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‘Luz de Todos’: cooperativisme
i solidaritat internacional

Durant la pandèmia:
140 préstecs per 7,7 M d’euros

Comissió feminista:
reflexió sobre el teletreball

‘Participa Coop57’: una nova 
eina al servei de les sòcies

El passat mes de març, sense que ningú fos capaç de calibrar 
correctament el que venia, tot es va capgirar. Carrers buits, 
comerços tancats, escoles desertes, parcs precintats, carre-
teres sense cotxes, aeroports sense avions, vies sense trens, 
ressorts turístics amb aspecte de pobles fantasmes, hospitals 
saturats, carros de la compra a vessar, videotrucades cons-
tants, rodes de premsa surrealistes, balcons plens d’aplaudi-
ments i activitat, cases convertides en oficines, escoles, tallers 
d’art i restaurants casolans, l’aprenentatge del teletreball i 
de les relacions humanes sense abraçades i a distància i 
dades, moltes dades. Sovint inconnexes, contradictòries 
o confuses.

Un gran xoc sanitari, social i econòmic. Però 
també emocio nal i psicològic, que encara dura 
i les conseqüències de les quals encara no 
hem pogut veure ni entendre. 

La pandèmia provocada per la COVID-19 
ens ha fet adonar que el món en què vi-
vim és fràgil. I que el ritme vertiginós 
que l’economia de mercat exigeix és bru-
talment vulnerable si la roda deixa de gi-
rar. Moltes lliçons ens està deixant aquesta 
pandèmia de les que haurem de veure si som 
capaces d’aprofitar o, com sempre, guardarem 
en un bagul oblidat.

La crisi actual és molt àmplia i profunda i altera la manera 
en què vivim i ens relacionem. I de vegades sembla que ens 
estigui tocant viure en un futur distòpic que crèiem reservat, 
només, a les pel·lícules. 

El sistema econòmic que embolcalla tota la nostra societat 
també es fa present amb la pandèmia i ens recorda que el ca-
pitalisme comporta crisi permanent per molta gent. Aquest 
virus despulla les fragilitats del sistema i n’accentua els 
seus defectes.  “Plou sobre mullat”, ens deien des del Projecte 
Lliures. Un estudi de l’Hospital del Mar explicava que el barri 
amb la renda més baixa de la ciutat de Barcelona havia tin-
gut 2,5 vegades més persones infectades que el barri amb la 
renda més alta. Una tendència que es repeteix sense excepció 
a totes les ciutats, regions i països. Segons l’institut de recerca 
PovcalNet, es pronostica que la crisi del coronavirus abocarà 
a la pobresa severa 50 milions de persones en tot el món, la 
major part d’elles en els països de menor renda, especialment 
de l’Àfrica sud-sahariana. 

Aquests exemples serveixen com una petita mostra d’un sis-
tema amb múltiples discriminacions de classe, gènere i raça 
que provoca que aquesta crisi sanitària no la visquem totes 
igual. I, a més a més, és utilitzada per amplis sectors de la 

societat per fer una fustigació mediàtica classista i racista 
que situa a les persones pobres, migrades i racialitzades com 
a vides perilloses que han de ser controlades i contingudes.

Però les monedes tenen dues cares i, alhora de la duresa 
i la cruesa amb la qual s’ha patit el virus, durant el confina-
ment els índexs de contaminació van baixar dràsticament, 
els mars i rius es purificaven i es tornaven a omplir de vida, 

inclús la vida salvatge arribava als nuclis 
de les grans ciutats i l’aire es torna-

va més pur. La natura i el pla-
neta van viure una primavera 

privilegiada recuperant, mo-
mentàniament, part del seu 
espai perdut i demostrant 

la seva força i capacitat de regeneració. 
No ens hauria de fer reflexionar profun-

dament que quelcom tan dolent per l’espècie 
humana sigui tan bo pel planeta? 

Una lliçó que, tant de bo puguem aprendre i ens serveixi per 
avançar decididament en la lluita contra la crisi climàtica, 
que al final pot esdevenir la darrera de les crisis si seguim 
comprometent la mateixa habitabilitat del planeta.

Des de l’economia social i solidària, la resposta ha estat 
amb les fórmules que ens són pròpies: solidaritat, coope-
ració, esforç col·lectiu i comunitat. Una economia per la 
vida. Una vida que s’ha posat al centre més que mai i que ens 
ha revelat, encara més, el valor real de les cures i el suport 
mutu. S’ha pogut realçar el valor de la sanitat, l’educació o la 
cultura. Àmbits que sempre es veuen atacats quan el capital 
ho ordena i que quan la vida es torna vulnerable i les perso-
nes ens sentim fràgils, ens hi agafem ben fort. Recordant-nos 
el realment essencial i important.

A partir d’ara, tocarà reconstruir el que s’ha emportat per 
davant aquesta pandèmia, a escala emocional, social i eco-
nòmica. Seria bé fer-ho sense repetir els vicis del passat 
perquè com deien algunes parets durant la pandèmia, “no 
podem tornar a la normalitat perquè la normalitat era 
el problema”. Hem de construir quelcom nou, diferent, po-
sant la vida al centre i lluitant per no deixar ningú enrere.

Editorial

Una economia
per la vida

 C
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La pandèmia que tot ho capgira
“I què farem amb les assemblees?”. La pregunta, formulada en 
veu alta a l’inici del confinament, a finals de març, va glaçar a 
tothom. Feia pocs dies que la pandèmia havia trastocat les nostres 
vides i a poc a poc, anàvem construint una dissortada llista d’as-
pectes que necessitaven ser repensats, reformulats o reinventats.

En un temps rècord, vam haver d’adaptar els diferents proces-
sos socials, polítics, econòmics, tècnics i de participació. I les 
assemblees presentaven un gran repte. L’acte social per excel-
lència de la nostra entitat, on ens trobem, saludem, abracem 
i compartim projecte, somriures i complicitat. Però tot això 
no ho podíem fer. Necessitàvem una alternativa que permetés 
celebrar les assemblees virtualment, garantint al màxim pos-
sible la participació de la base social de Coop57.

Buscar l’eina adequada
Necessitàvem una eina que respongués a tota la nostra com-
plexitat i dimensió. Coop57 està formada, actualment, per 
quasi 1.000 entitats sòcies de serveis, més de 4.500 persones 
i una desena de sòcies de treball. Aquestes tres tipologies de 
sòcies estan repartides en set seccions territorials on es par-
len quatre idiomes diferents. Cada secció territorial celebra 
la seva pròpia assemblea, abans de trobar-se a l’assemblea 
general. Calia establir mecanismes de debat i participació i 
assegurar unes votacions segures i transparents.

El repte no era senzill i per tant, l’eina telemàtica que buscà-
vem havia de ser flexible i adaptable a les particularitats úni-
ques de Coop57. Calia un procés ràpid, ja que disposàvem no-
més de dos mesos per tenir-ho tot a punt. A més, havia de ser 
coherent amb els nostres ideals i maneres de treballar, pel que 
buscàvem proveïdors i eines de l’economia social i solidària.

Ens Decidim!
Després d’analitzar les 
diferents opcions i alter-
natives ens decantem per 
la plataforma Decidim. 
Aquesta plataforma de 
participació ciutadana, 
feta amb software lliure i 
codi obert, proporciona eines digitals per processos participa-
tius i de democràcia directa. Inicialment impulsada per dife-
rents administracions públiques de Catalunya, s’ha desenvo-
lupat i gestionat de forma col·lectiva, participativa i democrà-
tica des d’una comunitat àmplia, en el conjunt de la societat.

A partir d’aquí, contactem amb la cooperativa Colectic, sòcia 
de serveis de Coop57 i una de les entitats més actives en la 
comunitat de la plataforma Decidim, per fer-ne una adaptació 
personalitzada a les necessitats i particularitats de Coop57.

‘Participa Coop57’
Una nova eina al servei de la 
participació i la democràcia

LES ASSEMBLEES DE COOP57 EN TEMPS DE PANDÈMIA

“A poc a poc, anàvem construint una 
dissortada llista d’aspectes que 

necessitaven ser repensats, 
reformulats o reinventats”

“Utilitzem una plataforma 
de software lliure i codi 
obert que proporciona 
eines digitals per 
processos participatius i 
de democràcia directa”

destacats
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El naixement de ‘Participa Coop57’
L’adaptació va venir acompanyada d’una personalització del 
nom: ‘Participa Coop57’. La participació de la base social de 
Coop57 en els òrgans socials i, òbviament, en les assemblees 
és un valor central i fundacional de la nostra cooperativa. El 
nom reflecteix aquesta característica 
tan arrelada.

Vam voler tenir mirada llarga i am-
plia, per construir una solució més 
enllà de la pandèmia i fer de la neces-
sitat, virtut. La situació ens obligava a 
fer un salt en alguns aspectes tecnolò-
gics. Tot i que l’objectiu prioritari sempre va ser desenvolupar 
una eina per les assemblees generals ordinàries corresponents 
al tancament de l’exercici 2019, vam detectar dues potencia-
litats de cara al futur:

• Espai permanent de participació per la base social: pot esde-
venir un instrument de participació estable i permanent pels 
debats que es creguin oportuns en cada moment.

• Assemblees de doble seu: quan sigui possible celebrar les 
assemblees presencials, si també s’habilita la participació 
virtual pot facilitar l’assistència. Alhora, permetria fer més 
descentralitzada l’assemblea i l’ampliaria sense restriccions 
de territoris.

La celebració de l’assemblea
Les assemblees en el marc de la plataforma es van plantejar 
amb dues fases diferenciades:

- La fase prèvia: es va obrir ‘Participa Coop57’ uns dies abans 
de l’assemblea, habilitant un espai per a la participació, el 
debat i la reflexió. L’objectiu era tenir el temps i la pausa per 

resoldre dubtes ja que la no presencialitat ens aguditzava el 
desig de fer comprensible i amè el contingut de l’assemblea. 
Per primera vegada es va generar vídeo-documentació que 
acompanyava i ampliava la documentació ordinària.

- La celebració de l’assemblea: El dia de 
cada assemblea de secció territorial, es van 
habilitar espais per l’emissió en directe i 
perquè les participants poguessin interac-
tuar, fent preguntes sobre els temes expo-
sats. Alhora, hi havia un tercer espai per a 
votar durant l’assemblea. 

Es van celebrar un total de set assemblees de secció en set 
dies laborals, amb una participació semblant a les assemble-
es presencials. La primera experiència virtual de Coop57 va 
ser molt positiva i es van fer els processos democràtics de la 
cooperativa garantint tots els drets de les sòcies de Coop57. 
Alhora, van assistir persones que normalment no poden venir 
a les assemblees i vam tenir connexions de sòcies des de dife-
rents continents.

