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L’any 2006 ha estat positiu. Pel creixement en entitats sòcies i  persones col·laboradores.
També pel creixement de Coop57 Aragó i pels passos que hem donat per a la constitució
del Coop57 a Madrid. De l’evolució econòmica i per tant del servei que de forma autogestionada
hem pogut donar-nos, en trobareu un avanç en aquest mateix butlletí. L’equip de gestió i
les comissions socials i tècnica – aquestes dues formades per persones voluntàries- han
funcionat, totes amb rigor i professionalitat.  El proper 2007 seguirem en aquesta mateixa
línia.

Dit això volia referir-me especialment a l’impuls a Catalunya del projecte de banca ètica.
Des de l’aprovació a l’assemblea de juny de 2006 fins ara, s’ha avançat junt amb FETS -
Finançament Ètic i Solidari, i altres entitats, en la constitució de la Plataforma d’impuls
a la banca ètica i, més concretament, en el projecte FIARE.

FIARE, amb oficina estable a Bilbao actua com a agent a l’estat  espanyol de la Banca Popolare
Etica italiana amb el compromís de crear una banca cooperativa l’any 2010-2011. La seva
estratègia d’implantació –assumida per Coop57 a Catalunya— és partir de les diverses
realitats de finançament ètic i solidari que hi ha a l’estat per constituir associacions (que en
el futur s’hauran de convertir en cooperatives) amb la finalitat de captar el capital social i
crear volum de negoci suficient.

Des de Coop57-Catalunya ho volem fer amb altres entitats, creant des d’ara mateix estrets
vincles amb FIARE, que ens permetin cooperar, donant serveis financers diversificats, a la
mida de les necessitats de l’economia social, de les persones amb risc d’exclusió, dels
països explotats, etc., atès el caràcter social i ciutadà del projecte. En els propers mesos
hi seguirem treballant ben intensament.•

Jordi Pujol Moix | President Coop57SUMARI
Aragó
ja rutlla
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Crèdits concedits
i aportacions dels socis
■ 23 préstecs concedits a llarg i mig termini

per un import de 733.488 euros
■ 36 operacions de finançament de circu-

lant per un valor total de 387.078 euros
■ 27 subvencions d’administracions

públiques per un import de 712.802 euros
■ 6 endossaments de factures per un im-

port de 213.407 euros
■ El total de noves aportacions netes

de socis i sòcies col·laboradors
va ser de 475.862 euros

Resultats econòmics 2006
■ Increment d’un 57% del número

d’operacions
■ Increment d’un 68% de l’import dels

préstecs concedits
■ Resultats positius i

model econòmic sostenible

Nous productes financers
■ Operacions especials:

La Paleta (480.000 euros)
■ Intercooperació. Potenciació de

l’intercanvi de béns i serveis entre entitats
sòcies de COOP57

■ Endossament de factures
d’administracions

Ampliació base social
■ 22 noves entitats sòcies a Catalunya
■ 21 noves entitats sòcies a l’Aragó
■ Constitució de Coop57-Madrid
■ Ampliació de la base social territorial

415 socis

Comunicació als socis i sòcies
■ Edició butlletins informatius 9 i 10
■ Edició d’un nou tríptic de difusió
■ Realització d’una Assemblea General i

d’una Assemblea extraordinària

RESULTATS 2006

Conveni COOP57- Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya

Fons-risc de suport
a noves cooperatives
El darrer trimestre els consells rectors de Coop57 i
la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya van aprovar la firma d’un conveni per
constituir un fons-risc de finançament destinat a
noves cooperatives o de recent constitució.

Aquest fons paritari, constituït a parts
iguals entre la FCTC i el Coop57,
està destinat a cooperatives
federades i que hagin estat
acompanyades en el procés de
constitució per Ara Coop.

El fons actuarà com a garantia dels préstecs concedits
i es nodrirà d’aportacions de les dues entitats però
resta obert a la possibilitat que les cooperatives –a
través dels seus fons de promoció i educació
cooperativa- puguin realitzar aportacions i ampliar
el volum.•

Madrid
engega l’activitat
A la constitució arribem després d’una primera
fase de reflexió, debat i  elaboració de documents
interns (dossier, qüestionari social i criteris
d’avaluació), que va cloure el setembre de 2006.
En una segona fase, es va implementar una pròpia
autoavaluació de les entitats que hem participat
del procés de constitució de Coop57 a Madrid,
i es va difondre el contingut del projecte en els
nostres entorns més propers.

Així, arribem al 15 de febrer amb quasi 25 entitats
que participem de la constitució tot aportant els
901 euros de capital social. 10 entitats més ja
estan valorant internament la seva vinculació al
projecte. La majoria, en coherència amb la filosofia
de Coop57, són cooperatives de treball, i també
hi ha cooperatives de consum de comerç just,
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Assemblea | Canvi d’espai | Nova adreça | Representant dels socis col·laboradors: José Luis Martinez

Aragó ja rutlla
Canvi de Local |Any nou, local nou. Des de començaments d’any s’ha estrenat nova seu, tot acceptant
la proposta que va arribar des de la cooperativa Grupo La Veloz S. Coop, per compartir les seves noves
instal·lacions. El resultat immediat són millors mitjans a disposició del nostre projecte col·lectiu i encara
més sinergies amb La Veloz i la resta d’entitats de l’economia solidària que compartim espai comú.

