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EDITORIAL
Cap a una banca cooperativa i ètica
COOP57 va néixer amb la voluntat de ser un
instrument financer, per evitar la pèrdua de llocs
de treball i crear ocupació, amb la mirada posada
en la creació d’una cooperativa de crèdit que
pogués oferir serveis de banca minorista. Partíem
dels principis cooperatius. Amb els anys vàrem
incorporar els principis de les finances ètiques,
de tal manera que els principis cooperatius i ètics
es varen fusionar en el COOP57.
Ens els darrers anys hem consolidat el projecte
COOP57. Hem crescut orgànicament, ens estem
estenent en xarxa amb un primer pas amb els
amics de Financiación Solidária i altres
entitats d’Economia Social de l’Aragó,
que volem ampliar en peu d’igualtat
amb altres organitzacions. Hem
aconseguit ser una entitat
sostenible i de referència
en el món cooperatiu
i de l’Economia
Social.

COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
a/e: coop57@coop57.coop

En l’àmbit estatal, entre els instruments de finançament solidari i projectes cooperatius, som
una de les entitats, encara molt petita, però capdavantera, i el que és més important, amb ganes
de cooperar entre tots nosaltres.
En el marc dels moviments socials del País Basc
sorgeix el projecte FIARE d’una Banca Ètica,
–instrumentada com a cooperativa de segon grau–
on ens ofereixen participar en un projecte d’abast
estatal amb el suport de la Banca Populare i
Ética Italiana. Actualment FIARE compta amb
una oficina a Bilbao i a Pamplona.
Aquesta invitació, FIARE la fa extensiva a tots els
territoris o sectors de l’Estat on hi hagi un instrument de finançament ètic i solidari, doncs entén
que el projecte de Banca Ètica s’ha de fonamentar
a partir d’aquestes realitats ja existents.
Des de l’abril del 2005, tant a la nostra assemblea
com a diversos consells rectors ho hem anat
treballant. En aquests moments no hi ha una
posició concreta per aprovar la participació
en el projecte impulsat per FIARE. Hi
ha visions clarament decantades a
entrar en aquests projecte i veus
més crítiques.
Des del consell rector
hem apreciat, d’una
banda, que els
plantejaments de

www.coop57.coop
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El Consell Rector de COOP57 té previst convocar l’Assemblea
Ordinària el pròxim mes de març, on s’han d’aprovar els
comptes de l’exercici 2005, els pressupostos i el Pla de
Treball del 2006, així com el tipus d’interès que s’aplicarà
al conjunt de les aportacions dels socis i socis col·laboradors
durant l’any 2006.
També té previst celebrar una Assemblea Extraordinària,
segurament a mitjans del mes de maig, per informar-vos
de la situació i dels avanços realitzats, i prendre decisions
de quin ha de ser el paper i la implicació de COOP57 en el
projecte FIARE-Banca Populare Ètica.
De forma molt sintètica us avancem un resum dels principals
objectius assumits en funció dels acords presos a
l’assemblea del mes de juny de 2005, on es van aprovar
els pressupostos i el pla de treball per aquest exercici.#

EDITORIAL
ve de la portada

FIARE s’han explicitat més i s’han fet
més oberts i sensibles a les diverses
realitat de finançament ètic i cooperatiu.
Alhora, les opinions majoritàries –no
votades, però sí debatudes– entenen que
la participació en el projecte cooperatiu
FIARE s’hauria de fer respectant la identitat de COOP57, i que els projectes
COOP57 i FIARE haurien de cooperar i
complementar-se. Que COOP57 ha de
seguir la seva línia de creixement
econòmic i desenvolupament en xarxa
sense comprometre la solvència del nostre projecte.
Entrem en una fase decisiva. En els propers mesos haurem de prendre una decisió sobre la participació en el projecte
FIARE. És una magnífica oportunitat de
tenir una banca ètica i cooperativa.#
Jordi Pujol i Moix / President COOP57

Resultats 2005
Ampliació base social

Comunicació als socis i sòcies

■ Constitució de COOP57-Aragó.
■ 37 Noves entitats sòcies.
■ Ampliació de la base social territorial.

■ Edició dels butlletins informatius
núms. 7 i 8.
■ Edició d’un nou tríptic de difusió.
■ Realització de 2 assemblees generals.

Resultats econòmics

Nous productes financers

■ 40% d’augment dels ingressos per
préstecs.
■ Control de les despeses d’estructura
(increment d’un 18%).
■ Resultats positius superiors a 8.000 euros.

■ Desenvolupament de les aportacions
periòdiques i a un any.
■ Intercooperació. Potenciació de
l’intercanvi de béns i serveis entre entitats
sòcies de COOP57.
■ Endós de factures.