Les assemblees virtuals ens deixen molts aprenentatges i coses 
a millorar. Vam tenir els inevitables problemes tècnics i en 
algunes ocasions la sensació estranya d’estar parlant a una 
pantalla sense ningú al darrere. La interacció en algunes va 
ser escassa, potser perquè la nostra cultura organitzativa no 
està acostumada a aquest canal de comunicació. 

Tornarem a les assemblees presencials i tornarem a tro-
bar-nos, saludar-nos, abraçar-nos i a compartir projecte, som-
riures i complicitat, però a la motxilla també portarem uns 
bons i grans aprenentatges per millorar la participació de la 
base social en la construcció col·lectiva de Coop57.

“Es van fer els processos 
democràtics de la 
cooperativa garantint
tots els drets de 
les sòcies de Coop57”

destacats
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El Programa és un instrument financer a escala de la Unió 
Europea que pretén promoure l’ocupació, estructurat en tres 
eixos, un dels quals s’enfoca a l’emprenedoria social. L’acord, 
emmarcat en aquest eix i enfocat a les entitats d’economia 
social i solidària, permet l’accés a un fons d’avals que ajudi a 
sostenir el risc assumit per Coop57 en els projectes finançats.

Aquest acord té una durada de cinc anys i és el fruit de més d’un 
any de treball, per tal de tirar endavant la sol·licitud al programa.
L’esforç ha valgut la pena, ja que disposar d’aquest aval del 
Programa EaSI és molt important per a Coop57. Suposa un 
enfortiment de la solvència de l’entitat i contribueix a sumar 
més elements a la seva solidesa financera.

Coop57 segueix treballant, cada vegada en més àmbits, per 
tal de ser una cooperativa financerament forta. Una fortalesa 
que permeti respondre les necessitats de les sòcies i continuar 
donant suport a iniciatives que treballen per una economia 
pensada per les persones i al servei de la transformació social.

Sobre el Programa per l’Ocupació i la 
Innovació Social de la UE

Com expliquen des de l’Easi, “en virtud del Programa Europe 
per l’Ocupació i la Innovació Social (EaSI), la Comissió Eu-
ropea dóna suport al micro-finançament i al finançament per 
l’emprenedoria social amb una dotació de 193.000.000 euros 
pel període 2014-20. L’objectiu és augmentar l’accés al micro-
finançament, p. e., préstecs fins a 25.000 euros, en particular 
a entitats petites. Així mateix, i per primer cop, la Comissió 
Europea donarà suport a entitats socials mitjançant inversi-
ons de fins a 500.000 euros. El suport al micro-finançament i 
a l’emprenedoria social s’implementa, en primera instància, 
mitjançant la Garantia EaSI, que permetrà a proveïdors de 
microcrèdits i inversors d’entitats socials arribar a emprene-
dors que no podrien haver finançat per consideracions de risc. 
La Comissió Europea ha escollit el Fons Europeu d’Inversions 
per implementar la Garantia EaSI”.

Més informació a:
http://ec.europa.eu/social/EASI
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
https://www.eif.org/easi/

Coop57 signa un acord amb el 
Programa Europeu d’Ocupació i 
Innovació Social (EaSI)
Al juny del 2020, Coop57 ha signat un acord amb el Programa Europeu d’Ocu-
pació i Innovació Social (EaSI). S’obre un nou àmbit de col·laboració i actuació 
per a la cooperativa.

“Disposar d’aquest aval del Programa 
EaSI és molt important per a Coop57. 

Suposa un enfortiment de la solvència.”

COOPERACIÓ EUROPEA

destacats
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La pandèmia arribà abruptament. 
I amb aquesta, el treball a dis-
tància. Malgrat present a molts 
sectors, xocava amb l’esperit de 
Coop57. Ens agrada treballar amb 
la proximitat per bandera, especi-
alment amb les nostres sòcies.

Tot i això, és necessari recalcar 
que durant el primer semestre 
no hem teletreballat. Hem viscut 
un confinament, amb tota la càr-
rega familiar, emocional, física, 
econòmica i social que suposa 
alhora que continuàvem treba-
llant. I mentrestant, intentàvem 
mantenir l’esperit d’equip, tant de 
les treballadores com dels òrgans 
polítics i les comissions. Preservant 
la confiança i proximitat amb les 
sòcies de serveis i col·laboradores. 
Reorganitzant-nos amb la major 
celeritat per atendre l’impacte de 
la crisi sanitària i socioeconòmica 
que guanyava força a cada segon.

Analitzar el confinament des de 
diferents eixos de desigualtats evi-
dencia que no ha estat igual per 
totes les llars. Requereix un sostre 
segur, un espai acondicionat pel 
treball, suport a les tasques de cu-
res o no tenir persones a càrrec. 
Des de casa, concentrar-se i gesti-
onar la jornada laboral no és fà-
cil. Més encara quan el tetris exi-
geix una flexibilitat desmesurada 
per coordinar equips de treball 
grans, encaixant particularitats i 
necessitats diverses.

Fins i tot vam tenir problemes 
logístics de tota mena: manca-
ven eines compartides al núvol; 
processos que exigeixen presen-
cialitat o paper imprès; coordinar 
la centraleta telefònica va ser un 
repte. Amb l’afegit del volum in-
crementat de treball i els impe-
diments sobrevinguts, vam posar 
a prova el teletreball. Una gran 
estrena sense assaig general.

No totes partíem de la mateixa 
casella de sortida enfront el con-

finament. Mai poden deixar-se de 
costat les interseccions de gènere, 
origen, edat, classe, territori... I 
si li afegim els vessants físics o 
emocionals, el teletreball també 
requereix mantenir en plena pan-
dèmia un bon estat de salut, in-
closa la mental. Aprendre a nadar 
al mar i sense flotador. L’escull 
més gran ha estat la conciliació 
de vida personal i laboral.

D’altra banda, companyes de 
l’equip tècnic ja teletreballaven 
abans de la pandèmia. El confina-
ment ha fet comunes les carències 
que patien, derivades per exemple 
de la manca d’espais de trobada 
física. Demostrant les dificultats, 
en un context així, per cuidar i 
ser cuidades per la resta de treba-
lladores de la cooperativa.

Tot i això, la mateixa naturalesa de 
Coop57, basada en cercles de per-
sones compartint la cura de l’enti-
tat a òrgans polítics i comissions, 
la fa més resilient a situacions així. 
Malgrat la duresa del context que 
ens envolta, ens empeny a seguir 
aprenent com organització.

Hem vist que el teletreball és 
factible i hem detectat els errors 
a atendre. Ara, hauríem de veu-
re si el teletreball és desitjable. 
Com reformulem el tancament 
del treball productiu a les cases? 
Com n’aprofitem les potenciali-
tats? La major llibertat de gestió 
dels temps o l’estalvi en desplaça-
ments, per exemple.

És clar que, el teletreball a seques, 
sense una reestructuració social 
que assumeixi col·lectivament les 
cures, atomitza més la societat i 
empitjora el panorama laboral. El 
repte és descobrir la forma soste-
nible de viure en aquest món que 
ha canviat tant en menys d’un 
any.

COMISSIÓ FEMINISTA

Teletreball:
de no saber què era,
a tenir-lo imposat

“Hem vist que el teletreball 
és factible i hem detectat 

els errors a atendre. 
Ara, hauríem de veure si el 

teletreball és desitjable”

destacats
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Des d’aquesta primavera, Coop57 té una connexió especial amb 
l’ocèa Pacífic. A través del projecte de suport mutu i autogestió 
comunitària “Luz de Todos”, la cooperativa té un vincle amb el 
poble de San Pablo de Tacaná i el seu projecte de recuperació 
de la xarxa elèctrica de mans de la gestió privada. Coop57 Cata-
lunya ha contribuït a finançar la instal·lació d’una mini central 
hidroelèctrica al riu Coatán, que neix a terres guatemalenques i 
desemboca a territori mexicà. El préstec, de 250.000 euros, s’ha 
fet a la Fundació L’Olivera perquè s’apliqui al projecte de la Hi-
droeléctrica San Pablo, gestionada per la comunitat.

La iniciativa l’han impulsada les habitants de San Pablo de Ta-
caná en aliança amb el Centro Autogestionario Solidaridad Área 
Latina (CASAL), L’Olivera, Aiguasol, Tàndem Social i FETS. Jun-
tes volen garantir el subministrament elèctric a tota la població, 
víctima dels abusos dels poders econòmics i transnacionals que 
s’han apropiat de la producció d’energia al seu territori. Perme-
trà recuperar de mans privades la gestió del servei d’electricitat 
i assegurar l’accés a llum sense talls per aquesta comunitat. 
Gràcies als avals recollits, el projecte ja està en marxa i les 
obres avancen a bon ritme. Us animem a seguir el “Diario del 
proyecto” a la seva pàgina web (https://luzdetodos.com/diario-
del-proyecto/).  

Recuperar la gestió comunal  
dels béns comuns

El projecte busca la generació d’energia neta que permetrà 
a aquesta comunitat i comunitats veïnes ser autosuficients 
energèticament. Té un cost total de 393.650 euros. Per poder 
finançar-lo, la Municipalidad de Tacaná aportarà 50.000 euros 
i la comunitat de San Pablo aportarà 93.650 euros en mà 
d’obra i construccions. D’altra banda, el préstec de Coop57 es 
retornarà en deu anys, amb dos anys de carència i vuit anys de 
retorn del capital.

El poble guatemalenc de San Pablo de Tacaná, a gairebé 3.000 
metres d’altura a prop del volcà Tacaná, acull una comunitat 

“San Pablo de Tacaná,  
a gairebé 3.000 metres d’altura 
a prop del volcà Tacaná, acull 
una comunitat de 170 famílies 
de la comunitat maya mam”

‘Luz de Todos’, 
un projecte de cooperativisme 
i solidaritat internacional

‘Luz de Todos’ és un projecte de cooperativisme i solidaritat 
internacional per construir una minihidroelèctrica al poble 
guatemalenc de San Pablo de Tacaná. És el primer projecte 
mesoamericà de transició energètica i cap a un ús d’energi-
es renovables i de propietat comunitària que hem finançat 
des de Coop57. Ha estat possible gràcies a la confiança 
de 164 persones i algunes entitats, que han participat amb 
avals mancomunats i contribuint a un fons de garantia que 
ha recollit 268.800 euros. 

