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Salutació

2017: Un any de rècord
Benvolguts, benvolgudes,
A continuació us presentem la Memòria Social i Econòmica de Coop57 de
l’any 2017 on podreu trobar les dades més rellevants a nivell social i econòmic.
Durant l’any, la base social ha augmentat amb 75 noves entitats sòcies de
serveis i 392 noves persones sòcies col·laboradores més.
En la part econòmica, s’han concedit 270 préstecs nous per un valor de més de
13 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment de pràcticament un
50% respecte l’any anterior. Totes les tipologies de préstecs augmenten, entre
els quals destaquen els cinc milions i mig en finançament de préstecs
d’inversió, habitatge i adquisició de locals.
Però, tot i aquestes xifres de rècord, no ens conformem. Sabem de la dificultat
de consolidar aquest nou llindar d’activitat però des de Coop57 i des de totes
les altres xarxes, estructures i entitats de l’economia social i solidària s’ha de
treballar per anar eixamplant la capacitat d’embastar un model econòmic i
social que posi al centre les persones, l’entorn i el territori. Una societat i una
economia que cada cop estigui més desvinculada de la lògica capitalista de la
maximització de beneficis i que construeixi i plantegi nous escenaris on es
puguin satisfer les necessitats del conjunt de la població de manera sostenible
i equitativa.
I per poder respondre a aquests reptes de futur, i tenir la força suficient, hem
de ser capaces de convèncer a més persones i entitats que es sumin al projecte
de Coop57. Més i més persones i entitats que es sumin i vinculin a Coop57 i
que, conjuntament, de manera participativa, col·lectiva, democràtica i
autogestionada anem decidint com anem estructurant la Coop57 del futur.
Com reflectíem en el primer butlletí del 2017, en paraules de Montserrat Roig:
“ Crec en l’esperança perquè és ella la que construeix el futur”.
Esperem que gaudiu de la memòria i que juntes seguim fent créixer Coop57!
Anna López,
Presidenta de Coop57
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Què és Coop57?
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té
com a objectiu essencial, contribuir a la transformació social en
positiu de la nostra economia i de la nostra societat.
La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia
social, solidària, feminista i transformadora a través de la
intermediació financera.
Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària
formada per persones i entitats de l'economia social i solidària.
L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen
i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.
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Dades Socials
Durant el 2017...

75

noves entitats
sòcies

Quantes som?
[31.12.2017]

Coop57 Andalucía

74

sòcies
de serveis

260

799
Coop57 Aragón

sòcies
de serveis

sòcies
col·laboradores

55 sòcies
de serveis

Coop57 Catalunya

452

sòcies
col·laboradores

525
Grups promotors:
Coop57 País Valencià:
Coop57 Asturies:

sòcies
de serveis

2.323 sòcies
col·laboradores

10 sòcies de serveis | 103 sòcies col·laboradores
11 sòcies de serveis | 52 sòcies col·laboradores
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392

sòcies
col·laboradores

Coop57 Madrid

3.881
sòcies
col·laboradores

Coop57 Galiza

70 sòcies

de serveis

Koop57
Euskal Herria

34 sòcies
de serveis

448

sòcies
col·laboradores

146

sòcies
col·laboradores

20 sòcies 97 sòcies
de serveis

col·laboradores

s

5

Dades
Distribució al
territori segons
el nombre
d’entitats sòcies
[31.12.2017]

Distribució al
territori segons
el nombre
de socis i sòcies
col·laboradores
[31.12.2017]
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Socials

Nombre total de sòcies de serveis

Més de 100 entitats
Entre 50 i 100 entitats
Entre 25 i 50 entitats
Entre 10 i 25 entitats
Entre 5 i 10 entitats
Menys de 5 entitats

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores
Més de 2000 socis/es
Entre 500 i 2000 socis/es
Entre 250 i 500 socis/es
Entre 100 i 250 socis/es
Entre 50 i 100 socis/es
Entre 25 i 50 socis/es
Entre 10 i 25 socis/es
Menys de 10 socis/es
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Dades Eco
Nous préstecs
2017

[13.320.846 €]
270 nous préstecs
Tipologia:
526.000 €

1.988.428 €

5.356.365 €

Préstecs d’inversió,
habitatge i locals

5.450.053 €

Pòlisses de crèdit
Avançament de
subvencions i factures
Préstecs participatius
i de capitalització
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onòmiques

Pr. part. Avançam.
TOTAL
PRÉSTECS capitalitz. Subv.i fact.