Representant dels socis | També durant l’any 2006, en el decurs de l’Assemblea Extraordinària, va ser
escollida la persona que representarà als socis col·laboradors en el Consell Local. Va ser elegit José Luis
Mártinez, que compta amb una dilatada trajectòria en els moviments socials de Saragossa, i a més està
vinculat professionalment al món de l’economia.

Consolidar Coop 57 Aragó | Després d’un temps d’elaboració i disseny, s’ha engegat una nova campanya
pública per difondre Coop57 i promoure la incorporació de nous socis a la cooperativa. S’espera una molt
bona acollida i es compta també amb la col·laboració de les persones properes al projecte, que promouran
el seu coneixement entre d’altres persones i entitats. Així, pas  a pas, es segueix teixint i ampliant aquesta
xarxa, que dia rere dia, està cada cop més carregada de futur.

Nova adreça i telèfon | C/ Mayoral, 9 | Saragossa | Tlf 976 440530

una llibreria associativa, organitzacions de
producció i consum de productes ecològics, i
organismes ecologistes…

Un procés gratificant
Durant el procés ha estat del tot engrescador
comprovar en directe la simpatia que genera la
iniciativa entre les persones físiques a les quals
ens hem adreçat per conèixer la seva disposició
per dipositar al Coop57 el mínim de 300 euros
requerits per adquirir la condició de socis i sòcies
col·laboradors. Avui, actualment, tot i que el procés
de difusió segueix, ja sabem que un mínim de 200
persones dipositaran 300 euros o més en el moment
en el qual tinguem demanda de serveis financers.

Per una altra banda, el proper 8 de febrer també

s’escolliran les persones que conformaran el
Consell Rector (6 persones, on cal afegir el/la
representant dels socis col·laboradors), la Comissió
Social (10 persones de les entitats sòcies), i la
Comissió Tècnica (tres persones de les entitats
sòcies i tres persones externes amb coneixements
tècnics per a l’anàlisi de la viabilitat econòmica
dels projectes presentats per a ser finançats).

En definitiva, des del 15 de febrer, Coop57 Madrid
ja està en plena disposició d’acomplir la seva
funció de finançament de projectes vinculats a
l’economia social madrilenya i de captació de
recursos d’aquelles persones o entitats que estiguin
disposats a col·laborar en la construcció, a la
nostra Comunitat, d’una alternativa a les pràctiques
bancàries usureres.•

El proper 15 de febrer es donarà el tret de sortida de l’activitat de Coop57 Madrid,
amb un acte de presentació pública a l’Escola de Relacions Laborals de la Universitat
Complutense.



AGRUPA’T

Associació nascuda a Lleida l’any 2003 d’un grup
de professionals de l’àmbit de la salut comunitària
i l’atenció a la drogodependència. Agrupa’t va
constituir-se per bastir un espai on les persones
afectades poguessin participar-hi, integrar-se i
trencar amb la marginalitat, tot millorant la
socialització en els àmbits laborals, sanitaris i
d’habitatge.

Està integrada per 15 socis, persones afectades,
que autogestionen l’associació amb el suport d’una
educadora, una assistent social i dos monitors.
Treballen dins el projecte d’inserció SEMAIHA
(manteniment d’habitatges) i han iniciat serveis
de pintura, construcció i neteja amb materials
econòmics. Es coordinen en xarxa amb altres
entitats socials com Aires, Aldebarán, Creu Roja
o Càritas.

FUNDACIÓ PERE ARDIACA

Fundació sense afany de lucre nascuda el 1987 amb
un important fons documental i bibliogràfic, vinculada

al PCC i a un dels fundadors
del PSUC el 1936. Els seus
objectius són la preservació
de la memòria històrica i el
foment del debat per a trobar

alternatives a l’actual sistema neoliberal, alhora que
impulsen la socialització de noves experiències en
afers relatius a pau, gènere i immigració.

Editen publicacions pròpies, imparteixen formació
universitària i organitzen debats i comissions de
treball  per abordar alternatives progressistes i
transformadores.

Estan molt interrelacionats amb moltes altres
entitats, sindicats, ONG, moviments socials i
agrupacions comunitàries. L’entitat compta amb
4 treballadors i 353 socis i sòcies.
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ROCAGUINARDA

C o o p e r a t i v a  d e
consum integrada per
470 soc is   que
s’arrela històricament
a un grup de veïns del
barri del Guinardó
(Barcelona) que als
anys 70 van sentir la necessitat de crear una eina
per desenvolupar un àmbit socio-cultural al barri.

Actualment realitzen tres activitats:
Una llibreria, oberta a tothom, que és la seu
de l’entitat.
El desenvolupament d’activitats culturals
(grups de diàleg, grup de teatre, taller
d’escriptura, coral Sedna, grup de recerca
històrica...)
Ecoguinarda, grup de consum agroalimentari
ecològic.

CORAL PRIMAVERA PER LA PAU

Coral nascuda el 1983 arrel dels actes de solidaritat
contra el desè aniversari del cop d’Estat a Xile,
esdevenint un grup estable en suport de la pau,
el diàleg, la tolerància i la solidaritat. Amb
funcionament assembleari, i amb una tasca
centrada en la sensibilització i difusió cultural,
molts dels seus membre tenen vinculacions
directes amb el cooperativisme i el moviment
pacifista català.

Realitzen actuacions solidàries però, en general,
els músics són retribuïts. Ja han editat dos cd i
van actuar a la plaça
Catalunya en les grans
mobil i tzacions del
nostre país contra la
guerra a l’Iraq.