SOLIDARITAT INTERNACIONAL

economia 
solidària
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de 170 famílies de la comunitat maya mam repartides en unes 
llomes empinades cobertes de terrasses i bosc. És una de les 
comunitats indígenes de Guatemala, el país d’Amèrica Llatina 
amb major percentatge de població originària -el 65% dels 15,5 
milions d’habitants. Lamentablement, també és el país amb la 
més alta taxa de violència i assassinats contra pobles indígenes.

Actualment San Pablo de Tacaná no compta amb servei d’ener-
gia elèctrica. Després de cobraments injustificats per part de 
l’empresa distribuïdora i quotes pràcticament impagables per 
a gran part de la població i després d’anys de conflicte, la dis-
tribuidora va decidir tallar el subministrament. La mini cen-
tral hidroelèctrica serà propietat de la comunitat de San Pablo 
mitjançant accions i serà administrada a través de la Societat 
Anònima que han conformat per poder generar, transportar i 
comercialitzar energia elèctrica. Aquesta societat està registrada 
davant l’ens tributari guatemalenc, tal com estableixen les lleis 
del país.

L’any1998 Unión Fenosa va guanyar 
el concurs per a la privatització del 
servei elèctric de Guatemala. Va ser 
una època de grans conflictes. L’any 
2004 la Corte de Constitucionalidad 
del país va advertir que estava fent 
cobraments injustificats i va dicta-
minar que havia de retornar vora 
200 milions d’euros a les usuàries. La població, davant dels 
abusos d’aquesta transnacional, es van organitzar per deixar 

de pagar els rebuts de la llum 
pels cobraments il·legals i 
els talls constants del sub-
ministrament. En aquests 
conflictes, hi va haver més 
d’onze assassinats de líders 
camperols. Fenosa abando-
na Guatemala el 2012, però 
els conflictes continuen amb  
ENERGUATE, que heretà la 
distribució amb la mateixa 
estructura. El maig de l’any 
2018, tallen el servei de llum 
a la comunitat de San Pablo, 
que ha instal·lat un gene-
rador dièsel provisional per 
proporcionar al veïnat unes 
hores de llum al dia.

“El projecte busca la generació 
d’energia neta que permetrà 
a aquesta comunitat i pobles 

veïns ser autosuficients 
energèticament”

economia 
solidària
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El primer semestre, s’han incorporat 
29 noves entitats sòcies de serveis i 145 
sòcies col·laboradores. L’import del fi-
nançament concedit aquests mesos és de 
5.879.344,33 euros en 97 préstecs.

Per donar resposta a la crisi causada per 
la pandèmia, s’han signat acords amb 
diferents entitats per aportar garanties i 
facilitar l’accés al crèdit, com la Societat 
de Garantia Recíproca Avalis o la Funda-
ció Seira. Coop57 i Seira ja han treballat 
fòrmules semblants en el passat; ara s’ha 
posat en marxa un mecanisme per aju-
dar a cooperatives catalanes amb con-
tingències de tresoreria a causa de la Co-
vid-19. L’acord amb Avalis permet accedir 

a diferents línies de garantia, incloses 
operacions per donar liquiditat a entitats 
afectades per la crisi que es comprome-
tin a mantenir els llocs de treball. També 
s’ha ampliat el conveni que fa tres anys 

que es va signar amb l’Ajuntament de 
Barcelona, consistent en un fons de ga-
rantia mancomunat per facilitar l’accés 
al finançament de projectes d’economia 
social i solidària a la ciutat. 

 ANDALUCÍA
Durant el primer semestre s’han incorporat tres noves sòcies de 
serveis i vint-i-una sòcies col·laboradores. L’activitat creditícia ha 
sumat sis préstecs, un total de 347.000 euros. Alhora, s’han fet ca-
rències per aquelles entitats amb préstecs vius que més han patit 
l’impacte de la crisi sociosanitària i econòmica de la Covid-19. 

S’ha participat en jornades de l’ESS a Sevilla, Córdoba, Huelva i 
Jérez de la Frontera, presencialment, i ja telemàticament a espais 
organitzats des d’Almócita, Algarve i la Universitat de Sevilla.

Al juny es va posar en marxa, amb la Fundació Coop57, la cam-
panya “Gazpacho Gitano: cocinando venceremos a la 
exclusión social”. L’objectiu era finançar la instal·lació d’una 
cuina comunitària al Polígono Sur de Sevilla. Va ser exitosa, amb 
més de 400 aportacions que han sumat gairebé 38.000 euros. Les 
obres han començat i s’espera que a la tardor la cuina estigui 
acabada, incloent també la compra de la maquinària i la instal-
lació de tot l’equipament.

83 83 entitats
sòcies 301301 sòcies

col·laboradores

 CATALUNYA 638638 entitats
sòcies 28912891sòcies

col·laboradores

Durant el primer semestre, s’han fet vuit 
noves sòcies col·laboradores. 

L’activitat del semestre s’ha centrat a vi-
sibilitzar Coop57 Asturies com una eina 
útil per l’ESS del territori. Quelcom més 
palès encara en l’actual context de crisi 
sociosanitària i econòmica.

Així, s’ha treballat per complir el pla de 
treball d’enguany, malgrat els impedi-

ments. La difusió de la secció territori-
al, la formació interna, la participació i 
implicació en temes d’actualitat –com la 
denúncia de la militarització en la gestió 
de la pandèmia- són algunes de les acci-
ons. A més, s’ha intercooperat en el marc 
de l’ESSasturies, la xarxa d’iniciatives 
d’economia transformadora asturiana.

 ASTURIES 1919 entitats
sòcies 6363 sòcies

col·laboradores

Al primer semestre, s’han incorporat 
cinc sòcies col·laboradores. La suma dels 
préstecs nous és de sis, per un valor de 
405.000 euros.  A més, s’han concedit ca-
rències i préstecs nous destinats a pal·liar 
els efectes econòmics de la pandèmia.

La secció ha acollit a Zaragoza l’Assem-
blea General de Coop57, organitzada el 
22 de febrer, la darrera activitat que s’ha 
pogut fer presencialment com a coopera-

tiva durant el primer semestre. 

En canvi, no s’ha pogut celebrar el quin-
zè aniversari de Coop57 Aragón, pel que 
s’ha fet una celebració virtual amb mis-
satges de felicitació a través de les xarxes 
socials. Finalment, s’ha participat en la 
vint-i-cinquena edició de les Jornadas de 
Economía Solidaria de Aragón.

 ARAGÓN 6363 entitats
sòcies 459459 sòcies

col·laboradores

seccions
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S’han incorporat cinc sòcies de serveis i vint-i-una sòcies col-
laboradores durant el primer semestre de 2020 i s’han concedit 
tres préstecs, per un valor conjunt de 110.000 euros. A causa de la 
Covid-19, hi ha hagut diverses sol·licituds de carències. 

Al febrer, la cooperativa Aholku ha assumit la secretaria tècnica de 
Koop57 i s’ha acordat la reorganització de la secció. Alhora, a l’As-
semblea General de Coop57 s’ha aprovat un nou Consell Rector, 
on Jone Etxeberria Agirre és escollida vicepresidenta. A la Fundació 
Coop57, s’ha incorporat Naroa Elortza Gorrotxategi com a membre 
del Patronat.

S’ha aprovat establir un conveni amb Olatukoop per impulsar un 
fons mutual i una xarxa d’avaladores que sostinguin una línia de 
finançament de Coop57 per a les entitats sòcies d’aquesta xarxa de 
cooperatives basques. Amb la Fundació Coop57, s’ha participat a 
Bizihotsa, una caixa de resistència i solidaritat creada per atendre a 
l’auge de l’emergència social generada per la pandèmia.

     EUSKAL HERRIA 3333 entitats
sòcies 150150 sòcies

col·laboradores

S’han incorporat quatre noves entitats 
sòcies de serveis i sis noves sòcies col-
laboradores. S’han fet deu préstecs, amb 
un import total de 637.500,000 € euros.

A principis d’any, s’ha fet una campanya 
de captació d’estalvi, que ja ha començat 
a visualitzar els seus fruits. Durant el pri-
mer semestre de 2020, les aportacions de 
les sòcies col·laboradores pràcticament 
han representat el doble que les recolli-
des durant tot l’exercici 2019.

S’ha participat en la segona edició del 
projecte d’acompanyament a estudiants 
ApS, en col·laboració amb Espazocoop i 
la Universidade de Santiago de Compos-
tela (USC). 

S’han fet xerrades presencials a centres 
educatius: CIPF A Granxa de Ponteareas, 

CIFP, Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol i 
CIFP Ferrolterra). També s’ha participat 
en la presentació del II Informe sobre 
Banca Ètica a Europa, a la Facultad de 

Ciències Econòmiques de la USC. Inter-
nament, s’han fet dues assemblees de 
secció –el 15 de febrer i el 3 de juliol, 
aquesta telemàtica.

 GALIZA 4444 entitats
sòcies 153153 sòcies

col·laboradores

 MADRID
En el primer semestre s’han incorporat 
sis noves sòcies de serveis i quatre sò-
cies col·laboradores noves. El valor to-
tal dels divuit préstecs concedits suma 
201.163,84 euros.

La situació complexa del primer semes-
tre ha reduït a mínims l’activitat presen-
cial. Gran part de les sòcies de serveis 
s’han vist afectades per l’impacte de la 
Covid-19 i han hagut de sol·licitar carèn-
cies o ampliacions del finançament. 

En aquest sentit, s’ha signat un conveni 
amb la societat de garantia recíproca 
Avalmadrid. L’acord permet accedir a la 
seva línia d’avals per a projectes con-
crets; s’espera que, més endavant, es 
pugui desenvolupar un conveni marc 
per projectes de l’ESS madrilenys.

A finals de maig, el Consell de Secció 

ha aprovat el finançament del Super-
mercado Cooperativo La Osa, una ini-
ciativa que obrirà portes a la tardor; 
és una nova modalitat de consum que 
amplia horitzons a l’Estat espanyol. 

S’ha participat en la Feria Sostenible-

mente 2020 a La Casa Encendida i al 
programa de ràdio Ecogestiona. A més, 
s’ha col·laborat intercooperativament 
amb l’ESS madrilenya en la redacció 
del llibre “Finanzas públicas para el fu-
turo que queremos”.

9292 entitats
sòcies 443443 sòcies

col·laboradores

seccions



3810
1r semestre 2020

butlletí
informatiu

destacats

seccions

sòcies

préstecs

dades

editorial

economia 
solidària

La primavera del 2019, un grup de persones provinents de 
diferents entitats i moviments socials varen convocar una tro-
bada oberta a Palma per reflexionar conjuntament a l’entorn 
de la necessitat d’una eina de serveis financers que contribuís 
a l’impuls de les economies transformadores.