Crèdits concedits i aportacions dels socis
■
■
■
■
■

butlletí informatiu
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19 préstecs a llarg i mig termini per un import de 533.626 euros
23 operacions de finançament de circulant per un valor total de 216.743 euros
14 subvencions d’Administracions Públiques per un import de 449.444 euros
2 endossos de factures (Administració i cooperativa) per un import de 298.971 euros
El total de les noves aportacions netes de socis i socis col·laboradors va ser de 548.431 euros

Inverteix els teus diners
en economia social

reflexió
socis

Amb 20 anys d’experiència, la cooperativa de
treball de Mataró La Paleta necessita finançar la
promoció d’11 habitatges i 12 places de pàrking
al centre d’Arenys de Mar, desenvolupats sota
criteris de construcció ecològicament sostenibles
i amb un preu entre un 5% i un 8% inferior al de
mercat però amb uns nivells de qualitat superiors.
Per fer-ho s’estan recollint les aportacions des de
COOP57.
Es cerquen 160 aportacions de 3.000 euros
cadascuna, que pot subscriure qualsevol persona
o entitat jurídica i que tenen un interès del 5%
anual durant 2 anys. En fer l’aportació –que té
garanties hipotecàries sobre les propietats
patrimonials de la cooperativa– s’esdevé
automàticament soci col·laborador del COOP57.

+INFO
Els titulars de les aportacions rebran un interès
del 5% anual efectuats en 4 pagaments:
15 de setembre del 2006
15 de març de 2007
15 de setembre de 2007
15 de març de 2008

préstecs
accions
xifres

Les aportacions es retornaran en dos terminis:
15 de març de 2007: 50%
15 de març de 2008: 50%
Es pot sol·licitar el retorn anticipat de les aportacions. En aquest cas, el titular de les aportacions
rebrà un interès anual d’un 1% sobre el període
que hagi tingut vigència l’aportació.#

El període per a realitzar les
aportacions s’inicia l’1 de
gener i finalitza el 15 de
març de 2006 i els diners
van destinats a finançar
l’aval de 480.000
euros que La Paleta
ha de dipositar
com a garantia.

butlletí informatiu
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Aquests 9 mesos que han transcorregut des de la
constitució de COOP57 Aragó, el 14 d’abril de
2005, han estat una “posada a punt” de la maquinària, d’anar ajustant els engranatges. De tenir
cura d’un nadó acabat de néixer.
De les seves primeres passes, com a dades rellevants “en xifres” del COOP57 Aragó, podríem
destacar:
Una nova entitat s’ha incorporat a la cooperativa
i 2 estan en procés d’incorporació.
Quan comenci el 2006 concedirem els 2 primers
préstecs i estudiarem 2 noves sol·licituds.
Ja comptem amb 65 col·laboradors i una entitat
col·laboradora.

Un dels principals reptes per al proper any és
augmentar el nombre de col·laboradors per poder
concedir més serveis financers.
En aquests moments estem preparant la primera
Assemblea Anual i s’ha constituït l’equip de difusió.
No s’ha realitzat una tasca de difusió pròpiament
dita però, tanmateix, s’ha participat en xerrades,
taules rodones,...i es percep i denota que n’hi ha
interès, i força expectatives, sobre COOP57.
Tot plegat ha estat possible gràcies, especialment,
al treball de les persones que formen el Consell
Rector i les Comissions Social i Tècnica. Totes les
persones estan treballant dur, conscients de
l’acompanyament especial que la cooperativa
necessita en aquests moments de nou nascuda.
Des de l’Aragó volem donar les gràcies a
COOP57 general, a la seva Assemblea, al
seu Consell Rector i especialment a Administració/Coordinació, perquè sense
elles i ells tot hagués anat molt més a
poc a poc i amb més errades.
Està sent un plaer aplegar el seu saber
fer i generositat, amb el nostre entusiasme i ganes de treballar. Creiem que
és una experiència força enriquidora
per ambdues parts i que es pot traslladar a d’altres territoris. La valoració
general és molt positiva. S’ha
aconseguit que la criatura comenci
a caminar, que l’eina sigui útil.
Gràcies a les persones que han
apostat pel projecte, directament,
o a través de les seves entitats.
I, ara, a seguir creixent tan ben
acompanyats.#
COOP57 ARAGÓ

butlletí informatiu
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Noves entitats sòcies
Segon semestre de l’any 2005

ARCANA, SCCL
Cooperativa de treball nascuda el
2001, integrada per
4 socis joves i
constituïda amb la
intenció de dinamitzar la vida cultural
a Mataró. L’orígen
del projecte és
l’obertura d’un cafè
cultural on a més de
servir com espai de
trobada i d‘oci durant els caps de setmana es realitzen diferents
activitats culturals: concerts, obres de teatre,
dansa i exposicions artístiques temporals. Participen activament a Mataró-Cooperatives i formen
part de la sectorial de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.#

LA CIUTAT INVISIBLE SCCL
Cooperativa de treball de recent constitució. El seu
orígen són dos projectes preexistents que es desenvolupaven a la seu de l’Associació
Arran del barri de Sants de Barcelona. Està formada per gent
jove, tres socis de treball i tres
socis col·laboradors, amb voluntat
de “professionalitzar-se” i crear llocs
de treball estables i amb condicions
dignes. Les activitats que realitza la
Cooperativa són:
Venda i distribució de roba urbana amb contingut
polític feta per ells mateixos o per altres moviments socials.
Taller de serigrafia i estampació tèxtil.
Creació d’un centre multimédia on es pugui
treballar.
Llibreria, material i música crítica.