Noves entitats sòcies
Segon semestre de l’any 2006
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LA BARRAQUETA

Nascuda l’any 2000 a Gràcia, prolífic en
associacionisme i moviments socials alternatius,
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria
Històrica el Noi i el Xic de la Barraqueta treballa
la recuperació de la memòria històrica, la difusió
de la llengua i la cultura i el compromís social.

Integrada per persones joves, actualment son 50
socis, que comparteixen afinitats i sensibilitats
socials des que van coincidir a la Universitat.

Enguany han canviat de local i impulsen una llibreria
i una aula informàtica
(Gràcia Node) al carrer
Tordera, prop la plaça del
Raspall. Arrelada al barri,
La Barraqueta va rebre

el Premi Vila de Gràcia d’Història atorgat pel Districte.

EAS SCCL

Cooperativa de treball d’iniciativa social sense ànim
de lucre nascuda l’any 1987. Vinculats inicialment a
Càritas gestionen serveis d’atenció a les persones,
prioritzant el suport a col·lectius desfavorits i exclosos.

Actualment gestiones 54 projectes en els àmbits de
la infància-adolescència, gent gran, formació i
inserció laboral, persones sense llar, família, salut
i toxicomanies. Està integrada per 91 socis de treball
i 44 treballadors.

Formen part de la FCTC i de la seva sectorial
d’iniciativa social i son fundadors  d’Aposta, Escola
de cooperativisme. Son membres d’ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social) i de FEDAIA (Federació
d’Entitats d’Atenció a la Infància) i ABAS (Associació
Barcelona Acció Social).

PROPAGANDA PEL FET SCCL

Associació, ubicada a Manresa i nascuda fa 10
anys, que va esdevenir cooperativa  de treball el
2004. Està formada per quatre socis de treball
i dos socis promotors.

Actualment és la discogràfica de referència de
l’escena alternativa catalana, el segell que aplega
des d’un marc cooperatiu i transparent a grups com
Obrint Pas o el cantautor Feliu Ventura i que ha

sabut fer d’altaveu de la
una cultura crítica i rebel
que existeix als territoris
de parla catalana.

Promocionen la cultura
de base i treballen com

a segell, editora i gestora discogràfica. La natura
de la seva activitat els relaciona amb multitud de
col·lectius i entitats com ara la Xarxa d’Enllaç
amb Palestina, el Ger de Ribes, el COP de
Ripollet, La Torna de Gràcia o l’Assemblea de
Joves de Manresa… entre d’altres.

TASC, Turó Acció Socio-Cultural

Associació de segon grau i sense ànim de lucre
creada el 2004 per diferents agrupacions i entitats
del bari per a gestionar el Centre Cívic Can Basté
a Nou Barris de Barcelona.

Els socis fundadors són l’AVV Turó de la Peira,
Ecologistes en Acció, el Taller Jove d’Informació
Urbana, El Casalet, L’Espill, clubs esportius
(“Montsant” i SESE), entre d’altres, entitats totes
elles molt arrelades al barri.

No sols organitzen tallers d’activitats  (60
semestrals) sinó que també fan serveis
d’assessoria a gent gran i persones immigrants,
punt d’informació a les dones (PIAD) o l’Ecopunt
sobre medi ambient.

NOVES ENTITATS SÒCIES



DELIRIO
L’Associació per a la Difusió Artística Delirio
està integrada per 13 sòcies i un soci. Va néixer
de la voluntat de crear una plataforma que fes de
suport a treballs d’investigació, experimentació i
fusió dels diferents llenguatges artístics.

Treballen fonamentalment la poesia i el teatre des
d’un sentit crític i carregat de contingut social.
Mantenen relacions amb l’entorn proper (Centre
Cívic de La Barceloneta), amb entitats de Dones
(CD Bonemaison) i amb altres grups teatrals.

Les darrers obres han estat “Margaritas” (relacionada
amb la violència de gènere) i “13 rosas” (vers 13
dones afusellades a la guerra civil).

LA KRESTA, SAT
Recent projecte impulsat
per dues enginyeres
agrícoles, vinculades als
moviments alternatius i
ecologistes, a la recerca
d’una sortida professional.

S’han constituït com a SAT (Societat Agrària de
Transformació) amb el suport d’un pagès
experiment en horta ecològica, soci de la
Cooperativa “Feixa Verda” i que disposa d’una
botiga de productes ecològics a Mataró.

La seva activitat es l’engreix de pollastres autòctons
sota els criteris de l’agroecologia (certificada pel
CCPAE). Proveeixen a cooperatives i grups de
consum responsable. Són membres de la Xarxa
Agroecològica i de l’Assemblea Pagesa del
Maresme.•

Catalunya

■ ANA Mª VAZQUEZ GARCIA-JUNCO
■ GUILLERMO REYES SCHEURER
■ ALBERTO DIAZ SANTACOLOMA
■ ESTEVE PONT PAU
■ ENRIC SALA BONASTRE
■ AITOR ARRUTI AIZPURUA
■ MARIA LLUISA ALBERT MAQUEDA
■ RICARD VILAREGUT SAEZ
■ ROSA LEÓN ARROYO
■ JOSE RAMÓN CASTILLÓN MELGUIZO
■ MARINO FIDELIO IBÁÑEZ BLAS
■ ASSUMPCIÓ COSTALS I PUIG
■ ASSUMPTA FORTUNY CAPAFONS
■ MARTA DOMÈNECH CAÑAS
■ GEMMA SELLART SERRET
■ MIQUEL CORREA SECALL
■ MARC UTRILLO ORIOL
■ ENRIC CASTELLÀ CARLOS
■ PEPA CENDRÓS FONOLLET
■ ANNA GABRIEL I SABATÉ
■ MARTA MANERA BASSOLS
■ MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ SOTO
■ JOAN RIBAS SEBASTIÁN
■ JOAN VALL COSTA
■ RAÜL ALIANA COLOMER
■ TÀNIA CASANOVA CASAS