D’aquella trobada, que va aplegar una quarantena de perso-
nes i entitats, es va conformar el que avui és el grup promotor 
de Coop57 Mallorca -constituït oficialment a l’assemblea ge-
neral de febrer de 2020- i que va començar la feina de difon-
dre el projecte entre entitats de l’economia social i solidària 
alhora que anava treballant a nivell més intern l’anàlisi, el 
debat estratègic i la formació.

L’impacte de la pandèmia ha suposat una petita aturada de l’ac-
tivitat que ara torna a prendre empenta. Les accions que hem 
fet fins ara han consistit en presentacions públiques a diferents 
pobles (Porreres, Manacor, Esporles), les visites a entitats i pro-
jectes incipients interessats en els serveis de Coop57 i les relaci-
ons a l’entorn del Mercat Social de les Illes Balears.

En aquest moment a Mallorca hi ha quatre entitats sòci-
es de serveis de Coop57 i un nombre creixent de sòcies col-
laboradores. No tenim marcat cap termini per assolir la cre-
ació d’una secció territorial, anam avançant respectant els 
mateixos ritmes de treball i, tanmateix, amb la feina conjunta 
amb la secció territorial de Catalunya ja podem donar respos-
ta a les necessitats financeres de les sòcies.

Consolidant aquest treball, la creació d’una secció territorial 
de Coop57 Mallorca amb totes les seves estructures serà una 
conseqüència que arribarà de forma natural. Mentrestant se-
guim fent feina a disposició de l’economia social i solidària.

Coop57 Mallorca
mallorca@coop57.coop

Articulant i fent créixer 
l’economia solidària
a Mallorca!

“La creació de Coop57 Mallorca serà
una conseqüència que arribarà de forma 
natural. Mentrestant seguim fent feina a 

disposició de l’economia social i solidària”

seccions
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Andalucía [19]

 ❚ Ana Becerra R.  
i Fernando Cobos B.

 ❚ Gala Dominguez Rodriguez
 ❚ Francisca Quirós Lopez
 ❚ Mª Elena Matos Carmet
 ❚ Alicia Rodriguez Rico
 ❚ Joel Marti Melero
 ❚ Laura Armesto Luque
 ❚ Hector Bautista Sala
 ❚ Raquel Sólis C.  
i Clara Álvarez Muñiz

 ❚ Eva Guerrero Quintero
 ❚ Silvia Bellón Sánchez
 ❚ Juan S. Fernández P.  
i Antonia Lozano D.

 ❚ Luisa Osuna Saraza
 ❚ Luis Ocaña Escolar  
i Elsa Ocaña Millán

 ❚ Cristina Guisado Cañestro
 ❚ José Manuel Betanzos M.  
i Layla Betanzos E.

 ❚ Mª Dolores López Moreno
 ❚ Julio Moratalla Gallardo
 ❚ FonRedess

Catalunya [142]

 ❚ Farnanda Salvador Gómez-
Grandoli

 ❚ Josep M. Tur Mejide  
i Joan Tarrida Bellver

 ❚ Fernando Ripoll Lafuente
 ❚ Miquel Arasa Aguirre
 ❚ Adrià Soler Gil
 ❚ Marc Pascual Ullod
 ❚ Nuria Farriols Hernando
 ❚ Manuel Garcia Vara
 ❚ David Picó Amador
 ❚ Núria Casellas Alvarez
 ❚ Mª Antonia Bogoñez A.  
i Maria Rivero G.

 ❚ Victoria Porthe Porthe
 ❚ Laura Llargués Batllo
 ❚ Josep Ma Corbera Clavería
 ❚ Maria Dolors Serra Serra
 ❚ Josep Ma Alabern Roig-Serra
 ❚ Aina Pi Sánchez
 ❚ Jordi Solé V.  
i Montserrat Vilarmau Z.

 ❚ Montserrat Vilarmau Zanuy
 ❚ Maria Mas M. i Bernat Castellvi M.
 ❚ Agustí Crominas y C.  
i Rosa Mª Murtra

 ❚ Carles Gala Muñoz  
i Lucas Gala Muñoz

 ❚ Gil Erra i Gil
 ❚ Agnes Escurriola Aragonés
 ❚ Pau Espin Pedrol
 ❚ Francesc A. Martínez M.  
i Luz Mª Muñoz

 ❚ Sergi Salavert Fernández
 ❚ Marta Terrassa Vivern
 ❚ Nico Duran Gurnsey
 ❚ Mireia Salazar G.  
i Carlos Ruiz Ramos

 ❚ Enric Cordoba Mula
 ❚ Rosana Lubelza Roca
 ❚ Elia Torrescasana Martínez
 ❚ Marta y Raquel Rubí Curco
 ❚ Rogelio Hoyos G.  
i Elvira Rovia R.

 ❚ Laura Lascorz Fernández
 ❚ Ramon Pallarols Vidales
 ❚ María Antonia Fuster Roca
 ❚ Mª Jesus Montesinos Sánchez-
Elvira

 ❚ Carlos López Alvarez
 ❚ Aline Gael Ortiz
 ❚ Maritza Buitrago Rave
 ❚ Jordi Armengol Florensa
 ❚ Antoni Pallicer Mateu
 ❚ Núria Caba Calbet
 ❚ Eva Santaularia S.  

i Carles Miralles T.
 ❚ Federación Comarcal  CGT del 
Baix Llobregat

 ❚ Mª Pilar Ingrid Cobo Palacios
 ❚ Daniel Cayuelas Navarro
 ❚ Elisabet Julià Verdaguer
 ❚ Anna Redorta Aguilà
 ❚ Oscàr D. Delgado Hernàndez
 ❚ Magdalena Jaume A.  
i Enrique López de H.

 ❚ Mia Galeote Perramon
 ❚ Israel Falco Martínez
 ❚ Lidia Guim Garriga
 ❚ Eduardo Moreno Gabriel
 ❚ Miguel Serra Sanso
 ❚ Albert Fontanals Lopez
 ❚ Laura Santos Riocerezo
 ❚ Eduard Casanovas Sirvent
 ❚ Sonia Camallonga G.  
i Sergio Yanes T.

 ❚ Estel·la Marcos Faura
 ❚ Elna Sans y Narbona
 ❚ Mª Lluïsa Berdun Ortiz
 ❚ Daniel Capella Marzo
 ❚ Marc Barbens San Martin
 ❚ Joan Sans Narbona
 ❚ Pere Tres Escorihuela
 ❚ Marti Monfort Morillo
 ❚ Anna Bourgeois Guerau de 
Arellano

 ❚ Arnau Omedes Hervas
 ❚ Eulàlia Reguant Cura
 ❚ Albert Turon Vilaseca
 ❚ Laura Santa Cruz Parilla
 ❚ Mª del Angels Alasa F.  
i Mar Barrilero A.

 ❚ Elvira Martinez Duro
 ❚ David Amigó Madinaveitia
 ❚ Felisa Gamón Palomera
 ❚ Elia Domenech Marsal
 ❚ Cristófol Pagès Puig
 ❚ Guifré Bombilà Murillo
 ❚ Julia Granell Barberá
 ❚ Magdalena Mirabet Cucala
 ❚ Carlos Cornejo R.  
i Mª Cristina Moix S.

 ❚ Claudia Díaz Aubalat
 ❚ Berta Capella Marzo
 ❚ Ricardo Collado Garuz
 ❚ Pau Domenech Cardona
 ❚ Imanol Becera V.  
i Thais Mancho H.

 ❚ Silvia Rodriguez Rodriguez
 ❚ Ylenia Morros Devant
 ❚ Silvia Espurz Peiret
 ❚ Maria Valls Gomez
 ❚ Aranzazu Cana Moya
 ❚ Alexandre Ginesta Bartomeu

 ❚ Aina Tella Arbos
 ❚ Jaume Alcaniz Solanas
 ❚ Berta Masramon Carreras
 ❚ Anna Llovera Lloveras
 ❚ Larissa Brena de Carvalho 
Santos

 ❚ Sabina Cid Xutgla
 ❚ Mercedes Ros D.  
i Mª Ester Conde Melùs

 ❚ Jaume Grau Lopez
 ❚ Gerard Mari Roig
 ❚ Jaume Safont Queralt
 ❚ Diego Perez San Martin
 ❚ Joan Gol Orfila  
i Eva Alberich Bertran

 ❚ Gema Matas Heredia  
i Felipe A. López C.

 ❚ Tomas Padrosa Cervera
 ❚ Anna Sererols Viñas
 ❚ Ferran Romea Rosas
 ❚ Maria Dolors Marti Solà
 ❚ Núria Alcodori Peris
 ❚ Bet Bàrbara Sirera
 ❚ Ana Rodet Iraola
 ❚ Ariadna Montcusí M.  
i J. M. Montcusí P.

 ❚ Jordi Vilamajó Garcia
 ❚ Marc Cortiella Sebatià  
i Mercedes Rodriguez M.

 ❚ Eduard Torres Serrano  
i Cristina Pereiro Mariño

 ❚ Arnau Gil Mora
 ❚ Mirella Cortès Gès
 ❚ Laura Ibañez Esquius
 ❚ CASAL- La Rioja
 ❚ Asociación El Colletero
 ❚ Mònica Garcia Llorens
 ❚ Carlos Guardingo Salvadó
 ❚ Oriol Badia Solé
 ❚ Carlos Moliner Abós
 ❚ Oriol Bel Sambola  
i Laura Ganzer Justic

 ❚ Antonio Vilches P.  
i Virtudes Valeiras V.

 ❚ Laura Garcia Gallofré
 ❚ Conxita Olivé i Ramon
 ❚ Mª Rosa Llorens E.  
i Antoni Garcia F.

 ❚ Inmaculada Roura Palay
 ❚ Elia Mill Rius
 ❚ Jordi Ginestet S.  
i Anna Vilalta Arango

 ❚ Albert Carames Boada
 ❚ Roberto Dominguez del Pino
 ❚ Aitor Auz Gómez  
i Nuria Hernández Benit

 ❚ Barbara Schmitt
 ❚ Maria Carmen Murias Bustelo

Euskal Herria [21]

 ❚ Benat Garaio Mendizabal
 ❚ Marcos A. Ruiz Arellano  
i Ruth Gonzalez S.