reflexió
socis

A part del seu objecte social persegueixen la
transformació social i el desenvolupament d’un
pensament crític i tenen moltes vinculacions amb
el moviment associatiu del barri de Sants i amb
els moviments socials alternatius. Acullen, en la
seva seu social, un Centre de Documentació de
material crític, constituït com a associació. En
l’àmbit de la intercooperació formen part d’un
nucli de joves cooperatives ubicades en el barri
de Sants (Teteria Malea sccl, Pim Pam Films
sccl) i no tan joves (Germinal, Món Verd sccl).#

préstecs
accions
xifres

SOS RACISME
Associació creada el 1989 com a reacció al fenomen de racisme creixent a l’Estat espanyol davant
els processos migratoris. La seva activitat es
centra en la mobilització social amb l’objectiu
d’aconseguir garantir la igualtat real de drets i
oportunitats. Tenen clar que cal defugir de
l’assitencialisme a l’immigrant, encara que és
difícil, per centrar la seva activitat en continguts
polítics i de pressió. Tot i així, han desenvolupat
projectes concrets com l’oficina de denúncia, la
creació de campanyes de sensibilització social,
la formació a diferents agents socials (mossos

d’esquadra, jutges...) o els recursos per al sector
educatiu.... Actualment centren l’atenció en el
tractament de les segones i terceres generacions
(nascudes al nostre país) i en assolir el dret a vot
de les persones immigrades. L’associació està
formada per uns 950 socis i sòcies que paguen
quota. El nucli més militant està composat per 50
persones. Tenen 4 treballadors contractats a jornada complerta i una advocada que és col·laboradora externa. Molt vinculats al teixit associatiu
i a la societat civil catalana, durant molts anys
van organitzar la “Festa de la Diversitat”.#
butlletí informatiu
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Nascuda originàriament el 1987 d’una
iniciativa de Càritas
Interparroquial, el
Centre de Reinserció
Social RECOLLIM es
va independitzar com
a associació orientada
a la inserció laboral de
dones –cap de família– en situació
d’exclusió laboral. El projecte pivota en l’activitat
productiva vinculada a la recollida de roba de segona
mà, la seva selecció, venda i reciclatge i en la millora
de la qualitat de vida de les persones acollides a
través de l’educació, l’orientació i la formació laboral.
RECOLLIM potencia la reducció de residus, la
sensibilització social i el consum responsable i està
integrada per set socis i vuit treballadors. Disposa
d’una botiga, participa en sis mercats temporals i
és membre actiu d’AIRES. Participa en el programa
Roba Amiga amb el FUSM i Càritas, així com amb
la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Lluís Vives
en programes de qualitat per a la inserció laboral.
En els projectes immediats consta l’obertura de
noves botigues i la gestió de la Deixalleria de
l’Hospitalet.#

Tasques de Sensibilització. Difonen la realitat
social dels pobles on són presents, Centre Amèrica
i Marroc, així com de les causes que generen les
desigualtats.
Denúncia. Participen en campanyes de denúncia,
plataformes i moviments de pressió tant d’àmbit
estatal com mundial.
L’Entitat és membre d’Àgora Nord/Sud, una associació de segon grau, formada per Medicus
Mundi, Enginyers S/F, SETEM i Veterinaris S/F.
Participa al Projecte Cultura i Societat i en diferents
moviments socials. És membre de la Federació
Catalana i de la Coordinadora Estatal d’ONGD.#

CENTRE DE DONES
FRANCESCA BONMAISON
Associació feminista que aplega més de 1141 sòcies
i gestiona el Centre de Cultura de les Dones
Francesca Bonnemaison a Barcelona, nascut per
a oferir un espai de desenvolupament per a les
dones. L’espai es va aconseguir l’any 2003 després
de 10 anys reivindicant a la Diputació de Barcelona
els usos legítims per als quals havia estat cedit el
1940: “amb les dones i per a les dones”.

ENTREPOBLES
Els seus orígens son els Comitès de Solidaritat
amb Centreamèrica que als anys 80 donaven
suport a moviments de lluita popular i en defensa
dels drets humans. És una ONGD d’àmbit estatal,
organitzada en comitès territorials. Actualment té
1.600 socis, dels quals,
aproximadament, 170
participen com a voluntaris. L’activitat de
l’associació es centra en
els següents tres eixos:
Projectes de Cooperació. L’associació dóna suport
a Organitzacions del Sud (contra-parts) en projectes
de defensa dels Drets Humans, Salut, Educació,
infraestructures...
butlletí informatiu
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Avui el Centre, que va néixer el 1909, és un espai
de construcció de noves maneres de saber femení,
ofereix capacitació laboral a les dones en l’àmbit
de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, imparteix cursos i està vinculat als
moviments socials feministes.
Amb un funcionament democràtic disposa d’un
equip laboral integrat per 7 persones. La cessió
total de l’edifici està prevista per a l’any 2009.#

NOVES ENTITATS SÒCIES
ONA NOVA, empresa d’inserció

CENTRE SOCIAL LA MÀQUIA

Associació, sense afany de lucre, constituïda el
1998, arrelada al Barri de la Marina (Zona Franca)
de Barcelona i adreçada al col·lectiu de Dones per
aconseguir la seva inserció laboral en un barri on
segueixen existint cronificades bosses de pobresa.

