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2020. REPTES I 
EXCEPCIONALITAT

Coop57 sempre s’ha definit com una eina al servei de les seves sòcies. Un

instrument per la transformació social i la construcció d’una economia pensada per

a les persones, les comunitats i els territoris. 

L'any 2020 s'esperava amb reptes diversos per la cooperativa. Estava previst celebrar

el vint-i-cinquè aniversari de Coop57 i fer la III Trobada de sòcies, reprenent el camí

de la darrera, celebrada a Zaragoza l'any 2015.

La implosió d'una crisi sanitària i socioeconòmica arran de la pandèmia de la Covid-

19 van alterar els plans, dins i fora de Coop57. En aquests moments, ha estat més

important que mai recordar què som i per a què existim. 

ADAPTAR-NOS AL
SOBREVINGUT

Coop57 treballa des de la proximitat i la presència al territori, amb un tracte proper que
posa en valor el caliu d'una relació de confiança mútua. Quan irromp la pandèmia,
aquesta presencialitat queda estroncada. 

És un moment d'adaptació al sobrevingut, de posar en marxa mecanismes nous de
treball tant per l'equip tècnic de la cooperativa, com a les comissions i òrgans polítics
que composen Coop57. Fer possible el teletreball malgrat els impediments tècnics i
organitzatius ha estat una de les tasques principals en la reacció a la pandèmia. 

Aquesta memòria resum l'activitat de l'any, amb algunes de les dades i activitats més
destacades.



DONAR RESPOSTA

Durant tot l'any 2020 Coop57 ha treballat intensament per respondre a les
necessitats de les sòcies col·laboradores i de serveis, i també del conjunt d’entitats
de l’economia social i solidària que han necessitat suport. En temps rècord s'ha
adaptat els  processos  polítics,  socials,  econòmics i tècnics a la nova realitat, sense  

minvar  els  estàndards democràtics, ètics i de rigor financer. 

S'han activat tots els mecanismes de solidaritat i d'autogestió cooperativa. S'ha
treballat des de la intercooperació, el suport mutu i l'horitzontalitat. S'han reforçat
aliances i s'han establert nous espais de treball comunitari. S’han treballat nous
acords amb diverses entitats per mancomunar el risc i posar en marxa nous
instruments financers. 

En dos mesos, es van refinançar un centenar de préstecs per valor de més de 4,5
milions d’euros, ajornant el retorn de les quotes fins que es pogués revertir la
situació. Igualment, el funcionament ordinari ha continuat: tant les altes de sòcies
col·laboradores i les aportacions de capital, com l’avaluació i aprovació de noves
sòcies de serveis i dels nous préstecs. Des de la consciència i la responsabilitat
del moment, s’ha fet tot el possible per donar resposta. 

DONAR RESPOSTA
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En dos mesos, es van
refinançar un centenar
de préstecs per valor de
més de 4,5 milions
d’euros

https://coop57.coop/ca/noticia/editorial-butllet%C3%AD-39-donar-resposta


BASE SOCIAL

Durant l'any 2020, Coop57 ha tingut un augment substancial de sòcies. Tant pel que fa a les
persones particulars com a les organitzacions de l'Economia Social i Solidària, moltes han
decidit posar en pràctica el seu compromís amb les finances ètiques. 

S'han sumat a la cooperativa 404 sòcies col·laboradores i 79 sòcies de serveis noves
enguany. Mai s'havien aconseguit tantes altes en un any. A més, s'ha sobrepassat un rècord.

Més de 1.000 sòcies de serveis ja formen part de Coop57!

A finals del 2020, la cooperativa està conformada per 5.689 sòcies, de les quals 4.688
són col·laboradores i 1.001 són de serveis.

1.001 
sòcies 

de serveis

4.688
sòcies 

col·laboradores

5.689 
sòcies 
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1.000 
sòcies 

de serveis

5.688 
sòcies 

de Coop57

Altres
5.5%

Empreses d'inserció
2.3%

Cooperatives
46.2%

Fundacions
6.3%

Associacions
37.9%

SÒCIES

SECTORS D'ACTIVITAT DE LES SÒCIES DE SERVEIS

0 100 200 300

Habitatge, construcció, arquitectura i urbanisme 
Alimentació, agricultura, ramaderia i comerç just 

Cultura i arts 
Educació i formació 

Comunicació, disseny, publicacions i noves tecnologies 
Serveis a empreses i particulars 

Atenció a les persones i a col·lectius específics 
Restauració, oci i turisme 

Assegurances i finançament 
Assessorament i consultoria 

Logística i mobilitat 
Espais socials i de representació 

Medi ambient, sostenibilitat i transició energètica 
Indústria, tèxtil i manufactura 

TIPOLOGIES DE SÒCIES DE SERVEIS
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*Projectes autònoms
0,8%

*

https://coop57.coop/ca/noticia/25-anys-i-1001-entitats
https://coop57.coop/ca/noticia/25-anys-i-1001-entitats
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ACORDS
D'INTERCOOPERACIÓ

Per sostenir de manera compartida i mancomunada els riscos assumits en l'activitat
creditícia, Coop57 ha signat o ampliat diversos convenis i acords amb entitats i
institucions durant l'any 2020. 