 ❚ Haritz Pérez Martínez
 ❚ Inge Irazustabarrena Murgiondo
 ❚ Xabier Landabidea Urresti
 ❚ Naiara Retegi Lekuona
 ❚ Jon Las Heras Cuenca
 ❚ Pablo Mauleon Giraldo
 ❚ Iñaki Zarandona Elorrieta
 ❚ Argibel Euba Ugarte
 ❚ Arianne Kareaga Irazabalbeitia
 ❚ Andoni Mikelarena Urdangarin
 ❚ Alejandro Martinez Gonzalez
 ❚ Gorka Salces Alcalde
 ❚ Amaia Muñoa Capron-Manieux
 ❚ Aiora Mujika San Sebastian
 ❚ Nora García Zaldua
 ❚ Joaquín Aguirrezabalaga Es-
pinosa

 ❚ Francisco José Díaz Moreno
 ❚ Ricardo Usategui Uriarte
 ❚ Maialen Aranburu Zinkunegi

Galiza [6]

 ❚ Eliana Bouzas Collazo
 ❚ Margarita Maria Ledo Andion
 ❚ Noa Insua Amigo
 ❚ Susana Peña Liaño
 ❚ Cristina Rodriguez Arroyo
 ❚ Francisco Alonso Touceda

Aragón [5]

 ❚ Jose Luis Padilla Vilanova
 ❚ Mª Lluisa Moles Castán
 ❚ José González Bonillo
 ❚ Mª Isabel Ruiz C.  
i Raul Lombarte C.

 ❚ Roberto Martínez Catalán

Asturies [8]

 ❚ Carlos Garcia Alvarez
 ❚ Mª Isabel Rodríguez Sobrino
 ❚ Antonio García M.  
i Mar Llenderozos P.

 ❚ Margarita Llorente Herrero
 ❚ Teodoro Guantes Delgado
 ❚ Hector Manuel Ovide Garcia
 ❚ Celia Serrano Laguna
 ❚ Francisco Rodriguez Martinez

NOVES SÒCIES 
COL·LABORADORES

Madrid [15]

 ❚ Mateo Pozo Velazquez
 ❚ Marta Solorzano Garcia
 ❚ Antonio Fco Rodríguez Matas
 ❚ Inmaculada Rairez Gata
 ❚ Eduardo Garcia-Valdecasas 
Tenreiro

 ❚ Monica Somacarrera M.  
i Javier Terrón R

 ❚ Javier Terrón R.  
i Monica Somacarrera M.

 ❚ Rosa Bautista Garcia

 ❚ Marcos Velar Rios
 ❚ Lidia López de la Oliva Sanz
 ❚ Fco. Javier Rubio A.  
i Laura Muñoz Ibañe

 ❚ Marta Cazorla Rodriguez
 ❚ Mª del Carmen Bengoechea 
Bernal

 ❚ José Roncero Siles
 ❚ Gema Ramiro Pumar

País Valencià [3]

 ❚ Mar Rodriguez Molina
 ❚ Juan José Rovira Escutia
 ❚ Maria Valenzuela Aparicio

1r SEMESTRE 2020

TOTAL 

219PERSONES 

sòcies
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[Andalucía] 
3 noves entitats sòcies

DERECHOS DEL SUR

Cooperativa andalusa d’advoca-
des ubicada a Sevilla que neix de 

l’experiència acumulada de diversos des-
patxos col·lectius. El projecte es gestiona 
de forma democràtica i professional on 
sempre es prioritza l’humanisme i la 
proximitat, constituint un espai alterna-
tiu al de les grans firmes d’advocats.
https://derechosalsur.coop

ACCIÓN POLITEIA

Organització social per a la co-
operació política i ciutadana. 

Vol contribuir a la transformació social 
mitjançant la projecció dels valors soci-
als de l’economia i l’afirmació de la 
democràcia com procés de construcció 
cívica. 
https://accionpoliteia.blogspot.com

CLUB NATACIÓN  
LOS BARRIOS

Associació que vol fomentar 
l’esport, en particular la nata-

ció, al municipi de Los Barrios (Cádiz) i 
en el camp de Gibraltar. Es dirigeix a 
usuàries de totes les edats, des de na-
dons fins a gent gran.
https://www.cnlb.es/

[Catalunya]
29 noves entitats sòcies

ESPAI AMBIENTAL 
COOPERATIVA, SCCL  

Cooperativa de treballado-
res sense ànim de lucre 

amb més de quinze anys d’experiència. 
Treballa per la transició ecològica urba-
na a través del desenvolupament de pro-
jectes comunitaris amb vessant social.
https://espaiambiental.coop

LA PERA  
COMUNICACIÓ, SCCL

Cooperativa sense ànim de lu-
cre formada per tres sòcies pro-

fessionals de l’àmbit audiovisual, la co-
municació, la gestió cultural i el perio-
disme des d’una mirada feminista. Ofe-
reix serveis de creació de continguts i 
campanyes, desenvolupament web, fo-
tografia, audiovisual...
https://lapera.coop

COOPERASEC

Punt d’informació per a 
aquelles persones que vul-

guin generar una proposta cooperati-
vista al barri del Poble-Sec de Barcelo-
na. Va néixer l’any 2011 com una co-
missió de l’Assemblea de barri per cons-
truir alternatives a l’actual sistema 
econòmic des de l’economia solidària.
http://cooperasec.barripoblesec.org

L’ENGRANATATGE, 
ATENEU POPULAR

L’associació Ateneu Popular de 
la Marina - Zona Franca, a Bar-

celona, és un punt de trobada per aju-
dar a desenvolupar i coordinar la xarxa 
associativa del barri. Treballa com a 
projecte autogestionat amb les aporta-
cions veïnals.
https://ateneuengranatge.com

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDEA

L’entitat vol promoure la 
integració social del col-

lectiu d’infants i joves i de les seves fa-
mílies, que es trobin en situació d’ex-
clusió social o en risc de patir-ne, com a 
ciutadania de ple dret a Catalunya. Tre-
balla a partir de la resiliència i la pro-
moció personal dels individus o col-
lectius afectats.
https://www.fundacioidea.net

NOUSOL, ONG

Associació sense ànim de 
lucre, constituïda l’any 

2008 a Girona. Es dedica a la solidaritat 
internacional, independent i participa-
tiva. Vol promoure el voluntariat com a 
motor de canvi social.
https://www.nousol.org

LA SOLL

Associació ubicada a Tàrrega 
que vol oferir un espai de troba-

da on crear sinergies, estimular l’esperit 
crític i generar debat constructiu i pro-
actiu a través d’un projecte autogestio-
nat i cooperatiu. Té un bar amb terrassa 
que, per la Covid-19, n’ha ofert la gestió 
en concurs públic com a via de suport 
mutu local.
https://lasoll.wordpress.com/ 

REBOST MOLSA

Una cooperativa de botigues de 
barri per tot Catalunya. La xar-

xa ofereix aliments agroecològics, com-
plements alimentaris, productes de ne-
teja i cosmètica sostenibles. També té 
un servei de teràpies naturals en alguns 
establiments.
https://molsa.bio/ 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ARED

Treballa per aconseguir la inte-
gració social i laboral de perso-

nes en situació d’exclusió social, princi-
palment dones procedents de centres 
penitenciaris i de serveis socials. Fa 
vint-i-cinc anys que lluita contra l’ex-
clusió social a Catalunya.
https://www.fundacioared.org/ 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128

L’entitat ha estat impulsada per la Co-
munitat de Propietaris Maresme 128 de 
Barcelona i té per objecte actuar com a 
comunitat energètica local. Vol garantir 
beneficis ambientals, socials i econò-
mics des d’una perspectiva de transició 
energètica per tres de les 46 unitats de 
convivència de la finca.

L’ENLLAÇ DE L’EBRE

Cooperativa agroecològica que 
fa de pont entre les productores 

agroecològiques i les consumidores del 
territori de l’Ebre. Vol dignificar la pa-
gesia i facilitar l’accés a un consum res-
ponsable, que garanteixi la sobirania 
alimentària.
https://somebre.org/ 

NOVES
ENTITATS SÒCIES
1r SEMESTRE 2020

TOTAL 
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TORRE DE LA SAGRERA

Espai participatiu de gestió 
comunitària. Vol fomentar 

el desenvolupament i enriquiment so-
cial i cultural del barri de La Sagrera. 
Dóna resposta a les necessitats d’equi-
paments del veïnat i promou la parti-
cipació ciutadana.
https://torrelasagrera.org

VOLTES, SCCL

Cooperativa d’arquitectura 
i urbanisme com a eina de 

transformació social. Fa bioconstruc-
ció i sostenibilitat, rehabilitació, cons-
cient amb l’hàbitat social i construït. 
Vol promoure un urbanisme inclusiu 
obert a la transformació col·lectiva i 
instal·lacions sostenibles innovadores 
amb materials naturals.
https://voltes.coop

COORDINADORA 
D’ENTITATS LLEIALTAT 
SANTSENCA

Espai per a usos veïnals coo-
peratius i de cultura popu-

lar al barri de Sants de Barcelona. Enti-
tat sense ànim de lucre, formada pel 
veïnat i col·lectius per donar vida a 
l’edifici, que havia estat una de les pri-
meres cooperatives del barri a finals del 
segle XIX.
https://www.lleialtat.cat

ASOCIACIÓN POPULAR 
DE VENDEDORES 
AMBULANTES DE BCN

Sindicat de manters barce-
lonins, units en la lluita mi-

grant, antirracista i per una vida digna. 
A la seva botiga online i presencial 
“Top Manta” ven la roba que dissenya i 
confecciona el col·lectiu. Durant el con-
finament per la pandèmia causada amb 
la Covid-19, ha ofert material de protec-
ció sanitària per la pandèmia a hospi-
tals catalans.
https://manteros.org

PATI BLAU LLIBRES

Llibreria cooperativa de Corne-
llà de Llobregat, situada al nucli 

històric de la ciutat. Ofereix una tria 
acurada de literatura per a totes les 
edats. Fa activitats culturals i de promo-
ció de la lectura.
https://www.instagram.com/patiblaullibres

ASSOCIACIÓ  
ENLLAÇ MUSICAL

Orquestra de cambra que 
neix a Figueres i que vol 

promoure la música clàssica, tant a 
l’Empordà i a territori català, com en el 
panorama internacional.
https://orthemisorchestra.com

INCOD ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, SCCL

Amb més de vint anys d’experiència, 
aquesta cooperativa de Mataró ofereix 
solucions software per a la identificació, 
monitorització i traçabilitat de produc-
tes en diversos sectors: alimentació, 
salut, farmacèutic, logístic, automoció, 
etc.
https://www.incod.es/ca/qui-som