Associació nascuda fa tres anys de l’àmbit del
moviment okupa gironí per la necessitat de trobar
un espai estable després d’una etapa de continus
desallotjaments. El local inicial és massa car,
gran i allunyat del centre.

Els locals de l’Associació són un punt d’informació,
acollida i formació per les dones del barri (incloentne les dones emigrades) i les educadores realitzen
un procés d’acompanyament de les persones acollides. L’Associació compta, actualment, amb 40
dones sòcies i té quatre persones contractades.
L’Associació és membre actiu de la Unió d’Entitats
de la Marina-Zona Franca, participa activament
en les Comissions de Districte i són membres de
l’Associació Intersectorial de Recuperadors i
Empreses Socials de Catalunya (AIRES).#

socis
préstecs
accions

Ara han trobat un nou espai cèntric i més escaient
per a desenvolupar els seus projectes polítics i
socials i les seves activitats i per esdevenir un
espai de trobada de la ciutat de Girona. Disposen
de servei de bar, cuina i una distribuïdora de
materials alternatius. Integrat per 10 persones,
els usuaris i usuàries esdevenen socis. La Màquia
participa activament dels moviments socials locals
i ha format part de les lluites contra la guerra,
pels drets dels immigrants o contra la línia MAT.#

MATRICERIA CATALANA, SCCL

FUNDACIÓ SIGEA

De la fallida el setembre del 2003 de l’empresa
Tallers Rigol, 12 treballadors van iniciar un SCCL
el 2004, que continua l’activitat original de l’empresa:
la matriceria industrial. La maquinària està sent
recomprada per leasing a la cooperativa Mol-Matric
–sòcia fundadora de COOP57–, que la va adquirir
i que també els proporciona feina.

El 1994 tres educadors
van constituir una associació sense ànim de
lucre per impartir programes d’educació
ambiental: onze anys
després, el 2005, van
esdevenir Fundació.

Com molts inicis la situació ha estat difícil: manca
de producció, de capital i de crèdit i precarietat
econòmica. Amb una curta vida encara, actualment
en formen part 19 cooperativistes i un assalariat.#

reflexió
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L’activitat està adreçada
al món educatiu dels
municipis del Baix Llobregat, a través de tallers, programes i jornades acordats amb els
centres escolars i els municipis. El curs passat
van implementar 33 programes adreçats a més
de 40.000 alumnes.
Actualment han passat de 8 a 14 treballadors i
han obert nous programes sobre educació patrimonial i històrica i valors de la humanitat. En una
comarca especialment agredida i malmesa per
l’activitat industrial i humana, Sigea desenvolupa
una tasca social educativa ben necessària per a
la millora de l’entorn social i natural.#
butlletí informatiu
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Catalunya, a 31 de desembre del 2005
Cooperatives i societats laborals
1. ALBERA SCCL
2. ALTERNATIVA 3 SCCL
3. APROP serveis comunitaris
SCCL
4. ARCANA, SCCL
5. ARÇ COOPERATIVA SCCL
6. ARTIJOC SCCL
7. ASPEMIDES SCCL
8. BICICLOT SCCL
9. CENTRE D’ECOLOGIA I
PROJECTES ALTERNATIUS
SCCL (CEPA)
10. CERC@, SCCL
11. CLAC SCCL
12. CLIC-TRAÇ SCCL
13. CLIMATITZACIÓ LES PUNXES
SCCL
14. COL·LECTIU RONDA SCCL
15. COM.COM SCCL
16. COMUNICACIÓ DIGITAL SCCL
17. CRITÈRIA SCCL
18. CUSCUS SCCL
19. CYDONIA, CONSUM
ECOBIOLÒGIC SCCL
20. DATUM SCCL

21. DELTA SCCL
22. DOBLE VIA, SCCL
23. ECOTÈCNIA SCCL
24. EL FOLI VERD SCCL
25. EL LLIBRE SCCL
26. EL TINTER, SLL
27. ENTORN SCCL
28. ESCOLA AUGUSTA SCCL
29. EX.LIBRIS SCCL
30. FORMATEC, FORMACIÓ I
ESTUDIS SCCL
31. GEDI, SCCL
32. GESPREVEN SCCL
33. GRAMAGRAF SCCL
34. GRUP AQUENI SCCL
35. GRUP CONSOP, SCCL
36. GRUP QUALITAT SCCL
37. HECOTEX SCCL
38. HORITZÓ SCCL
39. INFOESPAI SCCL
40. L’APOSTROF SCCL
41. L’OLIVERA SCCL
42. LA CERERIA SCCL
43. LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL
44. LA COPA, SCCL

45. LA MATA JARDINERS SCCL
46. LA PALETA, SCCL
47. LA PLANA, SCCL
48. LAZVI SCCL
49. MATRICERIA CATALANA, SCCL
50. MOL.MATRIC SCCL
51. MÓN VERD SCCL
52. ONA NOVA, SCCL
53. REPULSADOS, ESTIRADOS Y
MECANIZADOS, SCCL (REM)
54. ROBAFAVES SCCL
55. SISTEMES AVANÇATS
D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA
SCCL (SAEST)
56. SET-C SCCL
57. TALLERES HERRERA MATARÓ
PLANXA SCCL
58. TALLER JERONI DE MORAGAS,
SCCL
59. TEIXIDORS SCCL
60. TÈRMIC FINESTRA SCCL
61. TETERIA MALEA, SCCL
62. THE URBAN SCHOOL, SCCL
63. TOTS VUIT, SCCL.
64. TRÈVOL MISSATGERS SCCL