Fons de finançament municipal
Són un mecanisme desenvolupat amb l'objectiu que les administracions públiques
locals comparteixin fons de garanties mancomunats. En els darrers anys, s'han signat
dos convenis de col·laboració: Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Mataró.

Societats de Garantia Recíproca
Les Societats de Garantia Recíproca (SGR) tenen per objectiu la prestació d'avals per
facilitar l'accés a finançament a les entitats. En aquest cas, destinat a organitzacions de
l'Economia Social i Solidària. Actualment, Coop57 té operacions signades amb Elkargi,
Avalis i AvalMadrid.

FEBEA i Instrument de Garantia EaSI
Enguany s'han activat les aliances europees. La cooperativa s'ha fet sòcia de FEBEA,

federació europea de finances ètiques i alternatives, conformada per entitats de quinze
països. Alhora, s'ha engegat la participació en el programa de garantia EaSI, promogut

pel Fons Europeu d'Inversions, que garanteix part dels préstecs concedits per Coop57.

Altres acords i garanties
D'una banda, Coop57 i la Fundació Seira han tancat acords per donar suport al

finançament del cooperativisme a Catalunya, amb línies específiques de préstecs
aportades per la cooperativa i un fons de garanties a càrrec de la fundació. D'altra
banda, s'ha aprovat una proposta d'acord amb la xarxa basca Olatukoop per constituir

línies de finançament que comptin amb mecanismes de garanties col·lectives.

Compartir el risc per augmentar la resposta
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PRÉSTECS

L'activitat ordinària de Coop57 s'ha hagut d'adaptar a la situació excepcional de la crisi
sociosanitària i econòmica actual. En aquest sentit, les necessitats de finançament de les
sòcies de serveis de la cooperativa han requerit flexibilitat, rapidesa i imaginació per
donar-hi resposta.

Les tensions financeres i de liquiditat ocasionades per la crisi de la Covid-19 han generat noves
necessitats. S’ha desenvolupat una nova tipologia de préstec per afrontar-les: el préstec de
tresoreria, que permet establir carències i terminis prou amplis de retorn perquè les entitats
assumissin l’endeutament financer i alhora seguissin desenvolupant la seva tasca.

Igualment, Coop57 sempre ha treballat per a ser una eina forta i solvent. Afortunadament, hi
havia una feina llarga d'assegurar la solidesa financera del projecte i de construir estratègies
 per tal de compartir riscos amb altres entitats i institucions, que també treballen per
l’enfortiment de l’economia social i solidària. A més, no des d'una mirada a curt termini, sinó
projectant pel futur quins reptes poden arribar en el context social i econòmic Per tant, preveure
quines afectacions poden tenir per a les sòcies de serveis.

Amb tot plegat, el 2020 s’han concedit 271 nous préstecs, per un valor total de 17.568.907
euros.



1.000 
sòcies 

de serveis

SÒCIES

SECTORS D'ACTIVITAT 

Préstecs de tresoreria i pòlisses de crèdit
41.8%

Préstecs d'inversió i capitalització
22.3%

Avançament de subvencions i factures
21.3%

Préstecs d'habitatge i adquisició de locals
8.8%

Préstecs d'energia
5.8%

TIPOLOGIES DE PRÉSTECS
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PRÉSTECS



Les assemblees de Coop57 són els espais decisoris més importants de la cooperativa. És el
moment en què el conjunt de les sòcies, persones i entitats, es reuneixen per avaluar,
rendir comptes, presentar plans de treball i votar les propostes. 

Al febrer del 2020 es van poder celebrar de forma presencial. En canvi, les assemblees de
principis d'estiu van requerir posar en marxa, des de zero, una estratègia per fer-les
virtualment. Fruit d'aquesta feina es va implementar la plataforma 'Participa Coop7'.

Aquesta plataforma ha estat l'espai d'emmagatzematge de la documentació i vídeos
preparatoris, de retransmissió en directe amb les persones que van conduir les

assemblees i també, per suposat, d'establir un sistema segur de votació.
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ASSEMBLEES

https://coop57.coop/ca/noticia/%E2%80%98participa-coop57%E2%80%99-una-nova-eina-al-servei-de-la-participaci%C3%B3-i-la-democr%C3%A0cia
https://coop57.coop/ca/noticia/%E2%80%98participa-coop57%E2%80%99-una-nova-eina-al-servei-de-la-participaci%C3%B3-i-la-democr%C3%A0cia


La plataforma 'Participa Coop57' està construïda amb software lliure i codi

obert. Proporciona eines digitals per processos participatius i de

democràcia directa. 