INSTITUCIÓ ESCOLAR 
SANT JORDI

Escola cooperativa a Vi-
lassar de Dalt, fundada 

l’any 1996, que dóna classes des del 
parvulari fins a acabar l’ESO.
https://www.iesantjordi.org/ 

ASSOCIACIÓ SELVANS

Entitat sense ànim de lu-
cre, treballa per conser-

var el patrimoni forestal més singular i 
de més alt valor natural, el “nucli antic” 
dels boscos. Vol que a Catalunya s’arribi 
a ocupar un mínim d’un 5% de la su-
perfície forestal, mitjançant mecanis-
mes de coresponsabilització i implica-
ció de la societat, en especial de custò-
dia del territori.
https://selvans.ong

CA LA GÜELLA

Espai gastronòmic cooperatiu 
al barri del Poblenou de Barce-

lona. Ca La Güella és un projecte coope-
ratiu de cuina oberta a les persones, 
una llar per a les persones que residei-
xen, treballen o viuen cada dia en el 
barri.
https://www.facebook.com/CooperativaCa-
LaGuella

LA CANÍBAL, SCCL

Llibreria organitzada com a co-
operativa de treball associat 

sense ànim de lucre que vol contribuir a 
la transformació radical: un horitzó an-
ticapitalista, (trans)feminista i descolo-
nitzat.
https://lacanibal.net

LA FEIXA

Supermercat cooperatiu a Ma-
taró que obrirà portes l’any 

2020 i que oferirà productes locals i 
agroecològics. Tindrà tres tipologies de 
sòcies: consumidores actives, consumi-
dores i col·laboradores, amb graus di-
versos d’implicació en el projecte.
https://lafeixa.cat

ASSOCIACIÓ SEBA

L’Associació Serveis Energètics 
Bàsics Autònoms, sense ànim 

de lucre, està dedicada a la instal·lació, 
manteniment i gestió de sistemes foto-
voltaics. Neix de la necessitat d’assesso-
rar a les usuàries dels primers progra-
mes d’electrificació rural amb energia 
solar fotovoltaica autònoma.
https://seba.es/ca

EL LOKAL

L’Associació Cultural el Raval 
neix l’octubre del 1987. Col-

lectiu provinent de l’Ateneu Llibertari 
del Poble Sec i de gent del barri Xino, 
obrí un espai al centre de Barcelona per 
a la creació i l’experimentació de nous 
projectes, com a punt de trobada de 
lluites i resistències, i mitjà per a la ven-
da i distribució de materials alternatius 
i de cultura llibertària.
https://ellokal.org

L’ECONOMAT SOCIAL

Cooperativa de treball que pro-
mou la cultura autogestionada 

i el consum responsable. Es troba al 
barri de Sants, en els locals de la coope-
rativa d’habitatge La Borda. Ofereix 
productes ecològics tant d’alimentació 
com de neteja o cosmètica.
https://leconomat.queviure.cat

CERVESA  
ESTRELLA NEGRA

La cooperativa cervesera Estrella Ne-
gra està conformada per persones que 
formen part de diferents col·lectius de 
caire llibertari. La seva cervesa artesana 
cuida el procés d’elaboració tradicional. 
No està pasteuritzada i s’elabora a base 
de diferents varietats de civada malteja-
da (malta en gra), llúpol, llevat i aigua.

NOVES
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FUNDACIÓ VIDABONA

Impulsada per col-
laborar en la implantació 

d’El Camí i per gestionar el senderisme 
cultural pel brancal El Camí de Vidabo-
na (Ripollès) i l’alberg i centre d’activi-
tats El Negre. Fa guiatge, edició de ma-
terials audiovisuals, tallers formatius... 
Vol fomentar els valors de l’arrelament 
de la cultura catalana.
https://www.elcami.cat 

TERRITORI DE MASIES 
COOP, SCCL

Cooperativa mixta, agrària, de 
serveis i de consum sense ànim 

de lucre. Vol posar en valor i conservar 
la identitat del territori del Sud del Sol-
sonès i ser un espai de trobada, coordi-
nació i promoció de diferents iniciatives 
existents (culturals, empresarials, asso-
ciatives) per tal de facilitar-ne la seva 
activitat i potenciar-ne de noves.
https://territoridemasies.cat/coop-de-terri-
tori/

[Euskal Herria]
5 noves entitats sòcies

OLATUKOOP

Xarxa formada per empreses, 
associacions, entitats i coopera-

tives de l’economia social, solidària i 
transformadora. La solidaritat entre les 
persones integrants, el benestar de la 
societat i la contribució de la seva acti-
vitat econòmica al bé comú són els ob-
jectius compartits.
https://olatukoop.eus

ETXEKIDE S.COOP

L’entitat vol desenvolupar un 
projecte cooperatiu d’habitat-

ges col·laboratius per a persones ma-
jors, d’entre 50 i 70 anys. Ho entenen 
com la millor forma de ser indepen-
dents en aquesta etapa de la vida però 
comptant amb la col·laboració, la com-
panyia i, arribat el cas, l’ajuda amistosa 
de les persones amb qui comparteixen 
el projecte.
http://www.etxekide.org

BIRA PRODUZKIOAK 
KOOP.ELK.TXIKIA 

Cooperativa ubicada a Hernani 
que ofereix serveis de disseny i 

audiovisuals tals com seguiment de 
esdeveniments, reportatges, spots i ví-
deos, documentals, ficció, animació, 
gravacions amb drons, disseny de la 
imatge corporativa, il·lustració editori-
al i tècnica.
https://biraprodukzioak.eus

DEUSTUKO 
HERRITARRON TXOKOA

La Herriko Taverna de Deusto és un 
projecte nascut el 1987, punt de troba-
da entre l’esquerra abertzale de Deusto. 
Avui dia s’ha convertit en un lloc de 
reunió de diferents col·lectius donant 
protagonisme a l’oferta cultural, social 
i política.

373 ABOKATUAK,  
KOOP.ELK.TXIKIA.P.

Cooperativa ubicada a 
Hernani que ofereix ser-

veis jurídics a entitats socials i treballa 
intensament  tant amb presos polítics 
com amb moviments socials. Així ma-
teix, ofereix assessorament jurídic en 
projectes d’Economia Social Transfor-
madora.

[Galiza]
4 noves entitats sòcies

TRES FUCIÑOS, 
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa de petits pro-
ductors de porc celta, au-

tòcton gallec. Neix l’any 2016 i actual-
ment suma onze productores per tot el 
territori de Galiza. Fa explotacions tra-
dicionals de criança a l’aire lliure en 
l’entorn rural.
https://tresfucinos.gal

AS LILANDEIRAS,  
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa per a la lluita contra el 
masclisme creada per dones de Pon-
tevedra i Bueu. Fa formació, plans 
d’igualtat i treballa per la prevenció de 
les violències masclistes.

ASSOCIAÇOM  
SEMENTE COMPOSTELA

Escola d’ensenyament 
en gallec, una iniciativa 

social sense ànim de lucre. Fa pedago-
gia creativa a Santiago de Compostela, 
on hi té tres centres educatius.
https://sementecompostela.com 

LENTO,  
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa de treball que fa producció 
de pa i rebosteria artesanal ecològica, 
que ofereix els seus productes a Galiza 
i Asturies.

[Madrid]
2 noves entitats sòcies

SILVESTRINA

Cooperativa dedicada a 
la innovació tecno-cien-

tífica vinculada a models urbans i terri-
torials basats en la cura de la vida. Tre-
balla l’urbanisme, l’arquitectura i la 
defensa del territori i del seu patrimoni 
(camins, paisatges...)
https://silvestrina.es

OBSERVATORIO  
PARA UNA CULTURA  
DEL TERRITORIO

Entitat que treballa en 
l’àmbit rural, l’agroecolo-

gia i la sobirania alimentària com a re-
ferents. Usen la metodologia d’acció-
reflexió-acció, emmarcada en la Inves-
tigació Acció Participativa (IAP), clau 
per a la construcció d’alternatives reals 
adaptades al context concret i local.
https://observatorioculturayterritorio.org/
wordpress

NOVES
ENTITATS SÒCIES

2n SEMESTRE 2019

sòcies



38 15
1r semestre 2020

butlletí
informatiu

destacats

economia 
solidària

seccions

sòcies

préstecs

dades

editorial

ANDALUCÍA > 67.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

50.000  € 
a 84 mesos

AND141 Sorgeix l’any 2008 al Polígono Sur de Sevilla, el 
territori de l’Estat espanyol amb més desigualtat, per afavo-
rir la inclusió de menors, joves i persones adultes. Vol tren-
car el cercle viciós del racisme, l’antigitanisme, l’exclusió, 
la desestructuració familiar i l’atur. El préstec finançarà la 
compra de maquinària i equipament per la cuina industrial 
comunitària, a més de cobrir part de les obres d’adequació 
del local a la normativa.

CASA FÁRFARA, MATÍAS  
P. RUIZ ANTEQUERA

17.000  € 
a 66 mesos

AND142 Projecte de permacultura, compromès amb la 
recuperació de llavors locals i la promoció de la sobirania ali-
mentària. El préstec finançarà la rehabilitació i adequació de 
la “Casa Fárfara” a l’Alpujarra andalusa, on es farà formació 
en agroecologia i permacultura. 

CATALUNYA > 1.688.159,22 €
GRAMAGRAF, 
SCCL

220.000 € 
a 48 mesos

CAT1777 Impremta d’arts gràfiques fundada com a coopera-
tiva l’any 1985. Ofereix serveis amb màquines d’impressió offset, 
digital, gran format, tall i acabats. El préstec atendrà a necessitats 
de circulant i de tresoreria.

DIVA REPARACIONES, 
SCCL

35.273,58 € 
a 79 mesos

CAT1781 Cooperativa que ofereix reparacions, reformes i man-
teniment per la llar. El préstec finançarà la transformació de l’ac-
tivitat, desenvolupada com agrupació d’autònoms, a una activitat 
cooperativitzada.

INSERCOOP, 
SCCL

70.743,59 € 
a 24 mesos

CAT1782 Societat cooperativa d’iniciativa social fundada 
l’any 1997 a Barcelona per un grup de professionals en diferents 
matèries. S’especialitza en l’assessorament i acompanyament a 
persones en recerca d’inserció laboral. El préstec servirà per cobrir 
necessitats de circulant i de tresoreria.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
a 84 mesos

CAT1784 Operadora de telecomunicacions especialitzada a 
portar internet a zones rurals o amb un servei de connexió precà-
ria. El préstec finançarà les obres d’adequació del nou local de la 
cooperativa, ubicat a Valls.