Altres entitats (associacions, col·lectius sindicals, federacions i persones autònomes)
1. ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL
DE RECUPERADORS I
EMPRESES SOCIALS DE
CATALUNYA (AIRES)
2. ASSOCIACIÓ ALTERNATIVA
SOLIDARIA PLENTY
3. ASOCIACIÓN DE PADRES
TRABAJADORES DE SEAT CON
HIJOS DISMINUIDOS (APTSHD)
4. ASSOCIACIÓ BARNAMIL
5. ASSOCIACIÓ CULTURAL
ILLACRUA
6. ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARIET
7. ASSOCIACIÓ CASAL D’INFANTS
DEL RAVAL
8. ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO
RIVEL
9. ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
10. ASSOCIACIÓ EL BROT
11. ASSOCIACIÓ EL CASAL
12. ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES
13. ASSOCIACIÓ FUTUR
SOSTENIBLE
butlletí informatiu
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14. ASSOCIACIÓ PROM. CENTRE
CULT. DONES FRANCESCA
BONNEMAISON
15. ASSOCIACIÓ SODEPAU
16. ASSOCIACIÓ DE DONES PER A
LA INSERCIÓ LABORAL (SURT)
17. ATENEU INDEPENDENTISTA I
POPULAR de la VILA de GRÀCIA
(LA TORNA)
18. CENTRE DE REINSERCIÓ
SOCIAL RECOLLIM
19. COL·LECTIU AUTÒNOM
TREBALLADORS DE LA SANITAT
DE CATALUNYA (CATSC)
20. COL.LECTIU L’ESBARZER
21. COL·LECTIU OBRER POPULAR
(COP)
22. CONSELL DE LA JOVENTUT DE
BARCELONA (CJB)
23. COP-ASA (AISMALIBAR SA)
24. FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
DE TREBALL DE CATALUNYA
25. FEDERACIÓ DE TREBALLADORS
DE CATALUNYA

26. FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
27. FUNDACIÓ ESICO
28. FUNDACIÓ FUTUR
29. FUNDACIÓ Ma. ÀNGELS
CATARINEU I FORNES
30. FUNDACIÓ PRIVADA SIGEA
31. Josep Ma. Gasch
32. Josep Ma. Figueras
33. MINYONS ESCOLTES GUIES
SANT JORDI DE CATALUNYA
34. PARTICIPACIÓ ACTIVA I SOCIAL
(PAS CERDANYOLA)
35. PREVISIÓ MUTUAL MPS
36. REDS (RED EUROPEA DE
DIÁLOGO SOCIAL)
37. S.O.S. RACISME - CATALUNYA

Relació d’entitats
sòcies de COOP57-Aragó
Aragó, a 31 de desembre del 2005
Cooperatives i societats laborals
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consolida Oliver SL
El Esqueje, S. Coop.
El Festín de Babel, S. Coop
Girasolar, S. Coop.
Grupo La Veloz Cooperativa
Imprenta Papereria
Germinal, SL
7. Iniciativas de desarrollo y
medio ambiente, SL (IDEMA)

8. Kairós, S. Coop. Iniciativa
Social
9. Servicios Parque de
Delicias, SL
10. Simbiosis SL
11. Tiebel, S. Coop.

Altres entitats
(associacions, col·lectius sindicals, federacions…)
1. Asociación Centro
Ocupacional San José
2. Asociación de Vecinos/as de
Oliver “Aragón”
3. Asociación de Tiempo Libre
Pandora

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asociación Recicleta
Financiación Solidaria
Fundación Adunare
Fundación El Tranvía
Fundación Ramón Rey Ardid
Medicus Mundi Aragón

Nous adherits i adherides
Catalunya Segon semestre 2005
Salvador Esquius i Miquel
Ma del Amor Hermoso Nieto
Marc Manera Miret
Izaskun Arretxe Irigoyen
Oriol Soler Castanys
Maria Pineda Carrete
Anguiano
Xalesta Batalla Cendrós
Marc Pascual Fuster
Ramon Soldan González
Maria Sáez Gómez
Romà Martí Mateo
Sergio Villa Labrada
Alexandre Planas Ballet
Josep Matamala Orta

Eduard Rosés Sala
Olga Cebada Almodovar
Ma Carme Pascual i Saludes
Joan Oñate Camas
Ana Reyes García
Lídia Utset Badiella
Rafel Gauchola Navarro
David Casanovas i Casas
Manuel Adelantado Molero
Rosa Rovira Punsola
José Javier Muñoz Romero
Núria Puig Ortiz