Nous socis i sòcies col·laboradors
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NOVES ENTITATS SÒCIES

A través d’aportacions
a La Paleta

■ CONCEPCIÓ CATALINA CARMONA
■ JOSE ANTONIO FUSTER CARDONA
■ MARC AGRAMUNT
■ CRISTINA BELTRI
■ JORDI SEGARRA
■ JOSEP RAMÍREZ
■ MªNÚRIA PUJOL
■ Mª EULALIA FUSTER
■ JAUME SALOM
■ EVA MORENO
■ CÉSAR PARDAL SASTRE
■ FRANCISCA UREÑA
■ SARA GALAR
■ GLÓRIA LÓPEZ BLANCO
■ BÀRBARA SANS
■ Mª ANTONIA ESTEBAN
■ JESSICA OBISPO
■ ANGEL GÓMEZ LAINEZ
■ ANTONIO MONTALBAN
■ SERGIO SOLÀ
■ MÒNICA SOLÀ
■ MANUEL DE LA TORRE
■ MERCÈ ALABARCE DORBA
■ ANTONIO PALLARÉS SILVESTRE
■ JORDI BUSQUETS PLAZA
■ CARLES PERDIGUERO GARRETA

Aragó

■ JOSE MARIA LEZA FERNANDEZ
■ NATIVIDAD LÓPEZ QUÍLEZ
■ CARMEN RUIZ ANGLADA
■ ANTONIO MARTÍNEZ RUÍZ
■ NÈLIDA IBÀÑEZ ROMERO
■ ENRIQUE CERVIGÓN SEBASTIÁ
■ Mª ISABEL CHAMORRO

CALLEJO
■ JAVIER MENDIALDUA LECUE
■ IKER GONZALEZ IZAGUIRRE
■ ISABEL ESCALONA SANTAFÉ
■ MARICARMEN GUTIERREZ

UZQUIANO
■ SUSANA ORTEGA DIAZ



COOP57 · Catalunya
Cooperatives, societats laborals,
empreses d’inserció

1. Agrupa’t
2. Albera sccl
3. Alternativa 3 sccl
4. Aprop serveis comunitaris sccl
5. Arcana, sccl
6. Arç cooperativa sccl
7. Artijoc sccl
8. Barnaciber, sccl
9. Batabat, sccl
10. Biciclot sccl
11. Centre d’Ecologia i Projectes

Alternatius sccl (CEPA)
12. Cerc@, sccl
13. Clac sccl
14. Clic Traç sccl
15. Climatització Les Punxes sccl
16. Col·lectiu Ronda sccl
17. com.com sccl
18. Comunicació Digital sccl
19. Coop. Estratègies de

Transformació Comunitària
Sostenible, sccl (ETCS)

20. Centre de Reinserció
Social Recollim, ei

21. Critèria sccl
22. Cuscus sccl
23. Cydonia, consum ecobiològic

sccl
24. Datum sccl
25. Delta sccl
26. Doble Via, sccl
27. Eas, sccl
28. Ecos, sccl
29. Ecotècnia sccl
30. El Foli Verd sccl
31. El Llibre sccl
32. El Tinter, sll
33. Eneida, sccl
34. Entorn sccl
35. Escola Augusta sccl
36. Ex.libris sccl
37. Formatec, formació i estudis

sccl
38. Gedi, sccl
39. Gespreven sccl
40. Gramagraf sccl
41. Grup Aqueni sccl
42. Grup Consop, sccl
43. Grup Qualitat sccl
44. Horitzó sccl
45. Infoespai sccl

46. l’Apostrof sccl
47. l’Olivera sccl
48. La Cereria sccl
49. La Ciutat Invisible, sccl
50. La Copa, sccl
51. La Kresta, sat
52. La Mata jardiners sccl
53. La Paleta, sccl
54. La Plana, sccl
55. Lazvi  sccl
56. Matriceria Catalana, sccl
57. Mol.Matric sccl
58. Món Verd  sccl
59. Nusos, activitats científiques

i culturals, sccl
60. Ona Nova, ei
61. Propaganda pel fet, sccl
62. Repulsados, Estirados y

Mecanizados, sccl (REM)
63. Robafaves sccl
64. Rocaguinarda, sccl
65. Sistemes Avançats d’Energia

Solar Tèrmica sccl (SAEST)
66. Set-c sccl
67. Talleres Herrera Mataró Planxa

sccl
68. Taller Jeroni de Moragas, sccl
69. Teixidors sccl
70. Tèrmic Finestra sccl
71. Terregada, sccl
72. Teteria Malea, sccl
73. The Urban School, sccl
74. Tots Vuit, sccl
75. 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 Cultural Illacrua
5. Associació Cultural l’Ariet
6. Associació Casal dels Infants

del Raval
7. Associació de circ Rogelio Rivel
8. Associació Desenvolupament

Comunitari

9. Associació d’Iniciatives Socials
10. Associació el Casal
11. Associació Entrepobles
12. Associació Futur sostenible
13. Associació La Barraqueta
14. Associació Naturalistes de

Girona
15. Associació per la Difusió

Artística Delirio
16. Associació Prom. Centre Cult.