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 30.000 € 
a 36 mesos

CAT1786 Centre de defensa dels drets humans, aquesta as-
sociació defensa els drets civils i polítics, denunciant la violència 
institucional per promoure canvis en les polítiques públiques. El 
préstec finançarà les obres d’adequació del local de la cooperativa 
a La Comunal, SCCL situada al barri barceloní de Sants.

COLLA CASTELLERA 
XIQUETS DE REUS

87.433,18 € 
a 60 mesos

CAT1787 Aquesta colla té l’origen a la dècada dels 80 del segle 
passat. És una colla castellera de gamma alta, que ha assolit castells 
de nou pisos. El préstec atendrà necessitats de circulant i de tresoreria.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
a 48 mesos

CAT1788 Operadora de telecomunicacions especialitzada a por-
tar internet a zones rurals o amb un servei de connexió precària. El 
préstec finançarà les despeses relacionades amb la campanya d’altes 
de noves usuàries al seu servei de fibra òptica.

FORMACIÓ 
I TREBALL

100.000 € 
a 96 mesos

CAT1793 Nascuda l’any 1986, aquesta fundació fa serveis d’in-
serció laboral a col·lectius en situació d’exclusió social o en risc de 
viure-la. El préstec finançarà la renovació i ampliació de la cuina 
de l’escola “D’ins” d’hostaleria i restauració, ubicada a la seva seu.

L’OLIVERA, 
SCCL

80.000 € 
a 36 mesos

CAT1795 Cooperativa  d’integració social, que cultiva vinyes  i 
olives, elaborant-ne vins i olis a Vallbona de les Monges combinant 
un projecte d’inserció sociolaboral, amb un projecte d’agroecolo-
gia i de revitalització de l’àmbit rural i treball en xarxa. El préstec 
finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi socioeco-
nòmica de la Covid-19.

FILIGRANA 
PRODUCCIONS 360, SCCL

20.000 € 
a 36 mesos

CAT1796 Productora audiovisual cooperativa que ofereix ser-
veis de fotografia, disseny gràfic, realització de vídeos i comunica-
ció. El préstec finançarà les tensions de tresoreria generades per la 
crisi socioeconòmica de la Covid-19.

APINDEP RONÇANA, 
SCCL

27.186 € 
a 36 mesos

CAT1798 Cooperativa de consum i usuàries, de caràcter social 
i sense ànim de lucre. Ofereix serveis d’atenció a la dependència. 
La conformen persones amb diversitat funcional i familiars. El 
préstec finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi 
socioeconòmica de la Covid-19.

Préstecs d’inversió 
a curt i llarg termini

1.856.159,22 €

1r SEMESTRE 2020

140 PRÉSTECS CONCEDITS

TOTAL:   7.700.008,17 € .

préstecs
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SOM CONFORT SOLAR, 
SCCL 

30.000 € 
a 42 mesos

CAT1799 Cooperativa d’energies renovables que treballa per 
la transició energètica i la sostenibilitat mediambiental. El préstec 
finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi socioeco-
nòmica de la Covid-19.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE

20.000 € 
a 30 mesos

CAT1801 Entitat que treballa per la difusió, investigació i for-
mació de la música tradicional de les terres de l’Ebre i de músiques 
modernes. El préstec finançarà el nou treball del duet artístic Ma-
ria Arnal i Marcel Bagés. Anteriorment Coop57 ja havia finançat els 
seus dos treballs previs.

HANDYTEC, 
SCCL

30.000 € 
a 42 mesos

CAT1802 Cooperativa que fa serveis d’instal·lació de noves 
tecnologies per a la gestió de l’estalvi, la descentralització, l’au-
tosuficiència i la generació de l’energia. Treballa per a particu-
lars, administració, empreses i hostaleria. El préstec finançarà les 
tensions de tresoreria generades per la crisi socioeconòmica de la 
Covid-19.

LA FUNDACIÓ 
PRIVADA L’OLIVERA

250.000 € 
a 108 mesos

CAT1803 Fundació de la cooperativa L’Olivera, situada a 
Vallbona de les Monges. El préstec finançarà la construcció d’una 
mini-central hidràulica ubicada a la Comunidad de San Pablo, 
municipi de Tacaná. L’equipament generarà energia renovable per 
a aquesta comunitat maia de Guatemala.

LA CERERIA,
SCCL

12.522,87 € 
a 42 mesos

CAT1805 Restaurant vegetarià que serveix pizzes casolanes 
ecològiques entre parets de colors i ornaments artesans. El préstec 
finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi socioeco-
nòmica de la Covid-19.

L’OLIVERA, 
SCCL

200.000 € 
a 60 mesos

CAT1806 Cooperativa  d’integració social, que cultiva vinyes  i 
olives, elaborant-ne vins i olis a Vallbona de les Monges combinant 
un projecte d’inserció sociolaboral, amb un projecte d’agroecolo-
gia i de revitalització de l’àmbit rural i treball en xarxa. El préstec 
finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi socioeco-
nòmica de la Covid-19.

GRAMAGRAF, 
SCCL

100.000 € 
a 42 mesos

CAT1807 Impremta d’arts gràfiques fundada com a coopera-
tiva l’any 1985. Ofereix serveis amb màquines d’impressió offset, 
digital, gran format, tall i acabats. El préstec finançarà les tensions 
de tresoreria generades per la crisi socioeconòmica de la Covid-19.

XARXA DE 
CONSUM SOLIDARI

30.000 € 
a 60 mesos

CAT1808 Aquesta entitat barcelonina vol contribuir a la mobi-
lització i l’apoderament popular davant l’actual sistema capitalista 
i patriarcal, que explota i depreda l’ecosistema. Ofereix produc-
tes de comerç just i producció sostenible. El préstec finançarà les 
tensions de tresoreria generades per la crisi socioeconòmica de la 
Covid-19.

L’ARIET, 
SCCL

15.000 € 
a 36 mesos

CAT1809 Cooperativa de treball associat que gestiona l’Espai 
Culinari del Cafè de Mar a Mataró. El préstec finançarà les tensions 
de tresoreria generades per la crisi socioeconòmica de la Covid-19.

FUNDACIÓ 
SURT

275.000 € 
a 60 mesos

CAT1810 Entitat d’acció social que treballa per fer efectius 
els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar 
les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir 
una societat amb equitat de gènere real. El préstec finançarà les 
tensions de tresoreria generades per la crisi socioeconòmica de la 
Covid-19.

TRES65, 
SCCL

15.000 € 
a 42 mesos

CAT1814 Cooperativa del Baix Llobregat que ha desenvolupat 
un software de gestió per a esdeveniments esportius. El préstec 
finançarà les tensions de tresoreria generades per la crisi socioeco-
nòmica de la Covid-19.

EUSKAL HERRIA > 20.000 €
ANER MIMENZA
BILBATUA

20.000 € 
a 60 mesos

EH21 Comerç al detall de pa i productes de rebosteria, confi-
teria i pastisseria. El préstec finançarà la inversió en l’adquisició 
d’una furgoneta de càrrega i distribució, arran de l’augment de 
demanda originada per la pandèmia Covid-19.

GALIZA > 42.500 €
MULLERES COLLEITEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
a 36 mesos

GZ63 Fa treball de recollida, emmagatzematge, valoració i re-
utilització de l’oli domèstic usat, oferint una proposta eficaç la 
problema de llençar l’oli a cuines i l’aprofitament d’un recurs. El 
préstec finançarà el pagament d’una taxa administrativa de gestió 
de residus.

FLORES VIVAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
a 36 mesos

GZ64 Cooperativa de treball que es dedica a la venda a l’engròs 
de flor tallada. El préstec finançarà les obres d’una nau i la instal-
lació d’una cambra de fred, a més de reparar una furgoneta de la 
cooperativa.

AS LILANDEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

22.500 € 
a 36 mesos

GZ65 Fa formació en perspectiva de gènere, plans d’igualtat, 
projectes de promoció de la igualtat i de prevenció de les violèn-
cies masclistes. El préstec finançarà parcialment les aportacions 
obligatòries al capital social per part de les seves quatre sòcies 
treballadores.

MADRID > 38.500 €
REAS MADRID Y MER-
CADO SOCIAL MADRID

28.000 € 
a 85 mesos

MAD92 Ambdues organitzacions són la Xarxa d’economia so-
cial i solidària a Madrid i el Mercat Social d’aquest territori. El 
préstec atendrà necessitats de circulant i de tresoreria, a més d’in-
vertir-se en fomentar l’ocupació i la millora de la competitivitat en 
les cooperatives madrilenyes.

GNEIS, 
SOC.COOP.MAD

10.500 € 
a 14 mesos

MAD93 Cooperativa que fa formació i assessorament mediam-
biental, a més de restauració d’espais naturals. El préstec atendrà 
necessitats de circulant i de tresoreria de l’entitat. 

préstecs
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ANDALUCÍA > 180.000 €

ESPIRAL EDUCATIVA, 
S.COOP.AND 

180.000 € 
a 180 mesos

AND-H03 Cooperativa que ofereix formació i acompanyament 
a grups, assessorament pedagògic, mediació escolar, dinamització de 
trobades i col·lectius... El préstec finançarà la compra de dues finques 
a Córdoba i adequació de l’espai per a les seves activitats de formació.

CATALUNYA > 160.000 €

CAPIVO 70.000 € 
a 120 mesos

CAT-H20 El Centre d’atenció a la primera infància del Vallès Ori-
ental és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social sense 
ànim de lucre. Fa atenció a infants amb dificultats en el seu desenvo-
lupament o amb risc de patir-ne i treballa amb les famílies des d’un 
model interdisciplinari. El préstec finançarà les obres d’adequació a 
la normativa i la millora de l’accessibilitat de dos locals a Granollers.

LA UNIÓ VILANOVINA 
DE L’ACORD I EL COR

90.000 € 
a 90 mesos

CAT-H20 Associació de Vilanova i la Geltrú amb més de 150 
anys d’història que complementa l’oferta cultural de la ciutat des 
de l’associacionisme, amb la voluntat de ser un espai de referèn-
cia per a les seves sòcies, i obert a tota la ciutadania. El préstec 
finançarà el canvi de local social i les obres de millora i adequació 
de l’espai.

EUSKAL HERRIA > 50.000 €

DEUSTUKO 
HERRITARRON TXOKOA

50.000 € 
a 120 mesos

EH-H03 Projecte de Herriko Taverna nascuda el 1987 i ubicada 
a Bilbo, punt de trobada entre l’esquerra abertzale de Deusto. Avui 
dia s’ha convertit en un lloc de reunió de diferents col·lectius donant 
protagonisme a l’oferta cultural, social i política.  El préstec finançarà 
l’adquisició d’un local i habitatge amb llicència de bar situat a Bilbo.