Nous adherits
i adherides
COOP57-Aragó
Segon semestre 2005
Teresa Sancho Pedraza
Ana Marco Marco
Pedro Santisteve Roche
José Ignacio Pina Vacas
Santiago Villamayor Lloro
Bienvenido Buil Güell
Jesus Bernuz Beneitez
Dolores Castán Díez
Jorge Aguilera Ipaguirre
Miguel Ángel Gutiérrez Ibáñez
José Ramón López Goñi
Marina Martínez Pardo
Marta Vázquez Ruiz
José Manuel Gracia Ballarín
María Dolores Ariño Martín
José Luís Martinez Navarro
Francisco Baselga Mantecón
Rosa María Macipe Costa
Luis Andrés Gimeno Feliu
Susana Mayoral Blasco
Demetrio Morato Martínez
Ana Ma. López Floria
Manuel Galán Lázaro
Concepción Martínez Latre
Luis Lorente Gracia
Ángel Martín García
Ángel Roy Fernández de
Valderrama
Leonor Arauzo Gómez
José Manuel Soria Rifaterra
Joaquín Alfonso Marín
Miguel Martínez López
Carlos Clarimon Torrecillas
Lucila Pajares Carnerero
José Manuel Ortega Millán
David Arribas Monclús
Juan Camón Cala
Merche Villalobos Valero
Inmaculada Soravilla Fernández
Víctor Gómez González
David Moret Fernández
Rita Pérez Diestre
Pablo Muñoz San Pío
Camino Aure Gracia
Antonio Guedea Adiego
Aurora Cabeza Hijazo
Blanca Ana Bella Da Silva Felipe
Pilar Ma Armada Cuartero
Joaquín Lamarca Martorell

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

butlletí informatiu
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Préstecs concedits segon semestre 2005
reflexió
socis
préstecs
accions

PR 106 TÈRMIC FINESTRA, sccl

Quantia: 12.000 Euros Termini: 7 anys

Cooperativa amb 15 anys d’història nascuda de la fallida d’una
empresa convencional. La seva activitat és la fabricació i muntatge
de fusteria amb alumini. Recentment ha patit una crisi interna i està
en procés de reconversió i racionalització de costos. El préstec sol·licitat
és a curt termini amb l’objectiu de poder finançar parcialment els
costos d’una promoció que ascendeix a 180.000 euros.#

xifres

PR 109 LA CERERIA, sccl

Quantia: 30.000 Euros Termini: 3 anys

Cooperativa de treball creada el 1998, van crear una granja-cafeteria als
baixos de la Baixada de Sant Miquel, 3-5 del barri de Ciutat Vella de Barcelona.
L’any 2001 van ampliar la seva activitat llogant un segon local al barri del
Born, però va romandre tancat tot un any fins que l’Ajuntament va atorgar
la llicència. En aquest període de temps van mantenir la totalitat de la plantilla
i van autofinançar les obres. El 2004 van ampliar la llicència del primer local
per oferir a la planta baixa una botiga -taller de música i van prorrogar el
contracte de lloguer fins al 2014.
El préstec sol·licitat és per a finançar les obres d’adequació (escala, habilitació
integral de la planta baixa, reconstrucció façana original...) i l’adquisició de la
maquinària necessària.#

PR 110 ALBERA, sccl

Quantia: 60.000 Euros Termini: 10 mesos

Cooperativa de treball del sector de la fusta, creada l’any 1990 i dedicada a l’equipament d’escoles bressol.
El projecte relatiu al préstec és finançar la compra de materials i matèries primeres per poder fabricar
l’equipament complert de 8 escoles bressoles, per un import global de 530.000 euros, guanyades en
concurs públic a diferents ajuntaments catalans. Aquesta mateixa operació ja es va realitzar els anys
2002, 2003 i 2004. Recentment han aprovat en assemblea realitzar una dotació a fons perdut a COOP57
de 1.800 euros, a càrrec del seu Fons de Promoció i Educació Cooperativa (FPEC).#

PR 111 ALBERA, sccl

Quantia: 13.000 Euros Termini: 4 anys

Paral·lelament, s’aprova la sol·licitud de préstec per finançar la compra d’una nova serra i diferents equips
informàtics, com ara un servidor.#

butlletí informatiu
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PRÉSTECS CONCEDITS

PR 116 SAEST, sccl

Quantia: 15.000 Euros Termini: 4 anys

Cooperativa de treball constituïda el 2002 om a continuadora de
l’activitat iniciada per un departament d’Aigua Sol SL. En procés
d’expansió i consolidació, participa en els programes europeus CEPEC
i ST-ESCO (2003-2008). El primer realitza el seguiment i la promoció
dels Plans Energètics Locals de les ciutats de Malmö, Berlin i Barcelona
i el segon està orientat a la creació i desenvolupament d’empreses
de serveis d’energia solar tèrmica. La sol·licitud de préstec és per
finançar aquests programes.#

PR 120 CIUTAT INVISIBLE, sccl

Quantia: 12.000 Euros Termini: 3 anys

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Cooperativa de treball de recent constitució nascuda d’un dels projectes que caracteritzava l’associació
Arran del barri de Sants. L’objectiu actual és professionalitzar la gestió i crear llocs de treball estables.
Compta amb tres socis de treball i tres socis col·laboradors, vinculats activament als moviments socials
santsencs. Disposen de llibreria, taller de serigrafia i un centre de documentació. La sol·licitud aprovada
és per a finançar les despeses i l’immobilitzat material inicial –transport, maquinària i equips informàtics.#