S'ha dissenyat amb una mirada a llarg termini. Tot i que l’objectiu per

2020 ha estat desenvolupar una eina per a les assemblees generals

ordinàries, s'han detectat dues potencialitats de cara al futur:

- Espai permanent de participació per la base social: pot esdevenir un

instrument de participació estable i permanent

- Assemblees de doble seu: quan sigui possible celebrar les

assemblees presencials, es pot facilitar l'assistència si també s’habilita

la participació virtual. Alhora, permetria fer més descentralitzada

l’assemblea i l’ampliaria sense restriccions de territoris
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 PARTICIPA COOP57

https://participa.coop57.coop/
https://participa.coop57.coop/
https://participa.coop57.coop/
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La conclusió més important que podem extreure dels comptes anuals de l’exercici és que, tot i

l’excepcionalitat del 2020, tant els ingressos com les despeses s’han mantingut en unes
magnituds semblants a les previstes a principis de l'any i s’han pogut mantenir els
excedents previstos.

Això significa que Coop57 ha pogut adaptar-se i mantenir la seva activitat i donar resposta  les

persones i entitats sòcies tot i un context canviant i incert.

COMPTES 2020
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COMPTES 2020

A mitjans de l’any es va fer una revisió del pressupost per poder adaptar les partides a les noves
necessitats sorgides de la situació pandèmica, el teletreball i les necessitats canviants de les

sòcies. Pel que fa al balanç s’ha pogut donar continuïtat als darrers anys: es manté
equilibrat i solvent per seguir afrontant els reptes de futur.
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L'ANIVERSARI
PENDENT
Un quart de segle de Coop57

“L'any 2020, Coop57 complia 25 anys al
servei de la transformació social.

L'aniversari, com tantes altres coses, ha
quedat paralitzat per la pandèmia”

Mirant enrere per continuar endavant, avui prenen encara més sentit, força i arrelament tot el

que ha construït Coop57 col·lectivament, des de marges i tangents, les darreres dècades. 

Que enguany Coop57 compleixi 25 anys també mereix una reflexió i un agraïment a totes

vosaltres. No s'han pogut celebrar com estava previst, però sí com Coop57 sap: donant respostes

sòlides, duradores i solidàries. Sí, les xarxes construïdes ahir, abans dels després, serveixen
com mai per a l’avui. I per al demà. Per això serveixen les xarxes, al capdavall. Per no caure
mai. Val la pena dir-ho: no parlem de construir alternatives. Hi són fa temps. Parlem d’estendre-

les, eixamplar-les, reforçar-les, ampliar-les. Fa temps que les fem possible davant el seu món
impossible. 

La capacitat, anticipada i precursora i gairebé a les palpentes, dels darrers vint-i-cinc anys 

 d’economia social i solidària als nostres territoris han conreat llavors que van arrelant endins i

que, per sort, avui ens deixen menys indefenses i que han servit per donar respostes urgents avui

en clau de demà. Ens volien soles i ens van retrobar sempre juntes. En aquesta crisi, també. 

Tampoc ens inventàvem res de nou. Més que una ‘nova normalitat’ urgeix el retorn a l’antiga

solidaritat, la vella decència i el més anyenc sentit comú, comunitari i cooperatiu. Al capdavall, el

que sempre ens ha permès conviure en comú. Sortir d’aquesta, sí, no serà fàcil, però

incomparablement més difícil serà no fer-ho.

No oblidem que queda pendent la celebració del 25è aniversari de Coop57. El que tindrà valor

serà tornar-nos a trobar per celebrar la vida. Per celebrar que ens podrem tornar a saludar i a

abraçar. Per celebrar que els projectes col·lectius són la clau que obre les portes més
difícils. 

https://coop57.coop/ca/noticia/1995-2020-25-anys-teixint-xarxa
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U S U À R I E S

80.694 usuàries noves
80.281 usuàries

V I S I T E S

273.677 pàgines visualitzades
2,60 pàgines/sessió

2.900
seguidores

20.666
seguidores

2.000
seguidores

E S T A D Í S T I Q U E S  D E L  W E B  
( e n  m i l e r s )

14.562
seguidores

@lacoop57 @coop_57 @lacoop57 @Coop57Catalunya
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https://www.facebook.com/lacoop57
https://twitter.com/coop_57
https://www.instagram.com/lacoop57/
https://coop57.coop/
https://twitter.com/Coop57Catalunya