Dones Francesca Bonnemaison
17. Associació Sodepau
18. Associació de Dones per a la

Inserció Laboral (SURT)
19. Ateneu Independentista i

Popular de la Vila de Gràcia
(La Torna)

20. Col·lectiu Autònom Treballadors
de la Sanitat de Catalunya
(CATSC)

21. Col·lectiu l’Esbarzer
22. Col·lectiu Obrer Popular (COP)
23. Consell de la Joventut de

Barcelona (CJB)
24. Cop-asa (Aismalibar sa)
25. Coral Primavera per la Pau
26. Espai d’inclusió i formació

Casc Antic
27. Federació de Cooperatives de

Treball de Catalunya
28. Federació de Treballadors de

Catalunya
29. Fundació els Tres Turons
30. Fundació Esico
31. Fundació Futur
32. Fundació Mª Àngels Catarineu

i Fornes
33. Fundació Pere Ardiaca
34. Fundació Privada Sigea
35. Joc Viu, associació esportiva
36. Josep Ma. Gasch
37. Josep Ma. Figueras
38. La Prosperitat Cultura en Acció
39. Minyons Escoltes Guies Sant

Jordi de Catalunya
40. Participació Activa i Social

(PAS Cerdanyola)
41. Previsió Mutual MPS
42. REDS (Red Europea de Diálogo

Social)
43. S.O.S. Racisme – Catalunya
44. Turó Acció Socio-cultural

(TASC)
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Relació de les entitats sòcies de COOP57
a 31 de desembre del 2006
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COOP57 Aragó
Cooperatives i societats laborals

1. Consolida Oliver, sl
2. El Esqueje, s. coop.
3. El Festin de Babel, s. coop.
4. Girasolar, s. coop.
5. Grupo La Veloz cooperativa
6. Imprenta Papereria Germinal, sll
7. Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente, sl

(IDEMA)
8. Kairós s. coop. iniciativa social
9. Servicios Parque de Delicias, sl
10. Simbiosis, sll
11. Tranviaser, sccl
12. Tiebel, s.coop.

Altres entitats

1. Asociación Centro Ocupacional San José
2. Asociacion de Vecinos/as de Oliver “Aragon”
3. Asociación Recicleta
4. Asociación de Tiempo Libre Pandora
5. Financiación Solidaria
6. Fundación Adunare
7. Fundación el Tranvia
8. Fundación Ramón Rey Ardid
9. Medicus Mundi Aragón

COOP57 Madrid
Grup promotor COOP57 Madrid

1. Abierto hasta el amanecer S. Coop
2. Acais S. Coop
3. Adeia S. Coop
4. Asociación Semilla
5. Catep S. Coop
6. Confederación de Ecologistas en Acción
7. Dinamia S.Coop
8. Espanica S. Coop
9. Federación Ecologistas en Acción-Madrid
10. GAP Asociación
11. Gneis S. Coop
12. Mundinae SL
13. La Ceiba S. Coop
14. La Kalle Asociación
15. Lares S. Coop
16. Por Igual S. Coop
17. Proempleo S. Coop
18. Redes S. Coop
19. Sembla S. Coop
20. Traficantes de Sueños AC
21. Transformando S. Coop
22. Unión ce Cooperativas Madrileñas de Trabajo

Asociado (UCMTA)
23. Unocomunicación S. Coop
24. Xsto. Info S. Coop

RELACIÓ D’ENTITATS SÒCIES
DE COOP57
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Préstecs concedits segon semestre 2006

PR 151 i PR 171 LES PUNXES   46.000 € a 5 anys

Dos préstecs de 23.000 euros a 5 anys cadascun.
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. Tots dos préstecs tenen
idèntica finalitat: l’adquisició de dues furgonetes.#

PR 155 LA BARRAQUETA  8.000 € a 4 anys

Associació per a la recuperació de la memòria històrica vinculada als moviments socials i col·lectius
populars de Gràcia. El préstec es destina a finançar les obres d’adequació d’un nou local que acollirà la
seu de l’entitat, la Llibreria Sirga i Gràcia Node (projecte concebut com un espai per a l’accés a les noves
tecnologies).#

PR 162 FOLI VERD 60.000 € a 6 anys

Cooperativa de treball en l’àmbit de les arts gràfiques
ubicada al barri de Gràcia de Barcelona. El préstec es
destina a finançar a la compra d’una màquina Heildelberg,
model GTO 52, i les obres necessàries vinculades a la
renovació i l’adequació del local.#

PR 164 ALBERA sccl 80.000 € a 12 mesos

Cooperativa de treball dedicada a la fusteria. El préstec es destina a la compra de matèria primera per
equipar 14 escoles bressols municipals adjudicades per concurs públic a diferents municipis catalans.
Aquesta operació de finançament ja s’ha realitzat, any rere any, des del  2002.#

Préstecs a llarg termini

PR 177 LA KRESTA 9.000 € a 3 anys

Societat agrària de transformació dedicada a la producció ecològica de
pollastres al Maresme. El préstec està destinat a finançar la instal·lació i
construcció d’una sala d’especejament i la seva adaptació fitosanitària.#
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socis

préstecs

accions

xifres



IMPORT TOTAL OPERACIONS DE CIRCULANT   145.000 €

Tanmateix s’han realitzat 13 operacions de circulant per un import de 145.000 €.#
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Préstecs a curt termini