PR 122 GRAMAGRAF, sccl
PR 123 CRITERIA, sccl

Quantia: 30.000 Euros Termini: 5 anys
Quantia: 30.000 Euros Termini: 5 anys

Cooperatives integrades en el Grup Cultura’03, molt dinàmic
i en fase d’expansió i creixement. Aquesta realitat ha comportat
la necessitat d’ampliar i reformar les oficines centrals –de
propietat– mitjançant la construcció d’un altell a l’edifici del
carrer Corders.
El pressupost de l’obra és de 250.000 euros. El préstec total
ascendeix a 60.000 euros per un únic projecte, dels quals es concedeixen 30.000 euros a cadascuna de
les cooperatives.#

PR 126 LES PUNXES, sccl

Quantia: 60.000 Euros Termini: 7 anys

Cooperativa de treball nascuda l’any 1994 com a conseqüència d’un
tancament patronal. Es dedica a la venda, instal·lació i manteniment
d’aparells, bàsicament industrials, d’aire acondicionat.
El 2003 van comprar una nau per ubicar la seu social i el taller
ubicada al carrer Sant Antoni de Santa Coloma de Gramanet. El préstec
sol·licitat és per finançar les obres d’adequació (instal·lació elèctrica,
reformes...) i el cost del trasllat. Les Punxes té dipositats a COOP57,
com a aportació voluntària, 17.322 euros i ha realitzat una altra
aportació a fons perdut de 3.600 euros, a càrrec del seu FPEC.#

butlletí informatiu
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Avançament de subvencions
reflexió
socis

de formació ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
segon semestre 2005
CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PRODUCTE
Condició imprescindible: l’Entitat ha de ser
sòcia de COOP57.

accions

COOP57 avança fins el 80% del 75% inicial
de la subvenció atorgada (Resolució en ferm i
permís per iniciar l’activitat de formació.
Número definitiu de curs).

xifres

Obertura d’un compte conjunt (Entitat-COOP57)
on es domiciliï la subvenció.

préstecs

Préstec concedit: 53.000,00 euros
Objectiu curs: Acompanyament Inserció Joves.
Núm. expedient: 165.241
Imp. total subvenció: 88.600,12 euros

Préstec concedit: 10.000,00 euros
Objectiu: Nous Filons d’Ocupació
Imp. total subvenció: 46.665,84 euros (exercici 2005)

PR 113 SURT, associació

PR 124 DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

Préstec concedit: 42.000,00 euros
Objectiu curs: Xarxa d’accés al treball
Núm. expedient: 165.290
Imp. total subvenció: 70.000,00 euros

PR 115 CASAL INFANTS RAVAL
Préstec concedit: 19.500,00 euros
Objectiu: Capacitació laboral hosteleria
Núm. expedient: 165.291
Imp. total subvenció: 32.506,00 euros

PR 118 FORMATEC, sccl
Préstec concedit: 50.965,00 euros
Objectiu cursos: Tècnic control qualitat
alimentària (Núm. 166.832)

Telefonista / Recepcionista
(Núm. 166.836)

Empleat/ada oficina
(Núm. 166.834)
Imp. total subvenció: 84.940,80 euros

PR 118 bis FORMATEC, sccl

09 gener 2006

És un procés molt àgil i senzill.#

PR 121 APROP, serveis comunitaris, sccl

PR 114 CASAL INFANTS RAVAL

butlletí informatiu

En el moment del cobrament de la subevnció es
pasen comptes i es deixa a zero.

PR 112 CERCA, sccl

Préstec concedit: 98.079,00 euros
Objectiu: 180 Itineraris d’Inserció
Imp. total subvenció: 130.773,31 euros

12

Es signa un contarcte entre les dues entitats.
La subvenció actua de garantia, però s’afegeixen
garanties complementàries pel COOP57 (pagaré
amb venciment a 9 mesos,…).

Préstec concedit: 18.500,00 euros
Objectiu curs: Tècnic / a en dietètica i nutrició
Núm. expedient: 166.831
Imp. total subvenció: 30.927,60 euros

Préstec concedit: 23.400,00 euros
Objectiu curs: Mediadora Intercultural
Núm. expedient: 165.320
Imp. total subvenció: 39.000,00 euros

PR 127 L’OLIVERA, sccl
Préstec concedit: 14.000,00 euros
Objectiu: Inversions productives desti-

nades al foment de l’ocupació
Imp. total subvenció: 14.589,37 euros

Altres subvencions
i prestació de serveis
PR 119 COMUNICACIÓ DIGITAL, sccl
Subvenció atorgada pel Servei Català de Trànsit de la Generalitat

Prést. concedit:10.500,00 euros
Projecte: Adequació dels continguts gràfics i
textuals del web de l’Àrea de Seguretat
Viària del Servei Català de Trànsit
Imp. total subv.: 11.745,00 euros

PR 125 SOS RACISME
Subvenció atorgada per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona.

