la pandèmia 
va suposar un viratge de 180º respecte a les 
previsions. Es van superar totalment.

Amb la crisi socioeconòmica i sanitària, 
calien instruments ràpids que poguessin 
posar-se al servei dels moviments socials i 
de l’economia social i solidària per omplir 
els buits que l’emergència havia deixat en 
evidència. En aquest sentit, algunes de les 
iniciatives on ha participat la fundació han 
volgut posar fre a l’impacte de la pandèmia 
i d’altres han volgut reforçar les maneres de 
fer pròpies de l’ESS, que ja tenen un llarg 
recorregut.

A inicis d’any, hi havia diverses campanyes 
previstes per arrencar de nou la feina de la 
fundació. Com la de Gazpacho Gitano, que 
s’havia estat cuinant a foc lent d’abans de 
la implosió de la pandèmia, però que es va 
haver de repensar tenint present el context. 
La campanya impulsada per l’Asociación Cul-
tural Gitana Vencedores, Coop57 Andalucía 
i la fundació, va recollir 37.826 euros amb 
425 donacions. Des del passat novembre, la 
cuina industrial comunitària ja està en funci-
onament, oferint àpats per a 70 llars.

Però el gruix de la feina desenvolupada 
per la fundació el 2020 ha estat de res-
posta directa a la crisi socioeconòmica i 
sanitària, intercooperant amb agents del 
cooperativisme i col·lectius de base. S’ha 
fet pinya amb una trentena d’entitats i xarxes 
de l’ESS catalana, basca i andalusa, conti-
nuant aliances històriques –amb Òmnium 
Cultural, ECAS i Som Energia, per exemple–  
i construint-ne de noves.

S’han fet diverses campanyes en intercoo-
peració, amb un total de 4.318 aportacions 
rebudes: la de Bizihotsa (68.168,02 euros), 
el Fons Cooperatiu ESS (95.096,26 euros) i 
del Projecte Lliures (282.401,09 euros). Al 
quart trimestre, en el marc d’una campanya 
per augmentar la base social de la Fundació 
Coop57, s’han recollit 40.858,97 euros 
provinents de 184 donacions, que han 
contribuït a enfortir l’organització interna i 
el desplegament de la Fundació.

Amb tot el volum d’aportacions gestionades, 
s’ha donat suport a 94 iniciatives, de les 
quals, 74 han estat per donar resposta 
directa a l’emergència sociosanitària. Hi 
ha hagut iniciatives de l’àmbit de l’ali-
mentació comunitària i de l’habitatge (39 
projectes); cures comunitàries (12 iniciati-
ves); la producció de material de protecció 
contra la Covid-19 (9); la inclusió de nous 
protagonismes a l’ESS (5); l’alfabetització 
popular (3); el dret a l’habitatge (3); l’accés a 
la informació comunitària (2); i de la cultura 
autogestionada (1). S’ha aportat recursos per 
donar suport a la solidesa financera de dotze 
projectes. A més, s’han donat recursos per 
a vuit iniciatives en el marc del Germinador 
Social, el concurs que vol promoure la transi-
ció energètica.

Pel 2021, cal consolidar una base estable 
de donacions periòdiques per la Fundació 
Cop57, això facilitaria les condicions de so-
lidesa necessàries per continuar generant 
aliances, per continuar obrint portes al 
servei dels projectes col·lectius i per donar 
suport a projectes transformadors de base 
que ja estan generant transformació social.

Per tot això, caldrà la implicació de tot-
hom per enfortir la nostra fundació: la de 
totes les persones i entitats que confor-
mem Coop57.

La Fundació Coop57, 
una eina al servei dels moviments socials
Durant el 2020, la Fundació Coop57 ha gestionat un volum global d’aportacions de 
524.251,33 euros recollits en diverses campanyes, de les quals moltes han estat 
braç a braç amb el teixit cooperativista i els moviments socials. La fundació ha estat 
una eina al servei de les necessitats i de les iniciatives de l’ESS, construint des de la 
intercooperació i la solidaritat.

184
DONANTS

40.858,97 € 

Campanya
per augmentar
la base  social
de la Fundació
Base social COOP57

425
DONANTS

37.726,99 € 

Gazpacho
Gitano
Associació 

Cultural Gitana 

Vencedores i COOP57 Andalucía

3.111
DONANTS

282.401,09 € 

Projecte
Lliures
amb ECAS i Òmniun

406
DONANTS

95.096,26 € 

Fons 
Cooperatiu
amb 19 Entitats i xarxes 

de l’ESS Catalana

801
DONANTS

68.168,02 € 

Caixa de 
resistència
Bizihotsa
amb 19 co�  ectius feministes, 
antiracistes i xarxes cooperatives 
d’Euskal Herria

serveis financers
ètics i solidaris

“Estem obligats a no perdre mai 
l’esperança”. 
[ Arcadi Oliveres ]