GALIZA > 285.000 €

ASOCIACIÓN 
SEMENTE COMPOSTELA

285.000 € 
a 180 mesos

GZ-H02 Escoles d’ensenyament en galego, una iniciativa soci-
al sense ànim de lucre impulsada a diverses localitats de Galiza. El 
préstec finançarà la compra i l’adequació d’un immoble destinat a 
activitats d’educació dels cicles infantil i primària d’aquest projecte 
educatiu.

CATALUNYA > 468.261,93 €

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128, SCCL

438.261,93 € 
a 12 mesos

CAT-E01 L’entitat ha estat impulsada per la Comunitat de Pro-
pietaris Maresme 128 de Barcelona i té per objecte actuar com a co-
munitat energètica local. Vol garantir beneficis ambientals, socials i 
econòmics des d’una perspectiva de transició energètica per 3les 46 
unitats de convivència de la finca. El préstec finançarà la rehabilitació 
energètica de l’edifici per complir amb aquest objectiu.

GEDI - 
GESTIÓ I DISSENY SCCL

30.000 € 
a 96 mesos

CAT-E02 Gedi és una cooperativa de treball associat, sense 
ànim de lucre i d’iniciativa social. Té per objectius principals ser 
un referent en la gestió de projectes de serveis a les persones i 
esdevenir una alternativa empresarial basada en el treball en xar-
xa, el capital-treball com a valor alternatiu al capital-diner; i els 
valors transparència, democràcia, i sostenibilitat. El préstec finan-
çarà la instal·lació fotovoltaica autònoma a la casa de Colònies 
Illot Gran a Font Rubí (Alt Penedès) de l’entitat.

Préstecs d’habitatge 
i adquisició de locals

Préstecs d’inversió en 
energies renovables

675.000 €

468.261,93 €

préstecs
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Avançament de  1.211.984,72 €
subvencions i convenis

 [Andalucía] TOTAL: 30.000 €
 ❚ AND140 LAS MARIANAS S. COOP. AND. 30.000 € Política Agrícola Común (PAC) campaña 2020 Consejería de Agricultura, G., P. y D. S. | Junta de Andalucía

 [Catalunya] TOTAL:1.016.985 €
 ❚ CAT1769 SÀPIENS SCCL 64.039 € Publicacions periodístiques en llengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1770 A GRANEL S.C.C.L. 40.000 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1771 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. S.L. 56.450 € Inserció laboral col·lectius risc o situació d’exclusió social Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1772 ORGÀNIC, S.C.C.L 23.000 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1773 Associació Mitjans Informació i Comunicació (AMIC) 162.000 € Foment del periodisme en llengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1774 INSERCOOP S.C.C.L. 93.384 € Orientació i inserció laboral Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1776 ENVALL COOPERATIVA, SCCL 15.000 € Desenvolupament local Direcció General de Desenvolupament Rural | Gencat
 ❚ CAT1778 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 9.000 € Foment del periodisme en llengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1779 PERVIURE, S.C.C.L 22.050 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1780 LA CIUTAT INVISIBLE S.C.C.L. 129.714 € Xarxa d’Ateneus Cooperatius Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1783 ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA (ABA) 45.000 € Desenvolupament comunitari local Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1785 E.I. DIOMCOOP,S.C.C.L. 24.840 € Inserció laboral col·lectius risc o situació d’exclusió social Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1790 ASSOCIACIÓ ALBA 11.970 € COSPE19 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1791 A. DEFENSA I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 12.000 € Conservació espècies hàbitat fluvial amenaçades o en perill d’extinció Varis
 ❚ CAT1792 A. Publicacions Periòdiques en Català d’Abast Nacional (APPEC) 150.000 € Foment del periodisme en llengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1794 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA (APCC) 80.000 € Gestió cívica equipament “ La Fàbrica de Creació del Circ” Institut de Cultura de Barcelona
 ❚ CAT1800 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 5.600 € Cooperació internacional Diputació de Girona (DIPSALUT)
 ❚ CAT1804 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 16.000 € Associacionisme juvenil Direcció General de Joventut | Gencat
 ❚ CAT1812 ASSOCIACIÓ ALBA 38.938 € Atenció a persones amb drogodependències Agència de Salut Pública | Gencat
 ❚ CAT1815 CASAL LAMBDA 18.000 € COSPE2020 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat

 [Galiza] TOTAL: 45.000 €
 ❚ GZ66 STRELIA ELECTROTECNIA S. COOP. GALEGA 45.000 € Proxecto de I+D+i INFOR-MAR Axencia Galega de Innovación 

 [ TOTAL: 120.000 €
 ❚ PV22 LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 120.000 € Centre de dia per menors DG de Servicios Sociales y Personas… Generalitat Valenciana
País Valencià]

Endossament de factures  87.378 €
 [Catalunya] TOTAL: 87.378 €
 ❚ CAT1775 ALENCOP SCCL 12.546 € Recollida de residus i reciclatge Fundación ECOLEC i Fundació ECOASIMILEC
 ❚ CAT1797 INSERCOOP S.C.C.L. 49.832 € Inserció sociolaboral per a persones migrants Barcelona Activa
 ❚ CAT1816 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 25.000 € Casal d’Estiu municipal Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Préstecs de capitalització  97.663,84 €
 [Madrid] 97.663,84 €
ENTITAT NÚM. PRÉSTECS NÚM. PERSONES SÒCIES IMPORT TOTAL DURADA
AGRESTA, S. COOP. 1 1 persona sòcia 8.663,84 € 3 anys
REDES, S. COOP. MAD. 13 13 persones sòcies 89.000,00 € 2-3 anys

Pòlisses de crèdit  3.303.560 €
A data de 30 de JUNY de 2020, Coop57 tenia vigents un total de 138 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies 
de serveis, per un saldo disposat global de 2.656.067,58 euros i un saldo global disponible de 7.819.260 euros 

Quantitats disposades
 a 30 de juny del 2020

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 1r semestre del 2020 64
Saldo disposat de les noves pòlisses a 30 de juny del 2020 925.866,17 €
Saldo disponible de les noves pòlisses a 30 de juny del 2020 3.303.560,00 €

Nombre total de pòlisses vigents a 30 de juny del 2020 138
Saldo disposat TOTAL a 30 de juny del 2020 2.656.067,58 €
Saldo disponible TOTAL a 30 de juny del 2020 7.819.260,00 €

préstecs
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions
de sòcies de serveis i col·laboradores

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Fons propis 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.800.089

Fons de garantia de préstecs 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 400.050

Aportacions sòcies col·laboradores 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 41.782.245

TOTAL 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 44.982.385
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 1.856.159

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - 1.180.000 1.706.118 675.000

Pòlisses de crèdit/circulant  402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 3.303.560

Avançaments de finançament  4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 1.299.363

Préstecs d’inversió en energies renovables 0 0 0 0 0 0 468.262

Préstecs participatius i de capitalització 0 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 0 8.667.110 8.891.267 14.570.010 19.347.387 7.700.008

SALDO VIU PRÉSTECS 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 21.455.282

DADES

*1r SEMESTRE

*1r SEMESTRE

dades
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Coop57 Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 SEVILLA
T 955 027 777  

andalucia@coop57.coop

Coop57 Aragón
Mayoral, 9

50003 ZARAGOZA
T 976 440 530

aragon@coop57.coop

Coop57 Catalunya
Premià, 15, baixos
08014 BARCELONA

T 932 682 949
coop57@coop57.coop

Koop57 Euskal Herria
Pinudi plaza, 1 – 7.1
20001 DONOSTIA
T 943 005 680

euskalherria@coop57.coop

Coop57 Galiza
Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701 santiago
de compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

Coop57 Asturies
Peña Ubiña, 3, bajos

33211 GIJÓN
asturies@coop57.coop

Impulsada per la Fundació Coop57, 
Coop57 Andalucía i la Asociación Cultu-
ral Gitana Vencedores, el micromecenat-
ge #GazpachoGitano volia recollir 35.000 
euros per a habilitar i equipar una cuina 
cooperativa al Polígono Sur de Sevilla.

S’havia detectat la necessitat urgent de tenir 
un servei de càtering per famílies en situació 
d’exclusió social al Polígono Sur, el territori 
de l’Estat espanyol amb major taxa de desi-
gualtats. Vencedores volia engegar un equi-
pament que garantís alimentació saludable 
tot l’any. Calien 35.000 euros per habilitar 
una cuina industrial comunitària, des de 

l’Economia Social i Solidària posant en pràc-
tica els valors del suport mutu.

Les tres entitats ens vam aliar per impulsar una 
campanya de solidaritat que fes realitat aquest 
projecte sevillà cooperatiu i d’autoocupació. La 
iniciativa ja era necessària abans de la crisi de 
la Covid-19, que ha evidenciat més encara les 
desigualtats estructurals i sistèmiques que es 
donen a molts barris, pobles i ciutats. 

En total, 425 persones i entitats han aportat el 
seu gra de sorra: hem recollit gairebé 38.000 
euros, amb el suport i la difusió de molts col-
lectius solidaris, en el primer crowdfunding 

organitzat per la nostra fundació.

Un primer semestre carregat 
de suport mutu i resistències
Des del compromís diari, la línia de llui-
ta contra l’exclusió social de la Fundació 
Coop57 aposta clarament per projectes així. 
Amb participació directa, de base i en xarxa, 
que transcendeixen els marcs assistencialis-
tes per construir solucions a llarg termini des 
de l’economia cooperativa i transformadora. 
Com diuen Vencedores, “resistim i construïm 
alternatives per una vida digna”.

En aquest sentit, durant el primer semestre 
s’ha col·laborat amb caixes de resistència sor-
gides arran de la pandèmia, com ara Bizihot-
sa a Euskal Herria o el Fons Cooperatiu ESS a 
Catalunya. També s’ha treballat en la quarta 
edició del Germinador Social, el concurs que 
promou projectes d’innovació per la transició 
energètica. L’èxit del #GazpachoGitano posa 
un final alegre a la primera meitat de l’any 
i ens carrega d’energies per afrontar els prò-
xims reptes de la Fundació Coop57.

Èxit en el micromecenatge 
#GazpachoGitano!
Gràcies a les més de 400 donacions, #GazpachoGitano 
ha superat el seu objectiu i s’han recollit 37.826 euros

“Des de sempre la gent senzilla
sap que val la pena resistir.”
Josep Maria Esquirol

Coop57 Madrid
Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012 MADRID
T 914 670 640

madrid@coop57.coop

coop57.coop