Prést. concedit:15.000,00 euros
Projecte: Diàlegs antiracistes: Espais de debat,
reflexió i proposta destinats a promoure
la cohesió social
Imp. total subv.: 15.000,00 euros

Jornades sobre
el Tercer Sector
“Fomentem
l’economia social”
El Prat de Llobregat [21 i 22 octubre
2005] > Organitzades per GATS
(Grups Associats de Treball Sociocultural), amb el suport de
l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat, les entitats convocants
volien aprofundir en les propostes
de models econòmics alternatius
que prioritzin la rendibilitat social
i facin de l’economia solidària una
eina útil en la lluita contra les
desigualtats i l’exclusió social.
Tanmateix, incloïen l’anàlisi del
paper que pot desenvolupar

l’associacionisme
com a impulsor d’iniciatives en
l’àmbit de l’economia social i un
tercer sector cada cop més emergent i, cada cop, més necessari.
COOP57 va participar a la taula
rodona prèvia a la clausura de les
jornades al costat de
l’Observatori del Tercer Sector,
la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, els secretaris de CCOO i UGT del Baix Llobregat i la Fundació Marianao.
A més, Laia Manté, del Col·lectiu
Ronda, va intervenir sobre els
aspectes jurídics de les entitats
d’economia social. Amb la participació de més de cent persones,
les jornades van comptar amb la
presència d’Arcadi Oliveres, Luis
de Sebastian i nombroses entitats, així com institucions i administracions públiques. #

ACCIONS

segon semestre
2005
reflexió

XX Jornades sobre Cooperativsime.
El finançament ‘cooperatiu’

socis
préstecs

Prada de Conflent [18, 19 i 20 agost
2005] > Organitzades per la
Fundació Roca i Galès en el
marc de la Universitat Catalana d’Estiu, les jornades
pretenien abordar les qüestions relatives al finançament
cooperatiu. Aprofundint en el cooperativisme com activitat
econòmica i, sobretot, com a relació humana i social, on
l’important són les persones i el capital només una eina.
En el cooperativisme, el finançament sempre ha estat
cosa pròpia, i quan ha calgut cercar finançament en fonts
externes, sempre s’ha estat amatent a que això fos així
i que no s’alterés l’esperit cooperatiu. Les jornades
dimensionaven com, fins al dia d’avui, s’havia assolit
aquest objectiu i quins nous camins i perspectives es
podrien obrir en el futur.

accions
xifres

Jordi Pujol, president de
COOP57, va presentar la
ponència “Nous camins per
al finançament cooperatiu”
i va participar en una taula
rodona compartida amb FETS,
Banque de Crédit Mutuel i
Oikocredit Catalunya i moderada per Xavier Palos.#

butlletí informatiu
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ACCIONS
Festa de les cooperatives de Mataró
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Mataró [23 octubre 2005] > En el marc de la festa anual
organitzada per les cooperatives de Mataró, l’activitat
central va esdevenir la xerrada realitzada per Arcadi
Oliveres, president de FETS, i Ramon Pascual, coordinador
de COOP57 sccl, a la que van assistir 50 persones i on
es van tractar qüestions relatives a la banca ètica, el
finançament solidari i l’economia social. La festa va
prosseguir amb un concert-vermut a càrrec de Dealan i
un dinar popular a Can Xammar. La festa del cooperativisme mataroní comptava amb el suport de Cooperatives
de Treball de Catalunya i la Fundació Cooperadors de
Mataró.#

I Fira de les Finances Socials de Sabadell
Rambla de Sabadell [13 novembre 2005] > Organitzades per la Coordinadora un altre món és possible, la
I Fira va aplegar més de trenta entitats que van tenir oportunitat de traslladar les seves experiències
socioeconòmiques en l’àmbit de l’economia social, l’autogestió, la inserció laboral, el consum responsable
i els instruments financers solidaris d’estalvi i crèdit. A l’èxit d’aquesta primera fira també hi va contribuir
una mostra de 20 stands de cooperatives i projectes que mostraven i oferien els productes que generem
des de l’economia alternativa.
Valentí València, pel COOP57, va participar a la taula rodona Els instruments financers socials acompanyat
per Joaquim Sabater de FETS, la Fundació Un Sól Món i Triodos Bank.#

butlletí informatiu

14

09 gener 2006

DADES INTERESSANTS

reflexió

Evolució de les aportacions de socis i sòcies

socis

En euros
Aport. obligatòries
Aport. voluntàries
Aport. socis col·laboradors
TOTAL

préstecs

1.600.000

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
202.132 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479
37.560 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883
17.750 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632
259.441 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994

accions
xifres

Aportacions obligatòries
Aportacions voluntàries
Aportacions de socis/es col·laboradors
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2005

Evolució dels préstecs concedits
En euros
Préstecs a llarg termini
Préstecs a curt termini
Endòs de Convenis
Avançament de Subvencions
TOTAL
1.400.000
1.200.000

1999
156.606
0
0
0
156.606

2000
2001
2002
2003
2004
2005
68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626
0
0
0 80.500 149.600 216.743
0
0
0
0 159.193 449.444
0
0
0 43.500 155.307 298.971
68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784

Préstecs a llarg termini

Endós de convenis

Préstecs a curt termini

Avançament de Subvencions
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www.coop57.coop

disseny d’aquest butlletí: Clic Traç, sccl [www.clictrac.coop]

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • a/e: coop57@coop57.coop