Pòlisses Préstecs
de crèdit d’inversió

Creixement préstecs
-> 2017
2016
3.006.230 €
5.450.053 €
931.030 €
1.988.428 €
4.689.008 €
5.356.365 €
265.000 €
526.000 €

8.891.267 €

81%
113%
14%
98%

49,8%

13.320.846 €
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Dades Econòmiques
Préstecs per secció territorial
Nº de préstecs

Import

Andalucía

16

[922.620 €]

Aragón

23

[548.168 €]

Asturies

1

[6.081 €]

Catalunya

179

[10.603.437 €]

Euskal Herria 3

[165.000 €]

3

[35.085 €]

41

[816.956 €]

4

[223.500 €]

Galiza
Madrid
País Valencià
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Nº Préstecs per sector
Habitatge, locals
i instal·lacions

11

Alimentació,
agricultura,
ramaderia
i comerç just

18

[939.684 €]

Medi Ambient,
sostenibilitat i
mobilitat sostenible

30

[943.172 €]

Cultura, art,
educació i formació

33

[1.372.422 €]

Inclusió sociolaboral
i atenció a persones
i col·lectius específics

93

[4.299.785 €]

Assessorament,
consultoria i gestoria

17

[242.032 €]

Desenvolupament
comunitari i de
l'economia solidaria

26

[930.033 €]

Espais socials,
associatius i de
representació

[2.774.110 €]

10

[411.526 €]

Comunicació,
audiovisuals i
noves tecnologies

21

[677.881 €]

Altres

11

[421.260 €]
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Balanç de Situació

Dades Eco
ACTIU

36.366.899 €
10.092 €

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material

427.603 €

Inv. financeres de patrimoni

487.447 €

Crédits concedits a ll/t

8.462.473 €

Crédits concedits a c/t

8.531.899 €

Provisións per insolovència
Deutors i altres comptes a cobrar

Tresoreria
Periodificacions

PASSIU

- 339.785 €
309.243 €
18.477.186 €
741 €

36.366.899 €

Capital obligatori sòcies serveis i col·laboradores 2.052.509 €
Fons de garantia de préstecs

255.716 €

Reserves

256.359 €

Resultats abans d’impostos

Total fons propis
Fons d’educació i promoció
Passiu no corrent (ll/t)
Passiu corrent (c/t)

56.522 €

2.661.688 €
6.053 €
33.206.652 €
492.506 €
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onòmiques
753.902 €
660.963 €

Ingressos préstecs
Interessos dipòsits, c/c

48.534 €

Altres ingressos d’explotació

39.556 €

Excés de provisions per préstecs

DESPESES

4.849 €

691.101 €

Despeses de personal

296.003 €

Serveis externs

103.159 €

Dotacions per amortitzacions

24.981 €
173.517 €

Provisions
Remuneració aportacions sòcies

79.384 €

Altres despeses

14.056 €

Excedents abans de paga variable

62.801 €

Paga variable

Compte de Resultats

INGRESSOS

6.280 €

RESULTAT
EXCEDENTS abans d’impostos

56.522 €
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debate

madrid 2017

Construint

El passat 25 i 26 de novembre, els diferents òrg
a Madrid per debatre i madurar alguns aspecte
va generar aquest nou espai de participació o
col·lectiva d’una eina financera que ha de se
construcció d’una altra economia.
Els debats

Els temes que es van tractar durant el DebateCoop
treball de diferents representants de totes les sec
sobrecarregar les jornades de debat es van acabar
edició del DebateCoop altres temàtiques interessan

la Coop57 del futur

gans socials i tècnics de Coop57 es van trobar
es de fons de Coop57. Per primera vegada, es
on es posà en pràctica la idea de construcció
er útil en la resolució de necessitats i en la

van sorgir d’un procés participatiu previ, fruit del
ccions territorials de Coop57. Finalment i per no
r concretant quatre eixos, deixant fora d’aquesta
nts que s’abordaran en el futur.
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madrid 2017

Resum de

Construint la Coop57 de

Economia local: nove

Un dels criteris que determinen l’àmbit d’actuació de Coop57 són les formes ju
de l’economia social i solidària i queden excloses entitats mercantils com les
que han generat dubtes sobre aquesta restricció, provocades pels casos en els
una activitat i actua amb comportaments similars als de l’ESS o, altrament,
responsabilitat social.Aquest debat va comptar amb dues visions claramen
casos, l’acceptació com a sòcies de serveis d’entitats amb formes jurídique
d’actuació. L’argument principal a favor de l’acceptació d’aquests tipus d’e
en les diferents xarxes d’economia solidària, la seva forma jurídica no ha de
jurídica no és un criteri més, sinó que és especialment rellevant, ja que de
decisions, i es va posar l’accent en el fet de potenciar models jurídics on el po

Municip

Es van debatre dos grans temes (amb múltiples subtemes) sobre la relaci
afavorir el desenvolupament de projectes d’economia social i solidària (ES
seria interessant col·laborar amb l’administració, especialment en la creac
Es va constatar que el camí iniciat era bo i que tenia sentit aprofundir-hi i
com a sòcies a entitats d’ESS que prestin serveis o gestionin equipaments
casos, sovint lligats a processos de (re)municipalització de serveis bàsics o
poguessin donar aquesta prestació de serveis. La idea que va tenir més cons
sempre que aquest ens jurídic tingués forma jurídica de l’ESS (especialmen
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els debats

el futur

es formes jurídiques

urídiques. En el cas de Coop57 s’accepten aquelles formes jurídiques pròpies
s SL o SA. En el transcurs dels últims anys ens hem trobat davant situacions
s quals l’entitat en qüestió té una forma jurídica mercantil, però desenvolupa
, són projectes de revitalització de zones rurals amb criteris de proximitat i
nt oposades: la de les persones que es decantaven per estudiar, en alguns
es mercantils i les que pensaven que Coop57 no havia d’obrir aquest camp
entitats era el fet de pensar que si una entitat té pràctiques d’ESS i treballa
e ser un criteri excloent. L’argument en contra es basava a dir que la forma
eﬁneix l’estructura de propietat de l’entitat i els seus processos de presa de
oder de les decisions recaigui en les persones i no en el capital.