PRÉSTECS CONCEDITS

PR 178 ONANOVA   20.000 € a 4 anys

Empresa d’inserció laboral adreçada al col·lectiu de dones a la Zona Franca, on continuen existint bosses
cronificades de pobres amb esbiaix de gènere. Es finança la compra de maquinària, mobiliari i estris
necessaris per equipar la cafeteria del centre Paco Candel del barri de la Marina de la Zona Franca de
Barcelona.#

PR 163 AGRUPA’T   10.000 € a 9 mesos

Associació d’ inserció laboral  que trebal la,
fonamentalment a Lleida,  en l’àmbit de l’atenció a
persones drogodepenents en situació de risc i exclusió.
Es finança la segona part d’un acord de col·laboració
en el marc del programa “Serveis d’Inserció per a la
Llar”.#

PR 174 TÈRMIC FINESTRA   20.000 € a 6 mesos

Cooperativa de treball dedicada al muntatge industrial
de finestres en perfil d’alumini. El préstec es per finançar
les factures de treballs realitzats en una gran obra i que
trigaran en cobrar.#

PR 168 ARCANA sccl   5.456 € a 2 mesos (aval)

Cooperativa de treball que té com principal activitat la
dinamització de la vida cultural de Mataró. El préstec
es destina a cobrir l’aval necessari per poder presentar-
se al concurs públic  per a la gestió de l’Aula de Teatre
del Patronat Municipal de Cultura de la ciutat.#

Operacions de circulant



Pr154 CERCA SCCL
Subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat
Préstec concedit: 52.000 €¤
Imp. total subv.: 88.600 €
Projecte: Curs de formació
“Acompanyament per a la Inserció
de Joves”

Pr159 FORMATEC
Subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat
Préstec concedit: 73.500 €
Imp. total subv.: 131.780,25 €
Projecte: Execució 5 cursos de
formació ocupacional.

Pr160 SURT
Subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat
Préstec concedit: 35.000 €
Imp. total subv.: 78.878,20 €
Projecte: Execució cursos de
formació “Ajudant de cuina”

Pr165 CASAL
D’INFANTS DEL RAVAL
Subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat
Préstec concedit: 42.000 €
Imp. total subv.: 70.000 €
Projecte: Execució curs de formació
“Xarxa d’Accés al Treball”

Pr166 CASAL
D’INFANTS DEL RAVAL
Subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat
Préstec concedit: 19.500 €
Imp. total subv.: 32.506 €
Projecte: Execució curs de formació
“Mòdul de Capacitació Laboral
Hosteleria”

Pr167 ASSOCIACIÓ
DELIRIO
Subvenció atorgada pel Servei
d’Educació de la Diputació de Barcelona
Préstec concedit: 15.000 €
Imp. total subv.: 40.000 €
Projecte: Obra de teatre “Trece
rosas”, sobre els afusellaments
de 13 noies sota el franquisme

Pr169 GEDI
Subvenció atorgada per l’ACCD i la DGAIA
Préstec concedit: 80.000 €
Imp. total subv.: 201.000 €
Projecte: Integració social i
econòmica de menors a Tànger i
garanties de retorn.

Pr170 SOS RACISME
Subvenció atorgada per l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de
Barcelona
Préstec concedit: 13.500 €
Imp. total subv.: 15.000 €
Projecte: Diàlegs Antiracistes,
espai de debat, reflexió i propostes

Pr172 FUNDACIÓ FUTUR
Subvenció atorgada pel Departament
de Benestar Social de l’Ajuntament
de Barcelona
Préstec concedit: 17.000 €
Imp. total subv.: 19.000 €
Projecte: Conveni marc contra
l’exclusió

Pr173 AIRES
Subvenció atorgada pel Departament
de Benestar i Família de la Generalitat
Préstec concedit: 10.000 €
Imp. total subv.: 12.620 €
Projecte: Cicle de jornades de
difusió i sensibilització “Inserim
persones excloses”

Pr175 SOS RACISME
Subvenció atorgada pel Departament
de Benestar i Família de la Generalitat
Préstec concedit: 24.000 €
Imp. total subv.: 45.100 €
Projecte: Formació en valors i
promoció voluntariat

Pr176 EICA
Subvenció atorgada per la DGAIA
(Direcció General Atenció a la Infància
i a l’Adolescència)- Generalitat
Préstec concedit: 17.500 €
Imp. total subv.: 19.500 €
Projecte: Formació per immersió
lingüística com a reforç
sociolaboral de joves menors
immigrants no acompanyats

Pr180 SODEPAU
Subvenció atorgada per l’Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Préstec concedit: 20.000 €
Imp. total subv.: 130.000 €
(pendents 26.061,50 €)
Projecte: Expansió del Centre
Mèdic de Beit Sahour a Palestina
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PRÉSTECS CONCEDITS

de formació ocupacional del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya
segon semestre 2006

Condició imprescindible: l’Entitat ha de ser
sòcia de Coop57.

Coop57 avança fins el 90% de la subvenció
atorgada (resolució en ferm).

Avançament de subvencions de l’Administració
Pública (local, autonòmica…).

Es signa un contracte entre les dues entitats.
La subvenció actua de garantia, però
s’afegeixen garanties complementàries pel
Coop57 (pagaré amb venciment a termini
convingut).

En el moment del cobrament de la subvenció es
pasen comptes.