palisme

ió entre Coop57 i les administracions públiques, sempre pensant en com
SS): d’una banda, compartir i debatre en quins camps s’ha col·laborat o
ció de fons d’avals o programes d’ajuda en la capitalització de cooperatives.
i millorar-ho. En segon lloc, es va debatre sobre si Coop57 ha d’admetre
s públics i que incorporin a administracions locals com a sòcies. Aquests
o prestació de serveis públics, contemplaven la creació d’ens jurídics que
sens va ser la que plantejava, de manera positiva, la participació de Coop57
nt cooperativa) i que l’administració no hi fos sòcia majoritària.
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-

Cooperatives d’habi

Coop57 va començar a treballar en el sector de l’habitatge recentment, apo
que fa prevaldre la propietat col·lectiva per sobre de la individual i que anu
compartir aquest model, conèixer els casos ja treballats i harmonitzar
d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Aquestes primeres experi
ﬁnancer estava pensat, sobretot, per a la rehabilitació però no per a la compra
queda curt. De la mateixa manera, també es va veure la necessitat de redeﬁn
projectes, ja que l’actual (10% dels recursos) pot resultar insuﬁcient am
conjuntament amb altres entitats cooperatives i de les ﬁnances ètiques p
posar en comú i cohesionar els principis i criteris amb els quals s’està treba

Serveis ﬁnancers a pe

A Coop57 només s’ofereix ﬁnançament a les sòcies de serveis, que nomé
considerar interessant obrir un focus de debat sobre quins casos i sota quin
a persones consumidores organitzades per adquirir productes i serveis de l’E
de construcció de mercat social i treballar un dels pilars clau, com és el con
amb bons ulls explorar aquest camí però assentant alguns criteris o prin
consumidores ﬁnals sempre que hi hagi un paraigua col·lectiu i, per tan
També es va veure la necessitat de potenciar projectes comunitaris i prio
les persones sòcies col·laboradores i de consum responsable com a eina de
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els debats

el futur

itatge en cessió d’ús

ostant pel model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús, un model
ul·la els efectes negatius de l’especulació immobiliària. La idea del debat era
r criteris i visions sobre el tema. Coop57 ja ha ﬁnançat diversos projectes
iències, molt positives, han revelat alguns límits. Inicialment el producte
a i obres de nova construcció, per tant, l’import màxim del préstec sovint es
nir el percentatge màxim de recursos que Coop57 vol destinar a aquests
mb el temps. També es va posar en comú la idea de buscar ﬁnançament
per a aquest tipus de projectes. Però, sobretot aquest debat va servir per
allant l’àmbit de l’habitatge.

ersones consumidores

és poden ser persones jurídiques, i en cap cas persones físiques. Es va
nes fórmules es podrien ampliar i orientar nous serveis ﬁnancers de Coop57
ESS. D’aquesta manera, es va intentar aprofundir en l’estratègia compartida
nsum responsable per part de persones individuals. En general, es va veure
ncipis. D’una banda, hi ha la idea d’oferir serveis ﬁnancers a persones
nt, no es tractaria estrictament de donar préstecs a persones individuals.
oritzar l’accés a l’ús per sobre de la propietat i remarcar la importància de
e transformació social.
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Treball e

Coop57 és sòcia, col·labora o participa a les següents o
solidària i de les finances ètiques:

• ACAF - Associació de Comunita
• AIS O Peto
• ASCA - Acció Solidària Contra l
• CAES - Cooperació per l’Assegu
• ELKARGI, SGR
• FCCUC - Federació de Cooperat
• FCTC - Federació de Cooperativ
• FETS - Finançament Ètic i Solid
• FIARE Banca Etica
• Mercado Social de Madrid
• Mercao Social de Córdoba - La T
• Mercao Social y Cultural de Gra
• MESCOOP Aragón
• Oikocredit
• Olatukoop
• REAS - Red de Economía Altern
• SEIRA, Fundació
• XES - Xarxa d’Economia Solidà
• Xarxa FINANCOOP
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en xarxa

organitzacions representatives de l’economia social i

ats Autofinançades

l’Atur
urança Ètica i Solidària

tives de Consumidores i Usuaris de Catalunya
ves de Treball de Catalunya
dari

Tejedora
anada

nativa y Solidaria

ària de Catalunya
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euskal herria

galiza

catalunya
aragón
madrid

andalucía

https://coop57.coop
Coop57

@Coop_57