És un procés molt àgil i senzill.•

CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PRODUCTE

Avançament
de subvencions



Pr161 CEPA SCCL
Contracte amb l’Ajuntament de Sant Cugat
Préstec concedit: 60.000 €
Imp. total subv.: 180.090 €
Projecte: Campanya d’educació ambiental. Impuls
recollida selectiva de residus.

Empreses en
àmbits d’exclusió
20 de novembre | Madrid

Organitzades pel Servei per al Compromís
Solidari i la Cooperació al Desenvolupament

de la Universitat Pontificia
de Comillas de Madrid, la
quarta edició del Seminari
de Formació “Empresa en
àmbits d’exclusió” apro-

fundia en la realitat de l’economia solidària,
la democràcia en la gestió dels recursos, les
empreses d’inserció o l’associacionisme contra
l’exclusió social.

La sisena sessió va tenir com a protagonista
íntegre l’experiència de Coop57 i, en concret,
el finançament alternatiu dels projectes socials.
La ponència va ser presentada per David
Fernandez, de l’equip de Barcelona.•
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Endós de factures

Intercooperació
Préstecs per operacions entre les mateixes
entitats de COOP57 per a fomentar
l’enxarxament i empoderament de l’economia
social i solidària

Intercoop3 3.477,57 €
 ALBERA SCCL> ARÇ SCCL
Finança les dues pòlisses d’assegurances
gestionades a través d’Arç en el marc de la
intercooperació.# Jornades de Comerç

Just i Finances Ètiques
1 i 2 de desembre | Barcelona

Organitzades per FETS i amb el suport de la
Diputació de Barcelona, amb el marxant “Pel
teu interès, per l’interès de tots”, les jornades
tenien per objectiu crear un espai de trobada
entre els agents promotors del comerç just i
les finances ètiques i els consumidors, per
poder aprofundir en el potencial de la
interrelació entre totes dues realitats. La
incidència al Nord i al Sud, les necessitats
financers del comerç just, la transformació
social com objectiu comú i les campanyes
conjuntes de sensibilització van guiar les
intervencions, protagonitzades per una ampla
i nodrida participació d’experiències i ponents.

Coop57 va moderar la taula ‘Impulsant el
comerç just’.•

Intercoop4 9.342,64 €
CEPA SCCL> CLIC TRAÇ SCCL
CEPA. El préstec finança els serveis realitzats
per Clic Traç, cooperativa sòcia de Coop57,
consistents en la retolació de la deixalleria
de Castellbisbal.#

Intercoop5 4.500,00  €
ECOS SCCL> EL TINTER
Cooperativa de serveis nascuda en el marc
de la Xarxa d’Economia Solidària per
difondre la realitat de l’economia social a
Catalunya. El préstec finança l’edició del llibre
“Una altra cuina és possible”, recopilació de
receptes amb productes de comerç just a
cura Manuel Almirall, de la Fundació
Futur.#

PRÉSTECS CONCEDITS ACCIONS



Nobel de la
Pau per a
Muhammad
Yunus
Malgrat segurament es correspon-
dria també el Nobel d’Economia,
el món de l’economia social i soli-
dària va celebrar el lliurament del
Premi Nobel de la Pau a Muham-
mad Yunus, impulsor dels micro-
crèdits a Bangla Desh a través
del Grammeen Bank, experiència
pionera de banca ètica que ha
impulsat els projectés vitals de
proap de tres milions de campe-
roles i camperoles pobres.

Yunus, que va defensar una eco-
nomia ètica, altruista i responsa-
ble amb els més desfavorits i
desfavorides, va criticar la obses-
sió en la lluita antiterrorista con-
traposant-lo a l’escàs combat
contra la pobresa. Considerat el
pare dels microcrèdits, Yunus va
recordar que la millor manera –i
la més eficaç, segura i efectiva-
per eradicar els conflictes del món
és eradicar la pobresa i l’exclusió.

Des de Coop57 també ens con-
gratulem per aquest guardó, es-
tenent la felicitació i els ànims a
totes les persones que, arreu del
món, demostren que una altra
economia, d’escala humana, so-
cial i ambiental, és ben possible
i necessària.•

III Jornades Economia Solidària
Barcelona, 1 de juliol

Sota el lema “Cal una altra economia per salvar el planeta” i
organitzades per la Xarxa d’Economia Solidària, les jornades
van abordar la crisi energètica i climàtica i les alternatives
necessàries, al costat d’ una fira d’experiències socials i solidàries
presentades per El Tinter, la Fundació Futur, L’Olivera sccl (les
tres sòcies de Coop57) o Edpac, entre d’altres.

La trobada va cloure amb la projecció del documental
sobre l’economia solidària elaborat per la XES i les

c o n c l u s i o n s
s’han sintetitzat
en quinze idees,
on es crida a
augmentar el

nostre compromís ambiental i la nostra consciència
ecològica per assolir un entorn sostenible i s’assenyala

la gravetat de les conseqüències polítiques, socials, ecològiques
i econòmiques de la crisi energètica.

També se’n destaca la necessitat, en l’àmbit de les entitats de
l’economia solidària, d’implementar ecoauditories i emprendre
polítiques rigoroses de reducció de consum i compensació, en un
sector on, a part de l’eficàcia, es prioritza el compromís social, la
defensa del territori, la vida comunitària o la sostenibilitat.

Aixì mateix s’hi reivindica l’augment del consum responsable i del
mercat social, la intercooperació i l’arribada de l’economia solidària
a nous àmbits i sectors socials.•

segon semestre 2006
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UCE · Prada · XXI Jornades
sobre Cooperativisme
17, 18 i 19 d’agost | Prada de Conflent

Les habituals jornades sobre cooperativisme organitzades per la
Fundació Roca i Galés en el marc immillorable de la Universitat
Catalana d’Estiu, van situar la qüestió de la intercooperació com
a fil conductor, incorporant-te –més enllà de la fermesa ideològica

i el suport mutu- elements
crematístics, de finança-
ment, d’economies d’escala
i de les exigències derivades
del mercat.

Coop57 hi va participar,
contribuint amb la ponència

“Els aspectes nous del finançament cooperatiu”, a cura del
nostre coordinador Ramon Pasqual. La ponència va ser presentada
en el bloc temàtic que cloïa les jornades, titulat “El finançament:
un camp on la intercooperació és imprescindible”.•

ACCIONS



XI Jornades
Economia Solidària
Del 6 al 9 de juny | Saragossa

Organitzades per Reas Aragó,  la Coo-
perativa La Veloz, i Financiación Soli-
dària (aquestes últimes sòcies de
Coop57-Aragó) sota el títol “Construint
una altra economia”,  es va realitzar
l’onzena edició de les Jor-
nades Economia Solidària.

Assumien com a objectiu
difondre un punt de vista
diferent i alternatiu respecte
l’economia tradicional a
través de la reflexió i les
experiències pràctiques.

Aquesta darrera edició va
centrar-se en tres eixos de
treball: “Cooperació, desenvolupament elec-
toral i fires de consum familiar”, “ La ne-
cessitat d’un mercat social” i “Desafiaments
i reptes de l’economia solidària”.

La trobada va esdevenir un aparador per
visualitzar diferents propostes i experièn-
cies –locals, nacionals i internacionals-
 que demostren que és possible i viable
una economia al servei de les persones.
Amb la proposta central de treball de
crear un mercat social aragonès, hi van
prendre part experiències catalanes com
SMS-Trèvol o la revista Nexe i delega-
cions brasileres i veneçolanes.•
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Congrés “Els barris i la seva
implicació en el desenvolupament local”
14 i 15 de novembre | Cadis (Andalusia)

I Seminari Internacional
de Finançament Alternatiu
21 i 22 de setembre | Las Palmas (Canàries)

Organitzades per la Conselleria de Treball i Afers Socials
del  Govern de les Illes Canàries a la Universitat de Les
Palmes de Gran Canària i amb el suport de la Unió Europea
(FEDER) en el marc del projecte Interreg III B, les jornades
van abordar l’accés al mercat financer de projectes socials
i solidàries i la reflexió a l’entorn dels útils financers alternatius.
Javier Ortega, de la cooperativa La Veloz i en nom de
Coop57, amb Peru Sasia (FIARE) i representants
d’Oikocredit, van omplir de contingut la taula “Experiències
en microcrèdits i finançament alternatiu”.

El simposi, repensat per a l’àmbit geogràfic Canàries-
Açores per fomentar l’accés al mercat financer de persones
excloses i promoure l’economia solidària com a generadora
de cohesió social, va comptar amb una ampla presència
institucional i amb nombroses experiències locals de la
Macaronesia, com la Red Anagos.•

Organitzades  per l’Associació Cardijn amb el
suport de la Junta d’Andalusia en el marc del
programa pilot “Empren al teu barri, dinamitza la
ciutat” es va celebrar l’esmentat congrés a Cadis,
amb l’assistència de representants del mon
acadèmic, municipal i del tercer Sector d’Andalusia.

El director de FETS, Jordi Marí, va explicar i analitzar
les noves possibilitats de finançament alternatiu i
solidari fent especial menció al projecte de Coop57
pel seu arrelament a l’entorn, al teixit social i al
territori.•



2.400.000

2.000.000

DADES INTERESSANTS
Evolució de les aportacions de socis i sòcies
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aport. obligatòries 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085
Aport. voluntàries 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192
Aport. socis col·laboradors 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494
Aportacions La Paleta 0 0 0 0 0 0 492.000
TOTAL 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711

2000 2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolució dels préstecs concedits
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Préstecs a llarg termini 68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488
Préstecs a curt termini / Circulant 0 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078
Endòs de Convenis / Factures 0 0 0 0 159.193 298.971 213.407
Avançament de Subvencions 0 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802
Crèdit La Paleta 0 0 0 0 0 0 480.000
TOTAL 68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2006

1.400.000

1.600.000

Préstecs a llarg termini

Préstecs a curt termini

Endós de convenis

Avançament de Subvencions

Crèdit La Paleta

reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

15
butlletí informatiu

11 gener 2001

Aportacions obligatòries
Aportacions voluntàries
Aportacions de socis/es col·laboradors
Aportacions de La Paleta

200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000

1.800.000

2.200.000



11c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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"Si el somni no ens permetés anticipar un món diferent.

Si la fantasia no fes possible aquesta capacitat una mica

miraculosa que l’ésser humà té de clavar els ulls més enllà

de la infàmia. Què podríem creure? Què podríem esperar?

Que podríem estimar?

Perquè en el fons un estima el món, a partir de la certesa que

aquest món, trist món, esdevingut un camp de concentració,

conté un altre món possible...

O sigui que l'horror està embarassat de meravella.

Sinó no tindríem aquesta certesa, a prova de bales, a prova

de desencants i traïcions...Què seria de nosaltres?

En el fons, l'acte de viure és un acte sagrat de bogeria"

(Albert CAMUS)


